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1. Inleiding  
 

Bijgaand treft u de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019 t/m 2027 van 

woningbouwvereniging Habeko wonen aan. De begroting 2018 heeft een taakstellend karakter en is 

vastgesteld door de directeur-bestuurder en goedgekeurd door de raad van commissarissen. De 

meerjarenbegroting heeft meer een richtinggevend karakter van de verwachte financiële 

ontwikkelingen tot en met 2027. Van jaar tot jaar wordt opnieuw bepaald in hoeverre aanpassingen 

in het meerjarenperspectief noodzakelijk zijn. De meerjarenbegroting is daarom niet vastgesteld.  

 

De begroting vormt de financiële vertaalslag van onze inzet voor de realisatie van onze missie. Deze 

luidt:  

 

Habeko wonen richt zich op betaalbaar wonen met vitale dorpen.  

 
Wij bieden duurzame, goed onderhouden woningen aan mensen van alle leeftijden die afhankelijk zijn van ondersteuning op de 
woningmarkt. Om de krachten van de dorpen te behouden streven wij naar een optimale participatie van bewoners in de dorpse 
structuren. Wij doen dit met betrokken medewerkers die hun omgeving kennen en luisteren naar de klant.   

 

We hebben de afgelopen jaren op een goede wijze invulling kunnen geven aan deze missie. In 2018 

gaan we bij de vernieuwing van ons ondernemingsplan beoordelen of herijking van de missie 

noodzakelijk is.  

 

De afgelopen jaren hebben we door een breed spectrum aan activiteiten invulling gegeven aan de 

missie. In paragraaf 3, de toelichting op de realisatie van het ondernemingsplan gaan we hier 

uitgebreid op in. Concrete effecten voor de begroting hebben met name het vernieuwde huurbeleid 

met extra aandacht voor lagere inkomensgroepen en nieuwbouw met lagere aanvangshuren. Het 

project Zonnepanelen blijkt vanaf de start dit jaar een groot succes. We doen op deze wijze een 

investering met een dubbel rendement, namelijk een duurzaamheidsrendement maar zeker ook 

rendement door verlaging van de woonlasten. Deze inzet op betaalbaarheid realiseren we in nauwe 

samenspraak met de huurdersorganisatie SBHw.  

 

Wij hebben de participatie van bewoners kunnen stimuleren door het ondersteunen van de 

oprichting van dorpsoverleggen in de verschillende dorpen, het hanteren van de Habeko 

Welkomstpas, maar daarnaast ook door deelname aan de diverse lokale overleggen.  

 

We doen dat met een betrokken en klantgerichte organisatie. De ontwikkeling van de organisatie 

vraagt net als onze woningen regelmatig onderhoud en zo nodig aanpassing. Naast het reguliere 

onderhoud is ook dit "onderhoud" meegenomen en wordt toegelicht. Wij gaan daarbij uit van een 

sobere en doelmatige bedrijfsvoering zodat we ons maximaal kunnen inzetten voor onze primaire 

doelgroep.  

 

In de begroting zijn, ter vergelijking, de verwachte uitkomsten over 2017 volgens de interne 

rapportage tot en met 31 augustus 2017 verwerkt. De begroting is gebaseerd op een realistisch 

geacht basisscenario vande ontwikkeling van verschillende parameters. De parameters vormen een 

inschatting van toekomstige ontwikkelingen en zijn dan ook onzeker.  

 

De implementatie van de Woningwet heeft in 2016 veel aandacht gevraagd, terwijl we dat jaar ook 

werden geconfronteerd met een asbestcalamiteit. Ook in 2017 vroegen deze zaken nog de nodige 

aandacht. We hebben echter wel weer de benodigde inhaalslag kunnen doen om de opgelopen 

achterstanden in te lopen. Daarnaast zijn diverse nieuwe projecten opgepakt zoals de ontwikkeling 

van onze grondposities op de locaties Bentlanden en Vreugdenhil. Ook zijn grote stappen gezet waar 

het betreft het sloop-nieuwbouwproject Groenestein. Binnen de organisatie is op basis van het begin 

2017 opgestelde Strategisch Informatieplan gestart met een aantal vernieuwingen. Deze 

vernieuwingen moeten leiden tot een nog betere dienstverlening aan de klant en een verdere 

verhoging van de efficiency.  
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Al in de vorige meerjarenbegroting is de vergrote opgave rond nieuwbouw financieel in het 

meerjarenperspectief vertaald. De in het verleden aangekochte grondposities zetten wij nu in voor 

de realisatie hiervan. Dit is echter niet toereikend om onze gehele opgave in de verschillende dorpen 

te realiseren. We zijn dan ook in gesprek met vrijwel alle ontwikkelaars van nieuwbouwlocaties 

binnen onze dorpen. De in 2017 vernieuwde prestatieafspraken bieden ons hiervoor ook een 

kapstok, terwijl daarbij ook de rol van de gemeente is verduidelijkt. Binnen de prestatieafspraken zijn 

we nu gezamenlijk verantwoordelijk voor de realisatie van de benodigde nieuwbouw. Dit vraagt dus 

een meer actieve rol. Het verkrijgen ven vastleggen van locaties vergt veel echter tijd. Los van 

onderhandelingen loopt de realisatie door bezwaren uit de omgeving ook vertraging op. We blijven 

echter het vizier houden op de realisatie van de opgave tot 2025.  

 

 

2. Algemene beschouwingen  
 

 

Verduurzaming woningvoorraad vraagt steeds meer aandacht 

Zowel landelijk als lokaal staat de verduurzaming van de woningvoorraad hoog op de politieke 

agenda. Door het maken van afspraken hierover met woningcorporaties kunnen op relatief 

eenvoudige wijze grote stappen worden gezet. Het gaat daarbij niet alleen om het aantal betrokken 

woningen maar ook om de pilotfunctie die wij op deze wijze kunnen vervullen. Om te komen tot een 

CO2 neutrale woningvoorraad moeten immers nog grote stappen worden gezet. Op landelijk niveau 

is afgesproken dat alle corporaties in 2018 met een plan komen om deze CO2 neutrale ambitie per 

2050 in te vullen. Voor de corporatiesector en dus ook Habeko wonen betekent dit dat de komende 

jaren rekening moet worden gehouden met verhoogde duurzaamheidsuitgaven. Het CO2 neutraal 

maken van bestaande woningen is (nog) een zeer kostbare aangelegenheid. Deze extra verplichting 

betekent dan ook dat de afweging renovatie of sloop en vervangende nieuwbouw, financieel gezien 

zal veranderen. Bij nieuwbouw kan immers op een eenvoudiger wijze invulling worden gegeven aan 

de duurzaamheidsdoelstellingen.  

De gezamenlijke duurzaamheidsopgave vraagt van corporaties ook meer onderlinge samenwerking, 

maar ook met bouwbedrijven. Dit verkleint de kans op het meervoudig uitvinden van het wielen 

geeft ook zicht op kwantiteits- en kwaliteitsvoordelen.  

 

Toenemend aantal nieuwbouwlocaties, maar betrokkenheid nog niet zeker 

Habeko wonen heeft een aanzienlijke nieuwbouwambitie. Deze nieuwbouw is noodzakelijk om de 

slaagkans voor lokaal woningzoekenden op een acceptabel niveau te brengen. Dit vraagt forse 

organisatorische en financiële inspanningen van onze organisatie. Complicerende factor is dat wij 

voor de meeste grotere bouwlocaties alleen afnemende partij en geen eigenaar zijn. Dat maakt onze 

onderhandelingspositie minder sterk. Om toch tot resultaten te komen is een optimale 

samenwerking met de gemeente noodzakelijk.  

 

Habeko wonen is inmiddels betrokken bij de ontwikkeling van verschillende nieuwbouwprojecten. 

Het is echter wel van belang om tot concrete investeringsafspraken te komen met betrokken 

partijen. Door vertraging bij andere ontwikkelende partijen, maar ook door nieuwe inzichten, is het 

tot nog toe niet gelukt om dergelijke afspraken voldoende te maken. Dit baart ons wel zorgen omdat 

hierdoor onvoldoende aanbod kan worden gerealiseerd voor de woningzoekenden die al lang op de 

wachtlijst staan.   

 

 

Opgave als gevolg van vergrijzing verandert: domotica en toename vrijkomende woningen 

De vergrijzing zet zich de komende jaren onverminderd voort, maar leidt niet volledig tot een 

vergrote vraag naar aangepaste seniorenwoningen. Diverse ontwikkelingen liggen hieraan ten 

grondslag. De praktijk laat zien dat het ook bij een hoge zorgbehoefte mogelijk blijft in de traditionele 

woning thuiszorg te blijven verlenen. Daarnaast zijn er diverse ontwikkelingen in de domotica die 
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ertoe leiden dat de woning geschikt blijft voor bewoning door de oudere. In de behoefte- 

onderzoeken komt deze ontwikkeling inmiddels ook naar voren. Habeko wonen hanteert al langer 

een voorzichtige inschatting voor de behoefte aan zorggeschikte woningen. Het is echter belangrijk 

de ontwikkelingen op dit gebied te blijven volgen.  

 

Door het ontbreken van nieuwbouw op sociaal gebied gedurende de periode 1975-1990 wijkt de 

leeftijdsopbouw van onze bewoners af van de algemene lokale gegevens. Onze huurders zijn ouder 

dan gemiddeld. We moeten er daarom op termijn ook rekening mee houden dat onze mutatiegraad 

als gevolg van sterfte gaat stijgen. We moeten er daarom voor zorgen dat onze woningen 

aantrekkelijk zijn en blijven voor zowel de lokale als regionale doelgroep.  

 

 

Groei middensegment huur beperkt: inkomensafhankelijke huurverhoging leidt niet tot een extra 

verhuisbeweging.  

Landelijk onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de inkomensafhankelijke huurverhoging de afgelopen 

jaren niet heeft geleid tot een verhoging tot een toename van het aantal verhuizingen. Zelf kunnen wij 

hier vanwege de beperkte aantallen geen uitspraken over doen. Wel neemt jaarlijks het aantal 

inkomensafhankelijke huurverhogingen af. De belangrijkste oorzaak ligt hem in de afname van het 

inkomen. Ook hierbij speelt de vergrijzing een rol. Pensionering leidt tot een forse daling van het 

inkomen.  

 

Als Habeko wonen vinden wij het niet erg dat ook mensen met een iets hoger inkomen een sociale 

huurwoning bewonen. Zij zorgen voor diversiteit in de wijk, inkomenssegregatie wordt voorkomen.  

Wij vinden wel dat zij geen recht hebben op dezelfde korting op de markthuur als onze primaire 

doelgroep, vandaar de toepassing van de inkomensafhankelijke huurverhoging.  

 

Tegelijkertijd moeten we echter constateren dat een deel van de huurders vast zit in de huidige 

woning. Op basis van hun inkomen kunnen zij niet doorstromen naar een meer op hun woonwensen 

afgestemde andere sociale huurwoning, terwijl vrije sector aanbod vanuit het middensegment 

ontbreekt. Dit wordt in toenemende mate een probleem, dat zich versterkt op het platteland 

manifesteert. Ook in de stad (Alphen aan den Rijn) doet zich dit probleem echter voor. Er dienen 

zich in te beperkte mate partijen aan die het gat, dat corporaties (gedwongen door de Woningwet) 

achterlaten, dichten. Bovendien kan bij projecten van ontwikkelaars geen zekerheid worden 

verkregen dat woningen ook op langere termijn in het middensegment worden verhuurd.  

 

Met het aantrekken van de economie neemt de kans dat commerciële verhuurders zich meer gaan 

richten op dit segment af. De rendementen liggen hierbij immers op een lager niveau.  

 

Lokaal gezien verwachten we vanuit de gemeente meer vragen om in te spelen op de 

woningbehoefte van woningzoekenden met een middeninkomen. In beperkte mate is dit mogelijk 

binnen de Woningwet. In dat geval moet wel onze keuze voor het verlichte regime, met minimale 

ruimte voor niet DAEB-bezit, worden heroverwogen.  

 

Op landelijk niveau kan de discussie ook leiden tot het oprekken van de doelgroep binnen de 

Woningwet. Dit vraagt echter nog veel maatschappelijke druk en een politieke omslag.   

 

 

Waardering op marktwaarde leidt tot verhoogde roep tot extra uitgaven 

 

De trendanalyse op basis van de jaarrekeningen 2015 van de corporaties gaven al voer aan een 

landelijke politieke discussie rond de inzet van woningcorporaties. Minister Blok verweet de 

corporaties Dagobert Duck gedrag door te weinig te investeren (bouwen en renoveren). Ondanks 

alle uitleg over kasstromen enz. zal deze discussie oplaaien bij de nieuwe cijfers over 2016. Deze 

laten immers op landelijk niveau (na een aantal jaren met niet gepubliceerde dalingen) een forse 
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stijging van de marktwaarde en daarmee het papieren vermogen van corporaties zien. Dit zal leiden 

tot discussie met verschillende belanghouders van onze corporatie en vraagt een goede en 

proactieve communicatie.  

 

Afhankelijk van het politiek en economisch klimaat bestaat hierdoor een verhoogd risico op 

lastenstijging of verplichte verkoop van bijv. niet-DAEB bezit.  

  

 

Belang samenwerking op het gebied van inkoop maar ook binnen keten neemt toe 

 

Landelijk is een beweging gaande gericht op meer samenwerking waar het gaat om inkoop. Aedes 

stimuleert dit met de vernieuwingsagenda met behulp van de coalitie Betaalbaar bouwen en wonen 

de coalitie Verbeteren bedrijfsvoering Habeko wonen volgt deze ontwikkelingen nauwgezet.  

 

Corporaties zijn op inkoopgebied in hoge mate vergelijkbaar, dit betekent dat er winst te behalen is 

op met name de inkoop van onderhouds – en nieuwbouwproducten. Door af te stappen van per 

corporatie verschillende eisen per product (ieder vindt het wiel uit) en inkoop te combineren kunnen 

financiële voordelen worden behaald. Ook voor Habeko wonen is dit kansrijk. Het vraagt echter wel 

een forse tijdsinvestering vooraf en goede onderlinge communicatie. De samenwerking via inkoop is 

vrijblijvend maar is op lange termijn alleen succesvol als er sprake is van een evenredige inbreng van 

kennis en een evenredige verdeelsleutel van kosten en baten. 

 

Samenwerking binnen de keten is ook belangrijk. Hiermee kan immers de dienstverlening aan de 

klant verder worden verbeterd. Voor grote corporaties blijkt dit een ingewikkeld traject waarvoor 

nog grote stappen moeten worden gezet. Juist vanwege onze schaal en nabijheid zijn wij hierin 

verder. Bij verschillende aannemers kunnen we al direct doorverbinden. Dus de klant meldt een 

reparatieverzoek en plant met de gekozen aannemer direct het uitvoeringsmoment. Terwijl ook een 

directe communicatie over het reparatieverzoek kan plaats vinden. We zien op dit terrein nog 

ruimte voor optimalisatie.  

 

 

Economische crisis ten einde: de kosten stijgen  

 

De economische crisis lijkt alweer ver achter ons te liggen. Het consumentenvertrouwen is hoog en 

het CPB stelt de groeiverwachtingen van de economie positief bij. Er is weinig aandacht voor 

geopolitieke risico’s (zwakkere eurolanden, toenemend nationalisme en daarmee protectionisme in 

diverse landen, zwakke en onevenwichtige politieke leiders).  

 

De ontwikkeling is positief voor onze doelgroep, juist zij hadden de afgelopen jaren te maken met 

toenemende werkloosheid, hogere lasten voor zorg enz. Economische groei leidt op termijn tot 

afname van de vraag naar sociale huurwoningen en is daarmee gunstig te noemen. Ook komen 

bewoners minder vaak in de financiële problemen als de vraag naar arbeid weer toeneemt.  

 

Negatieve kant van de medaille vormt de prijsontwikkeling. In de bouwsector stijgen de kosten met 

meer dan gemiddeld. Dat is logisch omdat ze in de afgelopen jaren ook zeer sterk zijn gedaald. We 

moeten in elk geval de komende 2 jaar rekening houden met extra stijgingen. Hoewel niet eenvoudig 

te realiseren zal door een toename van het aanbod, de prijsontwikkeling vervolgens weer 

stabiliseren. Vertragende factor bij de toename van het aanbod vormt wel de enorme afslanking van 

de bouwsector. Eenmaal uit de sector vertrokken keert een belangrijk deel niet terug bij verbetering 

van het economisch klimaat.  

 

Focus op kernactiviteiten zet zich voort 

 



 

Woningbouwvereniging Habeko wonen begroting 2018 - 6  

Na de invoering van de verhuurdersheffing en de Woningwet is bij veel corporaties een proces 

gestart gericht op een versterkte focus op de kernactiviteit. Er is gesneden in overhead, 

ontwikkelingscapaciteit is geschrapt, terwijl ook de commerciële niet-DAEB activiteiten worden 

afgebouwd. Hiermee is de beweging niet gestopt. De focus komt meer op activiteiten die directe 

meerwaarde bieden voor de klant. Administratieve zaken als huurincasso, afrekening servicekosten 

en VVE beheer worden in toenemende mate geoutsourcet.   

 

Ook voor Habeko wonen is dit een belangrijke ontwikkeling. Voor een relatief kleine organisatie als 

Habeko wonen bestaan immers veel administratieve verplichtingen vanuit governance en regelgeving. 

De toegevoegde waarde hiervan voor de klant en de woningzoekende is echter beperkt. Wij volgen 

als organisatie deze ontwikkelingen nauwlettend. Het kan immers leiden tot een voor ons 

aantrekkelijk commercieel aanbod. Daarnaast verkennen wij de mogelijkheden van samenwerking 

met andere corporaties op het gebied van niet-klantgerelateerde processen.   

 

De focus op kernactiviteiten leidt ook tot verbreding op andere terreinen, waarbij we meerwaarde 

kunnen bieden voor de klant. Bijvoorbeeld op het gebied van vitale kernen en langer (onbezorgd) 

thuis wonen. Dit vraagt allianties met andere partijen, bijvoorbeeld Actief Rijnwoude, 

Ouderenorganisaties en zorgaanbieders.  

 

Om succesvol te kunnen blijven opereren is samenwerking met verschillende partijen gewenst en 

onvermijdelijk. Ook in 2018 zullen we hier ons actief op richten.  

 

 

Marktwaarde veel administratieve rompslomp, maar ook impuls voor vastgoedsturing 

 

Vanaf het verslagjaar 2016 is de waardering van het woningbezit tegen marktwaarde verplicht. Deze 

nieuwe waarderingsgrondslag leidt tot extra werkzaamheden en veel discussies met de accountant. 

Er bestaat brede twijfel over de kwaliteit en betrouwbaarheid van de geraamde marktwaarde.  

 

Gevolg van de marktwaardewaardering is dat jaar op jaar zich grote schommelingen voordoen. Deze 

vragen om analyse en toelichting. Op deze wijze worden onvoorziene effecten van beleidskeuzes 

zichtbaar gemaakt. Indirect ontstaat op deze wijze een verbeteringsimpuls voor de vastgoedsturing. 

Scenariodenken is daarbij een vereiste en zal steeds meer gemeengoed worden.  

 

Ook Habeko wonen zal meegaan in deze ontwikkeling. Belangrijk aandachtspunt is daarbij niet te veel 

gewicht te hechten aan de marktwaardering zelf, maar de aandacht vooral te richten op de 

hoofdlijnen van de verschillen binnen de diverse scenario’s. De voorbereiding van de besluitvorming 

vraagt daarom meer aandacht even als het expliciet maken van uitgangspunten. Nuchter nadenken is 

niet meer voldoende. Over de toegevoegde waarde (nemen we betere besluiten en voorkomen we 

op deze wijze fouten met financiële gevolgen) is op voorhand geen uitspraak mogelijk.  

 

 

Aantrekkende arbeidsmarkt: medewerkers hebben ook weer wat te kiezen 

 

Gedurende de economische crisis vormde de corporatiesector, relatief gezien, voor medewerkers 

een veilige thuishaven. Corporaties gaan niet failliet, terwijl de arbeidsvoorwaarden op een 

aantrekkelijk niveau bleven liggen. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal vrijwillige veranderingen van 

werkgever in de sector de afgelopen jaren minimaal was. Ondanks de zeer gematigde loonstijging is 

hierdoor het aantal personeelsmutaties geminimaliseerd.  

 

De arbeidsmarkt trekt nu gelukkig weer aan. Dat betekent dat ook onze medewerkers weer wat te 

kiezen hebben. Nadeel van personeelsmutaties is dat met name medewerkers met extra capaciteiten 

de stap zullen gaan wagen. Voordeel is echter dat er op deze wijze weer meer mogelijkheden voor 

interne doorstroming maar ook voor vernieuwing in de organisatie zullen ontstaan.   
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Huisvesting statushouders: snelle stijging vraag blijft mogelijk 

 

De afgelopen jaren stond de huisvesting van statushouders hoog op de agenda. De Turkijedeal heeft 

deze stroom vrijwel tot stilstand gebracht. Het aantal vluchtelingen vanuit Afrika is nog steeds hoog, 

hiervan komt echter slechts een beperkt deel naar Nederland. De relatie Turkije-Europa en met 

name Duitsland en Nederland is het afgelopen jaar aanzienlijk verslechterd. Dit zet de houdbaarheid 

van de Turkijedeal onder druk. Hierdoor kan het aantal vluchtelingen dat nu in de regio wordt 

opgevangen snel stijgen.  

 

De huisvesting van statushouders vergt extra inspanningen van de organisatie. Enerzijds is sprake van 

een intensiever proces rondom de huisvesting van statushouders zelf en anderzijds heeft de 

huisvesting ook invloed op de grootte van onze (door de organisatie voor te bereiden) 

nieuwbouwopgave.  

 

Grote fluctuaties in de opgave vragen veel flexibiliteit van de organisatie maar kunnen er ook toe 

leiden dat geplande acties worden uitgesteld of dat extra inhuur moet plaats vinden. Op basis van de 

actuele situatie is hiermee in de begroting 2018 geen rekening gehouden.  
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3. Realisatie ondernemingsplan en ambities 2018 

 

Vanaf 2014 vormt het ondernemingsplan "Wonen met Dorpse kracht" ons belangrijkste vertrekpunt. 

Hierin zijn onze belangrijkste doelstellingen vastgelegd. Wij kiezen voor betaalbaar wonen, inzet op 

dorpse kracht en de verdere ontwikkeling van een betrokken en klantgerichte organisatie.  

 

Het huidige ondernemingsplan richt zich op de periode 2014-2018. Het merendeel van onze 

oorspronkelijke ambities hebben we inmiddels behaald. Er zijn in de afgelopen jaren ook ambities 

(vaak voor een andere periode) dan het ondernemingsplan toegevoegd. Ook de realisatie van deze 

ambities verloopt in hoofdlijn volgens verwachting.  

 

In 2018 willen we wel diverse nieuwbouwprojecten opstarten. De projecten Herbergier en 

Groenestein zullen dat jaar ook worden opgeleverd. De voorbereiding van nieuwbouwprojecten zal 

in 2018 echter ook onverminderd veel aandacht vragen. Voor de klant willen wij verbeteringen  

realiseren door het meer klantgericht inrichten van processen. 

 

Naast het voortzetten van de invulling van de doelstellingen vanuit het huidige ondernemingsplan, 

liggen de belangrijkste ambities voor het jaar 2018 in de voortgang en realisatie van een aantal 

specifieke organisatiebrede projecten. Het betreft daarbij de uitvoering van de visitatie, de 

vormgeving van een nieuw ondernemingsplan en het maken van een plan gericht op een CO2 

neutrale woningvoorraad in 2050. In 2018 zullen daarnaast belangrijke stappen worden gezet gericht 

op de realisatie van het strategisch informatieplan. Het betreft hier dan met name de implementatie 

van een (vernieuwd) document management systeem. 

 

In 2018 starten we de vernieuwing van ons ondernemingsplan. Na een grondige analyse van onze 

organisatie en haar omgeving bepalen we opnieuw onze lange termijnstrategie.  

 

Het huidige ondernemingsplan kent een drietal pijlers. Het betreft “betaalbaarheid”, “leefbaarheid 

dorpen op peil houden” en “betrokken klantgerichte organisatie”. In het vervolg geven we per pijler 

de stand van zaken aan.  
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Pijler betaalbaarheid 

 
Voor de pijler betaalbaarheid zijn in het ondernemingsplan een aantal speerpunten benoemd. In het 

onderstaande geven we de stand van zaken weer.  

 

 
 

 

 

Betaalbare huren 

De betaalbaarheid van de woningen heeft in de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. 

Vooruitlopend op het nieuw te formuleren strategisch voorraadbeleid is al in 2015 het aantal 

woningen boven de tweede aftoppingsgrens bevroren. De trend van afname van het aantal voor 

huurtoeslag ontvangers betaalbare woningen werd hiermee doorbroken. In 2016 is vervolgens nieuw 

huurprijsbeleid geformuleerd. Uitgangspunt hierbij is dat er jaarlijks minimaal 78% van de woningen 

wordt aangeboden onder de 2e aftoppingsgrens. Verder zal slechts 4% van de woningen een huurprijs 

kennen boven de liberalisatiegrens. Waar het gaat om de jaarlijkse huuraanpassing maken we slechts 

beperkt gebruikt van de ruimte in het huurakkoord (1% boven inflatie). Feitelijk gaan we uit van een 

inflatievolgend huurprijsbeleid. De extra beschikbare ruimte voor huurverhoging wenden we slechts 

beperkt aan en alleen bij mutatie om de huur op te trekken naar de streefhuur. Ons gemiddelde 

streefhuurpercentage ligt daarbij op een lager niveau dan collega corporaties in de omgeving. Wij 

richten onze inzet daarbij op de lagere inkomens. Voor de hogere inkomens geldt een hogere 

streefhuur en hanteren we een hogere huurverhoging.  

 

 

Nieuwbouw 

Nieuwbouw zorgt ervoor dat er meer, op specifieke doelgroepen gericht aanbod vrijkomt. De 

oorspronkelijke doelstelling van 100 woningen nieuwbouw zullen we halen. De Herbergier is immers 

in aanbouw, terwijl al 84 woningen zijn gebouwd. We komen daarmee uit op 101 eenheden. De 

resterende opgave tot 2025 bedraagt dan nog 165 woningen. We zijn inmiddels betrokken bij de 

voorbereiding van diverse nieuwbouwprojecten. Vooralsnog gaat het hier om 120 woningen. De 

Doelstellingen ondernemingsplan en extra ambities:

- (O'plan) vergroten inzet betaalbare huren: afbakenen: wat willen we betaalbaar houden

v  (MJB 2015) voorschot op uitkomsten betaalbaarheidsdiscussie

           (bevriezen aantal woningen tot 2e aftoppingsgrens)

v  (MJB 2016) verwerking effecten huurakkoord (verplicht)

v  (MJB 2016) verwerking (extra) effecten vernieuwd huur(prijs)beleid

- (O'plan) nieuwbouw 100 woningen:

v  (MJB 2015) vergroting ambitie naar 150 nieuwbouwwoningen (= gewenste niveau vanuit SVB 2012)

v  (MJB 2017) verhoging nieuwbouwambitie obv SVB 2016 naar 265 woningen tot 2025

- (O'plan) energiemaatregelen gericht op minimaal C; huurders betalen hieraan mee. 

v  (MJB 2016) herijking strategische keuzes:

  energiebeleid vooralsnog ongewijzigd, wel herijking tijdens SVB 2016  

v  (MJB 2016) stimulering gebruik alternatieve energie, streefdoel energielabel B

v  (MJB 2017) versnellen realisatie en uitbreiding energieplan obv SVB 2016

v  (MJB 2017) energiemaatregelen: aanbod zonnepanelen

- (O'plan) verkoop van woningen bereikbaar voor lage inkomens / behoud diversiteit wijken

v  (MJB 2016) herijking strategische keuzes:

  (tijdelijke) verkoopstop: vooruitlopend op SVB 2016. Gezien de druk op lokale woningmarkt

als gevolg van regionale toestroom maar ook vanwege opvang statushouders.

- (O'plan) nieuwe huurders met middeninkomen betalen een hogere huur

- (O'plan) 100 woningen extra reserveren voor starters (aangepaste huurprijs)

- (O'plan) lage bedrijfslasten

- (O'plan) onderzoeken mogelijkheid besparing door meer klantgestuurd onderhoud
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vergrote nieuwbouwambitie lijkt hiermee haalbaar. Het is echter nog wel belangrijk sluitende en 

financieel haalbare afspraken te maken rond de afname. De verkoop van eengezinswoningen is 

voorlopig stopgezet, terwijl zo mogelijk ook reeds verkochte Koopgarantwoningen bij mutatie 

worden teruggekocht. Ook op deze wijze beperken wij het tekort aan huurwoningen.  

 

Energiemaatregelen 

Habeko haalt de (oorspronkelijke) doelstellingen van het Energie akkoord, we liggen wat dat betreft 

goed op koers. Wij hebben ervoor gekozen om ook bij de sterk stijgende kosten vanwege de 

verhuurdersheffing, op deze wijze in ons bezit te blijven investeren. In 2016 is in het kader van het 

strategisch voorraadbeheer besloten een flink aantal woningen toch langdurig in exploitatie te 

houden. Dit besluit resulteert in een extra opgave waar het gaat om verduurzaming. We verwachten 

echter ook deze extra opgave tijdig te realiseren.  

 

Behoudens enkele kleine uitzonderingen betalen zittende huurders niet mee aan de 

energiemaatregelen. Huurders hebben wel het voordeel van de lagere energielasten. Op deze wijze 

dragen we dus opnieuw bij aan de betaalbaarheid. In 2017 zijn we verder gestart met het project 

zonnepanelen op eengezinswoningen. Hiervoor betalen de deelnemende huurders wel een bijdrage. 

Het initiatief is een groot succes. We verwachten dan ook de doelstelling voor 2017 ruim te behalen. 

Onze belanghouders reageren ook enthousiast op het plan.  

 

Verkoop woningen 

Zoals eerder aangegeven is de verkoop van woningen, bereikbaar voor mensen met een lager 

inkomen, tijdelijk gestopt. We zien namelijk een toegenomen vraag naar onze woningen vanuit met 

name de regio. We vinden het dan ook niet langer passend om deze woningen te verkopen.  

 

Inzet middeninkomens 

Voor huurders met een hoger inkomen geldt een hoger streefhuurpercentage (85%), terwijl de 

jaarlijkse huurverhoging ook hoger uitvalt. Ook deze huurders zijn, met het oog op gemêleerdheid 

van de wijk, welkom. We gaan daarom niet tot het maximum. Waar het gaat om vrijkomende 

woningen ervaren we een grote druk op de woningmarkt vanuit de primaire doelgroep. Aan deze 

groep geven we voorrang.  

 

Starters 

Starters bedienen we vooral door het toepassen van lokaal maatwerk. Zij hebben op deze wijze 

voorrang bij kleinere woningen met een lage huurprijs. We ervaren echter wel dat, ondanks extra 

informatie de belangstelling vanuit de kernen beperkt is. Door gebruik van andere mediakanalen, 

bijvoorbeeld facebook, verwachten we meer starters te bereiken.   

In 2017 hebben we een voormalige woning voor mindervaliden gesplitst in 3 jongeren-

appartementen. Wij verhuren deze woningen met tijdelijke contracten voor een periode van 5 jaar. 

Hiervoor was grote belangstelling, wij denken dat dit te maken heeft met het behoud van de 

inschrijftijd bij deze woningen. Men kan later weer eenvoudig doorstromen. De tijdelijke contracten 

zullen we de komende tijd bij de meeste starterswoningen gaan toepassen. Voor de jongere starters 

zijn daarnaast 11 nieuwbouwwoningen in voorbereiding. Door het gematigd huurprijsbeleid zijn ook 

meer woningen beschikbaar voor starters. In 2018 willen we daarnaast ook iets duurdere woningen 

meer aftoppen en experimenteren met doorstroombevorderende maatregelen voor bewoners van 

starterswoningen.  

 

 

Lage bedrijfslasten 

Lagere bedrijfslasten maken een lagere huurverhoging mogelijk. Habeko scoorde de afgelopen jaren 

met de A-score goed in de Aedesbenchmark. Ook de instandhoudingskosten voor ons bezit komen 

nog steeds relatief laag uit. We zien daarom geen aanleiding om nader onderzoek te doen naar 

besparingsmogelijkheden vanuit klantgestuurd onderhoud. Ook vanuit de klanttevredenheid over het 

uitgevoerde onderhoud is hier op dit moment geen aanleiding toe.   
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Pijler Leefbaarheid dorpen op peil houden 

 

 
 

De afgelopen jaren hebben we veel energie gestopt in de lokale verankering. We voeren daarbij zeer 

regelmatig gesprekken met winkeliersverenigingen, dorpsoverleggen en politiek.  

 

Nadat in 2014 de gemeente Rijnwoude is gefuseerd met Alphen aan den Rijn hebben we geholpen de 

dorpsvertegenwoordigingen van de grond te krijgen Sinds 2014 zijn voor 3 dorpen 

vertegenwoordigingen ontstaan. Een uitzondering vormde Hazerswoude-Rijndijk. Met onze 

ondersteuning lijkt dat in 2017 ook in dit dorp te gaan lukken. Daarnaast functioneert al langer het 

wijkcomité Groenendijk.  

 

We betrekken de dorpsoverleggen inmiddels ook bij het vaststellen van het bod op de woonopgave. 

De dorpsoverleggen leveren ons aandachtspunten, terwijl wij ook onderling afstemmen op welke 

wijze we de gemeente benaderen. Wij zorgen er op deze wijze voor dat de gemeente voldoende 

aandacht aan de kernen blijft besteden.  

 

Waar het gaat om de leefbaarheid vinden we Actief Rijnwoude van groot belang. Samen met Actief 

Rijnwoude hebben we daarom ook de Welkomstpas ontwikkeld. Met de Welkomstpas willen we 

met name huurders van buiten de dorpen betrekken bij de diverse verenigingen. Ook op deze wijze 

dragen we bij aan de leefbaarheid. Daarnaast ondersteunen wij ook vrijwilligersorganisaties die actief 

zijn voor onze huurders. Wij hebben bijvoorbeeld de maatschappelijke beursvloer ondersteund. Ook 

bij het belonen van trouwe incassoklanten denken wij aan lokale organisaties. Wij doen dat binnen de  

(aangescherpte) wettelijke kaders. Deze kaders beperken het speelveld echter wel. Om deze reden is 

bijvoorbeeld de vrijwilligersprijs per kern niet van de grond gekomen.  

 

Het project Zuidwijk vormt een zogenaamde rotte plek in het dorp Koudekerk. We hebben 

inmiddels een intentieovereenkomst gesloten met de eigenaar om hier 16 woningen te realiseren. De 

ontwikkeling is vertraagd door de wens om Medoclean te verplaatsen. Inmiddels is hierover 

overeenstemming bereikt.   

 

De nieuwbouw aan de Van den Boschstraat draagt bij aan de ontwikkeling van de Woon-servicezone 

in Hazerswoude-Dorp. Ook de Herbergier past binnen dezelfde doelstelling voor de kern 

Hazerswoude-Rijndijk.   

 

Habeko wonen is inmiddels goed thuis in de keten Wonen-Zorg. Medewerkers zijn getraind om 

mogelijke knelpunten te herkennen en kunnen dan ook de juiste instanties inschakelen. Dit werkt 

voor het grootste deel van de zaken goed, maar niet voor alle. Via de prestatieafspraken 2017 

werken we aan sluitende afspraken bij alle gevallen. Hiervoor is een regierol van de gemeente 

noodzakelijk.  

 

Doelstellingen ondernemingsplan en extra ambities:

- (O'plan) weten wat er speelt, intensief contact met allerlei partijen

- (O'plan) ondersteunen ontwikkeling klankboordgroepen

- (O'plan)  met incidentele financiële ondersteuning bijdragen aan dorpsgerichte vrijwilligersactiviteiten

- (O'plan)   instellen vrijwilligersprijs per kern

- (O'plan) stimuleren gemeente in haar rol t.a.v. dorpen

- (O'plan) stimulering vernieuwing winkelcentra in de vier kernen

- (O'plan) opknappen minimaal 1 rotte plek

- (O'plan) intensivering samenwerking wonen-zorg (Alphen-akkoord)

- (O'plan) nieuwbouw ter ondersteuning woonservicezones

- (O'plan) opzetten Woon Servicepunt

- (O'plan) onderzoek naar noodzakelijke aanpassingen om mensen langer thuis te laten wonen.

v  (MJB 2016) start pilot Langer thuis in eigen huis
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In 2014 hebben wij samen met Participe het Woonservicepunt in ons kantoor gestart. De eerste 

jaren heeft dit op een goede wijze gefunctioneerd. Participe maakt inmiddels onderdeel uit van Tom 

in de Buurt. Tom in de buurt vormt het aanspreekpunt voor alle aanbieders van ondersteuning op 

het gebied van welzijn en zorg in de buurt. We hebben goed contact, maar Tom in de Buurt hanteert 

een andere werkwijze. Dit heeft ertoe geleid dat vanaf juli 2017 het Woonservicepunt niet meer 

operationeel is. Na een stroeve start van Tom in de Buurt in 2015 leidt deze sluiting inmiddels niet 

meer tot knelpunten.  

 

Onze doelgroep vergrijst, zij moet ook langer zelfstandig wonen. Dit stelt eisen aan de woning maar 

ook aan de zorg. Vanuit deze overweging hebben we in 2016 een onderzoek naar de gewenste 

aanpassingen op het gebied van Wonen en Zorg uitgevoerd in Benthuizen. Dit samen met een lokale 

thuiszorgorganisatie. Dit jaar voeren we een gelijksoortig onderzoek uit in de kernen Hazerswoude-

Rijndijk en Koudekerk. We doen dit samen met WIJdezorg. Het onderzoek brengt ons in persoonlijk 

contact met bewoners die aanvullende wensen hebben of willen verhuizen. 

 

Pijler Betrokken klantgerichte organisatie 

 

 
 

 

Veel van de in het ondernemingsplan genoemde doelstellingen onder de pijler “betrokken 

klantgerichte organisatie” zijn in het voorgaande al (indirect) aan de orde geweest. 

De afgelopen jaren hebben de veranderingen als gevolg van de Woningwet de nodige aandacht van 

de organisatie gevraagd. Denk daarbij aan de nieuwe passendheidstoets, andere en extra 

verslaggevingsvoorschriften, nieuwe statuten en reglementen, maar zeker ook een versnelde herijking 

van Strategisch Voorraadbeheer. Ook de asbestproblematiek vroeg de afgelopen jaren veel aandacht 

van de organisatie.  

 

Toch hebben wij als organisatie belangrijke stappen voorwaarts gezet.  

 

We hanteren inmiddels klantgerichte competenties voor de medewerkers en ondersteunen via 

gerichte opleiding en coaching de ontwikkeling hiervan.  

Doelstellingen ondernemingsplan en extra ambities:

- (O'plan) ontwikkeling klantgerichte competenties

- (O'plan) medewerkers zoeken dialoog met lokale belangenhouders

- (O'plan)ondersteunen dorpsgebonden klankbordgroepen (via belanghoudersbijeenkomst)

- (O'plan) vanuit zelfstandige positie opereren met een kleine efficiënte werkorganisatie. Vergroting

- (O'plan) flexibiliteit en vermindering kwetsbaarheid

- (O'plan)uitbreiding netwerk binnen de gemeente Alphen aan den Rijn

v  (MJB 2016) plegen extra inzet huisvesting statushouders

v  (MJB 2016) implementatie nieuwe Woningwet, inclusief vernieuwing prestatieafspraken.

v  (MJB 2016) werken aan de organisatie:

  versteviging basis voor verdere verbetering klantrelatie 

(zie strategisch personeels- en organisatieplan)

  optimalisering bedrijfsprocessen vanuit klantvisie en

nieuwe (meer zelfstandige) rol medewerkers

  aanpassing informatiemanagement.

v  (MJB 2016) verhogen actief klantcontact met meerwaarde voor de klant  

v  (MJB 2017) extra aandacht voor communicatie en profilering

v  (MJB 2017) werken aan de organisatie

  Ontwikkeling nieuwe competenties

  Klantgerichte werkprocessen inrichten door maken klantreis

  Verbeteren informatiemanagement

  Met kennis van de klant optimale dienstverlening leveren

v  (MJB 2017) implementatie wettelijke regelgeving asbest 
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Zoals aangegeven zijn wij in dialoog met lokale belanghouders. We zijn hierin succesvol maar een 

bredere ontwikkeling (meer medewerkers bij betrokken) als netwerkorganisatie is voor de toekomst 

wel gewenst.  

 

De kwetsbaarheid is afgenomen door het intern creëren van dubbelfuncties (bijv. opzichters en 

woonconsulenten). Daarnaast zijn we ook steeds op zoek naar mogelijkheden tot samenwerking ter 

beperking van deze kwetsbaarheid. We onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheid van samenwerking 

met een vaste (uitzend) organisatie. Op deze wijze kan snel bruikbare capaciteit beschikbaar komen 

op het moment dat er iemand langdurig uitvalt.  

 

De klant geeft Habeko wonen hoge scores waar het gaat om de dienstverlening. We blijven echter 

werken aan verbetering. In 2017 toetsten we of onze nieuw geformuleerde klantvisie aansluit bij de 

wensen van de klant en hoe de klant ons op dat vlak waardeert. De scores zijn zeer positief, maar 

liefst 91% van onze klanten zou Habeko wonen aanraden bij anderen. Feitelijk scoort Habeko wonen 

op alle onderdelen goed, op enkele terreinen willen we echter excelleren. Eind 2017 gaan we 

hierover nog diepgaand met een aantal klanten in gesprek om vast te kunnen stellen op welke wijze 

we ons kunnen verbeteren. Ook de processen willen we nog beter afstemmen op de wensen van de 

klant.  

 

Door het opstellen van een strategisch personeel en organisatieplan (2015) werken we ook aan de 

toekomstbestendigheid van onze organisatie. Op korte termijn zijn er geen urgente zaken, op langere 

termijn zijn wel verbeteringen mogelijk. We werken hier in kleine stappen aan. In 2017 voeren we 

bijvoorbeeld een vlootschouw uit. We stellen daarbij vast in hoeverre de medewerkers beschikken 

over een aantal competenties waarvan we verwachten dat deze in de toekomst steeds belangrijker 

worden. Op basis van vrijwilligheid faciliteren wij de komende jaren daarbij een ontwikkeltraject voor 

de medewerkers.  

 

We werken ook aan de organisatie door het actualiseren van ons informatiemanagement. Eind 2016 

is hiervoor een stappenplan opgesteld dat we nu hanteren. In het kader van dit stappenplan zal o.a. 

de vastlegging en raadpleging van klantcontacten beter worden gefaciliteerd. Ook door een betere 

ontsluiting werken we aan ons informatiemanagement. Verder zal de klant meer zaken kunnen 

raadplegen en wijzigen. Tenslotte willen we ook de stap naar digitale facturering richting onze (veelal 

kleinere) aannemers maken. We liggen goed op koers, in 2017 zal o.a. het medewerkersportaal 

volledig operationeel zijn. 

 

 

 

Ambities 2018 

 

Onze inspanningen voor de realisatie van de doelstellingen en aanvullende ambities blijven in 2018 

onverminderd hoog. Verschillende acties zijn daarbij al in voorbereiding. Denk daarbij bijvoorbeeld 

aan het maken van klantreizen1 en de implementatie van het DMS2 (onderdeel strategisch 

informatieplan). Ook de voorbereiding, realisatie en oplevering van nieuwbouwprojecten vragen in 

2018 opnieuw veel aandacht.  

 

Tegelijkertijd komt ook het ondernemingsplan 2014-2018 formeel tot een einde. We starten daarom 

het proces van herijking van de strategische doelen. In aanvulling op bovenstaande interne evaluatie 

geeft de in het begin van 2018 uit te voeren visitatie hiervoor bruikbare input. Middels de visitatie 

kunnen immers de belanghouders adviezen voor verbetering leveren, maar ons ook beoordelen op 

koers en prestaties. Met het nieuwe ondernemingsplan maken we opnieuw duidelijke keuzes. 

                                                      
1 Bij een klantreis wordt een proces geoptimaliseerd vanuit het perspectief van de klant (hoe kan het eenvoudiger, meer klantvriendelijk. 
2 DMS staat voor Document Management System, een elektronisch archief waarbij zoveel mogelijk processen worden gedigitaliseerd en de 

informatie eenvoudig digitaal wordt ontsloten.  
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Belangrijk daarbij is in elk geval de keuze waarop we op welke gebieden we als organisatie van 

onderscheidende betekenis willen zijn.  

 

In 2018 willen we ook invulling geven aan de landelijke afspraak om te komen tot een plan gericht op 

het CO2 neutraal maken van de woningvoorraad in 2050. Dit vraagt o.a. dat wij als organisatie  

strategische keuzes met betrekking tot de voorraad voorbereiden, maar ook een diepgaande kennis 

opbouwen rond mogelijkheden en ontwikkelingen in technische zin. Als laatste moeten wij ook de 

communicatie / voorlichting richting huurders op dit terrein vormgeven.  

 

Per 1 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG zorgt 

onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten, meer verantwoordelijkheden voor 

organisatie en stevige bevoegdheden voor de privacytoezichthouders (w.o. het opleggen van forse 

boetes). De wet vraagt belangrijke aanpassingen bij Habeko wonen. Waar het gaat om het 

stappenplan sluiten wij aan op de door Aedes opgestelde routeplanner. Wij starten de 

werkzaamheden hiervoor in 2017, maar het accent ligt op acties in 2018.  

 

De per 1 juli 2017 ingevoerde Veegwet verplicht onze vereniging om binnen 1 jaar ook de statuten 

aan te passen.  

 

Deze grotere projecten vragen, naast de lopende trajecten, veel van de organisatie. Er is daarom 

voor gekozen voor het overgangsjaar 2018 geen aanvullende ambities te formuleren.  
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Financiële begroting 2018 en 

meerjarenbegroting 2019 - 

2027  
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4. Uitkomsten begroting 
 

Bij het samenstellen van de begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2027 gaan wij uit van onze 

eigen (voorzichtige) uitgangspunten, deze wijken af van de uitgangspunten die de Autoriteit 

woningcorporaties (Aw) hanteert3.  

 

Het begrote resultaat op basis van marktwaarde voor 2018 bedraagt na belastingen ca € 2,5 miljoen. 

Vorig jaar bedroeg het begrote resultaat voor 2018 € 0,7 miljoen. Dit is een verschil van € 1,8 

miljoen. 

 

Dit verschil wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door: 

Overige waardeverandering 

gerealiseerd 

€ 0,2 miljoen Verschuiving van nieuwbouwprojecten in de 

tijd en de ontwikkeling van de marktwaarde  

Planmatig onderhoud 

 

€ 0,9 miljoen 

 

Verschuiving van onderhoudskosten naar 

andere jaren 

Overige waardeverandering 

niet gerealiseerd 

€ 0,8 miljoen Ontwikkeling van de marktwaarde 

Rentelasten € 0,2 miljoen Later aantrekken van leningen en 

goedkopere financiering dan begroot 

VPB € -/- 0,4 miljoen Extra fiscale lasten door hoger resultaat  

Diversen € 0,1 miljoen  

Totaal € 1,8 miljoen  

 

Als de Winst- en Verliesrekening op basis van historische kostprijs gemaakt zou zijn dan zou het 

resultaat als volgt zijn: 

 

(x € 1 miljoen)

Jaarresultaat 2018 obv marktwaarde 2,5

Correctieposten 

Overige waardeveranderingen 2,6

Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille -2,4

Afschrijving onroerende zaken (technische veroudering) -2,5

totaal correctieposten -2,3

Herleid jaarresultaat obv historische kostprijs 0,2

 
Liquiditeit en cashflow 

Volgens de richtlijnen wordt het jaarresultaat en het vermogen bepaald op basis van marktwaarde. In 

de huidige situatie leidt dit tot een schijnbare verhoging van resultaat en vermogen. De ruimte om 

beleidskeuzes te maken is echter feitelijk afhankelijk van onze kasstromen gedurende het jaar maar 

zeker ook op langere termijn. In bijlage 4 is daarom de liquiditeitsprognose 2018-2027 opgenomen. 

Dit overzicht geeft de verwachte uitgaven en ontvangsten weer gedurende het jaar. Het is onder te 

verdelen in drie soorten cashflow: operationele, investerings- en financieringscashflow. 

Met name de operationele cashflow is van belang. Deze moet voldoende zijn om de extra rentelasten 

te dragen voortvloeiend uit de nieuwe leningen. Deze zijn noodzakelijk voor de realisatie van ons 

aanzienlijke investeringsprogramma (gemiddeld € 6 miljoen euro per jaar voor de komende 10 jaar). 

                                                      
3 Naast deze begroting stellen wij nog een begroting op met voorgeschreven uitgangspunten welke gebruikt wordt voor de 
verantwoording aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds voor Sociale Woningbouw (WSW) zie bijlage 9. 
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Om te monitoren of onze operationele cashflow voldoende is wordt het kengetal “Interest Coverage 

Ratio” (ICR) gehanteerd. De ICR is een middel om vast te stellen in hoeverre Habeko wonen in staat 

is aan haar renteverplichtingen te voldoen. De norm voor de ICR ligt op 1,5. De komende jaren zakt 

de ICR (zie bijlage 3 kengetallen) sterk naar 1,6 in 2025. We komen dus in de buurt van onze 

minimumnorm. Na 2025 zal de ICR naar verwachting weer gaan stijgen.  

 

Uitgangspunten  

De begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019 - 2027 volgen de systematiek van de regelgeving van 

de Woningwet. Habeko wonen opteert voor het verlicht regiem in verband met de grootte van de 

organisatie en beperkte niet-DAEB activiteiten (conform de uitgangspunten van de Aw). Daarom is 

er geen scheiding in de prestentatie van de cijfers tussen DAEB en niet-DAEB activiteiten. 

Woningcorporaties zijn verplicht om het functionele model voor de Winst- en verliesrekening te 

hanteren. Bij het functionele model worden de opbrengsten en kosten middels een kosten 

verdeelstaat uitgesplitst naar de verschillende te onderkennen bedrijfsactiviteiten. Die vormen samen 

het resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen. Habeko wonen kiest ervoor om de Winst- 

en verliesrekening te presenteren zowel op basis van het functionele model als op basis van het 

categoriale model. De toelichting op de Winst- en verliesrekening is gebaseerd op het categoriale 

model. 

Dit doen wij omdat bij het categoriale model de opbouw van de opbrengsten en kosten zonder 

onderscheid naar bedrijfsactiviteit wordt gepresenteerd. Dit sluit beter aan bij het monitoren en 

beheersen van onze bedrijfsopbrengsten en -lasten. 

 

De beleidsmatige keuzes die al verwerkt waren in de begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-

2026 zijn in de begroting 2018 en meerjarenbegroting volledig verwerkt Bijvoorbeeld het herijkte 

Strategisch Voorraadbeleid (SVB) 2016 en het aangepaste huurprijsbeleid 2015. 

 

En er zijn derhalve geen grote veranderingen ten opzichte van de vorige begroting. 

 

Resume beleidsuitgangspunten 
 

Nieuwbouw 

De ambitie in het SVB 2016 is om in de komende 10 jaar 300 woningen te realiseren. In 2016 zijn er 

30 woningen gerealiseerd zodat een restant ambitie overblijft van 270 nieuwbouwwoningen. 

Daarnaast worden er begin 2018 nog 17 zorgeenheden (nieuwbouwproject de Herbergier) 

opgeleverd.  

De hoeveelheid bouwlocaties voor nieuwbouw is op dit moment nog beperkt. Het is dan ook 

mogelijk dat wij niet alle geplande woningen kunnen realiseren. Ter vergelijking zijn in bijlage 6 de 

financiële gevolgen van een lagere nieuwbouwproductie opgenomen. Hierbij is de nieuwbouw 

beperkt tot 185 woningen4. Habeko wonen is in constructief overleg met de gemeente om alle 

mogelijkheden van nieuwe bouwlocaties te benutten.  

 

Verkopen 

Bij de herijking van het SVB is besloten om te stoppen met de verkoop van onze woningen.  

Wij constateren dat de aansluiting bij woningmarkt Holland Rijnland een blijvend (positief) effect 

heeft op de vraag naar onze woningen.  

 

Huurverhoging 

In 2016 hebben wij met de Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen (SBHw) een meerjarige 

afspraak gemaakt (tot 2019) om de jaarlijkse huurverhoging voor de doelgroep de huur te beperken 

tot de inflatie. Daarnaast houden we in de begroting rekening met een jaarlijkse opslag van 0,3% voor 

huurharmonisatie.   

                                                      
4 185 woningen is ontleend aan het SVB waarbij alleen de demografische ontwikkeling wordt meegenomen 
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Habeko wonen gaat hiermee verder dan het landelijk huurakkoord (tot 2018), waarin ruimte is 

opgenomen voor een huurstijging van 1% boven inflatie.  

 

Investeren in duurzaamheid 

Habeko wonen heeft in 2017 ervoor gekozen om in totaal 3 jaar lang extra budget beschikbaar te 

stellen voor investeringen in duurzaamheid. Op verzoek plaatsen we zonnepanelen op de woning van 

de huurder. Bij mutatie zal standaard zonnepanelen op de mutatiewoning worden geplaatst. In alle 

gevallen wordt van tevoren onderzocht of de woning hiervoor geschikt is. Het jaarbudget voor het 

hele woningbezit bedraagt € 500.000,- voor zowel 2018 als 2019. 

 

Ambities/bijzondere projecten 

De doelstellingen en aanvullende ambities zijn beschreven in hoofdstuk 3 en daar waar nodig is een 

budget gevormd om deze ambitie te kunnen realiseren. 

 

Enkele voorbeelden van bijzondere projecten / ambities zijn:  

- realisatie strategisch informatieplan 

- uitvoering visitatie 

- actualiseren ondernemingsplan 

- ontwikkelen kerncompetenties medewerkers 

- aanpassen statuten vanwege Veegwet 

- vernieuwing ondernemingsplan 

- voldoen aan eisen Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 1 mei 2018   

 

Voor een nadere uitsplitsing en de bedragen (budgetten) wordt verwezen naar hoofdstuk 10 onder 

overige bedrijfslasten. 

 

Randvoorwaarden voor de begroting 
 

Toegang tot de financieringsmarkt (borgingsplafond WSW) 

Een belangrijke randvoorwaarde voor onze organisatie is vrije toegang tot de financieringsmarkt. Om 

dat te bewerkstelligen maken wij gebruik van de borgstellingsfaciliteiten van het WSW. Het WSW 

heeft in oktober 2017 Habeko wonen een concept borgingsplafond en borgstellingsverklaring 

afgegeven voor de komende drie jaar. Het afgegeven concept borgingsplafond is toereikend voor 

onze investeringsprogramma.  

 

Liquiditeitsratio’s 

In zijn algemeenheid geldt als uitgangspunt dat de operationele cashflow dusdanig positief moet zijn 

zodat de betalingsverplichting inzake rente en aflossing na kan worden gekomen. Om dit te bewaken 

hanteert Habeko wonen het kengetal Debt Service Coverage Ratio (DSCR)5. Wij hanteren hiervoor 

een ondergrens van minimaal 1,1. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat Habeko wonen blijft voldoen 

aan deze ook door het WSW/Aw gestelde eis (norm Aw/WSW bedraagt 1).  

Naast de DSCR hanteren wij ook het kengetal de Interest Coverage Ratio (ICR)6. Wij voldoen ook 

voor dit kengetal ruimschoots aan onze eigen norm van 1,5. Het WSW en de Aw hanteren hiervoor 

een ondergrens van 1,4.  

 

Ook het verhoudingsgetal dekkingsratio7 speelt een belangrijke rol in het verkrijgen van 

borgingsfaciliteit. Habeko wonen heeft een dekkingsratio van 15% (2018) en blijft daarmee 

ruimschoots onder de eigen norm van 40%. Het WSW hanteert een ruimere norm (50%). 

 

 

Bedrijfslasten 

                                                      
5 De debt service coverage ratio (DSCR): een kengetal dat aangeeft of er voldoende operationele kasstromen worden gegenereerd voor rente en aflossing. 

Hoe hoger de DSCR, des te gunstiger.  
6 De interest coverage ratio is een middel om vast te stellen in hoeverre Habeko wonen in staat is aan haar renteverplichtingen te voldoen. 
7 De dekkingsratio; geeft de verhouding weer van vreemd vermogen ten opzichte van de waarde van het bezit o.b.v. WOZ waarde 
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In het ondernemingsplan 2014 is de ambitie vastgelegd om de bestuurbare bedrijfskosten8 en netto 

bedrijfslasten ook in de toekomst laag te houden.  

Vanaf de oprichting van Aedesbenchmark scoort Habeko wonen voor het financiële gedeelte van de 

Benchmark een A.  

 

De beïnvloedbare bedrijfslasten en personeelslasten (exclusief projecten / ambities) blijven in 2018 

op een laag niveau. De kosten van specifieke projecten / ambities nemen echter (eenmalig) in 2017 en 

2018 aanzienlijk toe. Hierdoor is het mogelijk is dat Habeko wonen tijdelijkin de B categorie valt van 

de Aedesbenchmark.  

 

Omschrijving Prognose 

2017

Begroting 

2017

Begroting 

2018

aantal vhe per fte 133             133             134             

Personeelslasten per vhe 584             595             595             

Beïnvloedbare bedrijfslasten per vhe * 407             435             435             

Subtotaal beïnvloedbare bedrijfslasten 991             1.030          1.030          

Specifieke projecten / ambities per vhe 81               84               144             

Totaal beïnvloedbare bedrijfslasten per 

vhe
1.072          1.114          1.174          

* (excl. servicekosten ed.)  
 

De toename van de specifieke projecten / ambities wordt veroorzaakt door een samenloop van 

omstandigheden. In 2018 zal onder andere de verplichte visitatie uitgevoerd worden (€ 30.000,-) 

actualisatie ondernemingsplan (€ 30.000,-), marktonderzoek als gevolg van de prestatieafspraken  

(€ 10.000,-). Dit naast de extra inspanning in 2018 (€ 40.000,-) voor het strategisch informatieplan.  

 

  

                                                      
8 Dit zijn kosten die door Habeko wonen beïnvloedbaar zijn. 
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5. Algemene uitgangspunten 
 

5.1. Algemeen 

Bij het samenstellen van de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019 – 2027 is voor de eerste 

5 jaar uitgegaan van de onderstaande parameters. Deze parameters zijn o.a. afgeleid van de 

verwachtingen van de Aw en het WSW.  

De gehanteerde parameters en uitkomsten van de begroting volgende de uitgangspunten van de Aw 

zijn opgenomen in bijlage 9 welke worden gebruikt voor de rapportage aan de Aw (dpi) . 

 

 
 

 
 

 

 

Onderwerp/jaren bron 2018 2019 2020 2021 2022  2023 ev

Huur

Huursomstijging maximaal Huurbeleid mg 2017-01 (inflatie) 1,4% 1,4% 1,7% 2,0% 2,0% 2,0%

Surplus huursomstijging (alle inkomens) 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

Totale huurhoging incl. harmonisatie Huurbeleid mg 2017-01 1% + inflatie 1,7% 1,7% 2,0% 2,3% 2,3% 2,0%

Harmonisatie -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3%

Totale huurverhoging excl harmonisatie 1,4% 1,4% 1,7% 2,0% 2,0% 2,0%

2018 2019 2020 2021 2022  2023 ev

Huurderving 0,25% 0,30% 0,40% 0,50% 0,75% 1,00%

Huurachterstand 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Mutatiegraad 4,5            4,5           4,9           4,9           4,9           4,9          

Kosten ontwikkeling 2018 2019 2020 2021 2022  2023 ev

Prijsinflatie (bron aug. raming cpb) 1,4% 1,7% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Loonstijging 1,9% 2,2% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Stijging onderhoud 2,7% 2,5% 2,5% 2,5% 3,0%

Verhuurdersheffing (per € 1000 WOZ)           5,91          5,91          5,92          5,92          5,93         5,67 

1% van 

jaarhuur

1% van 

jaarhuur

1% van 

jaarhuur

1% van 

jaarhuur

1% van 

jaarhuur

Onderwerp/jaren bron 2018 2019 2020 2021 2022  2023 ev

Formatieplaatsen

aantal fte 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2

Financieringrente en rentevergoeding 2018 2019 2020 2021 2022  2023 ev

Financieringstarief leningen o/g (geborgd) 1,68% 3,51% 4,34% 5,17% 6,00% 6,00%

Rente vergoeding 0,00% 0,51% 1,34% 2,17% 3,00% 3,00%

2018 2019 2020 2021 2022  2023 ev

Voorraad

Aantal sloop (Groenestein) SVB 8 0 0 0 0 0

SVB 29 33 72 38 40 20

Waarde ontwikkeling voorraad 2018 2019 2020 2021 2022  2023 ev

Leegwaarde stijging voor de bepaling van verkoopprijzen Norm AW 6,0% 4,5% 3,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Autonome ontwikkeling voorraad (marktwaarde) Norm AW 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Overig

Interne financieringsrente Investerings statuut 4,61%

Disconteringsvoet Norm WSW 5%

Eigen uitgangspunt

Aantal nieuwbouw (in de komende 10 jaar in 

totaal 270 vhe)

Eigen uitgangspunt

al op prijspeil 2018

Saneringsheffing 
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6. Risicoparagraaf 
 

6.1. Algemeen 

Bij het samenstellen van de begroting zijn de in het voorgaande hoofdstuk genoemde algemene 

uitgangspunten gehanteerd. In werkelijkheid kunnen zaken zich afwijkend ontwikkelen. 

 

Daarnaast zullen ook andere factoren van invloed zijn op de exploitatie-uitkomsten en de financiële 

positie van de corporatie. In deze risicoparagraaf worden onderwerpen, die onzeker en soms 

nauwelijks te beïnvloeden zijn, onder de aandacht gebracht. Deze risico's zijn voor zover mogelijk 

gekwantificeerd. Waar mogelijk treffen wij risicobeperkende maatregelen.  

  

In deze paragraaf benoemen wij alleen een aantal nieuwe risico's. In bijlage 12 komen alle relevante 

risico's aan de orde. De indeling van het register is gebaseerd op het COSO framework en uitgebreid 

met het marktrisico en het macro-economisch risico.  

 

Verder is in de bijlage 6, 7 en 8 de ontwikkeling van het resultaat weergegeven van een aantal 

scenario’s. Op deze wijze ontstaat meer inzicht in de ontwikkeling van het weerstandsvermogen in 

geval van tegen- en meevallende kosten en opbrengsten.  

 

De extra scenario’s die ten opzichte van de basis zijn doorgerekend zijn9: 

1. verlaging van onze nieuwbouwopgave van 270 naar 185 woningen (demografische 

ontwikkeling volgens het SVB 2016). 

2. rentestijging van 3% op onze leningenportefeuille, verlaging van de huurverhoging met 0,5% 

en verhoging van de inflatie met 0,5% ten opzichte van de ingerekende begroting. 

3. extra huurverhoging van 0,5% en een lagere inflatie van 0,5% ten opzichte van de ingerekende 

begroting. 

 

Zoals te verwachten hebben scenario 1 en 3 een positief effect op de toekomstige kasstroom en het 

vermogen. Scenario 2 maakt duidelijk dat Habeko wonen gevoelig is voor rentestijgingen. Deze 

gevoeligheid wordt vergroot door het geplande nieuwbouwprogramma.  

 

Overigens monitoren we de ontwikkeling van de risico’s permanent. Belangrijke veranderingen 

vermelden wij in de tussentijdse rapportages.  

 

 

6.2 Extra risico's als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden 

Nederland is uit de economische crisis. Wij merken dat nu al bij onze aannemers. Zij hebben over 

het algemeen weer voldoende werk. De marktomstandigheden wijzigen daarbij in het voordeel van 

de opdrachtnemers, zij hebben weer meer keuze. Dit leidt tot hogere prijzen voor zowel nieuwbouw 

als onderhoudswerkzaamheden. Hierdoor moet er rekening mee worden gehouden dat de 

prijsstijging hoger is dan waarmee rekening is gehouden in de meerjarenbegroting.  

Daarnaast moeten wij rekeningen houden met het feit dat mogelijk aannemers opdrachten gaan 

weigeren (onderhoud als nieuwbouw) omdat: (a) hun portefeuille al vol zit (b) elders meer winst 

kunnen maken (c) geen personeel meer kunnen vinden. 

 

Het aantrekken van de economie heeft op termijn ook invloed op de vraag naar financiering.  

Conform het advies van de Aw is rekening gehouden met een lichte rentestijging in het 

meerjarenperspectief. Een snelle economische groei kan leiden tot een hogere rentestijging. Een 

rentestijging van een lening met 1% a 2% heeft al behoorlijke effecten op onze investeringsruimte.  

                                                      
9 Bij de behandeling van de parameters is bepaald dat de eerste drie scenario’s doorgerekend zouden 
worden.  
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7. Bedrijfswaarde per 1 januari 2018 
  

De bedrijfswaarde geeft inzicht in de effecten van gewijzigde uitgangspunten t.a.v. inflatie, huurstijging 

enz. In het onderstaande overzicht is de bedrijfswaarde per 1 januari 2018 benaderd. Deze 

bedrijfswaarde kan nog iets afwijken van de definitieve bedrijfswaarde in de jaarrekening 2017. 

 

Een aantal aandachtspunten bij de bedrijfswaarde: 

- de disconteringsvoet bedraagt 4,60%. Deze is gebaseerd op onze eigen gemiddelde rentevoet 

over 2016 van 3,85% met een risico-opslag van 0,75%. Het WSW hanteert voor de toetsing een 

disconteringsvoet van 5%; 

- conform de nieuwe richtlijnen is de minimale exploitatieduur van een complex altijd 15 jaar, 

tenzij er sprake is van een geplande sloop; 

- huurharmonisatie is voor 5 jaar ingerekend;  

- alle ingerekende nieuwbouwprojecten worden opgeleverd na 2017 en zijn daarom niet 

meegenomen; 

- voor de ontwikkeling van kosten en opbrengsten zijn dezelfde parameters als voor de 

meerjarenbegroting gehanteerd.  

 

Overzicht bedrijfswaarde 

    2018      2017   

DAEB

Bedrijfswaarde 75,0         68,7         

Grondwaarde 9,1           8,5           

Totale bedrijfswaarde 84,1         77,2         

Niet DAEB

Bedrijfswaarde 3,8           5,4           

Grondwaarde 0,3           0,6           

Totale bedrijfswaarde 4,1           6,0           

Daeb en niet DAEB tesamen

Bedrijfswaarde 78,8         74,1         

Grondwaarde 9,4           9,1           

Totale bedrijfswaarde 88,2         83,2         

 
 

De afwijking ten opzichte van vorig jaar is voornamelijk het gevolg van de navolgende aanpassingen: 

 Verlenging levensduur in lijn met het SVB, dan wel de minimale levensduur van 15 jaar. 

 Verhoging van de grondwaarde. Tot 2016 werd een grondwaarde meegenomen op basis van de 

oorspronkelijk aanschafwaarde en vanaf dit jaar wordt de genormaliseerde opbrengstwaarde van 

€ 20.000,- minus kosten van sloop en bouwrijp maken e.d. ad € 15.000,- opgenomen als 

grondwaarde. Per saldo een opbrengstwaarde per vhe van € 5.000,-.  

 Wijziging parameters (met name de verhuurdersheffing) en het beter kunnen inrekenen van de 

effecten van het huurprijsbeleid.   
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8. Treasurydoelstellingen 2018 
 

Er vinden in 2018 geen renteconversies plaats. In het eerste kwartaal van 2018 zal wel een lening 

afgelost worden van € 4,5 miljoen.  

In 2018 zal een lening aangetrokken moeten worden van 7,5 miljoen euro. Deze financiering is 

noodzakelijk in verband met: 

a. de aflossing van een lening in het eerste kwartaal van 2018 (€ 4,5 miljoen) 

b. de restant financiering voor de realisatie van de Herbergier (17 vhe’s) en de financiering van 

het nieuwbouwproject Groenestein (12 vhe’s) 

Het geheel overziend is sprake van een beperkte treasury opgave in 2018.  

 

Als lange termijn doelstelling voor de treasury geldt een verdere verlaging van de toekomstige 

rentelasten (gemiddelde financieringsrente leningenportefeuille). Gecombineerd met een beperking 

van het renterisico. De mogelijkheden op korte termijn om deze doelstelling te realiseren zijn zeer 

beperkt. Het WSW wil nu namelijk niet meewerken aan een integrale herstructurering van onze 

leningenportefeuille. 

 

Wij hebben de mogelijkheid gecreëerd om in te spelen op onverwachte ontwikkelingen. Binnen de 

huidige financieringsstructuur bestaat hiervoor voldoende ruimte. De aanwezige kredietfaciliteit van  

€ 1 miljoen is nog volledig ter beschikking. Uitgangspunt is dat de rente op de rekening-courant lager 

zal zijn dan op de langere termijn financiering. 

 

Habeko wonen hanteert een eigen signaleringsgrens voor het renterisico van 15% van de totale 

leningenportefeuille . Deze grens houdt in dat het jaarlijkse bedrag aan renteherziening en/of 

herfinanciering niet hoger mag zijn dan deze marge.  

 

In onderstaande tabel hanteren we deze systematiek voor onze leningenportefeuille. Hieruit kan 

worden geconcludeerd dat Habeko wonen geen bovenmatig renterisico loopt. 

 

  
 

Om toekomstige duurzame investeringen te financieren, zullen de komende jaren nieuwe leningen 

worden aangetrokken. Hierdoor zal het renterisico een aantal jaren boven de risicogrens van het 

WSW uit komen. Zie hiervoor het navolgende overzicht: 

 

  

 Herfinan-

ciering 

Rente 

herziening

Totaal Renterisico 

obv lening 

portefeuille 

ultimo 2017

2018 4.500        4.500   12,7%

2019 745        745      2,1%

2020 3.200        1.009     4.209   11,9%

2021 4.000        4.000   11,3%

2022 1.744     1.744   4,9%

2023 4.000        1.536     5.536   15,6%

2024 -       0,0%

2025 117        117      0,3%

2026 -       0,0%

2027 -       0,0%
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De geel gearceerde percentages in bovenstaande tabel gelden als signalering in het kader van het 

treasurybeleid. In de basisbegroting blijven de ICR / DSCR en dekkingsratio boven de gestelde norm.  

 

Zodra een nieuwbouwverplichting is aangegaan richten wij ons op het, binnen de kaders van het 

treasurystatuut, beperken van de renterisico’s. Bij een sterk oplopende rente bestaat overigens de 

mogelijkheid dat de nieuwbouwopgave financieel niet haalbaar is. Er zullen dan (tijdelijk) geen nieuwe 

investeringen plaats kunnen vinden.  

 

Om nieuwbouw te realiseren is financiering noodzakelijk. Het gemiddelde financieringsbedrag van 

€ 21.000 per vhe ultimo 2017 zal oplopen naar ca. € 49.000,- per vhe in 2027. Waarbij daarnaast de 

Loan To Value (verhouding leningen/bedrijfswaarde) zich rond de 60% begeeft en ver onder de norm 

van 75% blijft. Dit geldt ook voor de overige kengetallen (zie bijlage 3). 

 

Toegang tot de financieringsmarkt en het WSW 

Eén van de doelstellingen in het treasurystatuut en het jaarplan is het bewaken en zeker stellen van 

de financierbaarheid van zowel DAEB als niet-DAEB activiteiten. Hierbij is van belang om voldoende 

toegang tot de geld- en kapitaalmarkt op zowel korte als lange termijn te behouden. 

Met name voor de DAEB- activiteiten is de bereidheid tot borgstelling van het WSW van belang.  

 

Het WSW heeft in oktober 2017 Habeko wonen een concept borgingsplafond en 

borgstellingsverklaring afgegeven voor de komende drie jaar. Het concept borgingsplafond is 

toereikend voor ons investeringsprogramma. 

Voor toekomstige financieringsruimte is het onzeker welk borgingsplafond wij per jaar krijgen. Zeker 

in het licht van de huidige politieke ontwikkelingen. 

 

 

 

  

 Financiering 

van 

nieuwbouw 

 Herfinan- 

ciering 

Rente 

herziening

Totaal Renterisico 

obv leningen 

portefeuille 

incl. nieuwe 

leningen 

primo jaar

2018 3.000         4.500     -         7.500     18,6%

2019 9.500         -         745        10.245    23,8%

2020 10.800       3.200     1.009     15.009    31,8%

2021 8.500         4.000     -         12.500    20,7%

2022 5.000         -         1.744     6.744     9,8%

2023 2.500         4.000     1.536     8.036     11,7%

2024 16.500       -         16.500    22,1%

2025 2.500         -         117        2.617     3,0%

2026 18.000       -         18.000    20,5%

2027 1.000         -         -         1.000     0,9%
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Vanuit bovenstaande overwegingen heeft de treasurycommissie als beperkte 

doelstellingen voor 2018 vastgesteld: 

- efficiënt inzetten van de overtollige liquide middelen om zoveel mogelijk rendement te 

behalen. Dit is alleen mogelijk binnen de kaders van het treasurystatuut en het reglement 

financieel beleid en beheer; 

- het aflossen van een lening ter hoogte van € 4,5 miljoen in het eerste kwartaal van 2018; 

- het aantrekken van ca. € 4,5 miljoen in vorm van een lening ter dekking van een aflossing 

in het eerste kwartaal van 2018; 

- het aantrekken van ca. € 3,0 miljoen in de vorm van een lening ter dekking van de 

langdurige financieringsbehoefte in loop van het jaar; 

- de mogelijkheden blijven onderzoeken om bestaande leningen vervroegd af te aflossen. 

 

Doelstellingen op langere termijn: 

- anticiperen op de ontwikkelingen bij het WSW om borging te blijven verkrijgen voor 

nieuw aan te trekken leningen; 

- minimaliseren van de gemiddelde rentevoet van de leningenportefeuille door actief te 

reageren op vastgelegde omvangrijke verplichtingen; 

- evenredige spreiding van de herfinancierings- en renterisico’s. Rekening houdend met 

het maximum renterisico van 15% van de totale leningenportefeuille per kalenderjaar; 

- bewaken schoksgewijze ontwikkelingen in de kapitaalmarkt. Mocht hier sprake van zijn 

dan moet overwogen worden om de condities aan te passen (eventueel met 

boeterente). 
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9. Winst- en verliesrekening over 2018 
(x € 1.000,-) o.b.v. functionele indeling 

  

Prognose 

jaar 2017

Begroting 

2018

Huuropbrengsten 12.356         12.623         

Opbrengsten servicecontracten 269              325              

Lasten servicecontracten -271            -264            

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -2.665         -2.886         

Lasten onderhoudsactiviteiten -4.151         -2.954         

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -1.389         -1.666         

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 4.149           5.178           

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 92                -              

Toegerekende organisatiekosten -2                -3                

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 90                -3                

Overige w aardeveranderingen vastgoedportefeuille -              -2.623         

Niet-gerealiseerde w aardeveranderingen vastgoedportefeuille 1.414           2.402           

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 1.414           -221            

Opbrengst overige activiteiten 18                17                

Kosten overige activiteiten -12              -11              

Netto resultaat overige activiteiten 6                  6                  

Overige organisatiekosten -166            -178            

Leefbaarheid -49              -51              

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 4                  -              

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.456         -1.296         

Saldo financiële baten en lasten -1.452         -1.296         

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 3.991           3.435           

Belastingen -653            -911            

RESULTAAT NA BELASTINGEN 3.338           2.524           
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Winst- en verliesrekening over 2018 
(x € 1.000,-) o.b.v. categoriale indeling 

 

De begroting wordt verder uitgewerkt en toegelicht op basis van het categoriaal model zonder 

onderscheid naar bedrijfsactiviteit. Deze indeling past beter bij het monitoren en beheersen van onze 

bedrijfsopbrengsten en -lasten. 
 

 

OMSCHRIJVING

Jaarrekening 

2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

. Huuropbrengsten 12.187 12.291 12.356 12.623

. Opbrengsten servicecontracten 269 319 269 325

. Netto verkoopresultaat vastgoed 233 0 84 0

. Overige bedrijfsopbrengsten 24 18 18 17

Som der bedrijfsopbrengsten 12.713 12.628 12.727 12.965

BEDRIJFSLASTEN

. Afschrijv. op imm. en mat. vaste activa 54 52 52 47

. Ov. waardeveranderingen -884 0 0 2.623

. Lonen en salarissen 823 832 821 846

. Sociale lasten 136 151 141 146

. Pensioenlasten 135 137 138 142

. Lasten onderhoud 2.439 4.041 4.151 2.954

. Leefbaarheid 44 47 49 51

. Lasten servicecontracten 255 306 271 264

. Overige bedrijfslasten 2.630 3.226 3.075 3.563

Som der bedrijfslasten 5.632 8.792 8.698 10.636

Niet Gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 17.523 1.406 1.414 2.402

Financiële baten en lasten

. Waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten 147 0 0 0

. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 15 0 4 0

. Rentelasten en soortgelijke lasten 1.563 1.471 1.456 1.296

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFS-

UITOEFENING voor BELASTINGEN 22.909 3.771 3.991 3.435

. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsoefening 961 610 653 911

JAARRESULTAAT OBV MARKTWAARDE 21.948 3.161 3.338 2.524

Correctie naar jaarresultaat obv historische kostprijs 

Overige waardeverandering -884                            -                        -                        2.623                     

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -17.523                       -1.406                   -1.414                   -2.402                    

Afschrijving op materiele vaste activa -2.471                         -2.494                   -2.500                   -2.500                    

Totaal correctie -20.878                       -3.900                   -3.914                   -2.279                    

Jaarresultaat obv historische kostprijs 1.070                          -739                      -576                      245                        
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10. Toelichting winst- en verliesrekening over 2018 
 

In de toelichting op de cijfers 2018 en in relatie tot de cijfers uit de jaarrekening 2016, begroting 

2017 en de prognose (gebaseerd op dashboard augustus 2017) kunnen door afronding kleine 

verschillen zijn ontstaan. Bedragen x € 1.000,-. 

 

 
Netto huur woningen en woongebouwen 

De huuropbrengsten in 2018 zijn voornamelijk hoger door de opgeleverde nieuwbouw in 2018 (17 

vhe’s de Herbergier) en de ingerekende huurverhoging van 1,4% voor 2018. Daarnaast is er de 

doorwerking van de huurverhoging (0,64%) van vorig jaar en de harmonisaties in 2017.  

 

De streefhuur bedraagt bij Habeko wonen (in principe) 70,5% van de maximale redelijke huur. Wij 

hanteren alle uitgangspunten voor de diverse huurgroepen die genoemd zijn in het in 2016 herijkte 

Strategisch Voorraad Beheersplan. 

 

Onroerende goederen niet zijnde woningen  

De huuropbrengst inzake onroerende goederen niet zijnde woningen betreft voornamelijk de 

verhuur aan de gemeente Alphen aan den Rijn van de ruimte “Centrum voor Jeugd & Gezin”. 

Daarnaast gaat het om de opbrengst verkregen uit de verhuur van garages. 

 

Huurderving 

De voor 2018 begrote huurderving van 0,25% betreft een inschatting van derving als gevolg van 

leegstand en als gevolg van oninbaarheid van vorderingen uit hoofde van de huur. 

 

 
De opbrengsten servicecontracten betreffen voornamelijk (€ 235.000,-) de op basis van voorschot in 

rekening gebrachte servicekosten bij huurders. Hier tegenover staan de verwachte kosten die zijn 

verantwoord onder de post "Lasten servicecontracten". Per saldo hebben deze twee posten voor 

wat betreft de te verrekenen servicekosten geen invloed op het resultaat. 

De post niet verrekenbare servicekosten bedraagt voor 2018 ca. € 90.000,- en betreft voornamelijk 

de vergoeding voor zonnepanelen. 

 

 
In aansluiting op het SVB zijn  geen verkopen in 2018 ingerekend. Door terugkoop van de 

Koopgarantwoningen (VOV) en wederverkoop van deze woningen onder Koopstart, is het mogelijk 

HUUROPBRENGSTEN Jaarreke-

ning 2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

Nettohuur woningen en woongebouwen 12.178 12.280 12.343 12.613

41 42 40 42

Af: huurderving wegens leegstand -32 -31 -27 -32 

Totaal 12.187 12.291 12.356 12.623

Onr. goederen, niet zijnde woningen (garages/kantoorruimte)

OPBRENGSTEN SERVICECONTRACTEN Jaarreke-

ning 2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

Voorschot servicekosten verrekenbaar 245 295 234 235

Voorschot servicekosten niet verrekenbaar 24 24 35 90

Totaal 269 319 269 325

NETTO VERKOOPRESULTAAT VASTGOED Jaarreke-

ning 2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

Verkoop onroerende goederen 233 0 84 0

Totaal 233 0 84 0
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dat er in enig jaar toch een verkoopresultaat ontstaat. Gezien de relatieve kleine omvang van de 

portefeuille VOV (ca 50 woningen) en de onvoorspelbaarheid van het terugkoopmoment van deze 

woningen, is het mogelijk resultaat, niet in deze begroting ingerekend. 

 

 
De contributie betreft de opbrengst van de maandelijks betaalde gelden door de huurders vanwege 

lidmaatschap van de vereniging. 

 

De post vergoeding administratiekosten betreft de van huurders ontvangen vergoedingen voor het 

afsluiten van huurovereenkomsten en voor de administratie van de servicekosten. Ook de 

vergoedingen voor het beheren van de administratie van de diverse Verenigingen van Eigenaren 

(VvE's) worden hier verantwoord.  

 

 
De berekening van de afschrijvingskosten van Materiele Vaste Activa ten dienste van de exploitatie 

wordt gebaseerd op de lineaire afschrijvingsmethodiek.  

 

 
Bij de activering van nieuwbouw of verbeteringen wordt de investering getoetst (inclusief de 

oorspronkelijke investering van het betreffende complex) aan de marktwaarde van dat betreffende 

complex. Wanneer de marktwaarde lager uitkomt dan het investeringsbedrag, zal dit resulteren in 

een afwaardering van de boekwaarde (investeringen) tot marktwaarde. De precieze hoogte van de 

afwaardering kan bij de realisatie (jaarrekening) afwijken van de begroting daar de marktwaarde per 

definitie zal afwijken van de begrote marktwaarde. Dit komt door de ontwikkeling van de 

marktprijzen in loop van het jaar.  

 

De afwaardering kent de navolgende onderverdeling: 

Afwaardering marktwaarde van de te slopen woningen aan de Groenestein  € 0,6 miljoen 

Afwaardering woningverbetering / groot onderhoud 2018   € 0,6 miljoen 

Afwaardering nieuwbouw stichtingskosten naar marktwaarde    € 1,4 miljoen 

 

De post overige waardeverandering heeft geen effect op onze kasstroom. 

 

OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN Jaarreke-

ning 2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

Contributie 3 3 3 3

Vergoeding administratiekosten 18 13 14 13

Overige bedrijfsopbrengsten 3 2 1 1

Totaal 24 18 18 17

AFSCHRIJVINGEN Jaarreke-

ning 2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

54 52 52 47

Totaal 54 52 52 47

Afschrijvingen MVA ten dienste van de exploitatie

OVERIGE WAARDEVERANDERINGEN Jaarreke-

ning 2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

Waardeverandering vastgoed portefeuille -884 0 0 2.623

Totaal -884 0 0 2.623
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De onderhandelingen voor de CAO 2017 stagneren. Voor 2018 zijn de salarissen 2017 conform 

prognose geïndexeerd met de verwachte looninflatie van1,9%.  

 

 
Een groot deel van de premies voor 2018 is nog niet bekend. De sociale lasten zijn daarom ten 

opzichte van 2017 verhoogd met de verwachte salarisontwikkelingen per 1 januari 2018 en daarna 

geïndexeerd met de looninflatie.  

 

 
De pensioenpremies voor 2018 zijn nog niet bekend. De pensioenlasten zijn daarom ten opzichte van 

2017 verhoogd met de verwachte salarisontwikkelingen per 1 januari 2018 en daarna geïndexeerd 

met de looninflatie.  

 

 

 
De lasten onderhoud zijn gebaseerd op hetzelfde onderhoudsniveau als voorgaande jaren. De 

effecten van het herijkte SVB zijn vertaald in deze onderhoudsbegroting.  

 

Het planmatig onderhoud betreft met name het preventieve cyclisch onderhoud (o.a. werkzaam-

heden aan het casco zoals schilderwerk), contractonderhoud (o.a. cv-onderhoudscontracten) en het 

treffen van energiebesparende maatregelen. Door zo goed mogelijk in de tijd te plannen, wordt 

getracht de fluctuaties in de totale kostenomvang te minimaliseren. Dit is gezien de aard, omvang en 

noodzaak van de werkzaamheden echter niet altijd optimaal te realiseren. Aan de begroting 2018 ligt 

een per complex gespecificeerd overzicht ten grondslag.  

 

Voor de begroting 2018 is uitgegaan van een mutatiegraad van 4,5 (86 mutaties). Bij mutatie 

onderhoud werd tot vorig jaar de kosten van aftercyclisch onderhoud meegenomen. Aftercylisch 

onderhoud is planmatig onderhoud dat op verzoek van de huurder bij de ingreep (groot onderhoud 

LONEN EN SALARISSEN Jaarreke-

ning 2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

Lonen en salarissen 823 832 821 846

Totaal 823 832 821 846

SOCIALE LASTEN Jaarreke-

ning 2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

Premie sociale lasten 124 128 126 130

Ziekengeldverzekering 12 23 15 16

Totaal 136 151 141 146

PENSIOENLASTEN Jaarreke-

ning 2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

Pensioenpremies 135 137 138 142

Totaal 135 137 138 142

LASTEN ONDERHOUD Jaarreke-

ning 2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

Planmatig onderhoud 1.598 2.748 3.003 1.907

Reparatieonderhoud 358 393 240 316

Mutatieonderhoud 483 400 308 183

Aanbod zonnepanelen eengezinswoningen 0 500 600 548

Totaal 2.439 4.041 4.151 2.954
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e.d.) in het verleden niet is uitgevoerd. Daar het cyclisch onderhoud planmatig onderhoud betreft, is 

het vanaf dit begrotingsjaar verantwoord bij planmatig onderhoud. Dit verklaart tevens de lagere 

kosten voor mutatie onderhoud. 

 

Bij reparatieonderhoud werden tot vorig jaar de kosten van aftercyclisch onderhoud meegenomen. 

Gezien het cyclische karakter worden deze vanaf begin 2017 verantwoord onder planmatig 

onderhoud. Dit verklaart tevens de lagere kosten voor reparatie onderhoud. 

 

In 2018 hebben we groot onderhoud gepland aan 15 woningen in de Beatrixstraat en Wilhelminalaan  

in Koudekerk aan den Rijn. In totaal een uitgave van € 0,6 miljoen inclusief € 84.000,- aan 

energiemaatregelen (o.a. dakisolatie en vloerisolatie). Uitgangspunt is dat deze uitgaven geactiveerd 

worden. 

 

Dit jaar zal er voor € 50.000,- geïnvesteerd worden in zonnepanelen die geplaatst zullen worden op 

appartementsgebouwen (meergezinswoningen). Daarnaast is een bedrag van € 500.000,- 

gereserveerd voor een aanbod aan huurders om zonnepanelen te plaatsen op eengezinswoningen. 

Wij investeren op deze wijze € 550.000,- extra in de duurzaamheid van onze woningen. Wij 

verwachten dat voor de bewoners de verlaging van de woonlasten de belangrijkste motivatie is om 

deel te nemen.   

 

De asbestinventarisatie is in 2017 afgerond. De uitkomsten zijn gecommuniceerd met de bewoners 

en zijn complexmatig vastgelegd. Op basis van de inventarisatie is in de begroting een eerste invulling 

gegeven om preventief asbest te gaan saneren. Voorlopig zijn alleen kosten opgenomen voor sanering 

van asbest wat zichtbaar is in de woning. Het betreft o.a. het saneren van vensterbanken, kruipluiken, 

dorpels en riolering in de kruipruimte. Bij groot onderhoud wordt vanwege sloop- en 

breekwerkzaamheden mogelijk constructief verwerkt asbest gesaneerd. Een voorbeeld hiervan is  

asbest in de spouw ter plaatse van kozijnen en metselwerk. Het blijft echter in alle gevallen 

onmogelijk om alle asbest te verwijderen die in woningen zijn verwerkt. In 2017 is gestart met het 

opstellen van een asbestbeleidsplan. Dit plan zal in 2018 worden vastgesteld. De nadere discussie 

over de uitgangspunten kan nog aanleiding geven tot aanpassing van de werkwijze gericht op de 

sanering.  

 

Verder is rekening gehouden met asbestsanering bij mutaties of reparatieverzoeken. Het betreft 

meestal asbesthoudende vloerbedekking. Voor 2018 is een bedrag gereserveerd van € 125.000,-. 

 

 
Onder leefbaarheid zijn kosten opgenomen van fysieke ingrepen (niet zijnde investeringen) en 

uitgaven voor activiteiten in de omgeving van woongelegenheden van Habeko wonen, die de 

leefbaarheid in buurten en wijken ten goede moeten komen. De grootste post hierin betreft de 

kosten voor de achterpadverlichting in de woonomgevingen waar Habeko wonen haar bezit heeft 

(ca. € 30.000,-). De inspanningen die Habeko wonen vanuit de werkorganisatie alleen of samen met 

andere maatschappelijk gedreven partijen levert in het kader van o.a. vitale kernen of zorg voor 

ouderen, komen hier niet tot uiting.  

 

LEEFBAARHEID Jaarreke-

ning 2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

Leefbaarheid 44 47 49 51

Totaal 44 47 49 51
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De lasten servicecontracten betreffen voornamelijk de kosten die als servicekosten worden 

doorberekend aan de huurders (zie ook onderdeel opbrengsten servicecontracten). Daarnaast 

betreft het de niet verrekenbare kosten (€ 30.000,-) met betrekking tot glasbreuk en de kosten voor 

exploitatie van zonnepanelen.  

 

 

 
In het onderstaande worden de belangrijkste posten nader toegelicht. 

 

 
 

De OZB en Waterschapheffingen voor 2018 zijn gebaseerd op de prognose over 2017. Hierbij is 

rekening gehouden met mutaties in het woningbestand als gevolg van verkoop in 2017. Voor 2017 

stijgen de WOZ-waarden met gemiddeld 3,8%. De totale waardering op peildatum 1 januari 2017  

(WOZ 2018) bedraagt ca. € 339 miljoen. Een onzekere factor is het te hanteren belastingtarief door 

de gemeente en het Hoogheemraadschap. 

 

De stijging van de post belastingen wordt voornamelijk veroorzaakt door oplevering van nieuwbouw 

en waardestijging WOZ-waarden. 

 

LASTEN SERVICECONTRACTEN Jaarreke-

ning 2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

Verrekenbare servicekosten 244 295 234 235

Niet verrekenbare servicekosten 11 11 37 29

Totaal 255 306 271 264

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN Jaarreke-

ning 2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

Belastingen 497 522 497 527

Verzekeringen 32 35 33 36

Verhuurdersheffing 1.480 1.644 1.649 1.848

Saneringsheffing 0 125 0 130

Heffing ILT 11 20 20 20

Verkoopkosten 4 3 2 3

Energielabels 0 0 0 13

Uitzendkrachten/Ziekengeld 16 48 49 41

Specifieke projecten / ambities 33 158 153 271

Huisvestingskosten 28 34 30 30

Toezichtskosten 97 87 86 80

Overige personeelskosten 78 108 106 109

Kosten bewonersparticipatie 15 15 18 21

Algemene beheerskosten 339 427 432 434

Totaal 2.630 3.226 3.075 3.563

Belastingen Jaarreke-

ning 2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

Belastingen 497 522 497 527

Totaal 497 522 497 527
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Op 31 januari 2017 is de Eerste kamer akkoord gegaan met de Wet Verhuurdersheffing. Hiermee 

zijn de tarieven bekend voor de jaren 2018 tot en met 2023. Onder bepaalde voorwaarden is het 

mogelijk om korting te krijgen op de verhuurdersheffing. Wij zullen, daar waar het mogelijk is, 

gebruik maken van deze regeling. Deze kortingen zijn voorzichtigheidshalve niet ingerekend in de te 

betalen heffing. 

 

 
Overeenkomstig het advies van het WSW hebben wij voor de jaren 2018 - 2022 een saneringsheffing 

van 1% van de jaarhuur ingerekend.   

 

 

 
De specifieke projecten zijn de financiële vertaling van de voorgenomen doelstellingen die Habeko 

wonen zich naast de reguliere uitdagingen heeft gesteld (zie toelichting). 

De doelstellingen zijn voor 2018: 

 

Omschrijving Bedrag

Reguliere activiteiten

Visitatie MB 30.000        

Ondernemingsplan MB 30.000        

Marktonderzoek n.a.v. prestatieafspraken MB 10.000        

Innovaties MB 5.000          

Projecten

Strategisch Informatie Plan CvH 132.000      

Europese privacy wetgeving GdH 21.000        

Kosten personeelsplan w.o medewerkers 

ontwikkelen op kern compententies

MB

38.000        

Aanpassen statuten aan veegwet MB 5.000          

Totaal ambities 271.000      

 Verant-

woordelijk 

MT lid 

 
. 

Verhuurdersheffing Jaarreke-

ning 2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

Verhuurdersheffing 1.480 1.644 1.649 1.848

Totaal 1.480 1.644 1.649 1.848

Saneringsheffing Jaarreke-

ning 2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

Saneringsheffing 0 125 0 130

Totaal 0 125 0 130

Specifieke projecten / ambities Jaarreke-

ning 2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

Specifieke projecten / ambities 33 158 153 271

Totaal 33 158 153 271
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De kosten inzake de raad van commissarissen betreffen vooral de honoraria (€ 48.000,-) en de 

kosten voor opleiding en advies (beide € 10.000,-). 

 

 
De post reis- en verblijfkosten betreft voornamelijk de vergoedingen woon-werkverkeer, zakelijke 

kilometers, verblijfkosten vanwege te volgen opleidingen/cursussen en de autokosten van de 

directeur-bestuurder. 

 

Voor behoud en uitbreiding van het kennisniveau heeft Habeko wonen een opleidingsbudget voor 

2018 beschikbaar dat gelijk is aan 4% van de brutolonen. Dit budget is voor zowel individuele als 

voor organisatie brede opleidingen. Invulling van het totale budget vindt plaats op basis van 

individuele opleidingswensen van zowel de werknemer als de leidinggevende zoals besproken en 

vastgelegd in het planningsgesprek. 

 

Opleidingen van de werknemer die niet nodig zijn voor de huidige functie, kunnen worden gevolgd 

vanuit het persoonlijk loopbaanontwikkelingsbudget (CAO bepaald). Het gaat dan om 

opleidingen/cursussen welke toekomst gericht zijn en bijdragen aan de loopbaanperspectieven van de 

werknemer. 

 

Onder de gratificaties zijn onder andere de eindejaarsuitkering en jubileumgratificaties opgenomen.  

 

Onder de overige personeelskosten zijn kosten opgenomen zoals o.a. eindheffing 

werkkostenregeling, werving personeel, personeelsactiviteiten en Arbo inventarisatie. 

 

 
De algemene beheerskosten bestaan uit een groot aantal posten. Belangrijke componenten vormen 

automatiseringskosten (€133.000,-) en kosten externe controle (€ 62.000,-) Voor een gedetailleerde 

uitsplitsing verwijzen wij naar bijlage 10. 

Toezichtskosten Jaarreke-

ning 2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

Raad van commissarissen 91 81 80 76

Raad van afgevaardigden 4 0 0 0

Klachtencommissie 2 3 3 3

Verenigingskosten 0 3 3 1

Totaal 97 87 86 80

Overige personeelskosten Jaarreke-

ning 2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

Reis- en verblijfkosten 21 26 23 24

Opleidingen 26 30 30 35

Vergoedingen 2 1 3 3

Representatiekosten 1 2 2 2

Gratificaties 14 20 20 17

Loopbaanontwikkelingsbudget 7 7 5 6

Advieskosten P&O 1 4 4 4

Kosten OR 0 2 2 2

Overige personeelskosten 6 16 17 16

Totaal 78 108 106 109

Algemene beheerskosten Jaarreke-

ning 2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

Algemene beheerskosten 339 427 432 434

Totaal 339 427 432 434
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Waar het gaat om de algemene beheerskosten wijzen we nog op de volgende zaken: 

 

De kosten voor haalbaarheidsstudies betreffen de eerste kosten van onderzoek naar mogelijkheden 

inzake vastgoedontwikkeling. Per jaar zijn twee onderzoeken begroot. 

 

Onder de post verhuurkosten is naast verwachte juridische kosten inzake uit handen gegeven huur- 

en overige vorderingen, rekening gehouden met een eventuele noodzakelijke dotatie aan de 

voorziening van de overige vorderingen. Ook de kosten inzake de jaarlijkse huurverhoging (mailing) 

en advertentiekosten van niet-DAEB woningen worden hieronder opgenomen. 

 

Onder de post communicatie is een budget opgenomen inzake de communicatie met onze klanten en 

stakeholders. Daarnaast is een bedrag opgenomen voor de welkomstpas voor onze nieuwe huurders. 

  

Onder overig is een post opgenomen voor het opnieuw beoordelen van het energielabel van de 

woningen. 

 

Onder de kosten automatisering zijn diverse kosten opgenomen zoals beheer kantoorautomatisering, 

digitaal archief (E-archief), websitebeheer etc. Het grootste aandeel in de kosten (ca. € 82.000,-) 

betreft het contract met NCCW als primair systeem. 

 

 
Door marktontwikkelingen stijgt of daalt de waarde van het bezit exclusief het effect van 

onrendabele investeringen (RJ 213).  

De begroting en de werkelijke realisatie (jaarrekening) van de marktwaarde kan afwijken. Dit komt 

door ontwikkeling van de marktprijzen in loop van het jaar. 

 

In de begroting 2018 is uitgegaan van 1% waardestijging (conform advies Aw). 

 

De niet gerealiseerde waardeveranderingen VGP hebben geen effect op de kasstroom. 

 

 
 

 

Het beleid van Habeko wonen is erop gericht om niet meer liquiditeit dan nodig aan te houden. In dit 

beleid past ook de kredietfaciliteit bij de BNG om een tijdelijk tekort op te vangen (maximaal € 1 

miljoen). 

 

Jaarreke-

ning 2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille 17.505 1.406 1.414 2.402

Totaal 17.523 1.406 1.414 2.402

NIET GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN VGP

FINANCIELE BATEN EN LASTEN Jaarreke-

ning 2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

Waardeveranderingen van financiele vaste activa en effecten -147 0 0 0

Rentebaten 15 0 4 0

Rentelasten 1.563 1.471 1.456 1.296

De geraamde rentelasten bestaan uit:

- rente over opgenomen kredietfaciliteit 0

- rente over opgenomen geldleningen 1.296

Totaal rentelasten 1.296
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De leningenportefeuille van Habeko wonen bestaat uit fixe en annuïtaire leningen. Fixe leningen 

worden in één keer aan het einde van de looptijd afgelost. De daling van de post rentelasten vloeit 

voort uit lagere overeengekomen rentepercentages bij renteherziening. Daarnaast daalt deze post als 

gevolg van reguliere (annuïtaire) aflossingen en een aflossing in 2017 van € 4 miljoen. 

 

In 2018 is er een aflossing van € 4,5 miljoen aan het begin van het jaar. En er zal een lening 

aangetrokken moeten worden van € 7,5 miljoen. In 2018 is er geen sprake van renteconversie(s).  

 

 
In de begroting 2018 is rekening gehouden met de gehanteerde uitgangspunten bij de eerdere 

aangiften vennootschapsbelasting over voorgaande jaren. De jaren 2008 tot en met 2015 zijn door de 

belastingdienst goedgekeurd en aangeslagen overeenkomstig onze aangiften. Dit geeft ons dus enige 

"zekerheid" dat we de aangiften overeenkomstig de zienswijze van de belastingdienst opstellen. 

 

In de aangiften 2012 tot en met 2014 is conform de fiscale regels een tijdelijke afwaardering van het 

vastgoed verantwoord. Door deze tijdelijke afwaardering heeft Habeko wonen feitelijk een uitstel 

van betaling. Basis voor deze afwaarderingen zijn de lage WOZ-waarden in 2012 t/m 2014. Door het 

vormen van een voorziening latente belastingverplichting voor deze afwaarderingen, betaalt Habeko 

wonen nog geen vennootschapsbelasting aan de belastingdienst. De belastinglast wordt wel 

verantwoord in de betrokken jaren. De kosten worden dus wel verantwoord, maar er wordt nog 

niets betaald. In feite ontstaat er een rentevoordeel door uitgestelde betaling. 

 

Door de afwaarderingen is er in de jaren 2012 t/m 2014 fiscaal gezien verlies geleden. Dit fiscale 

verlies wordt gecompenseerd met fiscale winsten in de volgende jaren. In 2016 is volgens de aangifte 

4,7 miljoen gecompenseerd. Ook de volgende jaren laten positieve fiscale resultaten zien, dit mede 

als gevolg van de stijging van de WOZ-waarde. Wij verwachten dat wij vanaf 2019 daadwerkelijk 

vennootschapsbelasting zullen gaan betalen. 

  

Samen met onze accountant Baker Tilly Berk brengen wij de tijdelijke verschillen tussen 

bedrijfseconomische en fiscale waarderingen van de activeringen (marktwaarde) inzichtelijk. Mogelijk 

moeten deze verschillen ook in de jaarrekening tot uiting komen. Dit zal dan in de vorm gaan van een 

actieve hetzij passieve belastinglatentie. Waarbij de post VPB als sluitpost gebruikt gaat worden. De 

hoogte van deze post is nu niet te bepalen. Deze zienswijze heeft geen invloed op de kasstromen.  

BELASTINGEN Jaarreke-

ning 2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

Belastingen 961 610 653 911
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Bijlage 1: Begroting 2018 & meerjarenbedrijfsbegroting 2019 t/m 2027  
Winst- en Verliesrekening op basis van het categoriaal model (x € 1000,-) 

  

OMSCHRIJVING

Jaarrekening 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Begroting 

2025

Begroting 

2026

Begroting 

2027

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

. Huuropbrengsten 12.187 12.291 12.623 13.006 13.593 14.275 14.852 15.375 15.870 16.382 16.891 17.315

. Opbrengsten servicecontracten 269 319 325 355 370 370 370 370 370 370 370 370

. Netto verkoopresultaat vastgoed 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

. Overige bedrijfsopbrengsten 24 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Som der bedrijfsopbrengsten 12.713 12.628 12.965 13.378 13.980 14.662 15.239 15.762 16.257 16.769 17.278 17.702

BEDRIJFSLASTEN

. Afschrijv. op imm. en mat. vaste activa 54 52 47 42 47 47 47 24 24 25 22 22

. Ov. waardeveranderingen -884 0 2.623 2.187 4.330 4.259 2.021 1.110 2.472 1.199 884 0

. Lonen en salarissen 823 832 846 863 884 904 929 954 978 1.002 1.027 1.053

. Sociale lasten 136 151 146 149 154 158 163 167 171 176 181 185

. Pensioenlasten 135 137 142 145 149 154 158 162 167 171 176 180

. Lasten onderhoud 2.439 4.041 2.954 3.458 3.346 2.731 3.577 3.051 4.070 4.518 3.395 2.541

. Leefbaarheid 44 47 51 52 53 54 56 57 59 60 62 63

. Lasten servicecontracten 255 306 264 257 259 259 259 259 259 259 259 259

. Overige bedrijfslasten 2.630 3.226 3.563 3.624 3.622 3.805 4.047 3.945 4.121 4.159 4.325 4.462

Som der bedrijfslasten 5.632 8.792 10.636 10.777 12.844 12.371 11.257 9.729 12.321 11.569 10.331 8.765

Niet Gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 17.523 1.406 2.402 2.465 2.529 2.659 2.747 2.834 2.894 2.954 3.017 3.072

Financiele baten en lasten

. Waardeveranderingen van financiele vaste activa en effecten 147

. Andere rentebaten en soortegelijke opbrengsten 15 0 0 3 8 13 20 23 29 22 23 28

. Rentelasten en soortgelijke lasten 1.563 1.471 1.296 1.496 1.912 2.284 2.746 2.988 3.194 3.428 3.338 3.148

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFS-

UITOEFENING voor BELASTINGEN 22.909 3.771 3.435 3.573 1.761 2.679 4.003 5.902 3.665 4.748 6.649 8.889

. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsoefening 961 610 911 725 644 626 588 1.144 958 898 1.345 1.718

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFS-

UITOEFENING na BELASTINGEN 21.948 3.161 2.524 2.848 1.117 2.053 3.415 4.758 2.707 3.850 5.304 7.171

nb De fluctuatie in de uitkomsten van de resultatenrekening wordt veroorzaakt door cycli van het onderhoud.



 

Woningbouwvereniging Habeko wonen begroting 2018 - 38  

 

Bijlage 2: Ontwikkeling Balans 

 
 

  

(x € 1000,-)

Activa:

Materiële vaste activa 251.124 256.265 266.990 277.176 285.899 292.790 298.766 304.946 310.645 314.483 317.532

Financiële vaste activa 3.683 1.306 577 577 577 577 577 577 577 577 577

Vlottende activa 159 555 688 555 639 615 1.035 693 694 973 919

Totaal activa 254.966 258.126 268.255 278.308 287.115 293.982 300.378 306.216 311.916 316.033 319.028

Passiva:

Eigen vermogen 203.274 205.799 208.647 209.765 211.817 215.231 219.989 222.697 226.548 231.851 239.019

Voorzieningen 6.967 5.243 3.863 2.656 1.622 760 70 70 70 70 70

Langlopende schulden 42.398 44.607 53.293 63.252 70.887 75.076 76.758 79.926 81.811 80.278 75.719

Kortlopende schulden 2.327 2.477 2.452 2.635 2.789 2.915 3.561 3.523 3.487 3.834 4.220

Totaal passiva 254.966 258.126 268.255 278.308 287.115 293.982 300.378 306.216 311.916 316.033 319.028

2017 2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025 2026 20272022
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Bijlage 3: Kengetallen  
 

 
 

Conclusie 

De uitkomsten van de kengetallen zijn dusdanig positief (m.n. de ICR/DSCR en dekkingsratio) dat er 

sprake is van een gezonde organisatie.  

Jaren

Kengetallen bezit

aantal Vhe DAEB 1.836 1.872 1.944 1.983 2.024 2.043 2.065 2.086 2.101 2.101

aantal vhe onzelfstandig DAEB 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

aantal Vhe niet -DAEB 37 34 34 33 32 33 31 30 30 30

aantal garages niet -DAEB 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Totaal 1.937 1.970 2.042 2.080 2.120 2.140 2.160 2.180 2.195 2.195

Rentedekkingsgraad (ICR) 1,5 3,6     2,5     2,2     2,3     1,8     2,0     1,7     1,6     2,0     2,4     

DSCR 1,1 1,9     1,5     1,5     1,5     1,4     1,5     1,5     1,5     1,6     1,6     

LTV verhouding lening en bedrijfswaarde max. 60% 53% 58% 61% 64% 63% 63% 63% 62% 60% 56%

Dekkingsratio (Leningen / Woz) max. 40% 15% 16% 17% 18% 18% 17% 18% 18% 17% 16%

Solvabiliteit obv bedrijfswaarde min. 22% 51% 48% 44% 41% 40% 41% 40% 41% 42% 45%

Solvabiliteit obv marktwaarde min 20% 80% 78% 75% 74% 73% 73% 73% 73% 73% 75%

Solvabiliteit obv volkshuisvestelijke bestemming min 20% 64% 61% 56% 54% 53% 54% 54% 54% 55% 58%

Marktwaarde in relatie tot de bedrijfswaarde min. 150% 259% 254% 243% 239% 234% 233% 229% 226% 226% 228%

Verhouding leningen en marktwaarde woningen max. 35% 21% 23% 25% 27% 27% 27% 27% 27% 26% 25%

Marktwaarde leningen irt nominale waarde leningen 90% 128% 122% 121% 116% 116% 115% 112% 109% 113% 113%

Maximale rente risico per jaar komende 5 jaar max. 15% 11% 2% 11% 10% 4% 14% 0% 0% 0% 0%

Gemiddelde rentelast leningen max 4,5% 3,6% 3,6% 3,8% 4,0% 4,3% 4,4% 4,7% 4,6% 4,3% 4,6%

Vreemd vermogen per vhe  (x € 1000,-) 22      24      30      33      33      35      40      41      49      49      

2027Normen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Bijlage 4: Liquiditeitsprognose 2018-2027 
(x € 1000,-) 

 
 

 

 

 

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ontvangsten

Huuropbrengsten 12.623 13.005 13.591 14.272 14.849 15.373 15.868 16.380 16.888 17.313

Opbrengsten servicecontracten 325 355 370 370 370 370 370 370 370 370

Overige bedrijfsopbrengsten 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Rentebaten 0 3 8 13 20 23 29 22 23 28

Saldo inkomende kasstromen 12.965 13.380 13.986 14.672 15.256 15.783 16.284 16.789 17.298 17.728

Uitgaven

Lasten onderhoud 2.954 3.458 3.346 2.731 3.577 3.051 4.070 4.518 3.395 2.541

Personeelskosten 1.133 1.157 1.187 1.216 1.249 1.283 1.316 1.350 1.384 1.419

Bedrijfskosten 998 990 851 841 934 947 1.012 948 1.008 1.046

Belastingen/verzekeringen 563 580 609 638 664 687 708 729 749 767

Verhuurdersheffing 1.848 1.920 2.022 2.181 2.300 2.310 2.401 2.483 2.569 2.649

Saneringsheffing 130 134 139 144 149 0 0 0 0 0

Kosten Leefbaarheid 51 52 53 54 56 57 59 60 62 63

Lasten servicecontracten 264 257 259 259 259 259 259 259 259 259

Rentelasten 1.406 1.334 1.648 2.112 2.583 2.897 3.046 3.404 3.439 3.136

VPB 0 1.562 1.932 1.678 1.488 1.278 1.144 958 898 1.345

Saldo uitgaande kasstromen 9.347 11.444 12.046 11.854 13.259 12.769 14.015 14.709 13.763 13.225

Cashflow operationele activiteiten 3.618 1.936 1.940 2.818 1.997 3.014 2.269 2.080 3.535 4.503

Verbetering bestaand bezit 582 917 915 2.213 0 0 1.380 0 0 0

Nieuwbouw huur incl. sloopkosten 4.827 9.512 11.119 8.158 6.213 4.276 4.336 3.967 1.727 0

Investeringen MVA tdv 0 60 0 0 0 0 66 0 0 0

Saldo uitgaande kasstroom MVA 5.409 10.489 12.034 10.371 6.213 4.276 5.782 3.967 1.727 0

Cashflow (des)investeringen -5.409 -10.489 -12.034 -10.371 -6.213 -4.276 -5.782 -3.967 -1.727 0

Stortingen nieuwe leningen o/g 7.500 9.500 14.000 12.500 5.000 6.500 16.500 2.500 18.000 1.000

Aflossingen leningen o/g 5.291 814 4.041 4.865 811 4.818 13.332 615 19.533 5.559

Cashflow financieringsactiviteiten 2.209 8.686 9.959 7.635 4.189 1.682 3.168 1.885 -1.533 -4.559

Saldo liquide middelen ultimo vorig jaar 79 497 630 495 577 550 970 625 623 898

Totale cashflow 418 133 -135 82 -27 420 -345 -2 275 -56

Saldo liquide middelen ultimo jaar 497 630 495 577 550 970 625 623 898 842
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Bijlage 5: Kostenoverzicht onderhoudsbegroting 2018 en 

meerjarenonderhoudsbegroting 2019- 2032.  

 

 
 

 

 

 
NB: Op onderdeelniveau kan sprake zijn van kleine verschillen tussen de onderhoudsbegroting en de post onderhoud in de 

begroting. Deze verschillen zijn het gevolg van nieuwbouw (nog niet ingerekend) en de werking van het 

begrotingsprogramma.  

 

TOTAAL KOSTENOVERZICHT (x € 1.000,-) Begroting 2018 en Meerjarenraming 2019 t/m 2032

 eigenarenWoningbouwvereniging Habeko wonen: Woningbouwvereniging Habeko wonen   markt complexen : totaal complexen

  technische complexen : totaal complexen

 dorpskernen : Benthuizen   totaal aantal verhuureenheden : 1894

Groenendijk   straatnamen : zie overzicht woningbestand

Hazerswoude Dorp

Hazerswoude Rijndijk

Koudekerk a/d Rijn

 catg.     soort onderhoud begroting     meerjarenraming

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A.

1 Reparatieverzoeken 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314

2 Mutatie onderhoud 185 185 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207

A. Totaal dag.onderhoud 499 499 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521

B.

1 Preventief onderhoud 1.660 2.603 2.705 2.871 2.985 1.473 2.275 2.550 1.521 739 1.100 1.105 1.102 2.006 896

2 Contracten+veiligheidskeuring 332 305 332 305 332 305 332 305 332 305 332 305 335 305 332

3 Externe ondersteuning 20 10 26 12 10

5 Energie besparende maatregel 137 70 144 264

5a Zonnepanelen woongeb.(stelpost) 50 50

5b Cyclisch onderhoud (stelpost) 205 200 196 191 186 182 178 173 169 165 161 157 153 149 145

6 Asbestsanering 85 70 49 308 248 47 27 9 59

6a Asbestsanering(stelpost) 40 30 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10

 7 Activeren -582 -893 -869 -2.051 -1.176

B. Totaal planm.onderhoud 1.948 2.445 2.603 1.921 2.605 2.027 2.804 3.065 2.041 1.219 1.603 1.577 1.601 2.530 1.383

A+B Totaal t.l.v. exploitatie 2.447 2.944 3.123 2.441 3.126 2.547 3.325 3.586 2.561 1.740 2.124 2.097 2.121 3.050 1.903

Gemiddeld per woning (x € 1,-) 1.292 1.554 1.649 1.289 1.650 1.345 1.756 1.893 1.352 919 1.121 1.107 1.120 1.610 1.005

C

1 Activeren 582 893 869 2.051 1.176

C Totaal activeringen 582 893 869 2.051 1.176

Totaal budget onderhoud € 3.029 3.837 3.993 4.492 4.302 2.547 3.325 3.586 2.561 1.740 2.124 2.097 2.121 3.050 1.903
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Bijlage 6: scenario 1: verlaging aantal nieuwbouw naar 185 vhe.  
 

Indeling op basis categoraal model (x € 1.000,--) 

 

 
  

OMSCHRIJVING

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Begroting 

2025

Begroting 

2026

Begroting 

2027

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

. Huuropbrengsten 12.621 12.939 13.400 13.942 14.418 14.861 15.298 15.749 16.198 16.587

. Opbrengsten servicecontracten 325 355 370 370 370 370 370 370 370 370

. Overige bedrijfsopbrengsten 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Som der bedrijfsopbrengsten 12.963 13.311 13.787 14.329 14.805 15.248 15.685 16.136 16.585 16.974

BEDRIJFSLASTEN

. Afschrijv. op imm. en mat. vaste activa 47 42 47 47 47 24 24 25 22 22

. Ov. waardeveranderingen 2.404 1.771 3.240 3.610 1.415 777 2.145 839 590 0

. Lonen en salarissen 846 863 884 904 929 954 978 1.002 1.027 1.053

. Sociale lasten 146 149 154 158 163 167 171 176 181 185

. Pensioenlasten 142 145 149 154 158 162 167 171 176 180

. Lasten onderhoud 2.954 3.453 3.330 2.703 3.540 3.007 4.020 4.462 3.333 2.476

. Leefbaarheid 51 52 53 54 56 57 59 60 62 63

. Lasten servicecontracten 264 257 259 259 259 259 259 259 259 259

. Overige bedrijfslasten 3.563 3.616 3.598 3.746 3.966 3.848 4.012 4.037 4.191 4.317

Som der bedrijfslasten 10.417 10.348 11.714 11.635 10.533 9.255 11.835 11.031 9.841 8.555

Niet Gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2.402 2.460 2.511 2.607 2.675 2.744 2.793 2.843 2.895 2.940

Financiele baten en lasten

. Andere rentebaten en soortegelijke opbrengsten 0 0 4 12 7 6 2 7 7 2

. Rentelasten en soortgelijke lasten 1.290 1.409 1.707 1.940 2.263 2.390 2.497 2.652 2.438 2.211

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFS-

UITOEFENING voor BELASTINGEN 3.658 4.014 2.881 3.373 4.691 6.353 4.148 5.303 7.208 9.150

. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsoefening 911 725 644 626 588 1.144 958 898 1.345 1.718

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFS-

UITOEFENING na BELASTINGEN 2.747 3.289 2.237 2.747 4.103 5.209 3.190 4.405 5.863 7.432

nb De fluctuatie in de uitkomsten van de resultatenrekening wordt veroorzaakt door cycli van het onderhoud.
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Kengetallen 

 

 
 
Conclusie 

Effect ten opzichte van het basis scenario is dat de ICR positiever is. Dit laatste geldt ook voor de 

overige kengetallen.  

  

Jaren

Kengetallen bezit

aantal Vhe DAEB 1.832 1.857 1.906 1.933 1.962 1.975 1.991 2.006 2.016 2.016

aantal vhe onzelfstandig DAEB 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

aantal Vhe niet -DAEB 37 34 34 33 32 33 31 30 30 30

aantal garages niet -DAEB 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Totaal 1.933 1.955 2.004 2.030 2.058 2.072 2.086 2.100 2.110 2.110

Rentedekkingsgraad (ICR) 1,5 3,6     2,5     2,3     2,5     2,0     2,3     2,0     1,9     2,4     3,2     

DSCR 1,1 1,9     1,5     1,5     1,5     1,5     1,6     1,6     1,7     1,7     1,8     

LTV verhouding lening en bedrijfswaarde max. 60% 52% 54% 56% 57% 56% 54% 54% 53% 50% 46%

Dekkingsratio (Leningen / Woz) max. 40% 14% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 14% 13% 12%

Solvabiliteit obv bedrijfswaarde min. 22% 52% 51% 48% 47% 47% 48% 48% 49% 52% 55%

Solvabiliteit obv marktwaarde min 20% 80% 79% 78% 77% 77% 77% 77% 77% 79% 80%

Solvabiliteit obv volkshuisvestelijke bestemming min 20% 65% 64% 61% 60% 60% 62% 62% 63% 65% 68%

Marktwaarde in relatie tot de bedrijfswaarde min. 150% 260% 256% 248% 244% 241% 240% 236% 233% 233% 236%

Verhouding leningen en marktwaarde woningen max. 35% 20% 21% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 21% 19%

Marktwaarde leningen irt nominale waarde leningen 90% 129% 122% 121% 116% 116% 114% 112% 108% 110% 110%

Maximale rente risico per jaar komende 5 jaar max. 15% 11% 2% 11% 10% 4% 14% 0% 0% 0% 0%

Gemiddelde rentelast leningen max 4,5% 3,7% 3,6% 3,8% 4,1% 4,3% 4,4% 4,7% 4,6% 4,1% 4,5%

Vreemd vermogen per vhe  (x € 1000,-) 22      24      30      31      31      30      31      31      30      27      

2023 2024 2025 2026 20272022Normen 2018 2019 2020 2021
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Bijlage 7: scenario 2: rentestijging met 3%, verlaging huurverhoging 

met 0,5% en verhoging inflatie met 0,5%  
 

Indeling op basis categoraal model (x € 1.000,-) 
 

 
  

OMSCHRIJVING

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Begroting 

2025

Begroting 

2026

Begroting 

2027

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

. Huuropbrengsten 12.602 12.942 13.484 14.117 14.645 15.120 15.570 16.037 16.504 16.888

. Opbrengsten servicecontracten 325 355 370 370 370 370 370 370 370 370

. Overige bedrijfsopbrengsten 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Som der bedrijfsopbrengsten 12.944 13.314 13.871 14.504 15.032 15.507 15.957 16.424 16.891 17.275

BEDRIJFSLASTEN

. Afschrijv. op imm. en mat. vaste activa 47 42 47 47 47 24 24 25 22 22

. Ov. waardeveranderingen 2.637 2.236 4.516 4.446 2.199 1.228 2.656 1.368 1.024 0

. Lonen en salarissen 850 872 897 922 952 982 1.012 1.042 1.074 1.106

. Sociale lasten 146 150 156 161 167 172 177 183 189 195

. Pensioenlasten 142 146 152 157 162 167 173 178 184 189

. Lasten onderhoud 2.969 3.493 3.396 2.785 3.666 3.142 4.211 4.697 3.547 2.668

. Leefbaarheid 51 52 54 55 57 59 61 62 64 66

. Lasten servicecontracten 264 257 259 259 259 259 259 259 259 259

. Overige bedrijfslasten 3.574 3.643 3.646 3.837 4.091 3.997 4.184 4.230 4.410 4.557

Som der bedrijfslasten 10.680 10.891 13.123 12.669 11.600 10.030 12.757 12.044 10.773 9.062

Niet Gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2.402 2.465 2.529 2.659 2.747 2.834 2.894 2.954 3.017 3.072

Financiele baten en lasten

. Andere rentebaten en soortegelijke opbrengsten 8 15 11 5 4 7 4 6 5 3

. Rentelasten en soortgelijke lasten 1.379 1.878 2.687 3.547 4.457 5.085 5.680 6.357 6.548 6.599

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFS-

UITOEFENING voor BELASTINGEN 3.295 3.025 601 952 1.726 3.233 418 983 2.592 4.689

. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsoefening 911 725 644 626 588 1.144 958 898 1.345 1.718

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFS-

UITOEFENING na BELASTINGEN 2.384 2.300 -43 326 1.138 2.089 -540 85 1.247 2.971

nb De fluctuatie in de uitkomsten van de resultatenrekening wordt veroorzaakt door cycli van het onderhoud.
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Kengetallen 
 

 
 

Conclusie: 

Bij een stijging van de rente met 3% en handhaving van de nieuwbouwambitie zullen op termijn 

diverse kengetallen niet meer voldoen aan de minimale waarden. Bij structurele verandering van de 

rente zal mogelijk moeten worden ingegrepen in het investeringsprogramma.     

  

Jaren

Kengetallen bezit

aantal Vhe DAEB 1.836 1.872 1.944 1.983 2.024 2.043 2.065 2.086 2.101 2.101

aantal vhe onzelfstandig DAEB 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

aantal Vhe niet -DAEB 37 34 34 33 32 33 31 30 30 30

aantal garages niet -DAEB 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Totaal 1.937 1.970 2.042 2.080 2.120 2.140 2.160 2.180 2.195 2.195

Rentedekkingsgraad (ICR) 1,5 3,5     2,1     1,6     1,5     1,0     1,1     0,9     0,8     1,0     1,1     

DSCR 1,1 1,9     1,4     1,3     1,1     1,0     1,0     1,0     1,0     0,9     0,9     

LTV verhouding lening en bedrijfswaarde max. 60% 63% 70% 76% 82% 84% 86% 90% 93% 94% 95%

Dekkingsratio (Leningen / Woz) max. 40% 15% 16% 17% 18% 19% 19% 20% 20% 20% 20%

Solvabiliteit obv bedrijfswaarde min. 22% 43% 39% 31% 25% 21% 18% 15% 11% 8% 7%

Solvabiliteit obv marktwaarde min 20% 80% 78% 75% 73% 71% 71% 69% 68% 67% 68%

Solvabiliteit obv volkshuisvestelijke bestemming min 20% 64% 61% 55% 52% 49% 49% 47% 45% 45% 45%

Marktwaarde in relatie tot de bedrijfswaarde min. 150% 306% 305% 297% 296% 294% 296% 294% 293% 295% 302%

Verhouding leningen en marktwaarde woningen max. 35% 21% 23% 26% 28% 29% 29% 31% 32% 32% 32%

Marktwaarde leningen irt nominale waarde leningen 90% 133% 132% 135% 129% 132% 131% 127% 121% 131% 130%

Maximale rente risico per jaar komende 5 jaar max. 15% 11% 2% 11% 10% 4% 14% 0% 0% 0% 0%

Gemiddelde rentelast leningen max 4,5% 4,2% 4,7% 5,5% 6,2% 6,6% 7,1% 7,4% 7,5% 7,1% 7,6%

Vreemd vermogen per vhe  (x € 1000,-) 26      30      33      37      38      40      42      44      45      45      

2022Normen 2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025 2026 2027
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Bijlage 8: scenario 3: extra huurverhoging met 0,5% en lagere inflatie 

met 0,5%  
 
Indeling op basis categoraal model (x € 1.000,-) 

 
 

 

 

  

OMSCHRIJVING

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Begroting 

2025

Begroting 

2026

Begroting 

2027

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

. Huuropbrengsten 12.677 13.141 13.794 14.533 15.163 15.731 16.269 16.820 17.361 17.825

. Opbrengsten servicecontracten 325 355 370 370 370 370 370 370 370 370

. Overige bedrijfsopbrengsten 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Som der bedrijfsopbrengsten 13.019 13.513 14.181 14.920 15.550 16.118 16.656 17.207 17.748 18.212

BEDRIJFSLASTEN

. Afschrijv. op imm. en mat. vaste activa 47 42 47 47 47 24 24 25 22 22

. Ov. waardeveranderingen 2.610 2.139 4.146 4.076 1.846 994 2.294 1.035 749 0

. Lonen en salarissen 842 855 871 886 906 926 945 964 983 1.003

. Sociale lasten 145 147 151 154 159 162 165 170 173 176

. Pensioenlasten 141 143 147 151 154 157 162 165 168 172

. Lasten onderhoud 2.939 3.424 3.297 2.678 3.490 2.963 3.932 4.344 3.249 2.420

. Leefbaarheid 51 51 52 53 54 56 57 58 59 60

. Lasten servicecontracten 264 257 259 259 259 259 259 259 259 259

. Overige bedrijfslasten 3.553 3.606 3.583 3.759 3.992 3.879 4.046 4.076 4.231 4.356

Som der bedrijfslasten 10.592 10.664 12.553 12.063 10.907 9.420 11.884 11.096 9.893 8.468

Niet Gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2.402 2.465 2.529 2.659 2.747 2.834 2.894 2.954 3.017 3.072

Financiele baten en lasten

. Andere rentebaten en soortegelijke opbrengsten 0 3 3 11 14 21 3 9 4 15

. Rentelasten en soortgelijke lasten 1.296 1.479 1.876 2.227 2.657 2.849 2.968 3.161 2.987 2.736

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFS-

UITOEFENING voor BELASTINGEN 3.533 3.838 2.284 3.300 4.747 6.704 4.701 5.913 7.889 10.095

. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsoefening 911 725 644 626 588 1.144 958 898 1.345 1.718

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFS-

UITOEFENING na BELASTINGEN 2.622 3.113 1.640 2.674 4.159 5.560 3.743 5.015 6.544 8.377
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Kengetallen 
 
 

 
 
Conclusie: 

Effect ten opzichte van het basis scenario is dat de ICR positiever is. Dit laatste geldt ook voor de 

overige kengetallen.  

 
  

Jaren

Kengetallen bezit

aantal Vhe DAEB 1.836 1.872 1.944 1.983 2.024 2.044 2.066 2.087 2.102 2.102

aantal vhe onzelfstandig DAEB 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

aantal Vhe niet -DAEB 37 34 34 33 32 32 30 29 29 29

aantal garages niet -DAEB 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Totaal 1.937 1.970 2.042 2.080 2.120 2.140 2.160 2.180 2.195 2.195

Rentedekkingsgraad (ICR) 1,5 3,6     2,6     2,4     2,6     2,0     2,3     2,1     2,0     2,5     3,1     

DSCR 1,1 1,9     1,6     1,6     1,6     1,5     1,6     1,7     1,7     1,8     1,9     

LTV verhouding lening en bedrijfswaarde max. 60% 47% 50% 52% 53% 52% 50% 50% 48% 45% 42%

Dekkingsratio (Leningen / Woz) max. 40% 15% 16% 17% 17% 17% 17% 17% 16% 15% 14%

Solvabiliteit obv bedrijfswaarde min. 22% 57% 55% 52% 50% 50% 52% 52% 53% 55% 58%

Solvabiliteit obv marktwaarde min 20% 80% 78% 76% 74% 74% 75% 74% 75% 76% 77%

Solvabiliteit obv volkshuisvestelijke bestemming min 20% 64% 62% 57% 55% 54% 56% 56% 57% 59% 62%

Marktwaarde in relatie tot de bedrijfswaarde min. 150% 227% 220% 208% 203% 198% 195% 192% 189% 187% 188%

Verhouding leningen en marktwaarde woningen max. 35% 21% 23% 25% 26% 26% 26% 26% 26% 24% 22%

Marktwaarde leningen irt nominale waarde leningen 90% 128% 122% 121% 116% 116% 114% 112% 109% 111% 112%

Maximale rente risico per jaar komende 5 jaar max. 15% 11% 2% 11% 10% 4% 14% 0% 0% 0% 0%

Gemiddelde rentelast leningen max 4,5% 3,6% 3,6% 3,8% 4,0% 4,3% 4,4% 4,6% 4,6% 4,1% 4,5%

Vreemd vermogen per vhe  (x € 1000,-) 22      24      32      35      35      35      36      36      34      32      

2022Normen 2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025 2026 2027
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Bijlage 9: Meerjarenbegroting o.b.v. uitgangspunten van de Aw en 

parameters 
 
Indeling op basis van categoraal model (x € 1.000,-) 

 
  

OMSCHRIJVING

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Begroting 

2025

Begroting 

2026

Begroting 

2027

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

. Huuropbrengsten 12.530 12.926 13.534 14.216 14.787 15.300 15.771 16.274 16.773 17.190

. Opbrengsten servicecontracten 325 355 370 370 370 370 370 370 370 370

. Overige bedrijfsopbrengsten 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Som der bedrijfsopbrengsten 12.872 13.298 13.921 14.603 15.174 15.687 16.158 16.661 17.160 17.577

BEDRIJFSLASTEN

. Afschrijv. op imm. en mat. vaste activa 47 42 47 47 47 24 24 25 22 22

. Ov. waardeveranderingen 2.544 2.048 3.796 3.884 1.628 877 2.204 921 671 0

. Lonen en salarissen 848 867 886 904 927 952 976 1.000 1.025 1.051

. Sociale lasten 146 150 154 158 162 166 171 176 180 185

. Pensioenlasten 142 145 150 154 158 162 167 171 175 180

. Lasten onderhoud 2.954 3.445 3.327 2.710 3.542 3.007 3.991 4.409 3.297 2.456

. Leefbaarheid 51 52 53 54 56 57 58 60 61 63

. Lasten servicecontracten 264 257 259 259 259 259 259 259 259 259

. Overige bedrijfslasten 3.566 3.628 3.607 3.791 4.032 3.934 4.113 4.155 4.325 4.464

Som der bedrijfslasten 10.562 10.634 12.279 11.961 10.811 9.438 11.963 11.176 10.015 8.680

Niet Gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2.402 2.466 2.531 2.667 2.759 2.850 2.913 2.975 3.041 3.098

Financiele baten en lasten

. Andere rentebaten en soortegelijke opbrengsten 0 2 7 12 22 12 16 3 3 11

. Rentelasten en soortgelijke lasten 1.292 1.427 1.690 1.842 2.065 2.144 2.328 2.547 2.417 2.222

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFS-

UITOEFENING voor BELASTINGEN 3.420 3.705 2.490 3.479 5.079 6.967 4.796 5.916 7.772 9.784

. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsoefening 911 725 644 626 588 1.144 958 898 1.345 1.718

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFS-

UITOEFENING na BELASTINGEN 2.509 2.980 1.846 2.853 4.491 5.823 3.838 5.018 6.427 8.066

nb De fluctuatie in de uitkomsten van de resultatenrekening wordt veroorzaakt door cycli van het onderhoud.
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Kengetallen 

 

 
Conclusie 

Door de minder voorzichtige uitgangspunten van de Aw komen de kengetallen positiever uit. 

  

Jaren

Kengetallen bezit

aantal Vhe DAEB 1.836 1.872 1.944 1.983 2.024 2.043 2.065 2.086 2.101 2.101

aantal vhe onzelfstandig DAEB 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

aantal Vhe niet -DAEB 37 34 34 33 32 33 31 30 30 30

aantal garages niet -DAEB 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Totaal 1.937 1.970 2.042 2.080 2.120 2.140 2.160 2.180 2.195 2.195

Rentedekkingsgraad (ICR) 1,5 3,5     2,4     2,3     2,7     2,3     2,8     2,5     2,2     2,7     3,4     

DSCR 1,1 1,9     1,5     1,5     1,6     1,6     1,8     1,8     1,8     1,9     1,9     

LTV verhouding lening en bedrijfswaarde max. 60% 55% 60% 63% 66% 64% 62% 62% 61% 57% 54%

Dekkingsratio (Leningen / Woz) max. 40% 15% 16% 17% 17% 17% 16% 16% 16% 15% 13%

Solvabiliteit obv bedrijfswaarde min. 22% 50% 47% 42% 40% 40% 41% 41% 42% 44% 48%

Solvabiliteit obv marktwaarde min 20% 80% 78% 76% 74% 74% 74% 74% 74% 75% 77%

Solvabiliteit obv volkshuisvestelijke bestemming min 20% 64% 61% 56% 54% 53% 55% 55% 56% 58% 60%

Marktwaarde in relatie tot de bedrijfswaarde min. 150% 267% 261% 251% 246% 242% 240% 236% 233% 233% 235%

Verhouding leningen en marktwaarde woningen max. 35% 21% 23% 25% 27% 27% 26% 26% 26% 25% 23%

Marktwaarde leningen irt nominale waarde leningen 90% 127% 119% 116% 111% 107% 106% 105% 102% 104% 104%

Maximale rente risico per jaar komende 5 jaar max. 15% 11% 2% 11% 10% 4% 14% 0% 0% 0% 0%

Gemiddelde rentelast leningen max 4,5% 3,6% 3,3% 3,2% 3,2% 3,1% 3,2% 3,6% 3,6% 3,2% 3,5%

Vreemd vermogen per vhe  (x € 1000,-) 22      24      33      35      36      36      36      36      35      33      

2022Normen 2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025 2026 2027
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Parameters conform de uitgangspunten Aw  

 
 

 
 

De afwijkingen van de uitgangspunten van de Aw ten opzichte van onze eigen uitgangspunten zijn geel 

gearceerd. 

 

 

  

Onderwerp/jaren bron 2018 2019 2020 2021 2022  2023 ev

Huur

Huursomstijging maximaal Huurbeleid mg 2017-01 (inflatie) 1,4% 1,4% 1,7% 2,0% 2,0% 2,0%

Surplus huursomstijging (alle inkomens) 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

Totale huurhoging incl. harmonisatie Huurbeleid mg 2017-01 1% + inflatie 1,7% 1,7% 2,0% 2,3% 2,3% 2,0%

Harmonisatie -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3%

Norm Aw

Totale huurverhoging excl harmonisatie 1e 5 jaar beleid wcp hierna 2% 1,4% 1,4% 1,7% 2,0% 2,0% 2,0%

2018 2019 2020 2021 2022  2023 ev

Huurderving Norm AW 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Huurachterstand niet voorgeschreven 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

2018 2019 2020 2021 2022  2023 ev

Mutatiegraad niet voorgeschreven 4,5            4,5           4,9           4,9           4,9           4,9          

Kosten ontwikkeling 2018 2019 2020 2021 2022  2023 ev

Prijsinflatie Norm AW 1,4% 1,5% 1,6% 1,6% 1,8% 2,0%

Loonstijging Norm AW 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,5%

Stijging onderhoud Norm AW 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,5%

Verhuurdersheffing (per € 1000 WOZ) Norm AW           5,91          5,91          5,92          5,92          5,93         5,67 

Norm WSW 1% van 

jaarhuur

1% van 

jaarhuur

1% van 

jaarhuur

1% van 

jaarhuur

1% van 

jaarhuur

Onderwerp/jaren bron 2018 2019 2020 2021 2022  2023 ev

Formatieplaatsen

aantal fte 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2

Financieringrente en rentevergoeding 2018 2019 2020 2021 2022  2023 ev

Financieringstarief leningen o/g (geborgd) Norm Aw 1,55% 2,35% 3,05% 3,15% 3,15% 5,00%

Rente vergoeding 0,00% 0,51% 1,34% 2,17% 3,00% 3,00%

2018 2019 2020 2021 2022  2023 ev

Voorraad

Aantal sloop (Groenestein) SVB 8 0 0 0 0 0

SVB 29 33 72 38 40 20

Waarde ontwikkeling voorraad 2018 2019 2020 2021 2022  2023 ev

Leegwaarde stijging voor de bepaling van verkoopprijzen Norm AW 6,0% 4,5% 3,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Autonome ontwikkeling voorraad (marktwaarde) Norm AW 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Overig

Disconteringsvoet Norm WSW 5%

Saneringsheffing 

niet voorgeschreven

Aantal nieuwbouw (in de komende 10 jaar in 

totaal 270 vhe)



 

Woningbouwvereniging Habeko wonen begroting 2018  

 

51 

Bijlage 10: Specificatie algemene beheerskosten 
 

   

Algemene beheerskosten

Jaarreke-

ning 2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

Bankkosten 7 7 7 7

Bedrijfsverzekering 6 6 6 6

Woonruimteverdeling 3 3 2 3

Kosten haalbaarheidstudies 14 15 15 15

Wonen/Zorg 0 5 5 6

Verhuurkosten 22 18 34 30

Verbeterplan Primair Systeem 11 0 0 0

Financieringskosten leningen 9 8 9 9

Portikosten 11 12 11 12

Telefoonkosten 11 17 15 13

Drukwerk, kantoorbenodigdheden 18 19 16 17

Communicatie bewoners 17 15 17 18

Communicatie Extra 0 15 13 10

Communicatie belanghouders 8 12 12 12

Advertentiekosten 1 6 4 4

Kantinekosten 5 6 6 6

Contributie Aedes 16 16 16 17

Contributie en abonnementen 11 13 12 13

Kosten externe controle 32 61 61 62

Kosten administratie dienstverlening 1 8 8 8

Advieskosten 6 16 16 17

Kosten automatisering primair 76 80 80 82

Kosten automatisering overig 42 51 51 51

Onderhoudskosten inventaris 3 4 4 4

Exploitatiekosten auto 4 6 5 5

Gereedschap 1 1 1 1

Huur containers en vuilafvoer 2 2 2 2

Vergaderkosten 1 2 1 1

Overige algemene kosten 2 3 3 3

Totaal 339 427 432 434
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Bijlage 11: Toelichting op kengetallen 
 

1. Interest coverage ratio (ICR) 

De interest coverage ratio is een middel om vast te stellen in hoeverre Habeko wonen in staat is aan 

haar renteverplichtingen te voldoen. Voor financiers is de ICR, samen met de DSCR, een belangrijke 

indicatie van een financieel gezonde exploitatie van huurwoningen. Een ICR lager dan 1,5 geeft aan 

dat bij een slecht weerscenario al snel niet meer aan de renteverplichtingen kan worden voldaan en 

dan ook onvoldoende geld beschikbaar is voor aflossingen (Norm Aw 1.4).  

 

2. Debt service coverage ratio (DSCR) 

De debt service coverage ratio (DSCR): een kengetal dat aangeeft of er voldoende operationele 

kasstromen worden gegenereerd voor rente en aflossing. Hoe hoger de DSCR, des te gunstiger. De 

DSCR behoort minimaal 1,1 te bedragen(Norm Aw 1.0). 

 

3. Solvabiliteit 

De solvabiliteit is de mate waarin de onderneming in staat is het totaal aan vreemd vermogen terug 

te betalen.  

 

4. Loan to Value 

De Loan to Value (LtV) geeft de verhouding aan tussen het totale leenbedrag en de zekerheden die 

daartegenover staan.  

 

Overzicht kengetallen 

Kengetal/ratio definitie Norm 

Autoriteit 

Wonen 

Norm 

Habeko 

wonen 

Rentedekkingsgraad 

(ICR) op basis van 

kasstromen 

De operationele kasstromen excl. 

rente in verhouding tot de rentelasten 

Min 1.4 Min 1.5 

DSCR  De operationele kasstromen excl. 

rente en incl. aflossingen leningen in 

verhouding tot de rente + aflossing op 

de leningen 

Min. 1 Min. 1.1 

Loan to value obv 

Leningen en 

bedrijfswaarde  

 

Leningen in verhouding tot de 

bedrijfswaarde 

 

Max. 75% 

 

 

Max. 60% 

 

Dekkingsratio Leningen in verhouding tot de woz 

waarde 

 

Max. 70% Max 40% 

Solvabiliteit obv 

bedrijfswaarde 

Het eigen vermogen ten opzichte van 

de bedrijfswaarde 

Min. 20% Min. 22%  

Solvabiliteit obv 

marktwaarde  

Het eigen vermogen in procenten van 

het totale vermogen 

Min. 20% Min. 20% 

Solvabiliteit obv 

volkshuisvestelijke 

bestemming 

Het eigen vermogen minus deel 

volkshuishoudelijke bestemming eigen 

vermogen (verschil streefhuur en 

markthuur). 

Min. 20% Min. 20% 

Marktwaarde in relatie 

tot de bedrijfswaarde 

Geeft de verhouding weer van 

marktwaarde en bedrijfswaarde 

Min 150% Min 150% 

Verhouding leningen en 

marktwaarde woningen 

 Max. 45% Max. 35% 

Marktwaarde leningen 

irt nominale waarde 

leningen 

 115% 90% 
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Kengetal/ratio definitie Norm 

Autoriteit 

Wonen 

Norm 

Habeko 

wonen 

Maximale rente risico 

per jaar 

Het rente risico dat gelopen wordt bij 

renteconversie en aflossing per jaar 

Max. 15% Max .15% 
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Bijlage 12: Risicoregister 

 
In deze bijlage is het risicoregister opgenomen. De indeling is gebaseerd op het COSO framework en 

uitgebreid met het marktrisico en macro-economisch risico. Uitgangspunt vormt een groeimodel 

naar verdere verbetering van het risicoregister en daarmee het risicobesef.  

 

Alle onderkende risico’s worden door middel van een getal ingeschaald. Hieruit volgt de mate van 

risico (4 zeer klein tot 16 zeer groot). Daarnaast wordt de risicoreactie beschreven is (accepteren of 

reduceren) met de eventuele te nemen beheersmaatregelen en het geschatte risicobedrag.   

 

Gekozen is, voor weergave van de meest relevante risico’s, vanaf risicogrootte 9 en deze risico’s 

uitgebreid te beschrijven in de toelichting.   

 



 

 
Woningbouwvereniging Habeko wonen begroting 2018 - 55 -  

 
 

Type 

risico

Soort / bron Risico-omschrijving Risico-

grote

Risico-

reactie

Beheersmaatregel  Effect in € 

Strategische risico's

Politiek Niet beschikbaar hebben van bouwlocaties voor onze 

nieuwbouwopgave.

3 .gemiddeld 3 .gemiddeld 9 reduceren Conform prestatieafspraken periodiek 

overleg met gemeente over voortgang 

bouwambitie en indien nodig politieke 

druk opbouwen.

-

Politiek Maatregelen van de centrale overheid welke gelden voor alle T.I. 

/ bedrijven en/of particulieren  bijv.   CO2 - neutrale woningen in 

2050.

4 .groot 4 .ernstig 16 reduceren  Gezamenlijk met collega wcp's de 

mogelijkheden onderzoeken. Starten 

pilots

 Dit betreft een landelijke 

probleem. Voor CO-2 zou 

een totale investering circa 

€ 95 miljoen nodig zijn. 

gemeente Niet halen van de prestatieafspraken met de gemeente 3 .gemiddeld 4 .ernstig 12 reduceren Monitoren dat de afspraken gehaald 

worden hetzij tijdig communiceren

Verlicht 

regime

Niet voldoen aan de criteria van het verlicht regime in de 

toekomst en hierdoor de status van het verlicht regime 

verliezen.

3 .gemiddeld 3 .gemiddeld 9 accepteren In 2017 voldoen wij eenmalig niet aan de 

criteria van het verlicht regime. Mocht het 

zich weer voordoen in 2018 in overleg 

treden met de Aw. Dit heeft met name 

administratieve consequenties.

-

BelanghoudersMeerwaarde kunnen aantonen van het bestaan van Habeko 

wonen als zelfstandige woningcorporatie

3 .gemiddeld 3 .gemiddeld 9 reduceren Blijvend dialoog blijven voeren  over wat 

de missie en visie is en wat  Habeko 

wonen betekent voor de dorpen

Nieuwbouw Aannemers willen geen nieuwbouw projecten aannemen  tegen 

acceptabele prijzen (i.v.m. te grote werkvoorraad c.q. te weinig 

te generen winst)

3 .gemiddeld 4 .ernstig 12 accepteren / 

reduceren

Hierdoor lopen wij de kans ons strategisch 

nieuwbouw programma niet uit te kunnen 

voeren (temporiseren 

nieuwbouwopgave).

Waardering Stijgende of dalende marktprijzen van onze woningen hebben 

grote invloed op de resultatenrekening en het eigen vermogen. 

Waarbij belanghouders hun mening over de sector over vormen 

(Imago).

4 .groot 3 .gemiddeld 12 accepteren Geen beheersmaatregel mogelijk. 1% 

waarde wijziging vertegenwoordigd al 

een waarde van € 2,3 miljoen.

 Heeft geen (nog) effect op 

de financierbaarheid en/of 

continuïteit van onze 

organisatie. 

Operationele risico's

Nieuwbouw 

/onderhoud

Prijsopdrijving door een tekort aan aannemers 3 .gemiddeld 4 .ernstig 12 accepteren 

/reduceren

andere aannemers zoeken onbekend

Kans Impact
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Type 

risico

Soort / bron Risico-omschrijving Risico-

grote

Risico-

reactie

Beheersmaatregel  Effect in € 

Europese 

richtlijn

Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierbij 

moet Habeko wonen aantonen dat zij de risico's beheerst inzake 

privacy wetgeving. Datum invoering 25 mei 2018.

3 .gemiddeld 3 .gemiddeld 9 reduceren Er wordt een plan van aanpak geschreven 

om de AVG problematiek aan te pakken.

 Maximaal 4% van de 

omzet. 

Automatise-

ring

De realisatie van het strategisch informatieplan kan leiden tot 

een niet acceptabele verhoging van de werkdruk. Verder zijn we 

een kleine organisatie waardoor wellicht onvoldoende expertise 

in huis is om het traject te begeleiden en de juiste keuzes te 

maken. 

3 .gemiddeld 3 .gemiddeld 9 reduceren Door het ook laten bijstaan door een 

extern deskundig tijdens het proces  

wordt de kwaliteit van het 

implementatieproces bewaakt. Tijdens 

het implementatieproces wordt de 

werkdruk van de organisatie gemonitord.  

Indien nodig zal er extra personeel 

ingehuurd worden.

 € 100.000,- (resultaat) 

Personeel Op termijn kunnen de werknemers mogelijk niet meer 

competent  zijn voor het uitvoeren van hun functie of andere 

functies (door veranderde externe omstandigheden).

3 .gemiddeld 3 .gemiddeld 9 reduceren Medewerkers ontwikkelen op 

kerncompetenties (zie ambities begroting 

2018).

Personeel Door grootte van onze organisatie is onze organisatie kwetsbaar 

voor verlies van kennis en opvang werkzaamheden bij ziekte of 

vertrek van personeelsleden

3 .gemiddeld 3 .gemiddeld 9 accepteren/ 

reduceren

Bij langer dan 3 weken ziek  wordt 

vervanging geregeld. Binnen de 

afdelingen wordt zoveel mogelijk kennis 

gedeeld.

 Vertraging 

werkzaamheden 

Personeel Door teveel bijzondere projecten (ambities) wordt teveel 

beroep gedaan op arbeidscapaciteit van ons personeel.

3 .gemiddeld 3 .gemiddeld 9 accepteren/ 

reduceren

gedosseerd bijzondere projecten 

uitvoeren en/of inhuren extern personeel

 Vertraging 

werkzaamheden 

Marktrisico

huurders Door overheidsbeleid krijgt Habeko wonen meer te maken met 

zgn. probleemhuurders (psychisch/financieel) met mogelijk 

effect op de leefbaarheid

3 .gemiddeld 3 .gemiddeld 9 reduceren Medewerkers opleiden in het kader van 

herkenning probleemgevallen / 

competentiemanagement.

 Extra trainingen € 15,000,- 

onbekend het effect op 

huurderving ed. 

Macro economisch

Politiek Verhoging van de verhuurdersheffing. 3 .gemiddeld 3 .gemiddeld 9 accepteren Afhankelijk van het huidig kabinet Onbekend

Politiek Woonforte en Habeko wonen kunnen elkaar wederzijds 

beïnvloeden waarvan de gemeente hiervan mogelijk gebruik 

gaat  maken.

3 .gemiddeld 3 .gemiddeld 9 accepteren -

Kans Impact
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Type 

risico

Soort / bron Risico-omschrijving Risico-

grote

Risico-

reactie

Beheersmaatregel  Effect in € 

Politiek Door bezuiniging door de overheid zal de sector de huurmatiging 

moeten gaan betalen

3 .gemiddeld 4 .ernstig 12 accepteren

Kans Impact
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Toelichting risico's  
 

Strategische risico’s  
 
Niet beschikbaar hebben van bouwlocaties voor onze nieuwbouwopgave 

Toelichting 

Habeko wonen heeft een nieuwbouwambitie van 270 vhe’s voor de komende 10 jaar. Het aantal 

nieuwbouwlocaties in de dorpen binnen de gemeente Alphen aan den Rijn is zeer beperkt. De 

politiek is niet altijd bereid om hard mee te werken in het vinden van nieuwe locaties. Hierdoor 

ontstaat de kans dat de opgave vanuit het SVB niet gehaald kan worden. 

 

Risicogrootte 

De risicogrootte is geschat op 9. Het risico wordt beperkt doordat we samen met de gemeente de 

opgave oppakken. De impact is gemiddeld omdat het niet realiseren van nieuwbouw, weliswaar 

invloed heeft op imago, maar financieel gezien niet ongunstig is.  

Beheersmaatregelen 

Conform de prestatieafspraken is er periodiek overleg met de gemeente over de voortgang van de 

bouwambitie en indien nodig bouwen wij de politieke druk op.  

 

Maatregelen van de centrale overheid 

Toelichting 

De centrale overheid heeft de laatste jaren de neiging om gewenste maatschappelijke ontwikkelingen 

die niet vrijwillig door de markt worden opgepakt verplicht op te leggen aan woningcorporaties. Een 

voorbeeld kan zijn de verplichte duurzaamheidsmaatregelen.  

 

Risicogrootte 

Door de houding van de Tweede Kamer (nog zeer kritisch t.a.v. woningcorporaties), is de kans dat 

een ingreep wordt gedaan in de sector nog hoog. Meestal zijn de ingrepen erg kostbaar bijv. de CO2 

neutraal (verwacht € 95 miljoen voor Habeko wonen) en hebben dus een grote impact.  Daarom 

wordt dit risico ingedeeld in de hoogste waarde van 16. 

 

Beheersmaatregelen 

Er zijn geen beheersmaatregelen mogelijk voor Habeko wonen. Alleen belangbehartiging van Aedes 

branchevereniging kan van invloed zijn. Habeko wonen kan bij dit onderdeel alleen reactief handelen. 

 

Niet halen van de prestatieafspraken met de gemeente 

Toelichting 

Het niet behalen van de prestatieafspraken zal de relatie met onze stakeholders schaden.  

 

Risicogrootte 

De kans dat dit gebeurd is gemiddeld en de gevolgen achten wij erg groot i.v.m. het mogelijk ontstaan 

van een vertrouwenscrisis.  

 

Beheersmaatregelen 

We moeten ons maximaal inspannen om ons deel van de prestatieafspraken te realiseren. Om 

discussie te voorkomen monitoren we gezamenlijk of de afspraken (tijdig) gehaald worden. 

 

Niet voldoen aan de criteria van het verlicht regime in de toekomst 

Toelichting 

In 2017 voldoen wij eenmalig niet aan de criteria van het verlicht regime (als gevolg van de terugkoop 

van niet-DAEB-woningen).  
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Risicogrootte 

De impact is gemiddeld, er kan een verdere verzwaring van de administratieve lasten uit 

voortvloeien. Maar levert geen strategische belemmeringen. De kans dat het zich voordoet achten 

wij gemiddeld. De risicogrootte komt hiermee uit op 9. 

 

Beheersmaatregelen 

Indien dit zich weer dreigt voor te doen in 2018 dan treden wij in overleg met de Aw of we 

verhuren de teruggekochte woningen als DAEB woningen. 

 

Meerwaarde kunnen aantonen van het bestaan van Habeko wonen als zelfstandige 

woningcorporatie 

Toelichting 

Het is van belang om het bestaansrecht en de toegevoegde waarde van Habeko wonen als 

zelfstandige woningcorporatie aan te kunnen tonen. In ons ondernemingsplan geven wij nadrukkelijk 

de meerwaarde voor de dorpen weer. Wij richten onze activiteiten hierop in en zorgen voor een 

goede communicatie van deze missie.  

 

Risicogrootte 

De kans bestaat dat onze boodschap niet gehoord c.q. begrepen wordt. Dit is een gemiddeld risico 

voor onze organisatie. Derhalve bedraagt de risicogrootte 9. 

 

Beheersmaatregelen 

Blijvend de missie en visie en de betekenis van Habeko wonen voor de dorpen communiceren. De 

discussie rond de meerwaarde komt ook nadrukkelijk aan bod bij de vormgeving van ons nieuwe 

ondernemingsplan in 2018.  

 

Aannemers willen geen nieuwbouwprojecten aannemen 

Toelichting 

Door de aantrekkende economie zijn er signalen dat aannemers opdrachten weigeren doordat: 

 Zij te veel opdrachten in portefeuille hebben 

 Geen personeel kunnen vinden 

 Andere (grotere projecten) meer winsten kunnen generen 

  

Risicogrootte 

Er kunnen zich meerdere effecten voordoen, vertraging, hogere kosten, mindere kwaliteit. Om deze 

reden hebben we de gezamenlijke score van risico en impact geschat op 12. 

 

Beheersmaatregelen 

Er zijn geen maatregelen te nemen behoudens temporiseren van de nieuwbouwopgave of accepteren 

van hogere nieuwbouwprijzen. Een langdurige relatie met vaste aannemers kan positief bijdragen aan 

beperking van de kans dat het zich voordoet.  

 

Stijgende of dalende marktprijzen van onze woningen (marktwaarde en de politieke 

reactie hierop) 

Toelichting 

De stijgende of dalende marktprijzen hebben  grote invloed op de waarde van ons bezit met als 

gevolg dat het jaarresultaat zeer positief als negatief kan zijn. Door het gebrek aan deskundigheid 

binnen de politiek kan deze fluctuatie schadelijk zijn voor ons imago als sector. Hoge vermogens 

scheppen daarbij de verwachting dat er meer kan worden gedaan.   

  

Risicogrootte 

De risicogrootte bedraagt 12 door het mogelijke risico op imagoschade dat wij als sector maar ook 

als corporatie lopen. 
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Beheersmaatregelen 

Er zijn geen individuele maatregelen te nemen. Hierbij heeft met name AEDES een belangrijke rol in 

voorlichting van de landelijke politiek. Zelf doen we dit op lokaal niveau richting onze 

belangenhouders.   
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Operationele risico’s  
 
Prijsopdrijving door een tekort aan aannemers 

Toelichting 

Door de aantrekkende economie kunnen kosten voor onderhoud/nieuwbouw die de aannemers aan 

ons doorberekenen sterker gaan stijgen dan begroot. 

 

Risicogrootte 

Gezien de impact en de kans is de risicogrootte ingeschaald op 9. 

 

Beheersmaatregelen 

De mogelijkheden zijn: 

 andere aannemer zoeken  

 op een andere manier samenwerken met aannemers. Hierdoor kunnen de effecten van 

prijsopdrijving mogelijk beperkt worden.  

 

Algemene verordening Gegevens bescherming (AVG) 

Toelichting 

Vanaf 25 mei 2016 geldt een nieuwe Europese privacy verordening. Alle organisaties in de publieke 

en private sector worden geacht om vanaf die datum hun bedrijfsvoering met de AVG in 

overeenstemming te brengen. Zij krijgen daarvoor tot 25 mei 2018 de tijd. Risico bij niet compliant 

zijn aan de AVG vormen hoge boetes.  

 

Risicogrootte 

Gezien de grootte van de boetes en de impact op onze organisatie is de risicogrootte ingeschaald op 

9. 

 

Beheersmaatregelen 

Er wordt een plan van aanpak geschreven om de AVG-problematiek aan te pakken. Belangrijk daarbij 

is te laten zien dat we privacy serieus nemen en meenemen in onze beleidsontwikkeling.  

 

De realisatie van het strategisch informatieplan 

Toelichting 

Habeko wonen is bezig met het vernieuwen van haar automatisering. Dit kan leiden tot een niet 

acceptabele verhoging van de werkdruk. Verder zijn we een kleine organisatie waardoor wellicht 

onvoldoende expertise in huis is om het traject te begeleiden en de juiste keuzes te maken. 

 

Risicogrootte 

De impact op de organisatie is dusdanig dat de risicogrootte wordt ingeschaald op 9. 

 

Beheersmaatregelen 

Een extern deskundige begeleidt het proces. Hierdoor vindt bewaking van de kwaliteit van het 

implementatieproces plaats. Tijdens het implementatieproces wordt de werkdruk van de organisatie 

gemonitord. Indien nodig zal er extra personeel ingehuurd worden. 

 

Op termijn kunnen de werknemers mogelijk niet meer competent zijn voor het 

uitvoeren van hun functie of andere functies 

Toelichting 

Door een veranderde samenleving en werkomstandigheden kunnen de huidige werknemers mogelijk 

op termijn niet meer competent zijn. 

 

Risicogrootte 

We achten zowel impact als kans gemiddeld, dit resulteert in een risicogrootte van 9 
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Beheersmaatregelen 

Door middel van de vlootschouw gevolgd door persoonlijke gesprekken worden medewerkers 

gestimuleerd om hun kerncompetenties te ontwikkelen. 
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Door grootte van onze organisatie is onze organisatie kwetsbaar 

Toelichting 

Door de grootte van onze organisatie is onze organisatie kwetsbaar ingeval van ziekte / vertrek van 

personeelsleden. Er is namelijk nagenoeg geen back-up (kennis en menskracht), de meeste functies 

zijn uniek.  

Risicogrootte 

We achten zowel impact als kans gemiddeld, dit resulteert in een risicogrootte van 9. 

 

Beheersmaatregelen 

Er worden zoveel mogelijk functies gedeeld (kennis) om deze kwetsbaarheid te verminderen. Verder 

houden we contact met collega’s en aanbieders van tijdelijk personeel om snel te kunnen schakelen.  

 

Teveel aan bijzondere projecten (ambities) 

Toelichting 

Bij een overmaat aan ambities (bijzondere projecten) wordt te veel beroep gedaan op de 

arbeidscapaciteit van ons personeel waardoor de normale werkzaamheden in gedrang komen. Door- 

dat Habeko wonen een krappe bezetting heeft is de ruimte beperkt om (te)veel bijzondere trajecten 

uit te voeren. 

 

Risicogrootte 

We achten zowel impact als kans gemiddeld, dit resulteert in een risicogrootte van 9. 

 

Beheersmaatregelen 

Gedoseerd bijzondere projecten uitvoeren, prioriteiten stellen en waar nodig en mogelijk extern 

personeel inhuren. 

 

Marktrisico’s  
 
Door overheidsbeleid meer probleemhuurders  

Toelichting 

Als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen en overheidsbeleid krijgt de sociale huursector te 

maken met een toenemende opgave van huisvesting van bijzondere doelgroepen. Ook Habeko 

wonen zal dit de komende jaren ondervinden. Deze bewoners vragen veel extra aandacht voor de 

organisatie en bij ongewenst gedrag kan dit ook leiden tot leefbaarheidsknelpunten.  

 

Risicogrootte 

Gezien de impact en de kans is de risicogrootte ingeschaald op 9. 

 

Beheersmaatregelen 

De medewerkers worden opgeleid in het herkennen van probleemgevallen. Daarnaast investeren we 

in de ontwikkeling van gerichte competenties en participeren we in zorgnetwerken. 

 

Macro economische risico’s  
 
Verhoging van de verhuurdersheffing 

Toelichting 

Het risico bestaat dat de verhuurdersheffing voor Habeko wonen in de toekomst anders uitvalt als 

gevolg van een afwijkende berekeningsmethode of door herverdeling van de heffing. Dit kan 

bijvoorbeeld aan de orde zijn als vrijstellingen worden gegeven voor bepaalde nieuwbouw of ter 

stimulering van sloop in krimpgebieden.  

 

Risicogrootte 

Gezien de houding van de Overheid is de risicogrootte gesteld op 9. 
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Beheersmaatregelen 

Niet mogelijk. 

 

Woonforte en Habeko wonen 

Toelichting 

Woonforte en Habeko wonen beïnvloeden elkaar in onderling gedrag. Het risico ontstaat dat als 

gevolg van een soort rivaliteit onjuiste beleidsbeslissingen worden genomen. De gemeente zal hierbij 

opportunistisch kunnen opereren.  

Risicogrootte 

We vinden het risico vanwege de rol van de gemeente niet klein. Het risicogetal komt gecombineerd 

met een gemiddeld impact uit op 9. 

 

Beheersmaatregelen 

Gezond verstand gebruiken en in indien nodig in overleg treden met Woonforte. In relatie tot 

besluiten die afhangen van collega, nadrukkelijk de vraag stellen of hier een beleidsmatige basis voor 

is.  

 

Bezuinigingen door de overheid en huurmatiging 

Toelichting 

Het is mogelijk dat bezuinigingen op de huurtoeslag ten laste van de corporaties komen. Uit onze 

gegevens blijkt dat het aantal huurders wat in aanmerking komt voor huurtoeslag toeneemt.  

 

Risicogrootte 

Gezien de houding van de overheid schatten wij de kans op gemiddeld maar de impact kan groot zijn. 

De risicogrootte is daarom gesteld.9. 

  

Beheersmaatregelen 

Geen. 

 

 

 


