
Nieuwsbrief raad van afgevaardigden oktober 2015 
 
 
Dit jaar hebben wij al twee keer vergaderd met het bestuur en de raad van commissarissen 
van Habeko wonen. In deze nieuwsbrief geven wij u een overzicht van de besproken 
onderwerpen. 
 
- Onderhoud 
Naar aanleiding van vragen van de raad van afgevaardigden (rva) geeft de manager 
Vastgoedbeheer een presentatie. Hij bespreekt de volgende onderwerpen: 
* Groot onderhoud, energiebeleid 
* Duurzaamheid 
* Politiekeurmerk 
* Keuzevrijheid huurder 
 
Na de presentatie volgen enkele vragen over de volgende onderwerpen: 
* Keuze aannemers 
* Labelkeuring 
* Isolatie wordt niet alleen uitgevoerd bij groot onderhoud, maar ook tussentijds volgens het 
vastgestelde energieplan 
* Vloerisolatie is alleen mogelijk als er een kruipruimte aanwezig is 
* Huurverhoging bij dubbel glas, alleen als de huurder zelf een verzoek indient 
* Geen huurverhoging als bij groot onderhoud de kozijnen worden vervangen, dan wordt er 
zonder huurverhoging dubbel glas geplaatst. Kosten van enkel glas zijn nagenoeg hetzelfde. 
 
- Goedkeuring jaarrekening 2014 Habeko wonen 
De rva heeft de jaarrekening ontvangen en heeft hier schriftelijk vragen over gesteld. 
De manager Financieel Economische Zaken beantwoordt de vragen en bespreekt verder de 
volgende onderwerpen: 
* Balans 
* Winst- en verliesrekening 
* Kasstroomoverzicht 
* Uitleg actieve en passieve latentie 
 
Conclusie: 
Het voordeel van het vormen van een actieve en passieve latentie is feitelijk gelegen in de 
liquiditeit. Want je mag of een te betalen bedrag voor belastingen verrekenen (actieve 
latentie) of je mag het te betalen bedrag later betalen, dus de betaling uitstellen (passieve 
latentie). De uiteindelijke belastingdruk (last) in de commerciële jaarrekening wordt hierdoor 
niet lager of hoger. 
Gezien de hoogte van de bedragen bij Habeko wonen is het voor de liquiditeitsplanning van 
groot belang om rekening te houden met de posities van deze latenties. Er moet rekening 
gehouden worden met nog circa 1,2 miljoen euro af te dragen belasting. 
 
- Voorstel beloning raad van commissarissen 
De rva heeft schriftelijk vragen gesteld over het voorstel aan de voorzitter van de raad van 
commissarissen (rvc). Ook is er door de rva gekeken naar de beloning van corporaties van 
dezelfde omvang (+/- 2000 woningen). Tijdens de vergadering is er een pittige discussie. Na 
een time out waar de rva nog eens alles op een rijtje zet, stemt zij in met de voorgestelde 
verhoging. 



 
- Herziene Woningwet 
De directeur-bestuurder geeft een toelichting op de herziene Woningwet. Zie ook het 
Habeko bericht, zomer 2015. 
 
Tot slot 
 Heeft u suggesties voor onderwerpen die de rva kan bespreken tijdens de vergaderingen? 
Of wilt u meer weten van of over de raad van afgevaardigden? Laat het ons weten en mailt u 
naar rva@habekowonen.nl. Of schrijf naar Raad van afgevaardigden Habeko wonen, Postbus 
35, 2390 AA te Hazerswoude-Dorp. 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt begin 2016. 
 
Met vriendelijk groet, 
Raad van afgevaardigden Habeko wonen 


