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Blijven wie we zijn



 Ambitieus en  
toekomstgericht



Intensieve samenwerking

Onze grootste uitdaging is om in de veranderende markt te blijven 
wie we zijn. Dit is juist vanwege de beperkingen die ons door de 
overheid worden opgelegd een hoge ambitie. Wij staan voor een 
kleinschalige, lokale aanpak en intensieve samenwerking met alle 
belanghebbenden.

De huurders en de gemeente zijn de belangrijkste partijen in 
het speelveld. Wij luisteren goed naar wat er onder hen leeft en 
houden daar rekening mee bij het opstellen van ons beleid. Wat er 
in de omgeving gebeurt is continu aan verandering onderhevig. 
Dat maakt het voor ons nog belangrijker om intensief samen te 
werken met onze huurdersbelangenvereniging.

Beleidsplan 2015-2019

Woningbouwvereniging St. Willibrordus wil zich met ziel en 
zaligheid blijven inzetten voor haar huurders en de sociale 
woningbouw. In 2014 presenteerden wij een beleidsplan 
voor de periode 2015-2019, waarin wij al voorsorteerden op 
de aankomende wetswijziging. In dit plan formuleerden wij 
vier kerndoelen: de mens centraal, leefbare wijken, maximale 
maatschappelijke opbrengst en bekendheid en zichtbaarheid.

Tijdens een belanghoudersbijeenkomst in november 2014 
boden we het nieuwe beleidsplan ‘Op weg naar 100 jaar sociale 
betrokkenheid in Wassenaar’ aan de verantwoordelijke wethouder 
en de voorzitter van Huurderbelangenvereniging Rozenstein aan. 
De reactie van Huurderbelangenvereniging Rozenstein was, ‘dit is 
een toekomstgericht ondernemingsplan met ambitie’.  
“Wij mogen ons gelukkig prijzen met een financieel gezonde 
corporatie, die zich altijd aan haar kerntaken heeft gehouden, 
sociale woningbouw voor lage en middeninkomens, goed 
onderhoud, oog voor isolatie en energiebesparende maatregelen.”

Blijven wie we zijn
Er hangen donkere wolken boven corporatieland. 
Na alle commotie van de afgelopen jaren, is de 
wetgeving aangepast en kampt de corporatiesector 
met diverse heffingen vanuit de overheid. Voor 
Woningbouwvereniging St. Willibrordus leggen 
de heffingen een groot beslag op het beschikbare 
vermogen om te investeren in de Wassenaarse 
woningmarkt. En zoals vele andere maatschappelijke 
partners zien ook wij de uitdaging om met minder 
budget hetzelfde of zelfs meer te willen doen.

 
Eind 2014 stemde de Tweede Kamer unaniem in met de novelle 
voor de nieuwe Woningwet. Hierin staat onder meer dat de 
woningcorporaties zich moeten beperken tot hun kerntaken;  
het verhuren van woningen voor de laagste inkomens.

De focus komt vooral te liggen op het bouwen, verhuren en 
beheren van sociale huurwoningen en van maatschappelijk 
vastgoed. De zorg voor leefbaarheid in de wijken wordt 
direct gerelateerd aan de huurders en de omgeving van de 
woningcomplexen. Bovendien krijgen gemeenten en het ministerie 
meer invloed op het financiële toezicht en het beleid.

Voorwoord



Herstructurering en nieuwbouw

Alle perikelen in corporatieland veranderen niets aan het feit dat 
wij blijven doen waar wij goed in zijn: betaalbare woningen met 
de daarbij passende kwaliteit aanbieden aan onze doelgroepen. In 
2014 kwamen er 72 woningen beschikbaar voor de verhuur.

Daarnaast konden we door de realisatie van het nieuwbouw-
complex Pieter Maritzstraat e.o. nog eens 36 nieuwbouwwoningen 
aan de woningvoorraad toevoegen. Dit project omvat in totaal 42 
sociale huurwoningen, 2 vrijesectorwoningen en 9 koopwoningen. 
Deze woningen zijn inmiddels allemaal opgeleverd en verhuurd.

Door de ingebruikname van SKW De Schulpwei kwam de voor-
malige locatie van de kinderopvang in de Bellesteijnschool aan 
de Professor Molenaarlaan leeg te staan. Woningbouwvereniging 
St. Willibrordus werkte verschillende mogelijkheden uit om op 
dit terrein sociale huurappartementen te bouwen in combinatie 
met een zorginstantie. Architectenbureau ONX Architecten 
maakte een voorlopig ontwerp voor deze locatie. In het najaar van 
2014 werkten we samen met de gemeente Wassenaar aan een 
intentieovereenkomst, die we in december ondertekenden.

Op de goede weg

Woningbouwvereniging St. Willibrordus blijft zich inzetten voor 
gedifferentieerde wijken en een duurzame woonomgeving. 
Aan ons de uitdaging om ondanks de zware financiële druk de 
woningvoorraad op peil te houden. Wij zijn er trots op dat we er 
nog steeds in slagen onze kerntaak waar te maken. En we zijn 
dankbaar voor de goede relaties met onze belangenhouders.
Ik raad u aan het verslag van de raad van commissarissen,  
het volkshuisvestingsverslag en onze financiële verantwoording 
te lezen. Deze geven u een goede indruk van de inspanningen 
van onze corporatie, onze toezichthouders en de constructieve 
samenwerking met onze partners.

Wij sloten het jaar 2014 af met een positief financieel resultaat 
van 3 1.213.640. In de toekomst moet voorlopig worden uitgegaan 
van een verslechtering van onze nu nog solide basis. Dit door alle 
ontwikkelingen, zoals opgelegde extra heffingen en regelgeving.
Eind 2014 bedroeg de algemene solvabiliteit 17,13%. Eind 2019 zal 
de solvabiliteit naar verwachting gedaald zijn naar 13,64%. Dat is 
nog voldoende voor een verantwoorde bedrijfsvoering, maar de 
marges zijn wel klein geworden.

Op de donkere wolken boven corporatieland 
kunnen we zelf weinig invloed uitoefenen. En zoals 
uit dit jaarverslag blijkt, ontkomen ook wij niet aan 
de gevolgen daarvan. Toch zie ik de toekomst met 
vertrouwen tegemoet. Wij werken er met elkaar 
keihard aan onze doelstellingen te realiseren.  
Het zal niet gemakkelijk zijn, maar we zijn op de 
goede weg!
 
Wassenaar,  11 mei 2015
 
Was getekend,
 
W.G.G. van Dam,
directeur-bestuurder
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Voldoende 
    deskundigheid



 Verdere  
versterking



Doel van het toezicht

De raad van commissarissen houdt toezicht op het financiële beleid 
van de vereniging, de uitgevoerde werkzaamheden en het door de 
bestuurder gevoerde beleid. Op de algemene ledenvergadering 
brengt de raad hierover verslag uit. De raad van commissarissen 
heeft de bevoegdheid om van het bestuur inzage te verlangen in alle 
gegevens en documentatie die nodig zijn om zijn taken uit te voeren.
 
In dit verslag legt de raad van commissarissen – als onderdeel van 
een maatschappelijk ondernemende organisatie – publiekelijk 
verantwoording af over de wijze waarop in 2014 invulling is gegeven 
aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden.
 
Als kader voor het uitoefenen van zijn taken, hanteert de raad van 
commissarissen het Besluit beheer sociale-huursector (BBSH). 
Daarnaast hanteert de raad de AedesCode en de Governancecode 
Woningcorporaties, die voortvloeien uit het lidmaatschap van de 
bedrijfstakvereniging Aedes. De implementatie van de 
aanbevelingen in de Governancecode, is een voortdurende 
inspanning waarmee in dit verslagjaar wederom voortgang is 
bereikt. Hierover volgt later in dit verslag meer informatie.

Profielschets

Om de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de 
raad van commissarissen te waarborgen, wordt sinds 2003 gewerkt 
met een profielschets. Deze is afgestemd op de omvang, 
samenstelling en activiteiten van de raad. 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
de raad van commissarissen zijn omschreven in de  
artikelen 31 en 32 van de statuten van Woningbouw-
vereniging St. Willibrordus. De raad houdt toezicht op 
het bestuur en de algemene bedrijfsvoering van de 
corporatie. Bovendien staat de raad het bestuur met 
gevraagd en ongevraagd advies terzijde.

Verslag van de raad van commissarissen

Raad van commissarissen



De raad van commissarissen is van mening dat er voldoende 
deskundigheid aanwezig is om – als betrekkelijk kleine corporatie 
met een nadrukkelijk lokale signatuur – in de gegeven situatie en 
omstandigheid te kunnen functioneren.

Samenstelling

In juni trad de heer P.L.M. Kortekaas af als lid van de raad, wegens 
het verstrijken van zijn tweede en laatste termijn. Hij mocht zich 
conform het rooster van aftreden en de Governancecode niet meer 
herkiesbaar stellen. De raad van commissarissen is hem dankbaar 
voor zijn inzet en betrokkenheid gedurende de afgelopen jaren. De 
heer Kortekaas had op voordracht van Huurderbelangenvereniging 
Rozenstein zitting in de raad.

Binnen de raad is in overleg besloten om geen nieuw lid te 
werven voor de ontstane vacature, maar verder te gaan met een 
samenstelling van 3 leden. De huidige leden beschikken over de 
benodigde kennis en kunde. Vanwege hun verschillende 
achtergronden vullen zij elkaar bovendien goed aan. Hun expertise 
is van toegevoegde waarde voor de corporatie. Een voordeel van 
een 3-koppige raad is dat bij stemming altijd een meerderheid 
ontstaat. Huurderbelangenvereniging Rozenstein adviseerde 
positief over een raad met 3 leden. Als het in de toekomst toch 
nodig blijkt om terug te gaan naar 4 leden, mag Rozenstein 2 leden 
voordragen. In de huidige raad heeft de heer G.J.W. Coppus op 
voordracht van Huurderbelangenvereniging Rozenstein zitting in 
de raad.
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I.W.M. Vriens, 
bestuurder zorginstelling

Ja 1955 voorzitter
bestuursfuncties binnen de 
Rooms-Katholieke Kerk

2011 2015
externe relaties, relatie gemeente, 
strategie, jaarverslag, remuneratie, 
prestatiebeoordeling

drs. G.J.W. Coppus,
partner accountant Deloitte

Ja 1954 vice-voorzitter

Zelfstandig adviseur
Lid raad van  
commissarissen  
Stichting Dunavie

2013 2017

strategie, remuneratie, 
prestatiebeoordeling, jaarverslag, 
financieel beleid, audit en 
huurdersvereniging

ing. A.W.S. van Beelen,
directeur Projectontwikkeling 
Ouwehand Bouw Groep

Ja 1978 lid

Lid Ronde Tafel Katwijk
Lid raad van  
commissarissen  
Rabobank Leiden-Katwijk

2013 2016
strategie, nieuwbouw, 
voorraadbeleid en onderhoud

Naam / b
eroep

Onafhankelijk

Geboorte
jaar

Functi
e

Nevenfuncti
es

Lid si
nds

Leden van de raad van commissarissen eind 2014

Lid to
t Aandach

ts-

gebieden



Het rooster van aftreden is als volgt:
 ■ 2015:  I.W.M. Vriens (herbenoembaar)
 ■ 2016:  A.W.S. van Beelen (herbenoembaar)
 ■ 2017:  G.J.W. Coppus (herbenoembaar)

Honorering

De honorering van de afzonderlijke leden van de raad van 
commissarissen is gekoppeld aan de zwaarte van de functie – en 
niet aan de prestaties van de corporatie. Deze honorering past 
binnen de Honoreringscode commissarissen van de Vereniging van 
Toezichthouders in Woningcorporaties en de WNT. Een specificatie 
van de uitbetaalde vergoedingen treft u aan op pagina 82.

Intern toezicht

Om de toezichthoudende taak goed te vervullen, liet de raad van 
commissarissen zich schriftelijk en mondeling door het bestuur 
informeren over de feitelijke gang van zaken en de financiële en 
praktische resultaten, afgezet tegen de plannen en budgetten.

De leden van de raad vormen commissies om de besluitvorming 
over bepaalde onderwerpen in klein comité voor te bereiden.  
Op dit moment zijn dit een geconstitueerde remuneratiecommissie 
(beloningscommissie) en een auditcommissie.
 
De remuneratiecommissie houdt zich bezig met de arbeids-
voorwaarden van het bestuur. Ze bestaat uit mevrouw I.W.M. 
Vriens en de heer G.J.W. Coppus. De commissie voerde de 
jaarlijkse beoordeling van de directeur uit aan de hand van de 
vastgestelde prestatiecriteria. Ook stelde ze variabele 
prestatiebeloning vast.

De heer G.J.W. Coppus vormt de auditcommissie. Hij onderhoudt 
de contacten met de accountant en adviseert de raad over diens 
functioneren. Bovendien ondersteunt hij de raad bij vragen over 
details en de interpretatie van de financiële verslaglegging en 
budgetten.

Rooster van aftreden

In overeenstemming met de statuten worden leden van de raad 
van commissarissen benoemd voor een periode van 4 jaar.  
Ze kunnen 2 keer worden herbenoemd voor dezelfde periode. 
De raad kiest er echter voor om – in navolging van de 
Governancecode Woningcorporaties – een commissaris slechts 
eenmaal voor herbenoeming voor te dragen. De maximale 
zittingsduur is hiermee 8 jaar. Op termijn worden de statuten op 
dit punt aangepast. 

Bij het aftreden van de heer Kortekaas besloot de raad om het 
rooster van aftreden aan te passen. 

Om te voorkomen dat in 1 jaar tijd 2 leden zullen aftreden, is de 
heer van Beelen in 2016 herbenoembaar in plaats van in 2017.  



In 2014 vergaderde de raad hiervoor in totaal 5 keer met de directeur-
bestuurder. Ook vond er een algemene ledenvergadering plaats.  
In de voorjaarsvergadering van de raad gaf de accountant een 
toelichting op de jaarrekening. Verder hield de raad in het derde 
kwartaal samen met het managementteam twee thema-
bijeenkomsten. Een over de voortgang van het project Bellesteijn en 
een over de strategische koers voor de komende jaren. In het najaar 
vond een tweedaags overleg plaats van de raad van commissarissen 
en het managementteam. Op de agenda stonden de actuele 
ontwikkelingen binnen de sector, het strategisch voorraadbeleid en 
het toezicht houden.

Daarnaast participeerde de raad in het najaar in de Belang-
houdersbijeenkomst en waren er diverse overleggen met de 
Huurderbelangenvereniging Rozenstein.

In het najaar evalueerde de raad het eigen functioneren onder 
leiding van een extern adviseur. 

Van alle bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt. Geen van de leden 
van de raad van commissarissen is langdurig afwezig geweest.

Voornaamste aandachtspunten 

De raad van commissarissen heeft in het afgelopen boekjaar over 
de volgende onderwerpen overlegd en besluiten genomen.

 ■  Financiën: de jaarrekening, begroting en meerjarenbegroting 
De raad van commissarissen ontving gedetailleerde financiële 
jaarstukken en een meerjarenbegroting, en besprak die met 
het bestuur. De raad keurde de financiële jaarrekening en de 
budgetten formeel goed. 
 
 Elk kwartaal is een voortgangsrapportage van de belangrijkste 
kerncijfers ontvangen en besproken. Deze kwartaalinformatie 
was verrijkt met informatie over de lopende projecten Pieter 
Maritzstraat e.o. en Bellesteijn. 
In 2014 waren er diverse speciale aandachtspunten: 

 - de in de komende jaren te verwachten wetswijzigingen 
  (herziening van de Woningwet);  
 - verhuurdersheffing; 
 - steun aan woningcorporatie Vestia via een 
  saneringsbijdrage;
 - Wet normering topinkomens (WNT) voor de 
  woningcorporatiebranche. 

  Steeds is in ogenschouw genomen welke gevolgen de 
maatregelen hebben voor de bedrijfsvoering.

  Bijzondere aandacht is besteed aan de benodigde financiering 
voor de bouw van nieuwe woningen en de daardoor dalende 
tendens van de financiële kengetallen. Een speciaal 
aandachtspunt was de financiering van het nieuwbouwproject 
Bellesteijn.

17



 ■  Operationele activiteiten 
Op basis van de kwartaalrapportages zijn operationele 
onderwerpen besproken, zoals de voortgang van het jaarplan, 
woningtoewijzing, inkomensafhankelijke huurverhoging, de 
liquiditeitspositie en het planmatig mutatieonderhoud.  
De raad is goed geïnformeerd over het verloop van de bouw, het 
verhuurproces en de verkoop van woningen van het complex 
Pieter Maritzstraat e.o. Daarnaast is regelmatig stilgestaan bij 
alle veranderende wet- en regelgeving en de gevolgen hiervan 
voor de bedrijfsvoering van de corporatie. 
 
In 2014 gaf de raad goedkeuring aan alle bestuursbesluiten die 
werden voorgelegd en die voortvloeiden uit de activiteiten en 
het gevoerde beleid.

 ■  Governance 
De raad werkte in 2014 aan een verdere versterking van de 
governancestructuur: de effectiviteit en resultaatgerichtheid 
van de organisatie structureel waarborgen door sturing, 
beheersing, toezicht, verantwoording en risicomanagement. 

 De raad keurde de volgende zaken goed:
 - jaarplan 2015; 
 - begroting 2015;
 - jaarverslag 2014 met bijbehorende jaarrekening;
 - strategisch beleidsplan 2015-2019.

 ■  Projecten 
De raad van commissarissen is als toezichthoudend orgaan 
nauw betrokken bij de vorderingen van de projecten Pieter 
Maritzstraat e.o. en Bellesteijn.

 ■  Realisatie van volkshuisvestelijke opgaven 
De corporatie spant zich op de eerste plaats in voor haar 
huurders, met name de primaire doelgroep van beleid. De 
raad van commissarissen ziet er voortdurend op toe dat hun 
belangen – binnen de door de overheid gestelde kaders – 
adequaat worden behartigd.  
 
Daarnaast vond er een uitgebreide gedachtewisseling plaats 
met de directeur-bestuurder en het managementteam over de 
strategische koers van de corporatie en de uitgangspunten van 
de wensportefeuille en de nieuwe richtlijnen van het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).



Integriteit en Governance

Woningbouwvereniging St. Willibrordus onderschrijft de 
Governancecode Woningcorporaties. Zo wordt bijvoorbeeld elk 
jaarverslag getoetst aan deze code.

De corporatie heeft een geformaliseerd integriteitsbeleid, dat is 
vastgelegd in de Integriteitscode. Een belangrijk onderdeel van het 
integriteitsbeleid is de Klokkenluidersregeling. Deze biedt onze 
werknemers waarborgen om vermeende onrechtmatigheden te 
melden zonder gevaar voor hun rechtspositie. De Integriteitscode en 
de Klokkenluidersregeling zijn openbaar te raadplegen via onze 
website www.wbv-willlibrordus.nl.

De raad beoordeelde met een zelfevaluatie onder begeleiding van 
een onafhankelijke adviseur zijn eigen functioneren. Tijdens deze 
zelfevaluatie is gesproken over de cultuur en werkwijze van de raad, 
de vergadercultuur, het toezichthouden en de werkgeversrol. De 
verbeterpunten zijn met de directeur-bestuurder besproken en de 
werkwijze van de raad is verder aangescherpt.

Een essentieel onderdeel van de Governancecode is het principe 
‘pas toe of leg uit’. Op 3 punten legt Woningbouwvereniging St. 
Willibrordus de Governancecode anders uit:

 ■  in de Governancecode wordt gesproken over een aanstellings-
termijn van 4 jaar voor de directeur-bestuurder. De huidige 
directeur-bestuurder van St. Willibrordus is aangesteld voor de 
inwerkingtreding van de Governancecode en heeft een contract 
voor onbepaalde tijd.

 ■  de Governancecode bepaalt dat er jaarlijks een belang-
houdersbijeenkomst wordt gehouden. Woningbouwvereniging 
St. Willibrordus heeft ervoor gekozen om dit eens in de 3 jaar 
te doen. Verder is er niet gekozen voor een vast moment om 
met de belanghouders te communiceren. Communicatie vindt 
zowel formeel als informeel plaats. Dit heeft te maken met de 
geringe omvang van Woningbouwvereniging St. Willibrordus 
en de gemeente waarin deze corporatie functioneert. 

 ■  De beloning van de bestuurder is vastgesteld aan de hand van 
de richtlijnen van de  brancheorganisatie Aedes.

De raad van commissarissen waakt ervoor dat haar leden 
onafhankelijk zijn volgens de criteria van de Governancecode, 
bepaling III 2.2. Alle leden opereren op persoonlijke titel en zijn 
onafhankelijk ten opzichte van elkaar en het bestuur. In 2014 was er 
geen sprake van tegenstrijdige belangen bij de directeur-
bestuurder en/of de leden van de raad van commissarissen, zoals 
bedoeld in de principes II.3 en III.6 van de Governancecode 
Woningcorporaties.

Invulling van het bestuur

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor een goed 
bestuur, onder meer door benoeming, schorsing, ontslag en 
jaarlijkse evaluatie. Het bestuur van de corporatie wordt sinds 
2003 gevormd door de directeur-bestuurder, de heer W.G.G. van 
Dam. 
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Tijdens deze bijeenkomst is het beleidsplan 2015-2019 gepresenteerd 
en is samen met de belanghouders gediscussieerd over de 
intermediairsrol van de corporatie en de betaalbaarheid van wonen. 
De raad van commissarissen heeft deze bijeenkomst als succesvol 
ervaren.

De raad heeft verder kennisgenomen van de rapportages van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Centraal Fonds 
Volkshuisvesting. Op basis van het eigen interne toezicht en eerder 
genoemde rapportages en toelichtingen, ziet de raad van 
commissarissen geen aanleiding tot het maken van op- of 
aanmerkingen over het door het bestuur gevoerde beleid. De raad 
van commissarissen acht zich verantwoordelijk voor het toezicht. In 
2014 kon de raad zich vinden in alle besluiten van het bestuur.

Hij is sinds 1 april 1990 in dienst van de corporatie. De bezoldiging 
en arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder zijn geregeld 
in een contract dat is gebaseerd op de CAO Woondiensten.

Naast zijn vaste salaris ontvangt de directeur-bestuurder een 
variabele beloning. Deze is afhankelijk van een beoordeling en  
de realisatie van de gemaakte prestatieafspraken. 

Tijdens het beoordelingsgesprek in december 2014, zette de 
remuneratiecommissie de prestaties van de directeur-bestuurder 
af tegen de aan het begin van het jaar geformuleerde criteria en 
classificeerde ze deze als goed. Op grond hiervan is aan de 
directeur-bestuurder een variabele beloning toegekend.

Verantwoording 

Het uitvoeren van de externe controle is opgedragen aan het 
accountantskantoor EY. Met deze accountant is overlegd over het 
volkshuisvestingsverslag, het financiële jaarverslag, de 
managementletter en het accountantsverslag. De accountant 
rapporteerde in de toelichting zijn specifieke bevindingen over de 
interne bedrijfsvoering. De controleverklaring van de accountant is 
verstrekt en elders in dit verslag opgenomen. 

In het najaar vond een belanghoudersbijeenkomst plaats,  
waarbij onder andere de gemeente Wassenaar, Huurder-
belangenvereniging Rozenstein, collegacorporaties uit de regio 
Haaglanden, buurcoöperaties en andere maatschappelijke en 
welzijnsinstellingen aanwezig waren. 



Verklaring

De raad van commissarissen heeft kennisgenomen van de door de 
directeur-bestuurder voorgelegde jaarstukken 2014 die u verderop 
in dit jaarverslag aantreft. Op 11 mei 2015 bespraken de raad van 
commissarissen en het bestuur dit jaarverslag en de bijbehorende 
jaarrekening. Verder nam de raad met instemming kennis van de 
jaarrekening en het jaarverslag en de uitgebrachte verklaring van 
EY.

De middelen van Woningbouwvereniging St. Willibrordus zijn 
uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting besteed. De 
activiteiten hebben uitsluitend plaatsgevonden ten behoeve van de 
volkshuisvesting en de leefbaarheid in Wassenaar, en zijn in 
overeenstemming met de statuten van de corporatie. De woningen 
en het maatschappelijk onroerend goed liggen binnen het 
statutaire werkgebied. Op het gebied van beleggen en 
verbintenissen zijn geen risicovolle posities ingenomen. Op basis 
van ons eigen interne toezicht en het accountantsverslag zien wij 
geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen over het 
door het bestuur gevoerde financiële en volkshuisvestelijke beleid.

Wij adviseren de aanwezige leden van de Woningbouwvereniging 
St. Willibrordus dit jaarverslag en de jaarrekening over 2014 goed 
te keuren en het bestuur te dechargeren.

Wassenaar, 11 mei 2015
Was getekend,

mevrouw I.W.M. Vriens, voorzitter
de heer drs. G.J.W. Coppus, vice-voorzitter
de heer ing. A.W.S. van Beelen, lid
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Voortdurend de kwaliteit van 
het Woningbezit verhogen



 Intensief
samenwerken



Onderhoud

Woningbouwvereniging St. Willibrordus verhoogt voortdurend de 
kwaliteit van het woningbezit. De normen van het Bouwbesluit en 
de gemeentelijke bouwverordening zijn hierbij het uitgangspunt. 
Eind 2013 was in 87% van alle woningen een of andere vorm 
van bijzonder onderhoud uitgevoerd. In 2014 is dit percentage 
opgelopen tot 92% – ofwel 1222 van de in totaal 1329 woningen. 
Het gaat hierbij om renovaties, groot onderhoud en planmatig 
(mutatie)onderhoud van diverse oudere complexen en woningen.

Bij een deel van de resterende 8% was bijzonder onderhoud niet 
nodig, omdat deze woningen later zijn gebouwd en ze nog steeds 
aan de eisen voldoen. Verder zijn er woningen die wel aangepakt 
zouden moeten worden, maar waar dit nog niet mogelijk was 
omdat de woning daarvoor leeg moet staan. 

De regels waaraan woningcorporaties zich moeten 
houden, staan in het Besluit beheer sociale-huursector. 
In het besluit worden zes ‘prestatievelden’ genoemd:

 ■ kwalitatief in stand houden van het woningbezit;
 ■ met voorrang huisvesten van de primaire doelgroep;
 ■  betrekken van huurders en belanghebbenden bij beleid  

en beheer;
 ■ leefbaarheid;
 ■ wonen en zorg;
 ■ waarborgen van de financiële continuïteit.

Een woningcorporatie moet over elk van deze onderwerpen 
verantwoording afleggen.

In dit hoofdstuk – het Volkshuisvestingsverslag – verantwoorden 
we hoe Woningbouwvereniging St. Willibrordus op deze gebieden 
heeft gepresteerd. Vervolgens belichten we per onderdeel de 
organisatie van de corporatie. Daarna komen de externe relaties 
van de corporatie aan de orde. Aan het eind van het hoofdstuk 
vindt u de verklaring van de directeur-bestuurder.

Volkshuisvestingsverslag

Prestatieveld: 
Kwalitatief in stand houden 
van het woningbezit

Verantwoording 
over de prestaties



De onderhoudswerkzaamheden in 2014 kunnen als volgt worden 
onderverdeeld:

Dagelijks onderhoud
In 2014 zijn er 2.308 reparatieverzoeken (2013: 2.447) ontvangen 
voor 1329 woningen. In 490 gevallen waren dit reparaties die 
onder het onderhoudsabonnement vielen en/of te maken hadden 
met een vorm van glasschade. Per verhuureenheid is 3 281,85 
(2013: 3 369,15) besteed aan dit dagelijks onderhoud.

Mutatieonderhoud
Er zijn in het verslagjaar 72 woningen opnieuw verhuurd.

Bij 18 van deze woningen was grootschalig, zogenoemd ‘planmatig 
mutatieonderhoud’ noodzakelijk. Hierbij wordt een leeggekomen 
woning aangepast aan de huidige kwaliteitseisen. In 2014 zijn bij 
18 woningen de elektrische installaties en verouderde elementen 
in de douches, toiletten en keukens aangepakt. De kosten hiervan 
bedroegen in totaal 3 633.041, gemiddeld 3 35.000 per woning.

Bij de overige 54 woningen was klein mutatieonderhoud 
voldoende. Per woning werd hieraan gemiddeld 3 2.184 besteed.

Kortcyclisch onderhoud
In diverse complexen is in 2014 voor 3 325.470 aan binnen- en 
buitenschilderwerk uitgevoerd.

Langcyclisch onderhoud
Aan planmatig langcyclisch onderhoud werd in 2014 3 459.543 
uitgegeven. Het ging vooral om het vernieuwen van de douche-, 
keuken- en/of toiletinrichtingen, aanpassen van hang- en sluitwerk, 
incidenteel vervangen van verwarmingsketels en mechanische 
ventilatiesystemen en vernieuwen van dakbedekking en riolering.

Woningaanpassing voor mensen 
met een beperking
Op een enkele uitzondering na worden woningen niet op voorhand 
geschikt gemaakt voor huurders met een beperking. Wanneer 
dat nodig is kan een woning wel op verzoek van een huurder 
aangepast worden. 

De kosten van de aanpassingen voor mensen met een beperking 
bedroegen in 2014 3 39.711 (2013: 3 39.964). Deze kosten zijn 
betaald door de gemeente Wassenaar op grond van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Duurzaamheid 

Waar mogelijk wordt bij onderhoud en woningaanpassingen 
gebruikgemaakt van milieuvriendelijke materialen.

Bij het vervangen van cv-ketels worden hoogrendementsketels 
geplaatst met een lage uitstoot van stikstofoxide. De keuze voor 
dit soort ketels heeft diverse voordelen, zoals minder schadelijke 
uitstoot van verbrandingsgassen, een zuiniger gebruik van energie 
en daarmee lagere kosten voor de huurder.
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Mutaties in het woningbestand

In totaal zijn in het verslagjaar 72 woningen van huurder 
gewisseld. Dat is 5,57% van het totaal aantal woningen (in 2013: 
3,89%).

Verhuiskostenvergoeding

Bij renovatie en vernieuwbouw kunnen huurders aanspraak maken 
op een verhuiskostenvergoeding. De spelregels zijn vastgelegd 
in het Reglement verhuiskostenvergoeding. Het reglement en 
de vergoedingen worden jaarlijks aangepast aan de door de 
rijksoverheid opgestelde normen.

Verhuurbaarheid

Mede door de hoge kwaliteit van het woningbezit was het aantal 
woningen dat in 2014 niet, of enige tijd niet verhuurd kon worden, 
gering. Woningen zijn alleen niet verhuurd gedurende de tijd die 
nodig was om het noodzakelijke (mutatie)onderhoud uit te voeren.

1 4 7,4 15 6 15,4

2 - - 16 1 2,9

3 1 1,3 17 2 5

4 4 3,2 18 3 9,4

5 14 7,9 19 1 2,9

6 - - 20 - -

7 5 3,9 21 - -

8 17 8 22 1 3,8

9 3 3 23 1 7,1

10 3 18,6 24 - -

11 - - 25 - -

13 5 8,5 26 1 2,9
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Aantallen en percentages mutaties per complex (voor de namen van 
locaties: zie het Overzicht woningbestand achterin dit jaarverslag)



Nieuwbouw

Door de realisatie van het nieuwbouwcomplex Pieter Maritzstraat 
e.o. konden in het verslagjaar 36 nieuwbouwwoningen aan de 
woningvoorraad worden toegevoegd. Dit project omvat in totaal 42 
sociale huurwoningen, 2 vrijesectorwoningen en 9 koopwoningen.

Ontwikkelingsactiviteiten

Locatie Bellesteijn
Door de ingebruikname van SKW De Schulpwei kwam de voormalige 
locatie van de kinderopvang in de Bellesteijnschool aan de Professor 
Molenaarlaan leeg te staan. Woningbouwvereniging St. Willibrordus 
werkte verschillende mogelijkheden uit om op dit terrein sociale 
huurappartementen te bouwen in combinatie met een zorginstantie.

Architectenbureau ONX Architecten maakte een voorlopig ontwerp 
voor de locatie Bellesteijn. In het najaar is samen met de gemeente 
Wassenaar gewerkt aan een intentieovereenkomst, waarbij de te 
realiseren doelen zijn:

 ■  komen tot een kwalitatief hoogwaardig, maatschappelijk 
aanvaardbaar en financieel-economisch haalbaar 
ontwikkelingsplan;

 ■  komen tot spoedige realisatie, met marktconforme 
grondopbrengst voor de gemeente. Op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening verhaalt de gemeente de kosten op 
Woningbouwvereniging St. Willibrordus;

 ■  sluiten van een exploitatieovereenkomst voor de integrale 
realisatie van het project met opleveringsdatum 31 december 
2018 – of zoveel eerder als mogelijk.

 ■  In december ondertekenden wethouder Maat, 
portefeuillehouder ruimte en duurzaamheid, en de heer van 
Dam de intentieovereenkomst.

Wijkontwikkeling Oostdorp
In de Kerngroep Wijkontwikkeling Oostdorp zijn de beide 
Wassenaarse woningcorporaties, de gemeente Wassenaar en een 
bewonersafvaardiging ‘Comité Oostdorp-Leeft’ vertegenwoordigd. 
Zij werkten in 2014 gezamenlijk verder aan de uitvoering van de 
Adviesnota Wijkontwikkeling Oostdorp. 
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Herstructurering Pieter Maritzstraat e.o.
In de eerste helft van 2014 leverde Dura Vermeer alle 
nieuwbouwwoningen op aan Woningbouwvereniging St. 
Willibrordus. Van de 9 koopwoningen zijn er hetzelfde jaar 3 
verkocht. Tussen december 2013 en mei 2014 vond de verhuur 
plaats van de sociale huurwoningen en 2 vrijesector woningen.

Hiervoor is gebruikgemaakt van Woonnet Haaglanden:  
www.woonnet-haaglanden.nl. Woningzoekenden die hier 
ingeschreven stonden, konden via de website reageren op 
advertenties van de nieuwbouwwoningen. Voor de woningen die 
bestemd zijn voor starters is een voorrangsbepaling gebruikt. 
Starters uit de gemeente Wassenaar kregen voorrang op andere 
starters en doorstromers.

Bij het bepalen van de voorwaarden waaraan de nieuwe huurders 
dienen te voldoen, is gebruikgemaakt van de uitgangspunten 
van de Woonvisie van de gemeente Wassenaar en de regionale 
prestatieafspraken. Van de 42 sociale huurwoningen zijn 10 
woningen gelabeld voor de doelgroep starters, 9 voor senioren 
en 14 voor de BBSH doelgroep, waarbij de huurprijs onder de 
aftoppingsgrens ligt. In totaal waren 3 starters en 3 senioren 
afkomstig uit Wassenaar.



Algemene uitgangspunten

De corporatie streeft ernaar woningen te bouwen en beschikbaar 
te stellen voor mensen die minder draagkrachtig zijn. Om deze 
primaire doelgroep blijvend te kunnen huisvesten wordt de jaarlijkse 
huurverhoging zo laag mogelijk gehouden. Uiteraard moet de 
corporatie zich daarbij wel houden aan wettelijke bepalingen en de 
eisen van een gezonde bedrijfsvoering.

Ongeveer 25% van de totale woningvoorraad in Wassenaar bestaat 
uit sociale woningbouw. Landelijk ligt dit percentage op ongeveer 
40%. De corporatie wil haar woningbezit – dat 11% van alle woningen 
in Wassenaar beslaat – beschikbaar houden voor de doelgroepen van 
beleid. Daarom heeft de corporatie geen plannen om woningen te 
verkopen. Wel zijn er criteria geformuleerd voor eventuele verkoop 
van woningen. 

Samenstelling van het woningbezit

Hiernavolgende tabel geeft globaal inzicht in de samenstelling 
van het woningbezit. Per soort woning – eengezinswoningen en 
appartementen – toont de tabel het gemiddeld aantal punten volgens 
het woningwaarderingsstelsel (het ‘puntensysteem’), de gemiddelde 
netto huurprijs en de verhouding tussen de werkelijke huur en de 
maximale huurprijs in procenten.

Vanaf 1 januari 2014 betaalt de Belastingdienst de huurtoeslag 
niet meer geclusterd aan de corporatie. Hierdoor is het voor 
de corporatie niet meer inzichtelijk welke huurders werkelijk 
huurtoeslag ontvangen.

Toewijzingsbeleid

Belangstellenden voor een sociale huurwoning kunnen 
zich hiervoor inschrijven via de website www.woonnet-
haaglanden.nl. De regels voor de toewijzing van een woning 
zijn gebaseerd op het Besluit beheer sociale-huursector (BBSH), 
de Huisvestingsverordening regio Haaglanden en de Tijdelijke 
regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten 
instellingen volkshuisvesting.

Huisvestingsverordening
De huisvestingsverordening die geldt voor Wassenaar is 
vastgesteld door het Stadsgewest Haaglanden. De huidige 
verordening trad op 1 juli 2012 in werking. Deze beoogt een zo 
eerlijk mogelijk woonruimteverdelingssysteem. Hierbij wordt 
onder andere rekening gehouden met diverse oude en nieuwe 
regelingen voor het verlenen van voorrang aan huurders. 
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Prestatieveld: Met voorrang 
huisvesten van de primaire 
doelgroep

Eengezinswoningen 726 156 3 482,49 63%

Meergezinswoningen 558 123 3 411,16 68%

Gemiddeld - 140 3 446,83 66%
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Regionale prestatieafspraken

Voor de periode 2010-2014 golden de regionale prestatieafspraken 
die zijn vastgesteld door het Stadsgewest Haaglanden en de 
Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden. Deze regionale 
prestatieafspraken gaan onder andere over het aantal 
nieuwbouwwoningen dat de corporatie wil bouwen en garanties 
voor de huisvesting van bepaalde groepen woningzoekenden. Hierbij 
wordt een onderscheid gemaakt tussen woningzoekenden met een 
laag inkomen en die met een middeninkomen.

Voor de bepaling van deze categorieën wordt het zogenoemde bruto 
huishoudinkomen gehanteerd; het gezamenlijk inkomen van alle 
leden van een huishouden dat een woning huurt.
Een huishoudinkomen tot 3 34.678 bruto per jaar wordt tot de 
lage inkomens gerekend. Een gezamenlijk inkomen van meer 
dan 3 34.678 en minder dan 3 44.800 wordt als middeninkomen 
beschouwd. 

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Met de Europaregeling 
verplicht de EU woningcorporaties om minimaal 90% van het 
woningbezit toe te wijzen aan huishoudens met een laag inkomen. 
In de regionale prestatieafspraken zijn de gevolgen van de 
Europaregeling nog niet aangepast.

In 2014 is gestart met het maken van regionale prestatieafspraken 
voor de periode 2015-2018. De verwachting is dat deze afspraken in 
2015 definitief worden vastgesteld. 

Huurders kunnen onder andere om medische, sociale of financiële 
redenen een voorrangsverklaring krijgen. Ook huurders die 
gedwongen moeten verhuizen uit een herstructureringsgebied dat 
door de gemeente tot actiegebied is aangewezen, maken aanspraak 
op voorrang. 

De huisvestingsverordening dient door de komst van de 
nieuwe huisvestingswet per 1 januari 2015 lokaal te worden 
vastgesteld. Binnen de regio Haaglanden startten de gemeenten 
en woningcorporaties in 2014 met het actualiseren van de 
huisvestingsverordening. Doel is dat alle gemeenten binnen deze 
regio op hoofdlijnen met een gelijke verordening werken.

Asielzoekers met een verblijfsstatus
De gemeente Wassenaar is verantwoordelijk voor de huisvesting 
van asielzoekers met een verblijfsstatus. Hiervoor wordt een aantal 
woningen onttrokken aan het reguliere aanbod van de corporaties 
in de gemeente.

Huisvestingsvergunningen
Sinds mei 2003 verleent Woningbouwvereniging St. Willibrordus 
zelf – in opdracht van de gemeente Wassenaar – zo nodig ook de 
huisvestingsvergunningen.



In 2014 is 1 vrijgekomen woning toegewezen aan een huishouden 
met een inkomen boven de Europanorm van 3 34.678 bruto 
per jaar. Dat is 1,39%. Daarmee voldoet de corporatie aan de 
Europaregeling, die de mogelijkheid biedt maximaal 10% van 
de vrijgekomen woningen toe te wijzen aan huishoudens met 
een hoger bruto jaarinkomen dan 3 34.678. Daarnaast zijn 2 vrije 
sectorwoningen verhuurd aan huishoudens met een inkomen 
boven de Europanorm. Deze 2 woningen hebben geen effect op de 
10% van de Europaregeling.

Prestatieafspraken met de gemeente 

De corporatie is op 29 juni 2011 de Prestatieafspraken 2011-2015 
overeengekomen met de gemeente Wassenaar en de Wassenaarse 
Bouwstichting. Er is voor gekozen om samen te werken in een 
partnerschap. Op deze manier kunnen de inwoners van Wassenaar – 
en in het bijzonder de sociale doelgroep van de woningcorporaties 
– gezamenlijk het beste bediend worden. Er wordt samengewerkt 
aan verschillende thema’s, zoals de nieuwbouwopgave, wonen, 
zorg en welzijn en wijkaanpak, leefbaarheid, veiligheid en sociale 
ondersteuning.

Woningtoewijzingen in 2014

In 2014 kwamen er 72 woningen beschikbaar voor de 
verhuur. Hiervan zijn er 61 aangeboden op de website www.
woonnet-haaglanden.nl. Van de 11 woningen die niet via het 
woonruimteverdelingssysteem zijn verhuurd, zijn er 5 aangeboden 
aan de gemeente Wassenaar. Die verzorgt samen met het Centraal 
Orgaan opvang asielzoekers (COA) de woningbemiddeling voor 
asielzoekers met een verblijfsstatus. Verder zijn er 2 woningen 
direct aan huurders van Woningbouwvereniging St. Willibrordus 
aangeboden via persoonlijke bemiddeling. De overige 4 woningen 
wisselden door woningruil van huurder. 

In 2014 is 78% van de vrijgekomen woningen verhuurd aan 
doorstromers. Dat zijn 56 woningen. De overige 22% (totaal 16 
woningen) is verhuurd aan starters, inclusief asielzoekers met 
een verblijfsstatus. Van de starters kwam 63% (in 2013: 31%) uit 
Wassenaar en van de doorstromers 45% (in 2013: 51%). Van de 
72 woningen die beschikbaar kwamen, werden er in totaal 35 aan 
mensen uit Wassenaar verhuurd, 29 aan bewoners van andere 
plaatsen in de regio Haaglanden en 8 aan nieuwe huurders van 
buiten de regio, te weten Bruinisse, Groningen, Maasdam en 
Asielzoekerscentra.
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Raad van commissarissen

Statutair is vastgelegd dat huurders of een vertegenwoordiging 
van de huurders het recht hebben twee personen voor te dragen 
voor de raad van commissarissen. Deze voordracht is bindend. 
De heer G.J.W. Coppus heeft zitting in de raad op voordracht van 
Huurderbelangenvereniging Rozenstein, in een ander conform 
gemaakte afspraken met de Huurdersbelangenvereniging. 
Hiermee is gewaarborgd dat huurders invloed kunnen uitoefenen 
op het beleid.

Klachtenadviescommissie

Woningbouwvereniging St. Willibrordus is statutair verplicht een 
klachtenadviescommissie te hebben. Huurders, woningzoekenden 
en organisaties van huurders kunnen bij deze commissie klachten 
indienen over zaken waar zij direct belang bij hebben. 
De klachtenadviescommissie van Woningbouwvereniging  
St. Willibrordus functioneert sinds 16 november 1992. 

De 3 leden van de commissie en hun plaatsvervangers mogen niet 
werkzaam zijn bij de corporatie. Zij worden voorgedragen namens 
de huurders, de werkorganisatie en het bestuur. 

De werkwijze van de klachtenadviescommissie is vastgelegd 
in een reglement d.d. 22 mei 2012. Dit is te downloaden van 
de website van Woningbouwvereniging St. Willibrordus. De 
klachtenadviescommissie ontving in 2014 1 klacht. Deze wordt 
in 2015 behandeld.

Redenen voor beëindiging van de huur

In 2014 is van 72 woningen de huur beëindigd. De corporatie kan 
eenzijdig het huurcontract opzeggen in geval van een ernstige 
betalingsachterstand, overlast of woonfraude. Hiervan is in 2014 
slechts in één geval sprake geweest.

20 huurders huurden een andere woning in Wassenaar. 12 
huurders kochten een woning in Wassenaar. 5 huurders kregen 
een onderkomen in een verzorgingshuis of aanleunwoning in 
Wassenaar.

8 huurders zijn overleden. 8 huishoudens zijn binnen de regio 
Haaglanden verhuisd, 17 naar een plaats elders in Nederland en 
1 naar het buitenland. 1 huurder is vertrokken met onbekende 
bestemming.

Niemand maakte gebruik van de spijtoptantenregeling. 
Hier kunnen huurders aanspraak op maken als zij vanwege een 
herstructureringsplan moeten verhuizen en buiten de gemeente 
terechtkomen. Zij maken dan nog aanspraak op hun oude rechten 
als zij spijt hebben van deze verhuizing en erg graag terug willen 
naar de gemeente waar zij vandaan komen.

Prestatieveld: Betrekken van 
huurders en belanghebbenden 
bij beleid en beheer



Huurdersoverleg

Tijdens de 2 reguliere bijeenkomsten met Huurderbelangen-
vereniging Rozenstein kwamen in 2014 de jaarlijkse huurverhoging, 
de onderhoudsbegroting, project Pieter Maritzstraat e.o., project 
Bellesteijn en diverse andere huurdersaangelegenheden aan de 
orde. Daarnaast vonden twee extra bijeenkomsten plaats vanwege 
de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging en de 
regionale prestatieafspraken.

Werkgroep Van Duivenvoordelaan
De huurders van het complex Van Duivenvoordelaan hebben 
een bewonerscommissie. Deze ‘Werkgroep Van Duivenvoorde-
laan’ overlegde in 2014 met de afdeling Wonen van Woning-
bouwvereniging St. Willibrordus over technische aspecten en 
het wonen en de leefbaarheid in het complex.

Warmtewet

Per 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Het doel van 
de Warmtewet is afnemers van stadsverwarming, warmte-
koudeopslag en gasgestookte blokverwarming beter te 
beschermen tegen:

 ■ te hoge tarieven (er komt een maximumtarief);
 ■ onacceptabele storingen;
 ■ niet transparante leveranciers.

De Autoriteit Consument & Markt controleert of de leveranciers 
van stadsverwarming zich aan de regels houden. De complexen 
8 en 10 van de corporatie vallen onder deze Warmtewet. 

Woningbouwvereniging St. Willibrordus formuleerde samen met 
Huurderbelangenvereniging Rozenstein een stappenplan voor 
de invoering van de Warmtewet. Gezamenlijk is besloten om het 
afrekenen van de jaarlijkse servicekosten in 2014 conform de 
oude systematiek te laten verlopen. 2014 was een overgangsjaar 
om alle maatregelen te treffen, zodat in 2015 conform de nieuwe 
Warmtewet kan worden afgerekend.

In februari 2014 is een projectgroep geformeerd om het 
stappenplan voor de invoering van de Warmtewet te 
realiseren. De projectgroep bestaat uit een afvaardiging van 
Huurderbelangenvereniging Rozenstein, bewoners vanuit 
de desbetreffende complexen en een projectleider van 
Woningbouwvereniging St. Willibrordus. Zij kwamen meerdere 
malen bijeen om aangevraagde offertes, de voortgang van het 
project en de planning te bespreken. Offertes die zijn opgevraagd, 
betreffen individuele meters voor de radiatoren in een woning en 
GJ-meters voor in de ketelhuizen. In de zomer van 2014 werden 
deze geplaatst en vanaf september functioneerden deze meters. 
De bewoners zijn geïnformeerd over de mogelijkheid om zelf 
via internet te zien hoeveel eenheden zij gebruiken en hoe hun 
verbruik zich verhoudt ten opzichte van de andere bewoners 
van het complex. Vanaf 1 januari 2015 wordt conform de nieuwe 
Warmtewet geleverd en afgerekend.
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Kwaliteit van de woonomgeving

De corporatie levert een bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid 
van de woonomgeving rond de eigen complexen. Zo zorgt 
Woningbouwvereniging St. Willibrordus in samenspraak met 
de gemeente Wassenaar voor de aanleg en het onderhoud van 
openbare verlichting op de paden achter de complexen. De kosten 
voor onderhoud en stroomverbruik zijn daarbij voor rekening van 
de corporatie.

Woningbouwvereniging St. Willibrordus draagt bovendien in 
voorkomende gevallen financieel bij aan bewonersinitiatieven 
voor de verbetering van hun woonomgeving. Ook bemiddelt de 
corporatie als bewoners last ondervinden van hun buren.

Woningtechnische verbeteringen

Wanneer een woning vrijkomt, wordt kritisch beoordeeld of de 
kwaliteit nog in overeenstemming is met de interne kwaliteitseisen 
en reële wensen van potentiële huurders op dat moment. Daar 
waar nodig worden verbeteringen doorgevoerd, zodat de woning 
weer voldoet aan eigentijdse maatstaven.

Het binnenmilieu van een woning verbetert wanneer een geiser 
vervangen wordt door een elektrische boiler of wanneer een cv-
ketel met een geiser plaatsmaken voor een hoogrendementsketel 
met warmwatervoorziening. 

Belanghoudersbijeenkomst

In november 2014 presenteerde Woningbouwvereniging St. 
Willibrordus tijdens een belanghoudersbijeenkomst het nieuwe 
beleidsplan ‘Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in 
Wassenaar’. Wethouder Doorn, portefeuillehouder Zorg, 
wonen en verkeer, en de heer van Kralingen, voorzitter van 
Huurderbelangenvereniging Rozenstein, namen de eerste 
exemplaren in ontvangst.

Namens de Huurderbelangenvereniging Rozenstein roemde de 
heer Van Kralingen in zijn toespraak de toewijding en inzet van 
de corporatie voor goede sociale woningen en leefbare wijken in 
Wassenaar. Hij sprak zijn vertrouwen uit dat Woningbouwvereniging 
St. Willibrordus ondanks het snel veranderende woonklimaat, in 
staat zal zijn om haar ambities en doelstellingen te realiseren.

Wethouder Doorn complimenteerde Woningbouwvereniging 
St. Willibrordus voor de heldere beleidsambities en wenst de 
corporatie alle succes toe bij de uitwerking hiervan.

Vervolgens gingen de deelnemers met elkaar de dialoog aan 
over twee belangrijke thema’s voor Woningbouwvereniging 
St. Willibrordus: de intermediairsrol en betaalbaarheid van de 
woningen. De groep was zo verdeeld dat medewerkers van 
de overheid en maatschappelijke organisaties zich moesten 
verplaatsen in de rol van huurder of corporatie en andersom. Door 
vanuit die andere rol vragen te beantwoorden, werd de creativiteit 
geprikkeld. Deze perspectiefwisseling zorgde voor geanimeerde 
gesprekken, soms ook vertwijfeling en nieuwsgierigheid hoe het 
voor die andere partij werkt.

Prestatieveld: Leefbaarheid



Bij een boiler of een gesloten combiketel komen er namelijk geen 
verbrandingsgassen meer vrij in de woning. Dit is beter voor de 
vochthuishouding en de veiligheid van de bewoners. 

In het complex Van Duivenvoordelaan zijn nog relatief veel geisers in 
gebruik. Bij iedere woningmutatie wordt hier een boileraansluiting 
in de badkamer gemaakt en wordt de gasaansluiting voor een geiser 
verwijderd.

Bestrijding van woonfraude

Woonfraude is in strijd met de wet, de huurovereenkomst en de 
sociale doelstellingen die de corporatie nastreeft. Onrechtmatige 
doorverhuur, illegaal gebruik van woningen en overbewoning 
kunnen bovendien negatief uitwerken op de kwaliteit van de 
leefomgeving van de andere huurders. Woningbouwvereniging 
St. Willibrordus hecht veel waarde aan een juiste en passende 
bewoning van haar woningbezit. Daarom is de corporatie actief 
in het signaleren van woonfraude. Het valt echter niet altijd mee 
om hier goed tegen op te treden. De bewijsvoering en juridische 
maatregelen nemen veel tijd in beslag en kosten veel geld. Toch zijn 
ook in 2014 maatregelen genomen om woonfraude te beperken.

Samenwerking hennep regio Haaglanden

Binnen de regio Haaglanden is een samenwerkingsovereenkomst 
tussen alle gemeenten, corporaties en politie van kracht om 
hennepkwekerijen in sociale huurwoningen te bestrijden. De 
hennepteelt in woonwijken is strafbaar en levert vaak overlast 
en gevaarlijke situaties op. In 2014 organiseerde de politie 
bijeenkomsten om gezamenlijk de hennepkwekerijen binnen 
Wassenaar tegen te gaan. Tijdens deze bijeenkomsten bespraken de 
corporaties, gemeente, politie en ook energieleveranciers lopende 
kwesties.

Woonvoorziening Haven

De corporatie is eigenaar van de woonvoorziening Haven met 
18 appartementen, 1 kantoor en 1 steunpunt. De zorgorganisatie 
Middin huurt deze woonvoorziening.

De bewoners van de woonvoorziening hebben een verstandelijke 
beperking en zijn tussen de 28 en 75 jaar oud. Zij hebben ieder 
een eigen appartement. Daarnaast is er een gemeenschappelijke 
ontmoetingsruimte waar zij kunnen koffiedrinken en televisie 
kijken. Hier kunnen zij ook een door de medewerkers gekookte 
maaltijd nuttigen. Overdag gaan de bewoners meestal naar hun 
werk of dagbesteding. 

Hulp aan andere zorgaanbieders

De corporatie overlegt regelmatig met diverse zorgaanbieders in 
de gemeente Wassenaar. Zij kijken hoe ze elkaar kunnen helpen 
om de zorg – in de breedste zin van het woord – in Wassenaar te 
verbeteren. 

Woningbouwvereniging St. Willibrordus wil ook bijdragen aan de 
algehele leefbaarheid in Wassenaar. Daarom geeft de corporatie 
financiële ondersteuning aan een aantal maatschappelijke 
instellingen. Voorbeelden zijn de Stichting De Bij-Bus voor 
ouderenvervoer en de bibliotheek.
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Eigen vermogen

Onderstaande grafiek toont het verloop van het eigen vermogen 
van de corporatie over de periode 2010-2014.

Jaarresultaat

In 2014 is een positief jaarresultaat behaald van 3 1.213.640. 
Dit werd voornamelijk veroorzaakt door wijzigingen in de 
gehanteerde parameters. De methode van bedrijfswaarde-
berekening is gewijzigd. Het positieve jaarresultaat kwam ten 
gunste van het eigen vermogen.

Een woningcorporatie is een maatschappelijke organisatie. 
Het is onze hoofdtaak om onze doelen op het gebied van de 
sociale huisvesting op een maatschappelijk verantwoorde manier 
te realiseren. Om deze taak goed te kunnen vervullen, is het 
noodzakelijk dat de financiële continuïteit wordt gewaarborgd. 
Zowel op de korte als lange termijn. De corporatie streeft naar 
een financieel onafhankelijke positie. Daarbij moeten ook 
eventuele tegenvallers met eigen middelen kunnen worden 
opgevangen. Bijvoorbeeld als de kosten of opbrengsten van 
overheidsmaatregelen, de rente, de huur of onderhoud tegenvallen.

Een belangrijk beleidsinstrument om de financiële continuïteit 
te bewaken is de meerjarenprognose. Deze maakt deel uit 
van de begroting voor het nieuwe jaar. In het verslagjaar is de 
Meerjarenprognose 2015-2019 opgesteld.

Aan de hand van kerncijfers volgt hier een toelichting van het 
financiële beleid van de corporatie in 2014. Waar van toepassing 
wordt de verwachte ontwikkeling geschetst in de periode 2015-2019.
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Financiële, economische en
maatschappelijke aspecten
Als onderneming is Woningbouwvereniging St. Willibrordus 
gebonden aan algemeen geldende wetten, waaronder uiteraard 
ook de belastingwetgeving. De corporatie is diverse belastingen 
verschuldigd, zoals loonbelasting, btw, vennootschapsbelasting en 
de afdrachten voor de verhuurdersheffing. Door deze belastingen 
te betalen, draagt de corporatie bij aan de betaalbaarheid van ons 
stelsel.

Het werk van de corporatie levert ook in tal van andere opzichten 
een bijdrage aan de Nederlandse economie. Bijvoorbeeld door 
betalingen aan toeleveranciers, werknemers, vermogensverschaffers 
en de overheid. Daarnaast levert de corporatie met maatschappelijke 
creatie een bijdrage aan de leefbaarheid in het werkgebied. Door op 
diverse niveaus in allerlei samenwerkingsverbanden te participeren, 
delen management en medewerkers bovendien de kennis op hun 
vakgebied met de omgeving. Zij houden hun specifieke inhoudelijke 
kennis op peil door vakgerichte opleidingen te volgen.

De corporatie wil in de verslaglegging zo helder mogelijk zijn 
over de risico’s en onzekerheden waarmee rekening moet worden 
houden. Zo streeft Woningbouwvereniging St. Willibrordus voor 
haar toezichthouders naar een zo nauwkeurig mogelijke financiële 
verslaglegging, op basis van een consistente interne controle en 
toetsing door derden.

De gevolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving worden 
zoveel mogelijk vooraf met de toezichthouders afgestemd. Waar 
nodig wordt in overleg met hen de bedrijfsvoering en/of de 
verslaglegging aangepast. De gevolgen van dreigende risico’s en 
onzekerheden, zoals de uitwerking van de Verhuurdersheffing, 
worden zo goed mogelijk in beeld gebracht. Voor mogelijke 
extra kosten wordt bij voorbaat gezocht naar een verantwoorde 
financiële dekking. Bijvoorbeeld besparing op kosten en het 
toepassen van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

In de volgende passages staat hoe de corporatie omgaat met de 
verschillende risico’s en onzekerheden. Hiervoor worden overigens 
geen derivaten ingezet. Alle relevante regelingen, zoals de 
Klokkenluidersregeling, zijn te vinden op de website 
www.wbv-willibrordus.nl.
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Liquiditeit

De liquiditeit is een verhoudingscijfer dat wordt verkregen door 
de vlottende activa van een organisatie te delen door de vlottende 
passiva. Vlottende activa zijn middelen die op korte termijn te gelde 
kunnen worden gemaakt. Vlottende passiva zijn de kortlopende 
verplichtingen van een organisatie. De liquiditeit zegt daarmee iets 
over het vermogen van de corporatie om op korte termijn aan haar 
verplichtingen te voldoen. 

De liquiditeit van de corporatie bedroeg aan het eind van het 
verslagjaar 0,82 (2013: 1,29). Het netto werkkapitaal – het verschil 
tussen vlottende activa en passiva – bedroeg eind 2014 3 847.384 
(2013: 3 781.313).

De meerjarenprognose laat ook in de toekomst een positief netto 
werkkapitaal zien. De liquiditeit schommelt van 0,82 in 2014 tot 3.20 
in 2019. Dit betekent dat de corporatie in deze periode aan haar 
verplichtingen kan blijven voldoen.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van de vereniging is een verhoudingscijfer dat 
wordt verkregen door het eigen vermogen te delen door het 
balanstotaal, vermenigvuldigd met 100%. De uitkomst zegt iets 
over het vermogen van de corporatie om op lange termijn aan 
haar verplichtingen te voldoen. Eind 2014 bedroeg de solvabiliteit 
17,13%, in 2013 was dit nog 14,10%. Genoemde solvabiliteit is 
gebseerd op de historische kostprijs dan wel lagere bedrijfswaarde.

De komende jaren moet rekening worden gehouden met 
voorgenomen investeringen, onder andere voor de nieuwbouw 
op de locatie Bellesteijn. Daardoor zal de solvabiliteit nog iets 
afnemen. Wanneer deze investeringen eenmaal zijn gedaan, laat de 
meerjarenprognose een geleidelijk herstel van de solvabiliteit zien 
tot ongeveer 13,64% in 2019.

Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat de op deze manier 
berekende solvabiliteit minimaal 8% moet bedragen. Uitgaande van 
deze norm is de solvabiliteit van de corporatie dus nog steeds ruim 
voldoende.

WSW-solvabiliteit op bedrijfswaarde
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) publiceert elk 
jaar eigen parameters voor de berekening van de bedrijfswaarde 
en de solvabiliteit bij woningcorporaties. Volgens deze berekening 
bedroeg de solvabiliteit op basis van de bedrijfswaarde (de WSW-
ratio) voor 2014 34%. Voor 2019 is deze ratio begroot op 33%. In 
de sector wordt ervan uitgegaan dat dit percentage minimaal 
20% moet bedragen. De verwachte solvabiliteit op basis van de 
bedrijfswaarde van de corporatie is dus de komende jaren nog 
steeds goed.



Werkkapitaal

Onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van het 
werkkapitaal in de voorbije jaren.

Uit de meerjarenbegroting 2015-2019 en de daaruit voortvloeiende 
staat van herkomst en bestedingen blijkt dat vanaf 2015 een 
jaarlijkse verhoging van de huren met 2,5% vooralsnog voldoende 
is om een positief netto werkkapitaal te genereren. Daarbij 
ontwikkelt de rentabiliteit – de verhouding tussen het eigen 
vermogen en het totaalvermogen – zich in positieve zin.

Risicomanagement

Om de risico’s in de bedrijfsvoering inzichtelijk te maken, hanteert 
de corporatie een risicomatrix. In deze matrix worden de risico’s 
van de organisatie afgezet tegen de concrete doelstellingen. Op 
de kruispunten worden mogelijke bedreigingen van de kritische 
succesfactoren van de organisatie zichtbaar. Het managementteam 
gaf in 2014 verdere invulling aan de risicomatrix door verschillende 
interne en externe risico’s met risicokaarten inzichtelijk te maken.

De planning- en controlcyclus is een belangrijk aspect van de 
risicobeheersing van Woningbouwvereniging St. Willibrordus. 
Het is een continu proces. Daarnaast is er een intern financieel 
verslagleggingproces, bestaande uit de begroting, de 
meerjarenbegroting, kwartaalrapportages en de jaarrekening.

De diverse risico’s worden erkend en benoemd. Elk type risico 
vraagt om een andere aanpak, steeds met het doel inzicht te 
verkrijgen in de bedreigingen en deze met de juiste instrumenten 
te minimaliseren.

Type risico en aanpak:

 ■  Kredietrisico: inzicht en afdekking door de 
meerjareninvesteringsprognose

 ■  Liquiditeitsrisico: inzicht en afdekking door de 
meerjarenliquiditeitsprognose

 ■  Prijsrisico: afdekking door het vastleggen van prijzen voor een 
zo lang mogelijke periode

 ■ Kasstroomrisico: afdekking door kortlopende kredieten
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Ze zien alleen in welke inkomenscategorie het huishouden valt: laag, 
midden of hoger. De huurtoeslag blijft voorlopig gewoon bestaan.

In grote lijnen komt het erop neer dat Woningbouwvereniging 
St. Willibrordus de huren per 1 juli 2014 hooguit heeft verhoogd met:

 ■ 4% voor huishoudinkomens tot 3 34.085;
 ■  4,5% voor de middeninkomens met een huishoudinkomen  

van 3 34.085 tot 3 43.602 (0,5% extra);
 ■  6,5% voor hogere inkomens met een huishoudinkomen boven 

de 3 43.602 (2,5% extra).

Gehandicapten en chronisch zieken die niet kunnen verhuizen, 
kunnen bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijke 
huurverhoging. Daarnaast zijn er algemene beroepsmogelijkheden 
tegen de uitvoering van de jaarlijkse huurverhoging.

Bezwaren tegen huurverhoging

In het verslagjaar zijn 32 bezwaarschriften tegen de voorgestelde 
huurverhoging ontvangen. Op basis van aanvullende informatie 
– zoals IB60-formulieren uit 2013, uittreksels uit de gemeentelijke 
basisadministratie en/of indicatiebesluiten – zijn uiteindelijk 21 
bezwaren toegekend. Van deze 21 bezwaren is er 1 toegekend op 
basis van de regeling Chronisch zieken en gehandicapten. 

Waardering van het vastgoed

De balans en de bedrijfsvoering van een woningcorporatie worden 
voor een belangrijk deel bepaald door de waarde van het vastgoed 
en de toekomstige ontwikkeling van die waarde. Deze waardering is 
van groot belang om bijvoorbeeld vreemd vermogen aan te kunnen 
trekken en verantwoorde meerjarenprognoses te kunnen opstellen. 

Het toezichtkader van de organisatie steunt verder onder andere op: 

 ■ het Beleidsplan 2009-2014;
 ■ de administratieve organisatie;
 ■ beschreven werkprocessen;
 ■ investeringsbegrotingen;
 ■ het Treasury-statuut;
 ■ overleg met de externe accountant;
 ■ de beoordeling van de externe toezichthouders.

Weerstandsvermogen en 
kredietwaardigheid

In 2014 constateerde het Centraal Fonds Volkshuisvesting dat het 
zogenoemde gecorrigeerde weerstandsvermogen van de corporatie 
in 2013 hoger was dan minimaal noodzakelijk. 

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) beoordeelde de 
corporatie als kredietwaardig.

Huurverhoging

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt de regelgeving voor 
de hoogte van de huur die voor sociale huurwoningen gevraagd 
mag worden. 

De maximale huurverhoging is afhankelijk van het gezamenlijk 
inkomen van de bewoners van de huurwoning, ‘het 
huishoudinkomen’. Het gaat om het door de Belastingdienst 
vastgestelde huishoudinkomen van 2 jaar eerder; in het verslagjaar 
dus over 2012. De woningcorporaties krijgen overigens niet de 
werkelijke inkomens te zien. 



Uiteraard blijven het aannames, omdat er – zeker in het 
huidige politieke en economische klimaat – altijd onverwachte 
ontwikkelingen mogelijk zijn. Wel worden de uitgangspunten 
grotendeels jaarlijks aangepast en onderling afgestemd binnen 
de branche, onder andere door het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW).

Als algemene regel geldt dat onroerende zaken worden 
gewaardeerd tegen de historische kostprijs onder aftrek van 
afschrijvingen. Met andere woorden: wat heeft het gekost 
en hoeveel bedraagt de waardevermindering door de tijd 
en veroudering. Dat is de boekwaarde. Daarnaast moet de 
bedrijfswaarde worden berekend. Als die lager blijkt te zijn dan de 
boekwaarde, moet deze bedrijfswaarde worden gehanteerd in de 
financiële verslaglegging, begrotingen en dergelijke.

Voor de meerjarenprognose zijn bij de berekening van de 
bedrijfswaarden in 2014 de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 ■  Voor 2015 is rekening gehouden met een huurverhoging van 
gemiddeld 2,5%. Voor de daaropvolgende jaren wordt deze 
ingeschat op 2,5%.

 ■  De disconteringsvoet – de rekenrente – bedraagt 5,25%. Voor 
de onderhoudskosten wordt ervan uitgegaan dat deze met 
gemiddeld 3% zullen stijgen. Voor de overige variabele lasten 
wordt ook met een kostenstijging van 3% gerekend.

 ■  Wanneer de bedrijfswaarde lager is dan de boekwaarde geeft 
de bedrijfswaardeberekening dat deel van de investering 
weer dat gedurende de resterende levensduur niet met baten 
gedekt wordt.

 ■  Om de financieringsruimte te bepalen wordt de boekwaarde 
afgezet tegen de bedrijfswaarde. Daarnaast wordt de 
boekwaarde of de lagere bedrijfswaarde ook afgezet tegen 
de per 31 december 2014 uitstaande leningen. Dit gebeurt op 
basis van het door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
(WSW) gehanteerde herfinancieringsrendement van 5,25%.

Beleggingsactiviteiten

In het boekjaar hebben geen beleggingsactiviteiten 
plaatsgevonden. Wanneer er op enige wijze belegd gaat worden, 
zal dit moeten plaatsvinden zoals bepaald in het Treasurystatuut 
van Woningbouwvereniging St. Willibrordus.

Het in 2014 ontstane liquiditeitsoverschot is tijdelijk op een 
gewone, direct opvraagbare spaarrekening bij ING Bank gezet.
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Onder Woningbouwvereniging St. Willibrordus fungeren een 
algemene ledenvergadering, raad van commissarissen, bestuur, 
klachtenadviescommissie en een werkorganisatie. Het bestuur 
wordt gevormd door de directeur-bestuurder. Deze paragraaf gaat in 
vogelvlucht in op de activiteiten van deze organisatieonderdelen in 
2014. 

De algemene ledenvergadering

Elke nieuwe huurder wordt uitgenodigd lid te worden van 
Woningbouwvereniging St. Willibrordus. De corporatie is immers 
een vereniging. Eind 2014 had de vereniging 143 leden, waarvan 127 
huurders en 16 niet-huurders.

Op 16 juni 2014 vond er een algemene ledenvergadering plaats. In 
deze vergadering werden de volgende besluiten genomen:

 ■  goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering 
van 17 juni 2013;

 ■ goedkeuring van de jaarstukken 2013.

Toelating en inschrijving

Woningbouwvereniging St. Willibrordus is opgericht op 6 mei 1919 
door het R.K. Werkliedenverbond. De officiële datum van toelating 
volgens de Woningwet is 19 mei 1919. De toelating vond plaats bij 
Koninklijk Besluit nr. 6, bekend onder nummer L1164.

De corporatie heeft een toelating in de gemeentes Wassenaar, 
Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Zoetermeer, Delft, 
Pijnacker-Nootdorp, Westland en Nieuw-Delfland.

De corporatie staat ingeschreven in het Register Volkshuisvesting 
onder nummer NVR 2315 en onder hetzelfde nummer in het 
register van de Bedrijfstakcode voor Woningcorporaties. De 
corporatie is gevestigd aan de Hofcampweg 87, 2241 KE te 
Wassenaar en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer 
van Koophandel te ’s-Gravenhage, onder nummer 27070397. De 
laatste statutenwijziging heeft plaatsgevonden op 27 maart 2003.

Organisatieonderdelen
Organisatie van 
Woningbouwvereniging  
St. Willibrordus



De raad van commissarissen

De raad van commissarissen oefent intern toezicht uit op het beleid 
en de hieruit voortvloeiende werkzaamheden van het bestuur en 
de werkorganisatie. De raad staat de directeur-bestuurder bij met 
gevraagd en ongevraagd advies en heeft daartoe toegang tot alle 
benodigde of gewenste informatie.

De statuten van de vereniging verwijzen naar een aantal besluiten 
van de directeur-bestuurder die vooraf of achteraf moeten worden 
onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. 
De raad kwam in de verslagperiode 5 keer bijeen met de directeur.

Het bestuur

Het bestuur van Woningbouwvereniging St. Willibrordus nam in 2014 
de navolgende belangrijke besluiten:

 ■ vaststelling van de jaarstukken 2013;
 ■  vaststelling van de begroting 2015, het jaarplan 2015 en de 

meerjarenbegroting 2016-2019;
 ■  akkoord brief Wethouder F. Koser Kaya, inzake bezwaren 

wijziging achtervangstructuur borging leningen bij het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW);

 ■  akkoord Koersdocument Regionale Prestatieafspraken 
Haaglanden 2015-2018;

 ■  huurverhogingen per 1 juli 2014 conform de circulaire van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (DG 
Wonen en Bouwen), MG 2014-01;

 ■  besluit tot vaststelling Beleidsplan 2015-2019;
 ■  opdracht ONX Architecten voor het maken van een voorlopig 

ontwerp locatie Bellesteijn, inclusief zorg;
 ■  akkoord intentieovereenkomst Bellesteijn met de gemeente 

Wassenaar;
 ■  akkoord 1e investering inzake Warmtewet (warmtemeters)  

3 34.693,11 incl. btw voor de complexen 8 en 10;

 ■  akkoord jaarlijkse dienstverlening Warmtewet complex 8  
voor  3 8.882,83 en complex 10 voor 3 729,99;

 ■  akkoord 2e investering inzake Warmtewet (GJ-meters)  
3 19.353,25 incl. btw voor de complexen 8 en 10;

 ■  besluit afbouw eindejaarsuitkering en vergoeding 
ziektekosten;

 ■  NCCW, software en implementatie basis IntraWis en 
Beheerplannen/Cartotheek;

 ■  aanpassing verkoopprijzen 6 woningen Hallekensstraat;
 ■  benoeming van de heer R. Hensen als lid van de 

Klachtenadviescommissie voor de duur van 6 jaar.

Klachtenadviescommissie

In 2014 legde mevrouw Van den Berg haar functie als voorzitter 
van de Klachtenadviescommissie Woningbouwvereniging 
St. Willibrordus neer in verband met gezondheidsredenen. 
Op voordracht van het bestuur volgde de heer Hensen haar op.

Op 31 december 2014 bestond de Klachtenadviescommissie uit de 
volgende leden:
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Dhr. R. Hensen Voorzitter 2020

Mevr. C. v.d. Heijden-Bakker Secretaris 2018
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Agressie en geweld 
Alle medewerkers van Woningbouwvereniging St. Willibrordus die 
dagelijks klantencontacten hebben, volgden de cursus ‘Agressie 
en geweld’. Dit naar aanleiding van het inspectiebezoek van 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2013. 
Deze inspectie was onderdeel van het landelijke inspectieproject 
‘Woningcorporaties’, waarbij de aandacht zich richtte op naleving 
van de bepalingen rondom agressie en geweld.

Werkorganisatie 

Voor de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de 
corporatie is de CAO Woondiensten van toepassing, inclusief een 
functieclassificatiesysteem conform het Handboek functie-indeling 
woondiensten. 

Door een aantal langdurige ziektegevallen liep het ziekteverzuim 
van de corporatie in het verslagjaar op tot 30,15%. In 2013 was 
dit nog 24,3%. In deze percentages is het wettelijk verplichte 
zwangerschapsverlof niet meegenomen. De Arbo Unie West 
Nederland begeleidt de zieke werknemers in opdracht van de 
corporatie.

Personeelsbezetting per 31 december 2014

Technische zaken

M.C. Fischer hoofd bedrijfsbureau

B.J. Remmerswaal medewerker bedrijfsbureau

C.H. Tamerus allround vakman

R.A.M. van Leeuwen allround vakman

Directie

W.G.G. van Dam directeur-bestuurder

Wonen

B.W.B. Elshof hoofd wonen

S. Tamerus woonconsulent

W. van der Toorn woonconsulent

Financiële administratie

M. Verboon medewerker financiële administratie

P. Lepelaar medewerker huuradministratie



De corporatie verzorgt de administratie en samenstelling van de 
jaarstukken geheel in eigen beheer. De controle op de jaarstukken 
wordt uitgevoerd door accountantskantoor EY uit Den Haag.

Voor het goed functioneren van Woningbouwvereniging St. 
Willibrordus in haar maatschappelijke context, is het van belang 
dat ze is aangesloten bij diverse organisaties en dat ze contact 
onderhoudt met diverse externe partijen. 

Branchevereniging Aedes

De corporatie is onder nummer 100466 geregistreerd als lid 
van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. 
Deze landelijke koepel verstrekt advies over tal van aspecten 
van de sociale woningbouw. Daarnaast vertegenwoordigt de 
branchevereniging de aangesloten leden bij de rijksoverheid.

Alle corporaties die in de regio actief zijn, zijn aangesloten bij de 
afdeling Aedes Haaglanden. Enkele leden van Aedes Haaglanden 
zijn vertegenwoordigd in de Ledenraad van Aedes landelijk. 
Alle leden van Aedes zijn gebonden aan de AedesCode. In deze 
bedrijfstakcode is de maatschappelijke functie van de leden op het 
terrein van wonen vastgelegd en uitgewerkt.

Door zich te binden aan de AedesCode laten corporaties zien 
waarvoor zij staan, waarop zij aanspreekbaar zijn, dat zij kwaliteit 
bieden en dat zij zich willen verantwoorden tegenover de 
omgeving waarin zij opereren.

Woningbouwvereniging St. Willibrordus is een van de 15 
corporaties die samenwerken binnen de Vereniging Sociale 
Verhuurders Haaglanden (SVH). SVH heeft twee kerntaken:

 ■  het ontwikkelen, opstellen en bewaken van de 
prestatieafspraken met het Stadsgewest Haaglanden;

 ■  het voor de corporaties in de regio uitwerken en verzorgen 
van de regionale woonruimteverdeling. SVH beheert onder 
andere de regionale website www.woonnet-haaglanden.nl, 
waarop het gezamenlijke aanbod van sociale huurwoningen  
in de regio wordt gepubliceerd.
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Administratie en 
jaarverslaggeving

Externe betrekkingen

Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden



Overige contacten

Directies van meerdere corporaties in de regio overleggen 
informeel over nieuwbouwplannen en over standpunten van de 
Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden. Daarnaast werken 
de corporaties onderling samen in projecten en op het gebied 
van de woonruimteverdeling. Woningbouwvereniging St. 
Willibrordus overlegt regelmatig met diverse buurtorganisaties 
en ouderenbonden, fracties van de lokale politieke partijen 
en collegacorporaties binnen de regio Haaglanden. Ten slotte 
onderhoudt de corporatie goede contacten met de politie 
Haaglanden, en met name met de wijkagenten. Hierbij gaat het 
vooral om de leefbaarheid van de woonomgeving.

Gemeente Wassenaar

In de prestatieafspraken met de gemeente Wassenaar is 
vastgelegd dat de vakwethouder en de bestuurders van de 2 
woningcorporaties in Wassenaar bestuurlijk overleg hebben. In 
dit overleg komen onderwerpen aan de orde als de voortgang van 
de gemaakte afspraken, woonruimteverdeling, nieuwbouw en 
leefbaarheid in de gemeente.

Daarnaast hebben medewerkers van de corporatie zitting in de 
Toetsingscommissie. Deze commissie adviseert het college van 
burgemeester en wethouders over het al dan niet verstrekken van 
voorrangsverklaringen.



Het voorwoord, het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening 
2014 zijn, na kennisneming van de controleverklaring van 
de registeraccountant, vastgesteld door het bestuur van 
Woningbouwvereniging St. Willibrordus. Het bestuur verklaart 
hierbij dat het de beschikbare middelen uitsluitend heeft besteed 
op het gebied en in het belang van de volkshuisvesting in 
Wassenaar.

Wassenaar, 11 mei 2015
Was getekend,

W.G.G. van Dam, 
directeur-bestuurder
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Verklaring van het bestuur



Waarborgen van de  
financiële continuïteit



 Vastgoed
gewaardeerd



Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 na resultaatbestemming

Activa

31 december 
2014

31 december 
2013

Vaste Activa

Materiële vaste activa
Sociaal vastgoed in exploitatie 31.896.973 28.651.139
Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
eigen exploitatie 1.908.081
Onroerende en roerende zaken ten dienste 
van de exploitatie 365.233 346.680

32.262.206 30.905.900

Vastgoedbeleggingen
Commercieel vastgoed in exploitatie 2.981.672 2.715.697
Commercieel vastgoed in ontwikkeling  
bestemd voor eigen exploitatie 162.608

2.981.672 2.878.305

Financiële vaste activa
Latente belastingvorderingen 67.459 74.822

Vlottende activa

Voorraden
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 788.227
Vastgoed bestemd voor verkoop 927.051
Voorraad materialen 102.990 100.975

1.030.041 889.202

Vorderingen
Huurdebiteuren 23.869 30.174
Gemeenten 670 12.859
Belastingen en premies sociale verzekeringen 102.561 2.289
Overige vorderingen 47.616 74.124
Overlopende activa 28.598 33.967

203.314 153.413

Liquide middelen 1.295.214 2.451.572
2.528.569 3.494.187

37.839.906 37.353.214

Passiva

31 december 
2014

31 december 
2013

Vermogen

Eigen vermogen 6.481.319 5.267.678

Voorzieningen
Overig 11.437 11.783

11.437 11.783

Langlopende schulden
Leningen kredietinstellingen 28.260.729 29.360.879

Vlottende passiva

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen 2.200.149 1.817.149
Schulden aan leveranciers 65.882 74.702
Belastingen en premies sociale verzekeringen 48.171 50.943
Overige schulden 41.140 72.460
Overlopende passiva 731.079 697.620

3.086.421 2.712.874

37.839.906 37.353.214
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Winst- en verliesrekening over 2014

Begroting 
2014

Boekjaar 
2014

Boekjaar 
2013

Bedrijfsopbrengsten
Huren 7.479.594 7.619.262 6.894.160
Vergoedingen servicekosten 504.233 442.945 490.487
Resultaat op verkopen 211.465
Overige bedrijfsopbrengsten 18.045 30.883 21.992

Som der bedrijfsopbrengsten 8.001.872 8.304.555 7.406.639

Bedrijfslasten
Afschrijvingen op materiële 
vaste activa 1.040.889 979.931 936.042
Overige waardeveranderingen
vaste activa -648.486 3.690.655
Niet- gerealiseerde
waardeveranderingen
vastgoedbeleggingen -68.642 556.395
Lonen en salarissen 586.960 556.310 570.390
Sociale lasten 98.277 74.491 71.913
Pensioenlasten 140.431 131.756 128.942
Lasten onderhoud 2.088.505 2.074.425 1.742.424
Leefbaarheid 60.177 12.823 6.622
Overige bedrijfslasten 2.676.716 2.620.827 1.724.600

Som der bedrijfslasten 6.691.955 5.733.435 9.427.983

Bedrijfsresultaat 1.309.917 2.571.120 -2.021.344

Financiële baten en lasten
Rentebaten 19.842 56.534
Rentelasten -1.369.960 -1.369.959 -1.329.316

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitvoering voor
belastingen -60.043 1.221.003 -3.294.126
Vennootschapsbelasting -7.363 186.688

Resultaat na belastingen -60.043 1.213.640 -3.107.438

Kasstroomoverzicht

    Boekjaar 2014     Boekjaar 2013 

Saldo liquide middelen begin boekjaar 2.451.572 3.802.890

Kasstroom uit de operationele activiteiten
Ontvangsten van afnemers 9.018.332 7.485.844
Betalingen aan leveranciers en werknemers  -5.467.534 -4.428.525

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.550.798 3.057.319
Ontvangen interest 55.940 25.894
Betaalde interest -1.395.012 -1.181.646
Vennootschapsbelasting 0 0

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.211.726 1.901.567

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa -1.727.181 -4.491.910
Investeringen in vastgoedbeleggingen -95.208 -1.942.501
Desinvesteringen van materiële vaste activa 82.150
Investering in vastgoed bestemd voor
verkoop -910.697 -676.180

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.650.935 -7.110.591

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden 1.100.000 6.100.000
Aflossingen langlopende schulden -1.817.149 -2.242.294

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -717.149 3.857.706

Mutatie liquide middelen -1.156.358 -1.351.318

Saldo liquide middelen einde boekjaar 1.295.214 2.451.572



Waarderingsgrondslagen

Op grond van de hiervoor genoemde RJ-wijzigingen en 
keuzemogelijkheden heeft de corporatie het bezit in exploitatie
geherclassificeerd naar sociaal vastgoed en naar commercieel 
vastgoed, waarbij de tot en met 2011 gevolgde historische 
kostenwaardering vanaf 2012 wordt gecontinueerd voor 
deze beide typologieën. Binnen de grondslag van historische 
kostenwaardering zijn vanaf 2012 de volgende onderdelen 
gewijzigd, die gezien de impact hiervan op het vermogen en 
resultaat als een stelselwijziging worden aangemerkt:

a  De aanpassingen van de bedrijfswaarde-uitgangspunten 
wegens het vervallen van de rentabiliteitswaardecorrectie,  
het uitsluitend inrekenen van vastgoedgerelateerde kosten  
en het verlengen van de restant levensduur bij doorexploitatie 
van minimaal 10 jaar naar minimaal 15 jaar in het geval nog 
geen concrete sloop- of verkoopbesluiten zijn genomen.

b  Als gevolg van de onder punt a genoemde wijzigingen van de 
bedrijfswaarde:

 ■  is de afwaardering van sociale vastgoedontwikkelprojecten 
naar lagere bedrijfswaarde bij aanvang boekjaar en 
voorafgaand boekjaar (indien een jaar eerder reeds in 
ontwikkeling) herrekend;

 ■  zijn de bijzondere waardeverminderingen inzake het sociaal 
vastgoed in exploitatie over  de afgelopen vijf jaar herrekend, 
hetgeen heeft geleid tot een aanpassing van  de boekwaarde 
of lagere bedrijfswaarde.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in april 2015 en in 
overeenstemming met de wettelijke bepaling van Titel 9 
Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen 
voor de Jaarverslaggeving, uitgegegeven door de Raad 
voor de Jaarverslaggeving. Ook voldoet zij aan de 
eisen zoals deze zijn geformuleerd in het Besluit beheer 
sociale-huursector.     

Voor verslagjaren vanaf 2005 is door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen voor de 
Volkshuisvesting van toepassing verklaard. In deze richtlijn zijn 
specifieke modellen voor de balans en de winst- en verliesrekening 
opgenomen en zijn voor de sector specifieke presentatie-, 
waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd.
Deze richtlijn is in 2011 herzien. 

Schattingswijziging 

Voor de berekening van de bedrijfswaarden per 31 december 2014 
is gebruik gemaakt van een nieuwe berekeningmodule, welke op 
een andere wijze de bedrijfswaarde berekent. Om aansluiting te 
vinden op de bedrijfswaarde per 31 december 2013 heeft er een 
herberekening plaatsgevonden waarbij de bedrijfswaarde 3 1,4 
miljoen (totaal 3%) hoger zou zijn. 



c  De aanpassing van de bijzondere waardeverminderingen 
inzake het commercieel vastgoed op basis van de lagere 
marktwaarde indien van toepassing (voorheen op basis van de 
lagere bedrijfswaarde).

d  De saldering van het onrendabel sociale deel van 
gecombineerde bouwprojecten met de verwachte winst op het 
commerciële deel is met terugwerkende kracht gecorrigeerd.

Oordelen en schattingen

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen 
van de jaarrekening vormt het bestuur van de corporatie zich 
diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en 
schattingen hebben betrekking op de activa in exploitatie (zowel 
het sociaal als het commercieel vastgoed), de voorzieningen, de 
waardeverminderingen en de acute en latente belastingen.  
De hierbij behorende veronderstellingen zijn vermeld in de 
toelichting bij de hiervoor genoemde jaarrekeningposten.

Verwerking integrale belastingplicht 
vanaf 1 januari 2008

De corporatie heeft bij aanvang van deze belastingplicht 
een fiscale openingsbalans opgemaakt waarvoor specifieke 
fiscale waarderingsregels golden. Voor de verschillen tussen 
de waardering op de fiscale en de commerciële balans 
(boekwaarde) zijn belastinglatenties gevormd voor zover er 
sprake was van verrekenbare tijdelijke verschillen. Een actieve 
belastinglatentie moet worden gevormd in het geval dat de 
commerciële waardering (niveau kasstroomgenererende eenheid) 
lager is dan de fiscale waardering; een passieve latentie in het 
omgekeerdegeval. De actieve latentie dient te worden gevormd 
tot het bedrag waarvan het waarschijnlijk is dat er fiscale winst 
beschikbaar zal zijn voor verrekening.

Gezien de lange periode waarin waarderingsverschillen tussen 
fiscale en commerciele boekwaarden van materiële vaste activa 
kunnen worden afgewikkeld, dient de actieve belastingvordering 
op netto-contantewaarde te worden gewaardeerd. De uitkomst 
van deze rekenexcercitie zal naar nihil tenderen. Om deze 
reden heeft verantwoording van deze actieve latentie niet 
plaatsgevonden onder materiële vaste activa, maar onder 
financiële vaste activa, dit voor het verschil tussen de waardering 
op de fiscale en commerciële balans van langlopende leningen. 
De belastinglatentie is gewaardeerd op netto-contante waarde. 
Dit sluit aan bij het het standpunt van de RJ-werkgroep* 
Woningcorporaties.
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*  De RJ-werkgroep Woningcorporaties is een werkgroep van  
de Raad voor de Jaarverslaggeving. 



Bedrijfswaarden per 31 december 2014

De bedrijfswaarden zijn per 31 december 2014 opnieuw berekend tegen interne normen die gelden voor 2014 en aansluiten op de normen van het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Deze normen zijn:

Huurverhoging 2015 2,50%

Huurverhoging 2016 2,50%

Huurverhoging 2017 2,50%

Huurverhoging 2018 2,50%

Huurverhoging 2019 2,50%

Huurverhoging vanaf 2020 volgens wsw-normen 2,00%

Kostenstijging variabel 3,00%, voor onderhoud 3,00% per jaar

Disconteringsvoet van 5,25 %

Onderhoudsuitgaven volgens de meerjarenbegroting 



Sociaal vastgoed

Rekening houdend met deze uitgangspunten bedraagt de 
bedrijfswaarde voor het totale sociale vastgoed per 31 december 
2014 3 53.286,502 op basis van baten en lasten, inclusief grond. 
De boekwaarde van het bezit tegen historische kostprijs, dan wel 
duurzame lagere bedrijfswaarde inclusief grond, bedraagt per 31 
december 2014 3 32.262.206.

Uit een vergelijking van boekwaarden met bedrijfswaarden blijkt 
dat er op complexniveau positieve verschillen aanwezig zijn.

Vastgoedbeleggingen

Rekening houdend met deze uitgangspunten bedraagt de 
bedrijfswaarde voor het totale commercieel vastgoed 
per 31 december 2014 3 4.788.848 op basis van baten en lasten, 
inclusief grond.

De boekwaarde van het bezit tegen historische kostprijs, dan wel 
commerciele waarde inclusief grond, bedraagt per 31 december 
2014 3 2.981.672.
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Waardering bij eerste verwerking

Bij eerste verwerking wordt het sociaal vastgoed in exploitatie 
gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de hieraan direct 
toerekenbare overige kosten om het actief in operationele staat te 
brengen. Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op 
het geïnvesteerde bedrag.

De afschrijving vangt aan zodra het sociaal vastgoed beschikbaar 
is voor exploitatie. De in de toekomst te maken kosten van 
sloop worden in het jaar dat de exploitatie door sloop in de 
toekomst wordt beëindigd ten laste van het resultaat in dat jaar 
verantwoord.

Waardering na eerste verwerking

Het sociaal vastgoed in exploitatie (gekwalificeerd als 
bedrijfsmiddel) wordt na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) minus eventuele 
investeringssubsidies, verminderd met cumulatieve afschrijvingen 
en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

De afschrijving is lineair gebaseerd op de verwachte gebruiksduur 
en rekening houdend met de componentenbenadering. Indien 
de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde van de 
opstallen in de loop van de tijd wijzigingen ondergaan, worden 
deze als een schattingswijziging verantwoord.

De waardevermindering van de kostprijs, als gevolg van de 
afwaardering naar lagere bedrijfswaarde na eerste verwerking, 
wordt bepaald op het niveau van de kasstroomgenerende 
eenheid. De waardevermindering wordt separaat tot uitdrukking 
gebracht en in het resultaat verantwoord als bijzonder 
waardeverminderingsverlies.

Balanswaardering

Sociaal vastgoed in exploitatie

Classificatie en kwalificatie
Het vastgoed in exploitatie is op objectniveau geclassificeerd 
naar sociaal en commercieel vastgoed, rekening houdend met 
de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 
15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten 
instellingen. Op grond van deze criteria omvat het sociale vastgoed 
de woningen met een huurprijs tot aan de huurliberalisatiegrens 
(huurtoeslaggrens), het maatschappelijk vastgoed en het overige 
sociale vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend 
goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties, 
waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en 
dienstverleners en dat tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is 
opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 december 2009.

De corporatie heeft haar sociaal vastgoed (op portefeuilleniveau) 
als bedrijfsmiddel gekwalificeerd, gelet op het beleid van de 
corporatie waarbij vooral het realiseren van de volkshuisvestelijke 
taken centraal staat. Als gevolg hiervan wordt het sociaal vastgoed 
beschouwd als bedrijfsmiddel.

Materiële vaste activa



Uitgaven na eerste verwerking

Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van een 
kasstroomgenererende eenheid (complex) die voldoen aan 
de algemene activeringscriteria worden geactiveerd. De 
beoordeling of en in hoeverre hierbij sprake is van een bijzonder 
waardeverminderingsverlies wordt gebaseerd op het complex 
waarop de uitgaven na eerste verwerking betrekking hebben. 
Voor zover de kasstromen voortvloeiend uit het complex en uit 
de uitgaven na eerste verwerking lager zijn dan de boekwaarde 
op basis van historische kosten verhoogd met de uitgaven na 
eerste verwerking, wordt het nadelig verschil ten laste van de 
winst- en verliesrekening gebracht en verantwoord onder “Overige 
waardeveranderingen materiële vaste activa”.

Complexindeling

Het woningbezit is opgedeeld naar kasstroomgenerende eenheden 
(complexen) waarvoor per complex een daarop gericht beleid 
is bepaald. Bij de indeling naar complexen is bepalend de 
differentiatie in de vastgoedsturing van de corporatie ten aanzien 
van huur, onderhoud, bouwjaar en wijkgerichte aanpak. Verder 
zijn hierbij bepalende factoren: locatie, woningtype, doelgroep 
en prijsklasse. De indeling sluit derhalve aan op het strategische 
vastgoedbeleid van de corporatie.

Kosten van groot onderhoud

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht 
van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.

Sociaal vastgoed in ontwikkeling
bestemd voor eigen exploitatie

Vastgoed
Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen 
(nieuwbouw) en bestaande complexen (woningverbetering, 
herstructurering). Waardering vindt plaats tegen de kostprijs 
onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen als gevolg 
van een lagere realiseerbare waarde (bedrijfswaarde). De kostprijs 
omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de hieraan direct  
toerekenbare overige kosten.

Bijzondere waardeverminderingen worden in de 
jaarrekening verantwoord bij het aangaan van feitelijke 
investeringsverplichtingen inzake het sociaal vastgoed. Hiervan is 
sprake zodra voldaan wordt aan de criteria ‘intern geformaliseerd 
en extern gecommuniceerd’. Intern geformaliseerd: zodra 
het bestuur het onomkeerbare besluit heeft genomen. Extern 
gecommuniceerd: zodra hierover uitingen zijn gedaan naar 
huurders, gemeenten en overige stakeholders.

Bij de bepaling van de bijzondere waardevermindering in het 
geval de vastgoedontwikkeling onderdeel zal worden van de 
bestaande kasstroomgenerende eenheid (complex), te weten bij 
woningverbetering en herstructuering, wordt rekening gehouden 
met de bedrijfswaarde van de bestaande kasstroomgenerende 
eenheid. Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan 
de bestede kosten van het sociaal vastgoed in ontwikkeling, 
wordt het vastgoed naar nihil afgewaardeerd en wordt voor het 
resterende bedrag van de waardevermindering een voorziening 
voor onrendabele investeringen en herstructureringen aan de 
creditzijde van de balans opgenomen.
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Commercieel vastgoed in exploitatie

Classificatie
Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd 
naar sociaal en commercieel vastgoed, rekening houdend met 
de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie 
d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor 
toegelaten instellingen. Op grond van deze criteria omvat het 
commercieel vastgoed de woningen met een huurprijs boven 
de huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens), het bedrijfsmatig 
vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige 
commercieel vastgoed.

Waardering bij eerste verwerking
Bij de eerste verwerking wordt het commercieel vastgoed in 
exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs omvat 
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten 
minus eventuele investeringssubsidies. De verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede 
externe kosten en de hieraan direct toerekenbare kosten.

De afschrijving vangt aan zodra het commercieel vastgoed 
beschikbaar is voor exploitatie. De in de toekomst te maken kosten 
van sloop worden in het jaar dat de exploitatie door sloop in de 
toekomst wordt beëindigd ten laste van het resultaat in dat jaar 
verantwoord.

Onroerende en roerende zaken
ten dienste van de exploitatie

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of 
vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, 
verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve 
bijzondere waardeverminderingsverliezen.

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte 
gebruiksduur rekening houdend met de restwaarde. Indien de 
verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of 
restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden 
deze wijzigingen als een schattingswijziging verantwoord.

Buitengebruikstelling of afstoting

Materiële vaste activa buitengebruik (sloop) worden op basis van 
het criterium ‘intern geformaliseerd’ direct tot nihil afgewaardeerd, 
rekeninghoudend met een eventuele  restwaarde. De sloopkosten 
worden in het jaar van uitgave ten laste van het resultaat gebracht.

Materiële vaste activa die worden afgestoten (verkoop binnen 
vijf jaar) op basis van een geformaliseerd verkoopplan worden 
gewaardeeerd tegen de boekwaarde of lagere opbrengstwaarde 
(indien van toepassing) onder aftrek van lineaire afschrijvingen 
gedurende de resterende gebruiksduur tot aan het moment 
van verkoop. De afschrijving wordt beëindigd indien de 
verkoopopbrengst als restwaarde hoger zal zijn dan de 
boekwaarde. 

Vastgoedbeleggingen



Waardering na eerste verwerking

Het commercieel vastgoed in exploitatie wordt na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs 
of vervaardigingsprijs) minus eventuele investeringssubsidies, 
verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve 
bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

De afschrijving is lineair gebaseerd op de verwachte gebruiksduur 
en rekening houdend met de componentenbenadering. Indien 
de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde van 
de opstallen in de loop van de tijd wijzigingen ondergaan, 
worden deze als een schattingswijziging verantwoord. Na eerste 
verwerking wordt de waardevermindering van de kostprijs 
als gevolg van de afwaardering naar lagere reële waarde (i.c. 
marktwaarde) indien van toepassing, bepaald op het niveau van 
de kasstroomgenerende eenheid. De waardevermindering wordt 
separaat tot uitdrukking gebracht en in het resultaat verantwoord 
als bijzonder waardeverminderingsverlies.

Uitgaven na eerste verwerking

Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van een 
kasstroomgenererende eenheid (complex) die voldoen aan de 
algemene activeringscriteria worden geactiveerd tegen kostprijs 
of lagere marktwaarde. De beoordeling of en in hoeverre hierbij 
sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt 
gebaseerd op het complex waarop de uitgaven na eerste 
verwerking betrekking hebben. Voor zover de marktwaarde 
van het complex rekening houdend met de uitgaven na eerste 
verwerking lager is dan de boekwaarde op basis van historische 
kosten verhoogd met de uitgaven na eerste verwerking, wordt 
het nadelige verschil ten laste van de  winst- en verliesrekening 
gebracht en verantwoord onder ‘Niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen vastgoedbeleggingen’.  

Complexindeling

Het commercieel vastgoed in exploitatie is opgedeeld naar 
kasstroomgenerende eenheden (complexen) waarvoor per 
complex een daarop gericht beleid is bepaald. Bij de indeling naar 
complexen is bepalend: de differentiatie in de vastgoedsturing 
van de corporatie ten aanzien van huur, onderhoud, bouwjaar en 
wijkgerichte aanpak. Verder zijn hierbij bepalende factoren: locatie, 
woningtype, doelgroep en prijsklasse. De indeling sluit derhalve 
aan op het strategische vastgoedbeleid van de corporatie.

Kosten van groot onderhoud

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht 
van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.

Commercieel vastgoed in ontwikkeling
bestemd voor eigen exploitatie

Vastgoed
Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen 
(nieuwbouw) en bestaande complexen (woningverbetering, 
herstructurering) voor gebruik als vastgoedbelegging. Waardering 
vindt plaats tegen de kostprijs onder aftrek van bijzondere 
waardeverminderingen als gevolg van een lagere realiseerbare 
waarde (indien van toepassing). De kostprijs omvat  de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekening houdend met eigen 
ontwikkelingskosten en overige hieraan direct toerekenbare 
kosten.
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Een voorziening voor latente belastingvorderingen en  
-verplichtingen wordt getroffen met behulp van de verplichtingen-
methode voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde 
van activa en verplichtingen en hun belastinggrondslag. 
De berekening van de latente belastingvorderingen en 
-verplichtingen geschiedt tegen de op het einde van het 
verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in volgende 
jaren geldende tarieven, voorzover reeds bij de wet vastgesteld. 
Latente belastingvorderingen in het kader van toekomstige 
verliesverrekening worden gewaardeerd indien het waarschijnlijk 
is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee de 
verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut.

Belastinglatenties worden in beginsel gewaardeerd tegen de 
contante waarde. Daar waar het realisatiemoment van de latentie 
binnen een beperkt aantal jaren wordt verwacht, wordt de latentie 
gewaardeerd op de nominale waarde, aangezien de nominale 
en contante waarde elkaar dan niet veel ontlopen. Daar waar het 
realisatiemoment van de latentie onzeker is, wordt de latentie uit 
oogpunt van voorzichtigheid op nihil gewaardeerd.

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële 
vaste activa. Latente belastingverplichtingen zijn opgenomen 
onder de voorzieningen. 

Bijzondere waardeverminderingen worden in de jaarrekening  
verantwoord bij het aangaan van feitelijke investerings-
verplichtingen inzake het commercieel vastgoed. Hiervan is 
sprake zodra voldaan wordt aan de criteria ‘intern geformaliseerd 
en extern gecommuniceerd’. Intern geformaliseerd: zodra 
het bestuur het onomkeerbare besluit heeft genomen. Extern 
gecommuniceerd: zodra hierover uitingen zijn gedaan naar 
huurders, gemeenten en overige stakeholders.

Bij de bepaling van de bijzondere waardevermindering in het 
geval de vastgoedontwikkeling onderdeel zal worden van de 
bestaande kasstroomgenerende eenheid (complex), te weten 
bij woningverbetering en herstuctuering, wordt rekening 
gehouden met de reële waarde (i.c.marktwaarde) van de 
bestaande kasstroomgenerende eenheid. Indien de bijzondere 
waardevermindering hoger is dan de bestede kosten van het 
commercieel vastgoed in ontwikkeling wordt het vastgoed naar 
nihil afgewaardeerd en wordt voor het resterende bedrag van 
de waardevermindering een voorziening voor onrendabele 
investeringen en herstructureringen aan de creditzijde van de 
balans opgenomen.

Financiële vaste activa

Latente belastingvordering en -verplichtingen



Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkopen
Vastgoed bestemd voor verkopen betreft opgeleverde 
nieuwbouwwoningen. De waardering van de opgeleverde 
nieuwbouwwoningen is tegen vervaardigingsprijs en daaraan 
toegerekende directe kosten dan wel lagere opbrengstwaarde.
De lagere opbrengstwaarde is de verwachte verkoopprijs en wordt 
bepaald op basis van taxaties dan wel recente verkooptransacties 
van referentiewoningen onder aftrek van kosten voor verkoop. 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkopen
Vastgoed in ontwikkeling betreft vastgoed in aanbouw voor 
verkoop dat nog niet is verkocht. De waardering is tegen 
vervaardingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten dan wel 
tegen lagere opbrengstwaarde, die gebaseerd is op de verwachte 
verkoopprijs onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooing 
en verkoop.

Overige voorraden
De vooraad onderhoudsmaterialen is gewaardeerd tegen 
inkoopprijs.

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Liquide middelen

Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de 
tegoeden op bankrekeningen en wissels en cheques. Deposito’s 
worden onder liquide middelen opgenomen indien zij in feite – zij 
het eventueel met opoffering van rentebaten- ter onmiddellijke 
beschikking staan. Liquide middelen die (naar verwachting) langer 
dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de groep, worden 
als financiële vaste activa gerubriceerd.

Classificatie eigen vermogen en 
vreemd vermogen

Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het 
instrument worden in de jaarrekening als vreemd vermogen of als 
eigen vermogen geclassificeerd overeenkomstig de economische 
realiteit van de contractuele overeenkomst waaruit het financieel 
instrument voortvloeit. Rente, dividenden, baten en lasten met 
betrekking tot een (deel van een) financieel instrument worden in 
de jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van het 
financieel instrument als financiële verplichting respectievelijk als 
eigen vermogensinstrument.

Voorziening onrendabele investeringen

De voorziening wordt gevormd voor toekomstige nieuwbouw-
projecten met een voorcalculatorische onrendabele top.  
De voorziening wordt slechts getroffen wanneer de 
kasstroomgenerende eenheid waartoe de nieuw te bouwen 
woningen gaan behoren geen ruimte biedt (bedrijfswaarde/
marktwaarde < boekwaarde) om de onrendabele top te dekken én 
de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de 
onroerende zaken in ontwikkeling aan de debetzijde van de balans. 
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Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking 
hebben voor zover deze gerealiseerd zijn. De kosten worden 
bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen 
voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. Voorzienbare verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 
van de jaarrekening bekend zijn geworden en wordt voldaan aan 
de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

Bedrijfsopbrengsten

Onder de bedrijfsopbrengsten worden die omzetcategorieën 
opgenomen, welke kenmerkend zijn voor het bedrijfstype 
van woningcorporaties. Dit betreft voornamelijk de opbrengst 
respectievelijk uit de verhuur van woningen, verkoop van 
woningen (voor derden en uit eigen bezit) en leveringen van 
aanvullende diensten jegens huurders.

Voorzieningen uitgestelde beloningen

Een voorziening is gevormd voor toekomstige jubileumuitkeringen 
aan personeel. De waardering van de voorziening is tegen 
nominale waarde en gebaseerd op de komende 5 jaar. 

Langlopende schulden

Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze 
opgenomen tegen reële waarde verminderd met de direct daaraan 
toe te rekenen transactiekosten.

De langlopende schulden worden na de eerste waardering 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de 
effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst- 
en-verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet 
langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het 
amortisatieproces

Kortopende schulden

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze 
opgenomen tegen reële waarde verminderd met de direct daaraan 
toe te rekenen transactiekosten.

De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de 
effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst- 
en-verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet 
langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het 
amortisatieproces

Algemeen



Huuropbrengsten

Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden 
verantwoord naar rato van de geleverde prestaties. De 
huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde 
huurprijsbeleid van de groep, rekening houdend met de door het 
Rijk bepaalde kaders (zoals maximale huurverhoging, maximaal 
redelijke huur en maximale huursomstijging) en onder aftrek van 
huurderving wegens leegstand en oninbaarheid.

Opbrengsten servicecontracten

De opbrengsten servicecontracten betreffen vergoedingen van 
huurders boven de netto huurprijs voor leveringen en diensten 
(zoals  energie, water, huismeesters, schoonmaakkosten, 
glasverzekering). De opbrengsten worden verminderd met derving 
wegens oninbaarheid. De kosten van de leveringen en diensten 
worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.

Reultaat verkoop vastgoedportefeuille

De verkoop van koopwoningen is een tijdelijk onderdeel van de 
bedrijfsactiviteiten en wordt derhalve als onderdeel van de omzet 
verantwoord. Opbrengst uit verkoop van vastgoed wordt in de 
winst- en verliesrekening verwerkt als alle belangrijke rechten 
op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s 
met betrekking tot de activa zijn overgedragen aan de koper, 
het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden 
bepaald en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is. 

Op basis van deze criteria wordt onder deze post de 
opbrengstwaarde van verkocht vastgoed bestemd voor de verkoop 
onder aftrek van de gemaakte direct toerekenbare verkoopkosten 
en de vervaardigingsprijs en de daaraan toegerekende kosten, dan 
wel de lagere opbrengstwaarde.

Winsten worden verantwoord op het moment van levering 
(passeren transportakte). Eventuele verliezen op koopprojecten
worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. 

Afschrijvingen

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd 
op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen 
vinden lineair plaats op basis van de geschatte economische 
levensduur.

Overige waardeveranderingen 
(im)materiële vaste activa

Hieronder worden (teruggenomen) afwaarderingsverliezen 
verantwoord voor in het boekjaar aangegane juridische en 
feitelijke investeringsverplichtingen inzake immateriële vaste 
activa en sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie. Daarnaast worden hieronder (teruggenomen) 
waardeverminderingen verantwoord inzake het sociaal vastgoed 
in exploitatie.
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Leefbaarheid

Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale 
activiteiten en fysieke activiteiten opgenomen. De uitgaven 
inzake sociale activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor 
ondersteuning van bewonersinitiatieven, gebiedsgericht personeel 
(zoals leefbaarheidscoördinator, wijkbeheerder, huismeester), 
leefbaarheidsonderzoeken en uitgaven voor activiteiten 
zoals welkomstbijeenkomsten nieuwe bewoners, bestrijding 
woonoverlast, buurtbemiddeling, opvang van dak- en thuislozen, 
schuldsaneringen, tweede kansbeleid etc.

De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden 
uitgaven voor buurtcentra, bijzondere gebouwen (zoals 
wijksteunpunten, buurtposten, HOED), onderhoud 
groenvoorziening, speeltoestellen, beveiliging openbare ruimte, 
cameratoezicht, schoonmaakacties etc. en uitgaven voor 
activiteiten zoals inbraakbeveiliging, brandpreventie, verlichting 
achterpad, afsluiting portieken etc.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedbeleggingen

Hieronder worden de afwaarderingen dan wel terugnemingen 
verantwoord inzake het commercieel vastgoed in ontwikkeling en 
in de exploitatie.

Rentelasten/-baten

Dit betreft de werkelijke renteopbrengsten en rentelasten

Pensioenregeling

De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij de Stichting 
Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). Deze 
pensioenverplichting betreft een toegezegd-pensioenregeling bij 
het bedrijfstakpensioenfonds. Hierbij is een pensioen toegezegd 
aan personeel op de pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van 
leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegde pensioenregeling 
is verwerkt als zou er sprake zijn van een toegezegde- 
bijdrageregeling.

Pensioenlasten

De corporatie heeft geen verdere verplichtingen uit hoofde van 
haar pensioenregeling anders dan de betaling van premies. 
In het geval van een tekort bij het pensioenfonds, alwaar 
de pensioenregeling is ondergebracht, heeft de groep geen 
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen, anders dan 
het voldoen van hogere toekomstige premies. De pensioenpremies 
worden als last in de winst- en verliesrekening verantwoord zodra 
zij verschuldigd zijn. Te betalen premie dan wel vooruitbetaalde 
premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk 
overlopend actief verantwoord.

Lasten onderhoud

Alle onderhoudslasten worden verantwoord in het jaar 
waarin de onderhoudsprestatie plaatsvindt. Het klachten- en 
mutatieonderhoud wordt onderverdeeld in de kosten van 
derden en van de eigen dienst. In de winst- en verliesrekening 
zijn de kosten van de eigen werkorganisatie opgenomen bij de 
kostensoorten lonen en salarissen, sociale lasten en overige 
bedrijfskosten. 



Belastingen

Aedes en de Belastingdienst hebben het overleg over de 
interpretaties en toepassing van de vennootschapsbelasting 
afgerond en vastgelegd in een vasstellingsovereenkomst. Het 
betreft hier specifieke afspraken over de waardering van posten 
op de fiscale balans, de wijze van resultaatwaardering en 
belastingberekening over het resultaat voor belastingen, rekening 
houdend met fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande jaren. 
Ook dient rekening te worden gehouden met vrijgestelde 
winstbestanddelen en niet-aftrekbare kosten. Wijzigingen in latente 
belastingvorderingen en/of schulden ontstaan door wijzigingen in 
het te hanteren belastingtarief. 

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. 
Deze methode houdt in dat de ontvangsten en uitgaven 
als zodanig worden gerapporteerd.  Vervolgens worden de 
kasstromen onderscheiden in: 

 ■ operationele activiteiten;
 ■ investeringsactiviteiten;
 ■ financieringsactiviteiten.

Ontvangsten uit hoofde van interest en winstbelastingen worden 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit 
operationele activiteiten. 65



Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële  
vaste activa 2014 in euro’s:

Sociaal 
vastgoed in
exploitatie

Sociaal 
vastgoed in

ontwikkeling

Onroerende en
roerende zaken
ten dienste van  

de exploitatie

Totaal 
DAEB

Stand per 1 januari 2014:
Cumulatieve aanschafwaarde 40.515.525 4.988.441 1.346.018 46.849.984
Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen -11.864.386 -3.080.360 -999.338 -15.944.084

Boekwaarde 28.651.139 1.908.081 346.680 30.905.900

Mutaties in de boekwaarde:
Investeringen* 119.113 1.523.837 84.231 1.727.181
Afschrijvingen -920.018 -45.677 -965.695
Overboeking materiële vaste activa i.o. 3.431.918 -3.431.918
Subsidies nieuwbouw
Correctie afschrijvingen 28.486 28.486
Overige waardeveranderingen materiële activa 648.486 6.484.856
Desinvesteringen -62.150 -20.000 -82.150

3.245.834 -1.908.081 18.553 1.356.307

Stand per 31 december 2014:
Cumulatieve aanschafwaarde 44.004.405 3.080.360 1.410.249 48.495.015
Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen -12.107.432 -3.080.360 -1.045.015 -16.232.808

Boekwaarde 31.896.973 0 365.233 32.262.207

* De investeringen die hebben plaatsgevonden betreffen de nieuwbouw P. Maritzstraat e.o., 
isolerende beglazing, aanleg individuele cv-installaties en overige incidentele verbeteringen



Aangezien de waardering van het commercieel vastgoed niet kan worden afgeleid van courante/recente prijzen op de vastgoedmarkt, is de reële 
waarde benaderd door de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen te bepalen (Discounted Cash Flow methode). De toekomstige 
kasstromen worden bepaald aan de hand van een doorexploitatie- en een uitpondscenario. De reële waarde als waarderingsgrondslag in de 
jaarrekening wordt bepaald als de meest waarschijnlijke prijs, die redelijkerwijs op de markt te verkrijgen is, berekend op basis van de beide scenario’s. 
De contante waarde van de toekomstige kasstromen wordt derhalve berekend op basis van marktconforme uitgangspunten. Verder wordt rekening 
gehouden met bestaande juridische en feitelijke verplichtingen, verbonden aan het vastgoed waaronder de huidige huurcontracten.
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Vastgoedbeleggingen

Het verloop van de vastgoedbeleggingen 
activa 2014 in euro’s:

Commercieel
vastgoed in
exploitatie

Commercieel
vastgoed in  

ontwikkeling voor  
eigen exploitatie

Totaal
NIET-DAEB

Stand per 1 januari 2014:
Cumulatieve aanschafwaarde 4.009.531 162.608 4.172.140
Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen -1.293.835 0 -1.293.835

Boekwaarde 2.715.697 162.608 2.878.305

Mutaties in de boekwaarde:
Investeringen* 95.208 95.208
Afschrijvingen -60.483 -60.483
Overboeking materiële vastgoedbeleggingen 257.817 -257.816 0
Subsidies nieuwbouw
Correctie afschrijvingen
Overige waardeveranderingen vastgoedbeleggingen 68.642 68.642

265.975 -162.608 103.367

Stand per 31 december 2014:
Cumulatieve aanschafwaarde 4.267.348 0 4.267.348
Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen -1.285.676 0 -1.285.676

Boekwaarde 2.981.672 0 2.981.672



Bedrijfswaardeberekening

De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van 
de kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten 
en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende 
levensduur van de complexen. De bedrijfswaarde is gebaseerd 
op doorexploitatie van het sociaal vastgoed totdat het vastgoed 
door sloop teniet gaat. Hierbij wordt een restwaarde voor de grond 
ingerekend afgeleid van de huidige bestemming van het sociaal 
vastgoed (i.c. sociale huurwoning).

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en 
onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting van 
het bestuur weergeven van zijn beleid en de economische 
omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedurende de 
resterende economische levensduur van het complex. Deze 
veronderstellingen zijn nader geconcretiseerd in de onderstaande 
uiteenzetting van de gehanteerde uitgangspunten.

De kasstroomprognoses zijn voor de eerste 5 jaar gebaseerd 
op de intern geformaliseerde meerjarenbegroting, waarbij 
voor de verwachte kosten van contractueel aangegane 
onderhoudsverplichting en overige contracten, met een 
werkingsduur van meer dan 5 jaar contractperiode is ingerekend. 
De kosten van planmatig en grootonderhoud worden gebaseerd 
op de in de meerjarenonderhoudsbegroting onderkende cycli per 
component. Voor latere jaren worden de kasstroomprognoses 
geschat door extrapolatie van de meerjarenbegroting, waarbij 
gebruik gemaakt wordt van een vast groeipercentage voor inflatie 
en huurstijgingen. 

In het kader van RJ 645 is vanaf boekjaar 2012 de afschrijving 
op het sociaal en commercieel vastgoed gebaseerd op de 
componentenbenadering.

De afschrijvingen zijn bepaald op basis van de volgende 
levensduur:

In totaal is in het onderhavige boekjaar een bedrag van 3 45.678 
afgeschreven op de activa ten dienste van de exploitatie.

Sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie Lineair

Grond (hierop vindt geen afschrijving plaats) 0 jaar
Casco bouw 50 jaar
Installaties 20-30 jaar
Inrichting 10-20 jaar
- Isolatie
-  Woningverbetering/aanpassingen en  

overige voorzieningen
- Keukens- en badkamers

Onroerende en roerende goederen ten dienste  
van de exploitatie Lineair

Machines  5 jaar
Auto's  5 jaar
Automatiseringen  5 jaar
Gereedschappen  5 jaar
Verbouw kantoor en garages 30 jaar



Volumeparameters
 ■  klachten en mutatieonderhoudsuitgaven: conform 

meerjarenonderhoudsbegroting 2015, na begrotingsperiode  
rekeninghoudend met stijgingsparameter

 ■  planmatig en groot onderhoud (uitsluitend instandhouding) 
per complex: conform meerjarenonderhoudsbegroting, na 
begrotingsperiode, rekeninghoudend met stijgingsparameter

 ■  directe overige exploitatieuitgaven (belastingen, 
verzekeringen): 3 291 per verhuureenheid

 ■  overige indirecte exploitatieuitgaven voor zover 
vastgoedgerelateerd (algemeen beheer): 3 1.038

 ■  heffing van overheidswege gekoppeld aan het  
sociaal vastgoed in exploitatie (verhuurderheffing):  
voor 2014 en verder 

 ■  ingerekend op basis van het wettelijk kader voor de periode 
2014 tot en met 2017 en voor 2018 en verder gebaseerd 
 op de beste schatting die voor 2018 en verder op jaarbasis is 
verondersteld gelijk te zijn aan de heffing in 2017

 ■ leefbaarheidsuitgaven 3 46 per verhuureenheid
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Uitgangspunten die gehanteerd zijn:

Stijgingsparameters:

huurverhoging 2015 2,50% huurverhoging 2016 2,50%

huurverhoging 2017 2,50% huurverhoging 2018 2,50%

huurverhoging 2019 2,50% huurverhoging 2020 e.v. 2,00%

stijging klachtenonderhoud 3,00%

stijging overige lasten 3,00%

Verloop bedrijfswaarde 2014

Saldo totale bedrijfswaarde  
per 31 december 2013 45.630.315
Correctie bedrijfswaarde in verband  
met hanteren nieuwe module. 1.119.426

Gecorrigeerde totale bedrijfswaarde  
per 31 december 2013 46.749.741
Gecorrigeerde bedrijfswaarde commercieel  
vastgoed per 31-12-2013 -3.656.193

Saldo gecorrigeerde bedrijfswaarde sociaal 
vastgoed per 1 januari 2014 43.093.548

Mutatie bedrijfswaarde sociaal vastgoed 2014 10.192.954

Saldo bedrijfswaarde sociaal vastgoed  
per 31 december 2014 53.286.502

Discontering: 

discontovoet 5,25%
disconteringsmoment medionumerando

contantmakingsperiode

geschatte resterende economische 
levensduur van het complex met een 

minimum van 15 jaar voor complexen 
waarvoor geen concrete sloop- of 

renovatieplannen aanwezig zijn.

Overige aspecten:

inrekenen restwaarde grond 3 5.000 per verhuureenheid  
conform norm CFV.

inrekenen woningverkopen: de verkoop van woningen is  
niet ingerekend conform het  

beleid en de meerjarenbegroting.



Voor de door het WSW verstrekte borgstelling heeft de corporatie 
een obligoverplichting gebaseerd op de omvang van de door 
het WSW geborgde leningen. Deze obligoverplichting is in de 
toelichting op de geconsolideerde balans vermeld onder de ‘Niet 
in de balans opgenomen verplichtingen en activa’. 

De bedrijfswaarde van het commercieel vastgoed in exploitatie 
bedraagt ultimo 2014 3 4.788.848 (ultimo 2013: 3 3.656.193).
Voor de hierbij toegpaste uitgangspunten wordt verwezen naar  
de toelichting op de post Sociaal vastgoed in exploitatie. 

Verstrekte zekerheden

Zonder toestemming van het WSW is het de corporatie niet 
toegestaan om de woningen die met het WSW geborgde leningen 
zijn gefinancierd te bezwaren met een beperkt recht (recht van 
pand/hypotheek, recht van opstal, recht van vruchtgebruik) 
of de verplichtingen aan te gaan om deze woningen met een 
zekerheidsrecht te bezwaren (positieve hypotheekverklaring). 
Als gevolg hiervan zijn de woningen die met geborgde leningen 
zijn gefinancierd, niet met hypothecaire zekerheden bezwaard. 
Daarnaast heeft het WSW recht van eerste hypotheek op de 
woningen van de corporatie betreffende de door het WSW 
geborgde financiering.

De stijging van de bedrijfswaarde inzake het sociaal vastgoed in exploitatie in 2014 is als volgt te analyseren: 

Autonome ontwikkeling Wegvallen van (per saldo) positive kasstromen 2013 
Vrijval kasstromen -3.894.637
Effect één jaar opschuiven 3.328.517 Kasstromen komen één jaar dichterbij, waardoor deze  

een jaar minder contant worden gemaakt
Aanpassen disconteringsmoment 0

-566.120

Volumewijzigingen 
Huurontvangsten 546.086 Hogere huurkasstromen wegens nieuw huurbeleid
Uitgaven onderhoud 1.701.463 Verhoging volgens geactualiseerde MJOB 
Uitgaven groot onderhoud
Uitgaven nieuwbouw 4.319.076
Overige exploitatie-uitgaven 1.776.359 Hogere uitgaven volgens geactualiseerde meerjarenbegroting
Uitgaven leefbaarheid
Levensduuraanpassingen 281.167 Dit effect wordt veroorzaakt door het toepassen  

van de minimale levensduur van 15 jaar
Overige mutaties woninggegevens 2.134.923

10.759.074

Per saldo mutatie 10.192.954



71

Verzekeringen

De onroerende goederen in exploitatie zijn per 31 december 2014 
voor 3 123.668.438 verzekerd tegen een uitgebreid risico van 
brand- en stormschade. De laatste wijziging van de verzekerde 
waarde heeft plaatsgevonden in 2014.

De waarde voor de aanslag onroerendezaakbelasting sociaal 
vastgoed bedroeg per 1 januari 2014 3 245.468.000.

De waarde voor de aanslag onroerendezaakbelasting commercieel 
vastgoed bedroeg per 1 januari 2014 3 3.302.00.

Erfpacht

Er zijn bij de woningbouwvereniging geen woningen gebouwd op 
door de gemeente in erfpacht uitgegeven gronden.

Grond in economisch eigendom

Per balansdatum zijn er geen woningbouwcomplexen in aanbouw 
waarvan de juridische grondoverdracht door de gemeente nog 
plaats dient te vinden. 

In de jaarrekening is voor de leningenportefeuille een actieve 
belastingverplichting tegen de contante waarde verantwoord  
voor het verschil tussen de waardering die de fiscus toepast  
(i.c. reële waarde) en de waardering als toegepast in de 
jaarrekening (geamortiseerde kostprijs). De latentie loopt af  
over de resterende looptijd van de leningen. 

De specificaties van de verzekeringen van onroerende  
en roerende goederen ten dienste van de exploitatie:

Kantoorgebouw Uitgebreide opstal

Werkplaats Uitgebreide opstal

Kantoorinventaris Uitgebreide inboedel

Magazijninventaris inclusief voorraad  
onderhoudsmaterialen Uitgebreide inboedel

Automatiseringsapparatuur Uitgebreide inboedel

Vervoersmiddelen WA-extra en WA

Reconstructie/administratie/fraude/geldtransport Premier risque

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering WA

Financiële vaste activa

31 december 
2014

31 december 
2013

Latente belastingvordering
(dit betreft een actieve belastinglatentie) 67.459 74.822



Vlottende activa

Voorraad
31 december 

2014
31 december 

2013

Vastgoed in ontwikkeling bestemd  
voor verkoop 788.227
Vastgoed in bestemd voor verkoop 927.051

Balanswaarde 927.051 788.227

Drukwerk en kantoorbenodigheden 11.103 12.839
Onderhoudsmaterialen 91.887 88.136

Balanswaarde 102.990 100.975

De van zittende huurders te vorderen huren zijn naar maand van 
ontstaan en aantal huurders als volgt te specificeren:

Aantal huurders Huurachterstand
boekjaar vorig 

boekjaar
boekjaar vorig

boekjaar

tot en met 1 maand 29 31 8.466 10.564
tot en met 2 maanden 7 10 5.888 7.099
tot en met 3 maanden 5 3 5.474 3.807
meer dan 4 maanden 3 4 4.041 8.704

44 48 23.869 30.174

De van zittende huurders te vorderen huren ultimo boekjaar bedragen 0,29% 
(ultimo vorig boekjaar: 0,40%) van de bruto jaarhuur.

31 december 
2014

31 december 
2013

Vorderingen
Huurdebiteuren 23.869 30.174

Balanswaarde in euro’s 23.869 30.174

31 december 
2014

31 december 
2013

Gemeente
Wet Maatschappelijk Ondersteuning 670 12.859

670 12.859

Belastingen en premies sociale  
verzekeringen
Sociale verzekeringen 2.289
Omzetbelasting (BTW) 102.561

102.561 2.289

31 december 
2014

31 december 
2013

Overige vorderingen   
Rente ING-Bank N.V. 19.402 55.500
Nuon 21.482 8.551
Dunea 292 3.100
Dolmans 1.332 2.105
Ernst & Young 3.745
Servicekosten 2013 4.984 998
Grondkosten 125 125

47.616 74.124

Overlopende activa
Vooruitbetaalde voorschotten Dunea 14.040
Overige transitoria 14.558 33.967

28.598 33.967

De ‘te vorderen Omzetbelasting’ heeft betrekking op de btw afwikkeling van  
de verkoopwoningen van nieuwbouwcomplex Pieter Maritzstraat e.o..
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De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de corporatie.

De post ‘bijzondere beloningen’ betreft een voorziening voor jubilea  
conform cao Woondiensten.

31 december 
2014

31 december 
2013

Liquide middelen
Direct opvraagbaar
Kas 2.295 5.279
ING-Bank N.V. 142.910 96.293

145.205 101.572

Op termijn uitgezet
Spaarrekeningen (vrij opneembaar) 1.150.009 2.350.000

Totaal 1.295.214 2.451.572

Eigen vermogen

31 december 
2014

31 december 
2013

Verenigingsreserve
Stand per 1 januari 113.272 116.639
Jaarresultaat -3.193 -3.367

Saldo per 31 december 110.079 113.272

Algemene bedrijfsreserve
Stand per 1 januari 5.154.406 8.258.477
Jaarresultaat 1.216.833 -3.104.071

Stand per 31 december 6.371.239 5.154.406

Eigen vermogen per 31 december 6.481.319 5.267.678

31 december 
2014

31 december 
2013

Voorzieningen

Voorziening overig
Bijzondere beloningen 11.437 11.783

11.437 11.783

Langlopende schulden

31 december 2014 31 december 2013

Totaal
waarvan 

langer dan
5 jaar

Totaal waarvan 
langer dan

5 jaar

Leningen  
krediet-
instellingen 28.260.729 26.434.711 29.360.879 27.999.523

De gemiddelde rentevoet van de langer dan 1 jaar uitstaande leningen  
bij kredietinstellingen bedraagt 4,425% (2013: 4,501%).

Alle aangetrokken leningen zijn geborgd door het Waarborgfonds  
Sociale Woningbouw.

De leningen kredietinstellingen worden afgelost op basis van annuïteiten, 
fix. of lineair. Van het totaal der langlopende schulden vervalt een bedrag 
ad 3 2.200.149, in het volgend boekjaar; het aflossingsbestanddeel is 
onder kortlopende schulden opgenomen. 

De reeële waarde van de leningen is ultimo 2014 3 26.971.375,98 
gebaseerd op een disconteringsvoet van 5,25%.



Leningen kredietinstellingen

Het verloop van de leningen kredietinstellingen

Saldo per 1 januari 2014 31.178.027

Bij: nieuwe leningen 1.100.000

32.278.027

Af: aflossingen 2014 1.817.149
      extra aflossingen 0

1.817.149

30.460.879
Af: aflossingen 2015 2.200.149

Saldo per 31 december 2014 28.260.729

Kortlopende schulden

31 december 
2014

31 december 
2013

Schulden aan kredietinstellingen
Aflossingen leningen 2.200.149 1.817.149

Schulden aan leveranciers
Crediteuren aannemers werk derden 65.882 74.702

Belastingen en premies  
sociale verzekeringen
Loonbelasting 28.999 32.039
Sociale lasten 8.180 8.117
Pensioenpremies 10.992 10.787

48.171 50.943

De post verschuldigde vennootschapsbelasting van het boekjaar 
betreft de naar verwachting te betalen belasting over het 
belastbaar bedrag van het boekjaar, rekninghoudend met de 
fiscale faciliteiten en de fiscale waarderingsregels volgens de 
vaststellingovereenkomst (VSO), berekend aan de hand van de 
belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel 
waartoe materieel al op verslagdatum is besloten.

Op grond van de ‘Wet uitwerking fiscale maatregelen 
Begrotingsakkoord 2013’ d.d. 18 juli 2012 diende de werkgever in 
2013 een (eenmalige) ‘crisisheffing’ te betalen van 16% over het 
loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat zij in 2012 aan een 
medewerker heeft betaald, voorzover dat loon hoger was dan 
3 150.000. Inmiddels is besloten dat de crisisheffing’ voor 2014 
niet gecontinueerd zal worden. Derhalve is de crisisheffing in 
2015 niet opnieuw van toepassing over loon uit tegenwoordige 
dienstbetrekking dat in 2014 aan een medewerker is uitbetaald 
voor zover dat hoger is dan 3 150.000.

Kortlopende schulden

31 december 
2014

31 december 
2013

Overige schulden
Overige crediteuren 41.140 71.956
Vroegpensioen en FLOW 504

41.140 72.460

Overlopende passiva
Nog niet vervallen rente leningen 539.193 564.246
Vooruit ontvangen huren 109.702 106.585
Nog niet vervallen servicekosten 2014 67.673 12.010
Verplichtingen inzake vakantiedagen 14.511 10.629
Nog te verwerken huurtoeslag 4.150

731.079 545.515
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a. Waarborgverplichtingen 

Incidentele heffing Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.

Per 31 december 2014 bedroeg het obligo ten behoeve van het 
WSW 3 1.172.672. Dit wordt opeisbaar zodra het garantievermogen 
van het WSW onder een bepaald niveau dreigt te komen. 

Per 31 december 2014 bestaat er een onherroepelijke volmacht  
aan het WSW, dit volgens het regelement van deelneming, van  
3 73.200.000.

b. PM-verplichtingen 

Einde boekjaar is er een financiële verplichting met betrekking 
tot het verzekeringspakket. Het betreft hier de brand-/
stormverzekering waarvoor het contract jaarlijks wordt verlengd.

Einde boekjaar is er een financiële verplichting ten aanzien van 
de Vereniging van Eigenaren Johan de Wittstraat/Havenkade en 
Luifelbaan.

Door regionalisering binnen het Stadsgewest Haaglanden bestaat 
er sinds 1994 een bestuurlijke en financiële verplichting ten 
behoeve van de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden.

Rekening-courantkrediet

Bij de ING Bank N.V. zijn er een tweetal rekening-courantkredieten 
afgesloten van totaal 3 500.000. Per balansdatum is nog geen 
gebruik gemaakt van deze kredietfaciliteit.

Verplichting inzake pensioenen

De pensioenen van de werknemers zijn ondergebracht bij 
de Stichting Pensioenfonds voor de Woningbouwcorporaties 
(SPW). De betreffende pensioenregeling kwalificeert zich als een 
toegezegdpensioenregeling aangezien de pensioenuitkeringen 
aan de deelnemers niet uitsluitend afhankelijk zijn van de betaalde 
premies en behaalde rendementen, maar ook gekoppeld zijn aan 
de pensioengrondslagen en salarissen van de deelnemers.

Ultimo 2014 bedraagt de dekkingsgraad van het SPW na indexatie 
114 % (ultimo 2013 was dit na indexatie 114%). De Nederlandse 
Bank vereist een minimale dekkingsgraad van 123%. Het vereiste 
dat de dekkingsgraad ten minste 123% moet bedragen zal moeten
blijken uit het herstelplan van het SPW dat voor 1 juli 2015 bij de 
DNB bekend moet zijn. 

Voorzieningen loopbaanbudget

In de afgesloten CAO over 2013 zijn afspraken gemaakt over het 
individueel loopbaanbudget voor werknemers. Het totaalbudget 
bedraagt nooit meer dan 3 4.500 per werknemer over een periode 
van 5 jaar. 

Investeringsverplichting

Er zijn geen investeringsverplichtingen voor nieuwbouw. 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen



Heffing voor saneringssteun

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft aan de 
corporatiesector een heffing voor saneringssteun opgelegd.  
Het CFV heeft bij de opvraag van de prognose-informatie 2015-
2018 aangegeven dat rekening gehouden moet worden met een 
hefffing voor saneringssteun in de jaren 2015 tot en met 2018 van 
respectievelijk 0%, 2%, 1% en 1% van de jaarlijkse huursom. Op 
basis van deze percentages en de geschatte jaarlijkse huursom 
verwacht de corporatie dat de heffing in de komende jaren als 
volgt zal zijn:

Deze heffing is niet opgenomen in de bepaling van de 
bedrijfswaarde en is tevens niet als verplichting in de balans 
opgenomen. 

2015  0

2016  159.480

2017  81.780

2018  81.780



Algemeen

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen 
informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van 
risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen 
als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten.

De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten 
van de corporatie en het beleid om de risico’s te beperken zijn 
vastgelegd in het Treasury-statuut.

Derivaten

De corporatie heeft niet het beleid om derivatentransacties 
aan te gaan. Er is geen sprake van embedded derivaten in de 
leningenportefeuïlle waardoor de gewijzigde regelgeving RJ 290 
geen effect heeft voor de corporatie.

Kredietrisico

Dit betreft het risico dat financiële instellingen niet aan hun 
contractuele verplichtingen kunnen voldoen. 

Liquiditeitsrisico

Dit betreft het risico dat de corporatie over onvoldoende middelen 
beschikt om aan haar directe verplichtingen te kunnen voldoen. 

Valutarisico

De corporatie loopt geen valuatarisico. Zij is alleen werkzaam in 
Nederland waardoor alle inkomende en uitgaande kasstromen in 
euro’s zijn.

Renterisico (prijs- en kasstroomrisico’s)

De corporatie loopt renteprijs- en rentekasstroomrisico’s over 
de rentedragende vorderingen (waaronder schulden aan 
kredietinstellingen).

Marktrisico

Het marktrisico wordt beheerst door spreiding aan te brengen in 
de geldgevers ter zake de leningenportefeuille.
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Financiële instrumenten



Toelichting op de winst- en verliesrekening

Bedrijfsopbrengsten

Huren
Boekjaar 

2014
Boekjaar 

2013

Woningen en woongebouwen DAEB 7.440.185 6.808.774
Woningen en woongebouwen niet-DAEB 35.365 22.083
Onroerende goederen, niet-zijnde  
woningen in de niet-DAEB 195.237 127.759

7.670.787 6.958.616

Af: huurderving wegens leegstand -49.529 -49.117
      huurderving wegens oninbaarheid -1.996 -15.339

Per saldo 7.619.262 6.894.160

De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2014 bedroeg 4,64% (1 juli 2013: 4,33%) 

Inkomensafhankelijke huurverhoging:

Met ingang van de jaarlijkse huurverhoging 2013 is de corporatie toegestaan  
om inkomensafhankelijke huurverhogingen aan haar huurders door te 
berekenen (MG 2013-01). De corporatie heeft de volgende huurverhogingen 
doorgevoerd:

Aantal 
huishoudens

Huur 
verhoging

Huishoudens met een inkomen  
onder 3 34.085 722 4,0%
Huishoudens met een inkomen  
tussen 3 34.085 en 3 43.602 151 4,5%
Huishoudens met een inkomen  
boven 3 43.602 305 6,5%
Huishoudens waarbij geen  
inkomensgegevens bekend zijn 83 8,0%

Voor zelfstandige woningen is de maximale huurverhoging 
afhankelijk van het huishoudinkomen van de huurder

Om de doorstroming te bevorderen wordt voor huishoudens met 
een inkomen boven 3 34.085 een hogere huurverhoging 
toegestaan, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen twee 
inkomens-catergorieën.

Voor huishoudens met een inkomen tot en met J 34.085

Voor huishoudens met een inkomen tot en met 3 34.085 is de 
maximale huurverhoging per 1 juli 2014 gelijk aan het
inflatiepercentage over 2013, vermeerderd met 1,5 procentpunt,  
te weten 4,0%.

Voor huishoudens met een inkomen tussen J 34.085 en  
J 43.602

Voor huishoudens met een inkomen tussen  3 34.085 en 3 43.602  
is de maximale huurverhoging per 1 juli 2014 gelijk aan het
inflatiepercentage over 2013, vermeerderd met 2 procentpunt,  
te weten 4,5%.

Voor huishoudens met een inkomen boven J 43.602

Voor huishoudens met een inkomen boven 3  43.602 is de 
maximale huurverhoging per 1 juli 2014 gelijk aan het
inflatiepercentage over 2013, vermeerderd met 4 procentpunt,  
te weten 6,5%.



Inkomenspeiljaar

Er wordt bij de inkomensafhankelijke huurverhoging (4,5% en 
6,5%) uitgegaan van het inkomen van het tweede kalenderjaar
dat voorafgaat aan het kalenderjaar van de voorgestelde 
huurverhoging (t-2). Hiervoor is gekozen omdat dan inkomens
gebruikt worden die veelal definitief zijn vastgesteld. Bij een 
huurverhoging per 1 juli 2014 is dus het inkomen over 
2012 bepalend. 
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De huurderving is grotendeels ontstaan door leegstand als gevolg  
van planmatig onderhoud en een gewijzigde verhuurmethode.

Complex 1 4.020
Complex 4 1.210
Complex 5 11.661
Complex 7 4.636
Complex 8 10.696
Complex 9 2.300
Complex 13 2.250
Complex 15 3.322
Complex 18 2.060
Complex 22 3.100
Overige complexen 4.274

49.529
Overig oninbaar 1.995

51.524

Opbrengst verkopen
Boekjaar 

2014
Boekjaar 

2013

211.465

De hogere huuropbrengst ten opzichte van het vorig boekjaar  
is te verklaren door:

a. Woningen nieuw in exploitatie 287.182
b. Commercieel vastgoed in exploitatie 66.836
c.  De algemene huurverhoging per 1 juli 2013  

(01-01 tot en met 30-06-2014) 156.936
d.  De algemene huurverhoging per 1 juli 2014  

(01-07 tot en met 31-12-2014) 160.065

e.  Huurverhoging als gevolg van het aanbrengen  
van verbeteringen zoals: centrale verwarming,  
isolatievoorzieningen en overige aanpassingen  
strategisch voorraadbeleid 41.152

712.171



De vergoedingen zijn ten opzichte van het voorgaande  
boekjaar gestegen als gevolg van:

Uitbreidingen van activiteiten op het gebied van  
de levering van diensten 1.538
Uitbreidingen van activiteiten op het gebied van de  
glasverzekering 2.281
Uitbreidingen van activiteiten op het gebied van het  
onderhoudscontract 3.543
Verhoging contributie leden vereniging 186

7.548

Overige bedrijfsopbrengsten
Boekjaar 

2014
Boekjaar 

2013

Vergoedingen voor algemene beheerkosten 
en administratie:
- leges 2.106 1.430
- administratiekosten algemeen 2.162 1.647
- schade-uitkeringen 10.687 6.410
- einde verhuur 3.647 212

18.602 9.699

- kosten naamplaatjes 390 402

390 402

- doorberekening aan servicekosten 8.791 8.791
- doorberekening aan verenigingsactiviteiten 3.100 3.100

11.891 11.891

Per saldo 30.883 21.992

Bedrijfslasten

Afschrijvingen
Boekjaar 

2014
Boekjaar 

2013

Onroerende zaken in exploitatie 980.501 936.612
Onroerende en roerende zaken ten dienste  
van de exploitatie 45.677 47.366

1.026.178 983.978
Af: toegerekend aan afrekening servicekosten -570 -570
Af: toegerekend aan algemeen beheer -45.677 -47.366

979.931 936.042

De vergoedingen van huurders voor levering van goederen en 
diensten zijn binnen de exploitatierekening gehouden, daar het 
hier bedrijfsactiviteiten betreft.

Vergoedingen
Boekjaar 

2014
Boekjaar 

2013

Levering goederen en diensten 440.512 438.975
Glasverzekering 23.929 21.647
Onderhoudscontract 49.424 45.881
Contributies 700 514

514.565 507.017
Af: vergoedingsderving wegens leegstand -3.947 -4.520
Af: te verrekenen met huurders -67.673 -12.010

Per saldo 442.945 490.487
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Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedbeleggingen

Boekjaar 
2014

Boekjaar 
2013

Nieuwbouw KDV/BSO, complex 12:  
terugname op marktwaarde -68.642 556.395

-68.642 556.395

Overige waardeverandering  
materiele vaste activa

Boekjaar 
2014

Boekjaar 
2013

Wiegmanweg, complex 10:  
afwaardering op bedrijfswaarde 150.645

Achterweg, complex 11:  
terugname op bedrijfswaarde -10.005 76.031

Wiegmanweg, complex 13:  
afwaardering op bedrijfswaarde 75.229 113.953

Johan de Wittstraat, complex 15:  
afwaardering op bedrijfswaarde 84.005 106.081

Maalsteenkreek, complex 16:  
terugname op bedrijfswaarde -61.112 63.219

Speerpuntkreek, complex 18:  
terugname op bedrijfswaarde -46.583 48.086

Twickelstraat, complex 19:  
terugname op bedrijfswaarde -109.691 138.065

Strandwal, complex 20:  
terugname op bedrijfswaarde -3.504 3.611

Luifelbaan, complex 24:  
terugname op bedrijfswaarde -66.878 68.638

Woonvoorziening Haven, complex 25: 
afwaardering op bedrijfswaarde 149.001 443.019

Vorenbroekstraat, complex 26:  
afwaardering op bedrijfswaarde 150.820 513.658

Nieuwbouw P. Maritzstraat, complex 2: 
terugname op bedrijfswaarde -960.413 2.116.294

-648.486 3.690.655

Lonen, salarissen en sociale lasten
Boekjaar 

2014
Boekjaar 

2013

Lonen en salarissen (brutoloon) 556.310 570.390

Sociale lasten 74.491 71.913

Pensioenpremie 131.756 128.942

Totale loonkosten 762.556 771.245

Er zijn aan de bestuurders en werknemers geen beloningen boven 
de 3 228.599 uitgekeerd.

Vanaf boekjaar 2013 is de Wet normering bezoldiging 
topfunctionharissen publieke en semipublieke sector (WNT) van 
kracht (Besluit van 15 november 2012). Toegelaten instellingen 
vallen bij algemene maatregel van bestuur onder de strekking 
van de WNT. Voor topfunctionarissen van toegelaten instellingen 
geldt daarnaast een aanvullende regeling zoals opgenomen in 
de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten 
instellingen volkshuisvesting. Op grond van de WNT en 
deze regeling dienen de individuele inkomensgegevens van 
topfunctionarissen te worden gerapporteerd.

Deze regeling is aangescherpt door de Minister voor Wonen 
en Rijksdienst op 22 november 2013 (besluitnummer 2013-
0000717365) houdende vaststelling van de indeling van de 
toegelaten instellingen volkshuisvesting in klassen met daarbij 
toepasselijke bezoldigingensmaxima ten aanzien van hun 
topfunctionarissen.

Op basis van de bezoldigingstabel behoren topfunctionarissen van 
St. Willibrordus tot categorie B, welke recht geeft op een maximale 
bezoldiging van 3 93.000 per jaar. In artikel 7.3 van de WNT is het 
overgangsrecht voor de WNT opgenomen.



Voor de bezoldigingsafspraken die het wettelijke 
bezoldigingsmaximum volgens artikel 2.3 van het WNT te 
boven gaan, geldt op grond van artikel 7.3, eerste lid, van de 
WNT het overgangsrecht met ingang van 1 januari 2013. Het 
overgangsrecht houdt in dat voor 1 januari 2013 overeengekomen 
bezoldigingsafspraken gedurende een termijn van 4 jaar worden 
gerespecteerd en vervolgens in een periode van 3 jaar worden 
teruggebracht naar het wettelijk bezoldigingsmaximum. Het 
overgansrecht geldt niet voor wijzigingen in de hoogte van 
de bezoldigingen of de duur van het dienstverband die zijn 
overeengekomen tussen de aanvaarding van het wetsvoorstel 
voor de WNT door de Tweede Kamer op december 2011 en de 
inwerkingtreding van de WNT op 1 januari 2013.

De maximale vergoeding voor de leden van de raad van 
commissarissen is 3 4.650,00 (5,0%)  voor leden en 3 6.975,00
(7,5%) voor de voorzitter volgens de WNT over maximaal  
3 93.000,00. 

Specificatie beloning bestuurder 
de heer W.G.G. van Dam 

Boekjaar 
2014

Boekjaar 
2013

Beloning 126.134 129.269
Belastbare vaste en variabele 
onkostenvergoedingen 9.960 6.825
Werkgeversdeel van de voorzieningen voor 
beloningen betaalbaar op termijn (pensioen) 23.699 23.747

Totale loonkosten 159.793 159.841

Specificatie vergoeding leden 
van de raad van commissarissen

Boekjaar 
2014

Boekjaar 
2013

Mw. I.W.M. Vriens (voorzitter) 5.487 5.394
drs. G.J.W. Coppus (vice-voorzitter) 3.448 2.176
ing. A.W.S. van Beelen (lid) 3.706 1.821
drs. P.L.M. Kortekaas (lid) 1.821

Lasten onderhoud
Boekjaar 

2014
Boekjaar 

2013

Kosten klachten en mutatieonderhoud 656.372 749.002
Planmatig onderhoud 1.418.053 993.422

2.074.425 1.742.424
Leefbaarheid

Leefbaarheidsuitgaven inzake  
fysieke activiteiten 12.823 6.622

Overige bedrijfslasten

Werkorganisatie 627.542 499.125
Belastingen en verzekeringen 381.927 340.686
Overige bedrijfskosten 1.611.358 884.789

2.620.827 1.724.600

Lasten werkorganistatie

Overige personeelskosten 184.492 114.691
Huisvestingskosten 42.881 43.993
Toezichtskosten 37.893 30.908
Algemene kosten 362.275 309.533

627.541 499.125

De werkorganisatie

Directie 1
Woondiensten 1 (parttime 32,0 uur per week)
Verhuur en bewonerszaken 1 (parttime 22,0 uur per week)
Verhuur en bewonerszaken 1 (parttime 28,0 uur per week)
Huuradministratie 1 (parttime 34,0 uur per week)
Financieel-economische dienst 1 (parttime 30,0 uur per week)
Bedrijfsbureau 1
Technische dienst toezicht 1
Technische dienst uitvoerend 2

10 (9,1 FTE)

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar bedraagt 10 (2013: 10).
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Overige bedrijfskosten
Boekjaar 

2014
Boekjaar 

2013

Gasverbruik 213.632 269.687
Waterverbruik 55.648 51.629
Elektriciteitsverbruik 30.628 33.325
Schoonmaakkosten 57.554 55.471
Telefoonkosten 1.735 1.726
Kosten warmtemeters 1.303 1.105
Administratiekosten 11.891 11.891
Schoonmaken cv-ketels 178 711
Reinigingsrechten 176
Onderhoud en elektra lantarenpalen  
en buitenverlichting 463 450
Kosten beheer complex 2 32.234 61.742
Kosten juridische bijstand 2.397 8.212
Kosten Verenigingen van Eigenaren 2.385 3.568
Afdracht saneringssteun CFV 260.338 301.950
Afdracht Verhuurdersheffing  
Belastingdienst 913.320 36.587
Kosten Bellensteijn 26.051 45.129
Overige lasten 1.425 1.606

1.611.358 884.789

Belastingen en verzekeringen
Boekjaar 

2014
Boekjaar 

2013

Belastingen 341.833 303.928
Opstalverzekeringen 40.094 36.758

381.927 340.686

Specifieke kosten externe accountant
Boekjaar 

2014
Boekjaar 

2013

Onderzoek van de jaarrekening 22.990 22.022
Implementatiekosten RJ.645 18.702
Adviesdiensten op fiscaal terrein 9.317 18.623
Andere niet-controlediensten 3.630 8.648

35.937 67.995

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de 
corporatie zijn uitgevoerd door een externe accountant zoals bedoeld in art 1, 
lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganistaties).

Financiële baten en lasten

Rentebaten
Boekjaar 

2014
Boekjaar 

2013

Liquide middelen
Rente op uitgezette middelen 19.842 56.534

Totaal rentebaten 19.842 56.534

Rentelasten
Boekjaar 

2014
Boekjaar 

2013

Langlopende schulden
Rente leningen kredietinstellingen 1.369.959 1.329.316

Totaal rentelasten 1.369.959 1.329.316



Schattingen

De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn 
bepaald met inachtneming van de fiscale regels volgens de 
door de sector met de belastingdienst gemaakte afspraken 
(Vaststellingsovereenkomst I en II). De toepassing van deze 
regels is op een aantal onderwerpen niet zonder meer duidelijk 
en voor discussie vatbaar. Deze onderwerpen zijn onder andere 
het onderscheid tussen onderhoudskosten en verbeteringen, de 
toerekenbare kosten inzake projectontwikkeling, het vormen van 
een herbestedingsreserve en de inschatting van het op basis van 
een fiscale winstplanning naar verwachting te verrekenen deel 
van beschikbare verliezen. Eerst bij de aangifte zal blijken of en 
in hoeverre de fiscus de door de groep gevolgde standpunten 
zal overnemen en accorderen. Om die redenen kunnen in de 
jaarrekening bepaalde acute en latente belastingen achteraf nog 
aan veranderingen onderhevig zijn. 

Vennootschapsbelasting
Boekjaar 

2014
Boekjaar 

2013

Verschuldigd
Vennootschapsbelasting 2014
Vennootschapsbelasting 2013 -196.632

Vordering
Mutatie latente vennootschapsbelasting 7.363 9.944

7.363 -186.688

Acute vennootschapsbelasting
Boekjaar 

2014
Boekjaar 

2013

Commercieel resultaat na belastingen 1.221.003 -3.107.438
Correctie vennootschapsbelasting -186.688

Commercieel resultaat voor belastingen 1.221.003 -3.294.126

verschillen tussen commerciële en fiscale 
waarderingen:
-  fiscaal hogere afschrijvingen materiële  

vaste activa 946.736 902.847
-  fiscaal niet in aanmerking te nemen  

overige waardeveranderingen MVA -717.128 4.247.050
- fiscaal resultaat complex -1.452.477 -2.796.257
-  fiscaal geactiveerde kosten Bellesteijn 22.061 45.129
- vrijval disagio leningen opgenomen gelden 29.453 -39.774
- fiscaal te activeren financieringskosten 12.759 25.336
kleinschaligheidsinvesteringaftrek -2.699 -3.237
fiscaal niet-aftrekbare heffing CFV 
(Saneringsseun) 260.338 301.950
niet/beperkt aftrekbare kosten (Oort-kosten) 4.400 4.400

Belastbare winst 324.447 -606.682
verrekenbare verliezen -324.447

Belastbaar bedrag 0 -606.682

Verschuldigde vennootschapsbelasting
(20% over eerste 200.000, 25% over meerdere) 0 0
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Gebeurtenissen na balansdatum

De eerste Kamer stemde dinsdag 17 maart 2015 unaniem in met 
de herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Dit 
wetsvoorstel beoogt het functioneren van woningcorpoaties 
als ondernemingen met een maatschappelijke taak. Daartoe 
worden de Woningwet en een aantal andere wetten gewijzigd. 
Naast het effect op de relatie met de externe stakeholders zal de 
herzieningswet ook van invloed zijn op het te voeren beleid door 
de corporatie. Vanuit de herzieningswet worden restricties gelegd 
op activiteiten en het te volgen huurbeleid. De mogelijke effecten 
doen zich voor bij het kunnen uitontwikkelen van de bestaande 
projectenportefeuille, de samenstelling en financiering van het 
niet-DAEB bezit, de wijze waarop woningtoewijzing dient plaats te 
vinden en de huurprijs die gevraagd kan worden.

Dit kan zijn weerslag hebben op kasstromen en daarvan afgeleid 
de waardering van het vastgoed. Omdat op onderdelen Algemene 
Maatregelen van Bestuur nog moeten worden ingevuld en de 
uitwerking door de corporatie van bovenstaande nog dient plaats 
te vinden, is het op dit moment niet mogelijk om de financiële 
effecten te kwantificeren.   

Ondertekening van de jaarrekening

Wassenaar, 11 mei 2015
Was getekend,

Bestuur:   Raad van Commissarissen:
W.G.G. van Dam  mevrouw I.W.M. Vriens, voorzitter
   drs. G.J.W Coppus, vice-voorzitter
   ing. A.W.S. van Beelen, lid

Overige gegevens
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Boekjaar 2010 2011 2012 2013 2014
Aantal verhuureenheden

1. Woningen en woongebouwen 
 - vooroorlogs 111 111 111 54 54
 - naoorlogs 1.231 1.231 1.231 1.231 1.275
 - in aanbouw 0 0 0 53 0
2. Garages 28 28 28 28 28
3. Overige objecten 1 1 1 1 1

Totaal 1.371 1.371 1.371 1.367 1.358

Balans en winst- en verliesrekening
1. Overige reserves per VHE 6.019 5.450 6.109 4.009 4.773
2. Voorzieningen 9 1.045 330 9 8

Bedrijfsopbrengsten per VHE
1. Huren per VHE 4.684 4.845 4.835 5.247 5.611
2. Vergoedingen per VHE 336 331 350 373 326

Bedrijfslasten per VHE
1. Rente vreemd vermogen 903 850 853 1.012 1.009
2. Afschrijvingen 633 669 640 712 722
3. Overige waardeveranderingen 
 materiële vaste activa -94 944 -752 3.232 -528
4. Planmatig onderhoud en planmatig 
 mutatieonderhoud 1.116 1.573 1.493 756 1.044
5. Klachten en mutatieonderhoud 418 446 491 570 483
6. Lonen, salarissen en sociale lasten 407 477 549 587 562
7. Overige lasten werkorganisatie 484 415 366 380 462
8. Belastingen en verzekeringen 269 277 263 259 281
9. Overige bedrijfskosten per VHE 369 369 490 673 1.187
10. Vennootschapsbelasting 256 -602 162 -142 5

Bedrijfsresultaat
1. Bedrijfsresultaat per VHE 1.423 -47 1.628 -1.538 1.893
2. Jaarresultaat per VHE 547 -256 659 -2.365 899

Verhuur en incasso
1. Mutaties 107 37 63 57 72
2. Aanbiedingen 631 107 239 397 1.338
3. Huurmatigingen 204 186 172 152 -
4. Goedkope woningen ( < 3 389,05 BBSH-norm) 277 437 437 233 199
 Betaalbare woningen (3 389,05 - 3 596,75) 903 867 867 888 919
 Dure woningen ( 3 596,75 - 3 699,48) 160 36 36 162 207
  Vrijesectorwoningen (> 3 681,02) 2 2 2 2 4
5. Huurachterstand in % 1,05 0,84 0,58 0,40 0,29
6. Huurderving in % 0,51 0,40 0,95 0,92 0,67

Continuïteit
1. Liquiditeit (current ratio) 1,18 1,94 1,24 1,29 0,82
2. Solvabiliteit 23,73 21,64 22,45 14,10 17,13
3. Rentabiliteit eigen vermogen % 4,72 -3,30 10,79 -58,99 18,73
4. Rentabiliteit totaal vermogen % 4,71 2,66 5,56 -4,76 6,83
5. Parameter gebaseerd op kasstromen in 3 603.219 1.414.012 126.196 1.395.604 847.384
6. Interest dekkingsratio 1,89 2,64 1,58 2,52 2,06
7. Loan to value 0,52 0,49 0,49 0,68 0,52

Ratio’s Waarborgfonds Sociale Woningbouw
1. ICR (Interest Coverage Ratio) 1,91 3,04
2. DSCR (Dept Service Coverage Ratio) 1,62 2,39
3. LTV in % (Loan to Value) 68 68
4. Solvabiliteit in % (Op basis bedrijfswaarde) 38 34
5. Dekkingsratio in % (Leningen versus WOZ) 13 12

Kengetallen



ICR (Interest Coverage Ratio) 
Kasstroom uit operationele activiteiten vóór netto rente 
ten opzichte van rente-uitgaven op het vreemd vermogen 
(renteverdiencapaciteit). WSW norm: 1,40

DSCR (Dept Service Coverage Ratio)
Kasstroom uit operationele activiteiten vóór netto rente-uitgaven 
+ (onderhoudsuitgaven -/- minimaal onderhoud à 3 700 per VHE) 
+ uitgaven eigen prodctie ten opzichte van netto rente-uitgaven 
exclusief rente eigen productie + theoretische aflossing (= vreemd 
vermogen -/- verkoopopbrengsten -/- restwaarde portefeuille ten 
opzichte van restant levensduur). (aflossingsverdiencapaciteit). 
WSW norm: 1,00

LTV in % (Loan to Value)
Lange termijn verdiencapaciteit van de voorraad (bedrijfswaarde) 
ten opzichte van het vreemd vermogen. WSW norm: 75%

Solvabiliteit in % (Op basis bedrijfswaarde)
Omvang eigen vermogen ten opzichte van omvang totaal 
vermogen. WSW norm: 20%

Dekkingsratio in % (Leningen versus WOZ)
Schuldrestant van door WSW geborgde leningen ten opzichte  
van het bij WSW ingezette onderpand (zekerheidswaarde) WSW 
norm: 50%

Toelichting Kengetallen Continuïteit

Liquiditeit
Dit kengetal wordt berekend als het quotiënt van de vlottende 
activa en de kortlopende schulden (current ratio), en geeft aan in 
hoeverre de corporatie in staat is aan haar kortlopende schulden te 
voldoen.

Solvabiliteit
Hier wordt het aandeel weergegeven van het eigen vermogen in 
het totale vermogen.

Rentabiliteit van het eigen vermogen (REV)
De rentabiliteit van het eigen vermogen is het jaarresultaat 
uitgedrukt in een percentage van het eigen vermogen.

Rentabiliteit van het totale vermogen (RTV)
De rentabiliteit van het totale vermogen is het jaarresultaat voor 
aftrek van betaalde en/of verschuldigde interest, uitgedrukt in een 
percentage van het totale vermogen (= balanstotaal).

Operationele kasstroom
Operationele kasstroom uit bedrijfsresultaat minus rente en 
vennootschapsbelasting dient gelijk dan wel hoger te zijn dan 2% 
normatieve aflossing van het vreemd vermogen. De kritische grens 
moet positief zijn. 

Interest dekkingsratio (ICR)
Operationele kasstroom uit bedrijfsresultaat voor 
vennootschapsbelasting en rente, gedeeld door de rentelasten.
Dit cijfer geeft aan hoeveel keer de rentelasten kunnen worden 
betaald uit de exploitatiekasstroom. Als kritische grens geldt dat de 
ICR groter moet zijn dan 1,3.

Loan to value
Deze parameter geeft aan de mate waarin het vastgoed, 
gewaardeerd op bedrijfswaarde, extern is gefinancierd.  
De kritische grens ligt boven de 75%. 

Ratio’s Waarborgfonds Sociale Woningbouw



89

Complex Aantal 
woningen

Bouwjaar Reg.nummer 
overheid

Adressen

01 54 1922 V.2190 Rozensteinstraat 10 t/m 66
Willibrordusstraat 2 t/m 5
Broekweg 2-4 en 1 t/m 11
Kasstraat 3 t/m 13 en 2 t/m 14

02 44 2014 St. Willibrordusstraat 6 t/m 20
Pieter Maritzstraat 4 t/m 36 en 3 t/m 35
Hallekensstraat 53 en 55

03 80 1948 HSV.596 Kasstraat 15 t/m 29 en 16 t/m 28
Broekweg 13 t/m 27

1956 HSV.596 Zonneveldweg 1 t/m 85
Dr. Mansveltkade 50 t/m 80

04 125 1951 HSV.401 Van L. Stirumstraat 1 t/m 51 en 59 t/m 69
Van L. Stirumstraat 2 t/m 38
Van der D. v. Maasdamstraat 1 t/m 51 en 2 t/m 76
Van Hogendorpstraat 18 t/m 36

05 178 1960 HSV.886 Suykstraat 2 t/m 46 en 1 t/m 31
Ter Weerlaan 3 t/m 43

1964 HSV.886 Van der Wervestraat 2 t/m 28 en 1 t/m 17
1961 HSV.886 Sandelandstraat 1 t/m 23 en 2 t/m 10

Stompwijckstraat 2 t/m 20 en 1 t/m 19
Hughenzstraat 2 t/m 20

1963 HSV.886 Fagelstraat 2 t/m 28
Goudtstraat 2 t/m 32
De Lignestraat 2 t/m 36

06 8 1961 HV.1347 St. Willibrordusstraat 7 t/m 13
Broekweg 6 t/m 12

07 128 1968 HSV.2058 De Lignestraat 38 t/m 76
Hughenzstraat 1 t/m 19
Zuidwijklaan 179 t/m 193
Van Cranenburchlaan 165 t/m 179
’s-Heerenbergstraat 1 t/m 147
Donker Curtiusstraat 14 t/m 28

08 213 1970 HV.2621 Van Duivenvoordelaan 132 t/m 556
09 100 1979 HV.3860 Baljuwstraat 14-16-18

Schepenstraat 1 t/m 39 en 16
Weyermanstraat 1-2-6-8-10
Hoogheemraadstraat 1 t/m 51, 57 t/m 75, 2 t/m 10, 32 t/m 36, 42-44-46-50-52-54
Dijkgraafstraat 1 t/m 23 en 29 t/m 51

Overzicht woningbestand



Complex Aantal 
woningen

Bouwjaar Reg.nummer 
overheid

Adressen

10 16 1983 HVAT.421 Wiegmanweg 40-46-52-54-62-64, 70 t/m 88
11 28 1984 HV.4556 Achterweg 2 t/m 12, 36 en 38, 57 t/m 69

Schoolstraat 26 t/m 38
12 28 div. geen 28 garages in complex 3, 4 en 5
13 59 1983 HV.4333 Wiegmanweg 3 t/m 61

36-38/42-44/48-50/56-58-60/66-68, 90 t/m 112
Havenkade 1 t/m 11

15 39 1987 HV.4793 Havenkade 109 t/m 117
C. de Wittstraat 1 t/m 7b
J. de Wittstraat 46 t/m 86
Haven 13 t/m 19

16 35 1988 HV.5052 Maalsteenkreek 2 t/m 18
Pijlspitskreek 14 t/m 26, 1 t/m 7 en 2 t/m 12
Speerpuntkreek 1 t/m 17

17 40 1989 HPNH.53172 Speerpuntkreek 19 t/m 25
Klokbekerkreek 2 t/m 30 en 13 t/m 17
Strandwal 46 t/m 80

18 32 1989 HPNH.53255 Speerpuntkreek 2 t/m 8
Klokbekerkreek 1 t/m 11
Strandwal 2 t/m 44

19 34 1990 HPNH.54001 Twickelstraat 2 t/m18
Hyacinthstraat 54 t/m 74 en 29 t/m 41
Anemonenweg 72 t/m 84

20 2 1991 HPNH.54105 Strandwal 33 en 37
21 11 1993 HWSH.000014 Van Zuylen van Nijeveltstraat 202a t/m 206c
22 26 1994 SHWAS.001 Maalsteenkreek 20 t/m 30 en 68 t/m 78 

Pijlspitskreek 28 t/m 40 
Speerpuntkreek 27 t/m 39 

23 14 2002 SH97WAS.003 Havenstraat 46, 48, 50 en 52
Van Cranenburchlaan 193 t/m 211

24 10 2007 Luifelbaan 13, 15, 17 en 19
Achterweg 40, 42, 44, 46, 48 en 50

25 18 2009 Woonvoorziening Haven 33 t/m 67
1 Kantoor Haven 31
1 Steunpunt Haven 69

26 35 2010 SH.07.WAS.025 Vorenbroekstraat 1 t/m 31 en 2 t/m 38





Woningbouwvereniging

St. Willibrordus

Hofcampweg 87

2241 KE Wassenaar
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