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BOUWEN AAN VITALITEIT  
 

Habeko wonen heeft in 2011 veel gepresteerd. We hebben een record 

aantal woningen opgeleverd, samen met de gemeente plannen 

ontwikkeld voor de vitaliteit van de kernen en de organisatie versterkt. 

Op alle vlakken zijn we bezig geweest met bouwen. Dit hebben we 

voor elkaar gekregen in een periode waarin het werk voor corporaties 

alleen maar lastiger is geworden. 

2011 stond voor corporaties sterk in het teken van regelgeving. Per  

1 januari 2011 werden we geconfronteerd met de invoering van de 

inkomenstoetsing. Vanaf die datum moeten corporaties ten minste 90 

procent van hun leegkomende sociale huurwoningen verhuren aan 

woningzoekenden met een inkomen onder 33.614 euro. Deze en 

andere nieuwe regelgeving hebben ons gedwongen opnieuw te kijken 

naar de wijze waarop wij ons missie invullen. 

Onze missie: 

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de vitaliteit van de kernen 

waar wij woningen hebben. Wij pakken daartoe met belanghouders 

gedeelde maatschappelijke opgaven op, in de eerste plaats voor de 

primaire doelgroep. Daarnaast, voor zover dat in ons vermogen ligt, 

voor andere aandachtsgroepen. 

Wij kiezen er bewust voor om deze missie zoveel mogelijk overeind te 

houden. Dit is ook in lijn met de wensen van onze belanghouders. 

Door de veranderende regelgeving en de onduidelijkheid over de 

details van nieuwe regelgeving, blijven we de komende jaren werken 

in een onzekere situatie. Onze uitdaging is om te blijven bouwen aan 

het behalen van onze doelstellingen, maar wel flexibel te blijven in de 

uitvoering.  

Wij vinden het wenselijk dat de regelgeving rond de afbakening van de 

doelgroep van corporaties wordt veranderd en zal aansluiten op de 

realiteit van de woningmarkt. De realiteit is dat grote groepen met een 

inkomen boven 33.614 euro niet in staat zijn op de vrije koop- of 

huurmarkt een woning te vinden. Deze grens zorgt in deze situatie 

alleen maar voor een stagnatie van de woningmarkt. De extra 

huurverhoging voor huishoudens met een inkomen boven 43.000 euro 

zorgt er misschien voor dat zij in relatie tot hun inkomen een 

passender deel aan wonen besteden. Echter, dit zal niet voldoende 

zijn voor meer doorstroming. Om doorstroming te bevorderen moeten 

kansen worden geboden en die zijn er op dit moment onvoldoende. 
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De woningmarkt zit vast en alleen een fundamentele hervorming kan 

hier verandering in brengen. Met de val van de gedoogcoalitie van 

VVD, CDA en PVV is het onduidelijk wat gaat gebeuren. Hopelijk  is 

hiermee het plan voor het kooprecht voor huurders van tafel en komt 

er een aanpak die werkt. Het is afwachten hoe de komende tijd de 

discussie over de woningmarkt vorm krijgt. 

Ondanks alle belemmerende regelgeving en de moeilijke woningmarkt 

is Habeko wonen in 2011 op alle vlakken aan het bouwen geweest. 

Onze nieuwbouwproductie is voor de buitenwereld het meest 

zichtbaar. We hebben dit jaar 95 nieuwe woningen opgeleverd. Ons 

bezit is dit jaar met 5 procent toegenomen. Ondanks alle moeilijkheden 

in de woningmarkt willen wij blijven inzetten op het realiseren van 

nieuwbouw voor onze doelgroepen. Juist in deze economisch moeilijke 

tijden zien wij een rol weggelegd voor woningcorporaties. De realisatie 

van uitbreidingslocaties in Rijnwoude gaat nog steeds langzamer dan 

gehoopt en dus zijn we bewust ook bezig met ontwikkelingen op 

locaties in ons eigen bezit. Zo zijn we in 2011 begonnen met de 

planontwikkeling voor sloop en nieuwbouw bij de Potgieterlaan in 

Hazerswoude-Rijndijk en begin 2012 met de Ds. D.A. van den 

Boschstraat in Hazerswoude-Dorp. 

Minder zichtbaar maar wel merkbaar voor onze klanten en relaties 

hebben we ook gebouwd aan de organisatie. In 2010 hebben we 

geconstateerd dat we met onze huidige bezetting tegen de grenzen 

van onze mogelijkheden aanliepen. Om onze ambities te kunnen 

waarmaken hebben we gekozen voor een uitbreiding van onze 

formatie met twee volledige arbeidsplekken. Hiermee blijven we nog 

steeds een zeer efficiënte organisatie met een kleine formatie, maar 

wel een organisatie die beter in staat is de uitdagingen in Rijnwoude 

op te pakken. 

Ook richting onze belanghouders hebben we verder gebouwd en 

geïnvesteerd in onze contacten. Samen met de gemeente hebben we 

in een uitgebreid traject met burgers van Rijnwoude verder vorm 

gegeven aan de gemeenschappelijke visie op de vitaliteit van de 

kernen. Wij willen aansluiten bij de wensen en behoeften van onze 

belanghouders. Om de dialoog met onze belanghouders te versterken 

hebben we twee keer een belanghoudersnieuwsbrief uitgebracht en 

een inspirerende belanghoudersbijeenkomst gehouden. We hebben 

ook geïnvesteerd in onze huurdersorganisatie Stichting 

Bewonersbelangen Habeko wonen (SBHW). Met hulp van het 

Woonbond Kennis- en Adviescentrum zijn nieuwe mensen gevonden 

die actief willen zijn in SBHW, deze zijn ook getraind. 

 

Wij zijn een organisatie die met beide benen op de grond staat. Wij 

willen graag inspelen op nieuwe kansen en mogelijkheden maar wel 
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vanuit het besef van onze mogelijkheden en eventuele risico’s, met 

beide voeten in de klei. In ons financieel beleid proberen we ook 

risico’s te beperken en een verstandig beleid te voeren. Gezien onze 

financieringsbehoefte en de renterisico’s binnen onze 

leningenportefeuille hebben wij niet gekozen voor constructies met 

derivaten. Onze financiële positie is gezond, maar staat door de 

bijdrage die wij vanaf 2014 aan de huurtoeslag moeten leveren, wel 

onder druk. Om de huren betaalbaar te houden kiezen wij er bewust 

voor niet het maximaal mogelijke voor onze woningen te vragen, maar 

aan te sluiten bij wat betaalbaar is voor de woningzoekenden die wij 

willen bedienen. 
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BOUWEN AAN DE ORGANISATIE  
 

In ons ondernemingsplan is aangegeven dat wij ons als organisatie 

moeten blijven ontwikkelen om onze ambities te kunnen waarmaken. 

Een professioneel personeelsbeleid is hiervoor een belangrijk 

instrument. Het zich blijven ontwikkelen van medewerkers door het 

zich eigen maken van de benodigde nieuwe kennis en vaardigheden 

voor onze ambities is daarnaast een belangrijk vereiste. In ons 

ondernemingsplan gaven we nog aan dat zo nodig de organisatie 

wordt aangepast en uitgebreid. Eind 2010 hebben we op basis van 

een onderzoek naar de werkdruk, de conclusie getrokken dat deze 

uitbreiding noodzakelijk is.  

De grote hoeveelheid nieuwbouw, het oppakken van nieuwe ambities 

en nieuwe eisen die aan ons worden gesteld, hebben ons 

geconfronteerd met onze grenzen in 2010. In 2011 zijn we daarom 

gaan bouwen aan de organisatie. De organisatie had in 2010 13,4 

formatieplaatsen verdeeld over vijftien medewerkers en eind 2011 was 

dit 15,4 formatieplaatsen verdeeld over zeventien medewerkers. 

De komende jaren moeten we blijven kijken hoe goed we onze 

ambities kunnen realiseren en de uitdagingen die op ons afkomen 

kunnen oppakken. Daarbij beseffen we dat we weer tegen onze 

grenzen kunnen aanlopen. Door samenwerking aan te gaan en 

wanneer nodig de organisatie uit te breiden, zullen we knelpunten 

aanpakken. Het feit dat we een zeer efficiënte organisatie zijn, met een 

naar verhouding beperkte formatie, geeft ons ook de ruimte om uit te 

breiden als dit wenselijk is.  

Ons organisatiemodel is in 2011 niet veranderd. Wij hebben drie 

lijnafdelingen, een directiesecretariaat en een stafafdeling 

Vastgoedontwikkeling die direct wordt aangestuurd door de directeur-

bestuurder en die op basis van de hoeveelheid werk wordt aangevuld 

met medewerkers van de afdeling Vastgoedbeheer en zo nodig 

ingehuurde krachten. 
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AANPASSINGEN IN DE ORGANISATIE  
Bij de afdeling Wonen is gekozen voor een aanpassing en uitbreiding. 

De afdeling werkt nu met allemaal woonconsulenten met een breed 

takenpakket. De senior woonconsulenten hebben een aantal 

inhoudelijk zwaardere taken. Bij de uitbreiding is ervoor gekozen 

rekening te houden met de groei in het aantal inhoudelijk zwaardere 

taken en te zoeken naar een senior woonconsulent. Het wordt steeds 

belangrijker om goed aan te sluiten bij de wensen van onze klanten. 

De afdeling Wonen willen we daarom meer inbreng laten hebben in 

bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwbouwplannen.  

Bij de afdeling Financieel Economische Zaken is ook bewust gekozen 

voor uitbreiding. Ook hier was de werkdruk door onder meer alle 

nieuwe regelgeving te hoog opgelopen. Vanuit de governancestructuur 

was daarnaast behoefte aan invulling van de controllerfunctie. De 

controller functioneert als het onafhankelijk financieel geweten van de 

organisatie en draagt ook zorg voor de interne controle. Daarom is 

gekozen voor uitbreiding in de vorm van een combifunctie manager/ 

controller. Door alle veranderingen in ons werkveld wordt juist ook op 

het gebied van financiën steeds verdergaande kennis verwacht. Door 

zowel kwalitatief als kwantitatief uit te breiden, versterken we onze 

organisatie en rusten die beter toe op het oppakken van de 

uitdagingen waarmee we op dit vlak de komende jaren te maken 

krijgen. 
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ZIEKTEVERZUIM  
Het ziekteverzuim is in 2011 flink gedaald ten opzichte van 2010, toen 

we te maken hadden met een record hoogte in het ziekteverzuim. Het 

ziekteverzuim kwam in 2011 uit op 4 procent ten opzichte van 9 

procent in 2010. Hiermee bevinden we ons weer onder het gemiddelde 

van ongeveer 5 procent voor de niet-commerciële dienstverlening. 

Zoals al jaren is ons kort verzuim heel laag en hebben we te maken 

met weinig ziektemeldingen. We gaan ervan uit dat de aandacht die 

het afgelopen jaar is besteed aan de werkdruk en de uitbreiding van 

de organisatie op termijn zal zorgen dat het lang ziekteverzuim dat 

werkgerelateerd is, nog verder omlaag gaat. 

 

EFFECTEN REGELGEVING OP DE ORGANISATIE  
Dit jaar zijn we niet, zoals eind 2010, overvallen door nieuwe 

regelgeving. Probleem bij regelgeving is dat het vaak om de details 

gaat. In Den Haag wordt er vaak vanuit gegaan dat corporaties toch 

weten dat er regels aankomen. Echter, zolang niet precies duidelijk is 

hoe de regels precies luiden, is het heel lastig om alle voorbereidingen 

te treffen. Bij de inkomenstoets is het zelfs zo dat pas sinds begin 

2012 duidelijk is volgens welk protocol de accountant gaat controleren. 

Het lijkt erop dat we ons hierop goed hebben voorbereid, maar doordat 

de regels over het werk wat in 2011 is gedaan pas in 2012 zijn bekend 

geworden, blijft dat onzeker. De belangrijkste regelgeving waarop we 

nog wachten, zijn de precieze regels rond de administratieve scheiding 

tussen daeb en niet-daeb. Daeb staat voor diensten van algemeen 

economisch belang en dit zijn de activiteiten die met staatssteun 

mogen worden gedaan. De overheid is achtervang bij de meeste 

leningen van corporaties, waardoor corporaties goedkoper kunnen 

lenen. De Europese Commissie beschouwt dit als staatssteun. De 

invoering van de administratieve scheiding is nu uitgesteld tot 1 januari 

2014. Deze onduidelijkheid maakt het lastig voor ons om te bepalen óf 

en hóe wij onze visie concreet kunnen vertalen in beleid en acties. 

 

KWALITEIT VAN DIENSTV ERLENING  
2011 is voor de hele organisatie een zeer druk jaar geweest. 

Desondanks hebben we weer goed gescoord in de KWH-meting. Bij 

de totaalscore blijven we een langzame lijn omhoog zien. Dankzij onze 

kleinschaligheid kunnen we snel inspringen op problemen en ondanks 

een hoge werkdruk toch zorgen voor een goede kwaliteit van 

dienstverlening. In 2010 hadden we op het onderdeel klachten een te 

lage score behaald bij de KWH-meting. In dit onderdeel wordt gekeken 

naar klachten die huurders hebben over de dienstverlening. Vanwege 

de lage score in 2010 is dit onderdeel in 2011 extra gemeten en 

daarbij hebben we weer een voldoende behaald. Het onderdeel 



14 
 

klachten is iets waarbij vrijwel alle corporaties lager scoren dan op 

andere onderdelen. Bij de meting op dit onderdeel lag de nadruk sterk 

op de juiste procedure van afhandeling van binnenkomende klachten. 

We zijn blij dat in de nieuwe systematiek van KWH de nadruk meer 

komt te liggen op het eindresultaat en dat ook rekening wordt 

gehouden met het aantal klanten dat geen klachten over de 

werkorganisatie heeft. Het nieuwe KWH-label 2.0 is wat dat betreft een 

verbetering. Er wordt minder nadruk gelegd op het hoe en meer op het 

resultaat. Als kleine organisatie zijn we vooral sterk in het bereiken van 

een goed eindresultaat en is er minder aandacht voor procedures en 

structuren. De kracht van een kleine organisatie zit ook juist in de 

flexibiliteit en het maatwerk dat kan worden geleverd. 
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In 2011 zijn we gestart met het gebruik van een 

klanteninformatiesysteem (KIS). KIS geeft de mogelijkheid om 

contacten met huurders te registreren. Doel hiervan is om beter inzicht 

te krijgen in de klantcontacten en individuele zaken beter te kunnen 

volgen. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld de registratie van 

overlastmeldingen verbeteren. Nu is direct bij de klager en de 

beklaagde te zien welke meldingen zijn gedaan. Ook wanneer iets is 

misgegaan in de dienstverlening kunnen we dit registreren en 

bewaken. KIS is een hulpmiddel bij onze constante inzet om de 

dienstverlening op een hoog niveau te houden. 

 

RISICOBEHEERSING  
Corporaties zijn de afgelopen jaren regelmatig negatief in het nieuws 

gekomen. Meestal gaat het dan om te grote risico’s die zijn genomen. 

Als kleine organisatie met een open cultuur hebben we op dit vlak een 

betere uitgangspositie dan grote corporaties. We zien veel sneller 

waarmee iedereen in de organisatie bezig is en kunnen risico’s ook 

makkelijker overzien. De belangrijke besluiten worden ook in de 

vergaderingen van het managementteam genomen. Wij kiezen 

hiervoor zodat de directeur-bestuurder ook bij besluiten waarmee hij 

direct te maken heeft, samen met een kritisch MT tot een besluit komt. 

Voor een goede risicobeheersing is de cultuur van groot belang, maar 
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het is ook verstandig om de juiste structuren en systemen te hebben 

om risico’s onder controle te houden.  

De beheersing van risico’s is voor ons al langer een speerpunt. 

Gestart is met de risicobeheersing van de projecten. Jaarlijks, en zo 

nodig meer frequent, worden de top-10 risico’s verbonden aan de 

lopende projecten in beeld gebracht. In 2010 zijn de processen 

geanalyseerd en geactualiseerd, waarbij specifiek aandacht is besteed 

aan de procesrisico’s. De procedurebeschrijvingen worden na elkaar 

geactualiseerd zodat ook de procesrisico inschatting realistisch blijft. 

Als laatste zijn in 2011 de organisatie en strategische risico’s in beeld 

gebracht. Daarbij zijn ook aanbevelingen gedaan tot beperking van 

risico’s. Deze pakken we op waarna we jaarlijks ook deze risico 

inschatting actualiseren. 

Habeko wonen heeft geen derivatenposities. Ons treasurybeleid is 

vooral gericht op het afdekken van risico’s door spreiding van de 

momenten waarop wij moeten (her)financieren of renteconversies 

hebben. Met name voor de komende vijf jaar proberen wij renterisico’s 

te vermijden. Op dit moment achten wij het gebruik van derivaten niet 

noodzakelijk. 

 

CORPORATE GOVERNANCE  
Habeko wonen volgt de “Governance code woningcorporaties”. De 

organisatie heeft een tweelagenstructuur, met een directeur-

bestuurder en een raad van commissarissen. Bijzonder ten opzichte 

van veel corporaties is dat Habeko wonen een vereniging is. De door 

de ledenvergadering gekozen raad van afgevaardigden benoemt op 

voordracht van de raad van commissarissen de nieuwe leden van de 

raad van commissarissen. Voor twee van de commissarissen doet 

onze huurdersorganisatie SBHW een bindende voordracht aan de 

raad. De raad van commissarissen legt over haar functioneren 

verantwoording af aan de raad van afgevaardigden. Vier keer per jaar 

komt de raad van afgevaardigden bij elkaar en wordt dan bijgepraat 

over belangrijke beleidsthema’s door presentaties door de directeur-

bestuurder of een manager. Ten opzichte van een stichting hebben wij 

hiermee een extra middel om het toezicht scherp te houden.  

De directeur-bestuurder van Habeko wonen vormt tegelijk het bestuur 

van de vereniging. De directeur-bestuurder laat zich hierbij 

ondersteunen door de managers en vormt samen met hen het 

managementteam. Alle belangrijke besluiten worden voorbereid in het 

managementteam. Bij besluiten met een grote impact, zoals verkoop 

en aankoop van onroerend goed en de definitieve besluitvorming over 

nieuwbouwprojecten, is instemming vereist van de raad van 

commissarissen. Natuurlijk geldt dit ook voor de begroting en het 

jaarverslag. Voor een goede corporate governance is het essentieel 
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dat de raad van commissarissen als toezichthouder het werk van de 

directeur-bestuurder kritisch beoordeelt. Om een goed beeld te 

hebben nodigt de raad van commissarissen jaarlijks onze 

huurdersorganisatie SBHW en de ondernemingsraad uit voor overleg. 

De raad van commissarissen krijgt ook direct rapportages van de 

interne controller en onze accountant als externe controller en hebben 

hier ook rechtstreeks contact mee. De accountant wordt aangesteld 

door de raad van commissarissen. 

 

RAAD VAN AFGEVAARDIGDEN  
De raad van afgevaardigden is in 2011 vijf keer bij elkaar geweest. 

Daarnaast is er nog een informele ontmoeting geweest met de raad 

van commissarissen over twee nieuwe kandidaten voor de raad van 

commissarissen. Tijdens de bijeenkomsten van de raad van 

afgevaardigden zijn de volgende onderwerpen besproken: 

 Bestuursbesluiten 

 Visitatie 

 Europese regelgeving 

 Ontwikkelingen nieuwbouw 

 Voordrachten en benoeming nieuwe commissarissen (3) 

 Aanpassingen klachtenprocedure 

 Jaarstukken 2010 

 Toekomstvisie Habeko wonen organisatie 

 Toekomstvisie rechtsvorm Habeko wonen 

 Herbenoeming leden 

 Begroting 2012 en meerjarenbegroting 2012-2021  

 Uitkomsten woningmarktonderzoek 

Over de rechtsvorm van Habeko wonen is in de raad van 

afgevaardigden vastgesteld dat we de verenigingsvorm handhaven. 

Aandachtspunt is de bemensing van de raad van afgevaardigden. 

 

VERSLAG KLACHTENCOMMISSIE  
Het afgelopen jaar heeft de klachtencommissie drie klachten 

ontvangen. Hiervan heeft de commissie twee klachten ontvankelijk 

verklaard en één klacht niet ontvankelijk. Bij de klacht die niet 

ontvankelijk is verklaard heeft de commissie de klager advies gegeven 

welke wegen hij wel kan volgen. 

Bij de eerste wel ontvankelijk verklaarde klacht ging het om een 

geschil over de afwerking van de aftimmering bij de oplevering van 

een nieuwbouwappartement. De klachtencommissie heeft 

geconstateerd dat het beleid is van Habeko wonen om de aftimmering 

niet te schilderen. Het beleid is naar haar mening niet onredelijk of 

onredelijk toegepast en om die reden is de klacht afgewezen. 
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Bij de tweede ontvankelijk verklaarde klacht ging het om een geschil 

over de wijze waarop Habeko wonen schade herstelt aan de inboedel. 

De huurder had schade ondervonden aan het plafond en was van 

mening dat Habeko wonen de schade zo moest herstellen dat het 

plafond weer geheel egaal wit werd. Door de wijze van bewoning is het 

plafond in de loop der jaren vergeeld. De klachtencommissie heeft 

Habeko wonen geadviseerd het gehele plafond eenmaal over te 

schilderen, waarbij geen rekening gehouden hoeft te worden met het 

doorkomen van oude vergeling. Een eventuele extra schilderbeurt om 

dit weg te werken is voor rekening van de huurder. 

De directeur-bestuurder van Habeko wonen heeft alle adviezen van de 

klachtencommissie overgenomen. In overleg met de 

klachtencommissie is de klachtenprocedure aangepast. Op een aantal 

punten voldeden we in de praktijk wel aan de eisen van het KWH-

label, maar deze waren niet in de formele procedure opgenomen. Ook 

is afgesproken de termijn waarbinnen klachten worden afgehandeld te 

verkorten.  

 

SAMENWERKING WOONRUIMTEVERDELING  
Voor de woonruimteverdeling werkt Habeko wonen samen met de 

andere corporaties binnen de regio Rijnstreek in de Stichting 

Woonmarkt Rijnstreek (SWR). De directeur-bestuurder van Habeko 

wonen is voorzitter van het bestuur van de SWR. De corporaties die 

zijn aangesloten bij de SWR zijn naar verhouding van hun inbreng ook 

aansprakelijk voor risico’s uit de bedrijfsvoering van de SWR. Op dit 

moment wordt gewerkt aan de samenvoeging van de 

woonruimteverdeelsystemen van de Rijnstreek en Holland Rijnland. 

Dit kan betekenen dat wij moeten bijdragen in de kosten van de 

opheffing van de SWR. 

 

INTEGRITEIT EN VERTROUWENSPERSOON  
In 2011 is niets gebleken van schendingen van onze integriteitcode en 

hebben zich ook geen zaken voorgedaan die aanleiding gaven voor 

nader onderzoek. Integriteit is iets waar we blijvend aandacht aan 

besteden. 

Mede om ongewenste situaties bespreekbaar te maken, hebben we 

zowel een interne als externe vertrouwenspersoon aangesteld. Binnen 

de organisatie is de directiesecretaresse aangewezen als 

vertrouwenspersoon. Mocht een medewerker zich liever wenden tot 

een extern vertrouwenspersoon dan is dat ook mogelijk. Hiervoor 

hebben we een contract afgesloten met een gespecialiseerde externe 

partij. 
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BOUWEN AAN WONEN VOOR DE PRIMAIRE 

DOELGROEP EN ANDERE DOELGROEPEN  
 

In onze missie hebben we aangegeven dat we op de eerste plaats 

voor de primaire doelgroep willen zorgen. Wanneer er nog voldoende 

middelen beschikbaar zijn willen we ook een rol spelen voor andere 

doelgroepen. In ons ondernemingsplan hebben we dat uitgewerkt. 

Daarin concluderen we dat ook voor de lagere middeninkomens het 

vaak moeilijk is om in de koopsector of in de vrije huursector een 

woning te vinden. We hebben er daarom voor gekozen om ook voor 

deze groep actief te zijn. 

In 2011 hadden we voor het eerst te maken met de nieuwe door 

Brussel en Den Haag opgelegde inkomensnorm van 33.614 euro. 

Deze norm wordt vanaf 1 januari 2012 jaarlijks aangepast. We hebben 

er bewust voor gekozen om in eerste instantie alleen nog huishoudens 

met een inkomen tot deze grens te bedienen. Op basis van de 

ervaringen en het woningmarktonderzoek dat we samen met de 

gemeente hebben uitgevoerd, hebben we gekeken hoe we hiermee 

verder moeten omgaan. Ook zijn we hierover met onze plaatselijke 

belanghouders in discussie gegaan. De conclusie is dat we ook een rol 

willen spelen voor huishoudens met een inkomen tussen 33.614 en 

43.000 euro (lagere middeninkomens). Ook deze groep heeft voor een 

belangrijk deel ondersteuning nodig om een betaalbare woning te 

kunnen vinden. Wij zijn van mening dat deze groep relatief meer kan 

betalen dan de primaire doelgroep. De cijfers van bijvoorbeeld het 

NIBUD geven wel aan dat voor deze groep een huurprijs boven de 

sociale huurgrens niet of maar beperkt betaalbaar is. Er is dus wel 

enige ruimte om wat boven de sociale huurgrens woningen te 

verhuren, maar deze is beperkt. Dit betekent dat wij ook voor deze 

doelgroep moeten kijken naar woningen onder de sociale huurgrens. 

We verkopen ook woningen onder de regeling Koopgarant die juist 

voor starters in deze inkomenscategorie interessant zijn. 

TOEWIJZINGEN AAN HUISHOUDENS MET EEN INKOMEN 

BOVEN 33.614EURO  
In 2011 hebben we drie woningen verhuurd aan huishoudens met een 

inkomen boven 33.614 euro. Het ging in dit geval om 

nieuwbouwwoningen in Benthuizen waarvan het niet was gelukt deze 

in 2010 te verhuren. In 2012 willen we de 10 procent ruimte die er is 

voor huishoudens met een inkomen tussen 34.085 (verhoogd bedrag 

voor 2012) en 43.000 euro, daadwerkelijk gaan gebruiken om ook de 

lagere middeninkomens een alternatief te bieden.  
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HUURPRIJSBELEID  
In 2011 waren we van plan een streefhurenbeleid op te stellen. Door 

alle veranderingen in de regelgeving hebben we besloten om 

fundamenteel te kijken naar de strategische keuzes voor ons 

voorraadbeleid en pas in 2012 een nieuw streefhurenbeleid vast te 

stellen. In 2011 bleef het ons beleid om de huren bij mutatie van 

woningen te harmoniseren naar 70 procent van de maximaal redelijke 

huur. Alleen bij complexen waarvan de toekomst onzeker is, hanteren 

we een lager percentage van 65 procent. Zoals gebruikelijk de 

afgelopen jaren was de jaarlijkse huurverhoging in 2011 gekoppeld 

aan de inflatie. Dit betekent dat we voor alle woningen een zelfde 

huurverhoging hebben doorgevoerd van 1,3 procent. Uit het 

benchmarkonderzoek van het Centraal Fonds voor de 

Volkshuisvesting blijkt dat we nog steeds een laag huurniveau hebben. 

Gemiddeld zitten onze huren op 64,2 procent van maximaal 

toegestaan. Zeker vergeleken met de streefhuren van corporaties in 

de omgeving is dit een laag percentage. Veel corporaties hanteren 

inmiddels een streefhurenbeleid van 90 tot 100 procent van maximaal 

redelijk. Wij kiezen er bewust voor om onze huren relatief laag te 

houden. Het gemiddeld hoge aantal woningwaarderingspunten van 

ons bezit zou het mogelijk maken om tweederde van onze woningen 

een vrije sector huur te geven. Dit zou echter strijdig zijn met onze 

doelstelling om juist in woningen te voorzien voor de mensen die geen 

woning op de vrije markt kunnen huren. Wij willen het grootste deel 

van ons bezit betaalbaar houden voor onze primaire doelgroep. 

ONDERHOUD EN INVESTERINGEN BESTAAND BEZIT  
Wij streven naar een kwalitatief goed bezit, dat veilig is en een laag 

energieverbruik heeft. Om dit te bereiken kiezen wij voor een hoog 

onderhoudsniveau en blijven investeren in ons bezit. 

Omschrijving Begroting 
2011 

Kosten 
2011 

Kosten per 
opdracht/woning 

Reparatieverzoeken 388.534 322.971 158 

Mutatie onderhoud 504.982 515.727 4981 

Preventief onderhoud 2.132.000 1.855.588  

Geactiveerd onderhoud 2.286.592 0  

Totaal onderhoud 5.312.108 2.694.286  

 

Het grootste verschil tussen begroting en uitgaven heeft te maken met 

het doorschuiven van de werkzaamheden aan complex 309, 

Rubenslaan en omgeving. Achtereenvolgens zijn twee 

onderaannemers, die de gevelelementen zouden leveren, failliet 

gegaan. Hierdoor is het project noodgedwongen doorgeschoven naar 

2012. 

Bij de reparatiemeldingen zijn we erin geslaagd binnen de begroting te 

blijven, dit ondanks de stijging van het aantal reparatieverzoeken. De 
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kosten per reparatie zijn echter fors gedaald, ze waren begroot op  

240 euro per melding en zijn uitgekomen op 158 euro per melding, met 

als gevolg in totaal lagere kosten. 

Het mutatieonderhoud is per woning duidelijk hoger uitgekomen dan 

begroot. Per woning is 4.981 euro uitgegeven terwijl er 4.244 euro was 

begroot. Het afgelopen jaar zijn veel lang bewoonde oudere woningen 

leeggekomen. De oplevering van onze nieuwbouw 

seniorenappartementen heeft dit ook gestimuleerd. Binnen waren veel 

van deze woningen gedateerd en voldeden niet meer aan de huidige 

eisen. Aan twintig woningen is het afgelopen jaar per woning meer dan 

7500 euro aan mutatiewerkzaamheden uitgegeven.  

ENER GI EMAATR EGELEN  

Het afgelopen jaar hebben we ons energieplan geëvalueerd. We lopen 

op schema met onze doelstelling om in 2018 een besparing op het 

energieverbruik van ten minste 20 procent te halen en blijven de 

komende jaren werken aan het energiezuiniger maken van ons bezit. 

Vooral in wat oudere woningen investeren wij. Dit gebeurt zo mogelijk 

in combinatie met groot onderhoud. In 2011 hebben we bij 72 

woningen aan de Deel in Koudekerk aan den Rijn de vloer- en 

dakisolatie verbeterd en een HR-ketel geplaatst. Hierbij hebben we 

huurders de mogelijkheid gegeven om tegen een huurverhoging 

dubbelglas te laten aanbrengen. Verder is bij elf woningen aan de 

Emmaplaats in Benthuizen dakisolatie aangebracht. 

VEILI GE WONI NGEN  

Habeko wonen vindt het belangrijk dat haar woningen veilig zijn. Om 

die reden willen wij ook dat zoveel mogelijk woningen voldoen aan de 

eisen van het Keurmerk Veilig Wonen. Meestal doen we de benodigde 

aanpassingen bij de uitvoering van groot onderhoud. Daarnaast 

voldoet onze nieuwbouw uiteraard ook aan deze eisen. Het afgelopen 

jaar is het aantal woningen dat aan het keurmerk voldoet gestegen van 

402 naar 503. Uit oogpunt van veiligheid is, waar noodzakelijk, de 

aarding van de elektrische installatie gecontroleerd en zo nodig 

aangepast. 

INV EST ERIN GEN  IN  ON S  BEZI T  

Wij blijven flink investeren in ons bestaand bezit. Door het verschuiven 

van de werkzaamheden aan complex Rubenslaan en omgeving, is de 

investering in 2011 lager dan gepland. Het betreft hier voor een groot 

deel onderhoudswerkzaamheden die wij activeren, omdat sprake is 

van levensduurverlenging. Met name de post geactiveerd onderhoud 

is hierdoor lager uitgekomen dan begroot.  

Zoals aangegeven hebben we bij twee andere complexen 

energiebesparende maatregelen toegepast. Ook voeren we 

maatregelen uit bij individuele woningen. Dit kan op verzoek zijn of bij 

vervanging in het kader van preventief onderhoud. Zo hebben we in 



24 
 

diverse complexen oude cv-ketels vervangen door HR-toestellen en 

badkamers en keukens gerenoveerd.  

KEUZEMOGELI JKHEDEN  BE WON ER S  

Wij vinden het belangrijk om bewoners ook invloed te geven op de 

inrichting van hun woning. Dit doen wij bijvoorbeeld door een 

ruimhartig beleid te voeren voor zelf aangebrachte voorzieningen, 

maar ook door bewoners bij keuken-, toilet- of badkamerrenovaties 

keuzemogelijkheden te bieden. Hiervoor kunnen zij terecht in de 

woonwinkel op ons kantoor. 

MEEPR AT EN  BI J  GROOT  O N DER HO UD  

Bij groot onderhoud projecten zorgen wij altijd dat een groep actieve 

bewoners in een bewonerscommissie zitting neemt om mee te praten 

over de plannen. Het afgelopen jaar hebben we in samenspraak met 

een bewonerscommissie de plannen voor ons complex Rubenslaan en 

omgeving vormgegeven. Aan deze bewonerscommissie wordt ook 

deelgenomen door een vertegenwoordiger van de SBHW en de 

Senioren Adviesraad Rijnwoude (SAR). 

WOONRUIMTEVERDELING  
De belangrijkste ontwikkeling voor de woonruimteverdeling in 2011 

was natuurlijk de invoering van de inkomensgrens van 33.614 euro. 

Vanaf 1 januari 2011 zijn woningcorporaties verplicht om ten minste 90 

procent van hun nieuwe verhuringen toe te wijzen aan huishoudens 

met een inkomen onder 33.614 euro. Deze grens wordt jaarlijks 

geïndexeerd en is per 1 januari 2012 verhoogd naar 34.085 euro. Wij 

hebben eind 2010 besloten om in principe voor alle nieuwe 

verhuringen deze inkomensgrens te hanteren.  

Op basis van de ervaringen in 2011 hebben we eind 2011 besloten dat 

we ook voor de huishoudens met een inkomen tussen de 

inkomensgrens van 33.614 en 43.000 euro sociale huurwoningen 

willen aanbieden. Zoals uit cijfers van bijvoorbeeld het NIBUD blijkt, 

kunnen veel huishoudens uit deze groep geen vrije sector huur 

betalen. Bovendien speelt voor deze huishoudens ook mee dat een 

tweede inkomen voor de toewijzingsregels voor sociale huurwoningen 

wel volledig meetelt, maar bij het kopen van een woning of huren van 

een vrije sectorwoning door financier of verhuurder niet volledig wordt 

meegeteld. Vanaf 2012 streven we ernaar de gehele 10 procent ruimte 

die wij hebben hiervoor te gebruiken. 

MUTATI EGRAAD EN WACHT TI JD  

Het grote aantal nieuwbouwwoningen dat wij in 2010 hebben 

toegewezen, heeft in 2011 geleid tot een duidelijke stijging van de 

mutatiegraad. Met 7 procent ligt deze duidelijk boven de 4 tot 5 

procent die wij normaal hebben. Dit heeft er ook voor gezorgd dat de 

wachttijd voor een sociale huurwoning in Rijnwoude weer is gedaald. 



25 
 

In 2011 kwam deze uit op 44 maanden en daarmee aanzienlijk lager 

dan de 59 maanden in 2010. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat 

het cijfer van 2010 vertekend was door het grote aantal 

nieuwbouwwoningen dat toen aan senioren is verhuurd. Veel senioren 

staan lang ingeschreven en wachten tot ze een woning kunnen vinden 

die helemaal aan hun wensen voldoet. Dit vertekent het beeld, maar 

ook ten opzichte van 2009 is de wachttijd gedaald. De slaagkans van 

woningzoekenden is ook toegenomen. Dit laat zien hoe belangrijk 

nieuwbouw is om dynamiek in de woningmarkt te houden. Om onze 

doelgroep te bedienen streven wij er dus naar in de komende jaren 

onze nieuwbouwproductie op peil te houden.  

 

 

 

ONTWI KK ELI NG W ONIN GZO EK EN DEN  

Het aantal woningzoekenden in de Rijnstreek is dit jaar licht gestegen. 

Ondanks een record aantal verhuringen is het aantal 

woningzoekenden in Rijnwoude gelijk gebleven. Een nadeel van een 

systeem dat is gebaseerd op inschrijftijd is dat woningzoekenden zich 

preventief inschrijven. Hierdoor lijkt de wachttijd lang, terwijl veel 

woningzoekenden in de praktijk maar kort actief zoeken. 
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SLAAGK ANS  

De slaagkans voor woningzoekenden uit Rijnwoude is in 2011 

gestegen naar 29 procent ten opzichte van 17 procent in 2009 en 23 

procent in 2010. De slaagkans wordt berekend door het delen van het 

aantal toewijzingen door het aantal actief woningzoekenden. Voor een 

deel heeft dit er mee te maken dat woningzoekenden met een 

inkomen boven  

33.614 euro niet meer hebben gereageerd. De belangrijkste reden is 

natuurlijk het relatief grote aantal verhuringen in 2011. Wat opvalt aan 

de slaagkans is dat woningzoekenden in Rijnwoude relatief minder 

vaak een woning betrekken buiten Rijnwoude. Bij Kaag en Braassem 

en Nieuwkoop heeft een groter deel van de woningzoekenden een 

woning gevonden in een andere gemeente in de regio. 
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VER AN DERIN G WOON R UI MT EV ER DELIN G  

In 2011 is samen met de gemeenten en huurdersorganisaties verder 

gewerkt aan de samenvoeging van de woonruimteverdeelsystemen in 

de Rijnstreek en oud Holland Rijnland. In 2011 is overeenstemming 

bereikt tussen de partijen over een nieuw gezamenlijk systeem. De 

basis hiervan is dat de toewijzing gebeurt op basis van inschrijftijd en 

er maximaal 30 procent ruimte is voor lokaal maatwerk. Wij zijn blij met 

deze ruimte voor lokaal maatwerk. In de plattelandsgemeenten van de 

Rijnstreek leert de ervaring dat het lokaal maatwerk een belangrijk 

instrument is om in te spelen op lokale knelpunten. Zo hebben we in 

Rijnwoude een deel van de woningen toegewezen aan 

woningzoekenden onder de 35 jaar via loting. Ook hebben we twee 

woningen toegewezen aan senioren die mantelzorg ontvangen van 

familie in Rijnwoude, maar eigenlijk te ver weg wonen om het geven 

van deze zorg goed te laten verlopen. 

 

HUISVESTING STATUSHOU DERS  
In 2011 hebben we weer voldaan aan onze taakstelling voor de 

huisvesting van statushouders. De taakstelling was zestien personen 

en uiteindelijk hebben wij er zeventien kunnen huisvesten. Bij de 

huisvesting van deze statushouders is de samenwerking met 

Vluchtelingenwerk belangrijk. Zij zorgen voor de begeleiding in de 

eerste periode en helpen deze nieuwe bewoners van Rijnwoude de 

weg kennen. Daarbij gaat het zowel om het leren kennen van de 

omgeving als alle regels waarmee men te maken krijgt. 

 

SAMENWERKING ,  GRONDPOSITIES EN ACQUISITIE  
We werken samen met GB Vastgoed waar het gaat om de 

ontwikkeling van de locatie Lievaart. GB Vastgoed heeft voor eigen 

risico een nieuwe stedenbouwkundige variant uitgewerkt. Habeko 

wonen betaalt pas mee bij realisatie. Op dit moment heeft Habeko 

wonen nog twee andere grondposities: een vrije sector kavel bij 

Vreugdenhil en een voormalig bedrijfspand met parkeerplekken aan de 

Tuinstraat. Verder heeft Habeko wonen geen nieuwe grondposities 

verworven, alleen of in samenwerking met anderen. Onze verwachting 

is dat deze locaties binnen tien jaar kunnen worden ontwikkeld. 

 

OPLEVERING NIEUWBOUW  
In 2011 hebben we vier nieuwbouwprojecten opgeleverd met in totaal 

95 huurwoningen, vier koopwoningen en een aantal bedrijfsruimten. 

Bijna alle huurwoningen hadden we al verhuurd in 2010. Alleen bij het 
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project Molenkwartier in Benthuizen was het niet gelukt om alle 

woningen in 2010 te verhuren. Het aantal seniorenappartementen was 

te groot voor de markt in Benthuizen. Er zijn ook weinig 

woningzoekenden die vanuit de andere kernen naar Benthuizen willen 

verhuizen. Uiteindelijk is een deel van de woningen daarom verhuurd 

aan woningzoekenden uit Haaglanden en dan vooral Zoetermeer. 

Voor de toekomst hebben we hier als lering uit getrokken dat we bij 

nieuwe ontwikkelingen nog wel inzetten op levensloopbestendige 

appartementen, maar hierbij geen leeftijdsgrens zullen hanteren. 

De vier koopwoningen in project De School zijn gerealiseerd in het 

deel van de vroegere school dat is blijven bestaan. Het gaat om 

woningen die casco zijn opgeleverd en waarin de nieuwe bewoners 

zelf de hele binnenkant moeten realiseren. Door deze aanpak kon de 

verkoopprijs aantrekkelijk worden gehouden voor starters op de 

koopmarkt. 

Bij het project De School hebben we ook een gezondheidscentrum 

gerealiseerd. De verschillende bedrijfsruimten zijn gekocht door de 

gebruikers. Hierdoor zijn de lokale huisartsenpraktijk, een apotheek en 

een fysiotherapiepraktijk bij elkaar in één gebouw gebracht. Bovendien 

hebben we het laatste deel van de begane grond verhuurd aan de 

gemeente Rijnwoude om hier het Centrum Jeugd en Gezin in te 

plaatsen. Het Centrum Jeugd en Gezin is fysiek geïntegreerd met het 

gezondheidscentrum. 

In het project Vreugdenhil is één bedrijfsruimte gerealiseerd. Deze is 

verkocht aan de Readshop. 
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Project Plaats Een-
gezins- 
woningen 

Senioren-
apparte-
menten 

Zorgap-
parte-
menten 

Zonneveldhof Hazerswoude 
Rijndijk 

(25 in 
2010) 

26  

Vreugdenhil Hazerswoude 
Dorp 

 10  

De School Hazerswoude 
Dorp 

 7  

Molenkwartier Benthuizen 9 24 19 

 

In project De School hebben we vier van de zeven appartementen in 

de vrije sector gerealiseerd en bij project Vreugdenhil hebben we twee 

van de tien appartementen in de vrije sector gerealiseerd. 

 

DYNAMIEK DOOR NIEUWBOUW  
De doorstroming die de nieuwbouw in 2011 heeft opgeleverd laat 

duidelijk zien hoe belangrijk deze is voor de dynamiek op de 

woningmarkt. Wij blijven daarom actief in het zoeken naar nieuwe 

mogelijkheden. Wij staan open voor mogelijkheden op 

uitbreidingslocaties, maar kijken ook heel bewust naar mogelijkheden 

voor vernieuwing en toevoegingen in ons eigen bezit. Bij deze laatste 

projecten hebben we ook zelf de meeste grip op de daadwerkelijke 

realisering. Voor uitbreidingslocaties is deze afhankelijk van de 

samenwerking met de ontwikkelaar en vooral van de 

koopwoningmarkt. Zonder voldoende verkoop van woningen komen 

deze locaties niet van de grond. 

 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN  
In 2011 zijn we gestart met twee ontwikkelingen in het eigen bezit. Bij 

de Potgieterlaan in Hazerswoude-Rijndijk hebben we al een aantal 

jaren geleden besloten bij de eerste vijf woningen geen 

grootonderhoud uit te voeren. Deze plek ligt op de toegang tot 

Hazerswoude-Rijndijk en is een locatie die naar onze mening vraagt 

om de realisatie van iets moois. Hier zien we kansen voor de 

ontwikkeling van appartementen. In 2011 hebben we vrijblijvend 

besprekingen gevoerd met een ontwikkelaar over het turn-key 

afnemen van appartementen. In 2012 zal hierover besluitvorming 

plaatsvinden, met als doel start bouw in het laatste kwartaal van 2012. 

We denken hier 25 tot 30 levensloopbestendige appartementen te 

realiseren.  

De Ds. D.A. van den Boschstraat in Hazerswoude-Dorp bevond zich in 

2011 nog in de verkennende fase van de planontwikkeling. In 2012 
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willen we dit plan daadwerkelijk ontwikkelen. De locatie leent zich voor 

woningen waar zorg kan worden gegeven. De zorglocatie Driehof, het 

gezondheidscentrum en de winkels liggen allemaal in de buurt. Op dit 

moment denken wij aan het ontwikkelen van 20 tot 30 woningen. 

Grotendeels levensloopbestendige woningen en mogelijk een aantal 

eengezinswoningen. 

Op de Zuiddijk in Hazerswoude-Dorp hebben we samen met een 

lokale partij gekeken naar de mogelijkheden om een project te 

ontwikkelen dat een combinatie is van begeleid wonen, sociale 

woningen en vrije sectorwoningen. Het idee is om hier ‘Wonen op het 

boerenerf’ te ontwikkelen, waar begeleid wonen verzorgd door 

Stichting Philadelphia Zorg in past. De locatie ligt voor veel 

dorpsbewoners gevoelig, omdat hier de overgang ligt naar het 

weidegebied. Ten opzichte van de huidige situatie denken wij dat met 

ons plan een kwaliteitstoevoeging kan worden bereikt. Binnen de 

huidige randvoorwaarden ziet het er echter naar uit dat het plan 

financieel niet haalbaar is. Met de gemeente overleggen wij verder 

over de mogelijkheden om hier toch een plan te realiseren dat kwaliteit 

toevoegt. 

De gemeente Rijnwoude heeft verschillende uitbreidingslocaties waar 

al langere tijd aan de plannen wordt gewerkt. In de huidige 

woningmarkt is het niet makkelijk deze locaties te realiseren. Het is de 

bedoeling dat de ontwikkeling van de locatie BSC terrein in Benthuizen 

in 2012 wordt opgepakt. Uitgangspunt is dat de beperkte hoeveelheid 

sociale woningbouw los van het slagen van de verkoop van vrije sector 

woningen en kavels kan worden opgepakt. Habeko wonen wil hier 

graag twaalf appartementen realiseren. Een belangrijk knelpunt is op 

dit moment nog de grondprijs. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de 

gemeente bereid is deze grondprijs neerwaarts aan te passen naar de 

huidige werkelijke waarde. Bij de locatie Weidelanden heeft de 

ontwikkelaar ervoor gekozen in de eerste fase van de plan alleen 

koopwoningen te ontwikkelen. Habeko wonen had graag sociale 

huurwoningen gerealiseerd in deze eerste fase. Bij de locatie Rijnpark 

in Koudekerk aan den Rijn zijn in 2011 voor ons nauwelijks 

ontwikkelingen geweest. Daarbij kan de vraag worden gesteld of bij de 

totstandkoming van het bestemmingsplan en de bouwvergunning de 

woningen wel zullen worden verkocht. Habeko wonen wil graag 

kwalitatief goede woningen afnemen. Accent ligt hier vanwege de 

ligging op eengezinswoningen. De ontwikkeling van Rijnpark is 

overigens ook van belang voor de beoogde centrumontwikkeling in de 

kern Koudekerk aan den Rijn.  
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BOUWEN AAN VITALE KERNEN  
 

Habeko wonen voelt zich direct verbonden met de kernen van 

Rijnwoude. Letterlijk bestaat onze naam ook uit de beginletters van de 

kernen. Bij prettig wonen gaat het niet alleen om de prijs en kwaliteit 

van woningen, maar ook om de woonomgeving en de voorzieningen in 

de kernen. Habeko wonen wil geen voorzieningen exploiteren, maar 

kan wel haar bijdrage leveren aan het realiseren en het behouden 

hiervan. Zo hebben we in 2011 in combinatie met woningen een 

gezondheidscentrum gerealiseerd in Hazerswoude-Dorp. Naast het 

gezondheidscentrum komt in dit gebouw ook het Centrum Jeugd en 

Gezin voor de gemeente Rijnwoude. De daadwerkelijke opening van 

gezondheidscentrum en Centrum Jeugd en Gezin zal in 2012 

plaatsvinden. 

 

VISIE OP VITALE KERNEN  
In 2011 hebben de gemeente Rijnwoude en Habeko wonen samen 

met bewoners van Rijnwoude gewerkt aan het uitwerken van een visie 

op de vitale kernen. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk gedragen 

rapport ‘ENERGIEK EN BETROKKEN, visie vitale kernen Rijnwoude’. 

Dit rapport geeft een uitwerking van de manier waarop de vitaliteit van 

de kernen kan worden behouden en versterkt. De visienota wordt 

ingebracht bij de fusiebesprekingen van Alphen aan den Rijn, Boskoop 

en Rijnwoude. In aansluiting op de visienota zijn afspraken gemaakt 

over de benodigde acties. De gemeente heeft ook budgetten vrij 

gemaakt om de benodigde ontwikkelingen te kunnen faciliteren. 

Conclusie van het rapport en de afspraken die wij naar aanleiding 

hiervan met de gemeente hebben gemaakt, is dat onze inzet zich 

vooral richt op het stimuleren en ondersteunen van initiatieven om de 

winkelcentra in de verschillende kernen van Rijnwoude te versterken. 

Vanuit die positie willen we graag de rol van aanjager van de 

ontwikkelingen op ons nemen. De winkeliers moeten de initiatiefnemer 

zijn en de rol van Habeko wonen is vooral gericht op het leveren van 

kennis en het zo mogelijk ontwikkelen van woningen bij of in de buurt 

van de winkelcentra. Zo hebben we in Benthuizen en Koudekerk aan 

den Rijn bezit direct bij de winkelcentra. In Koudekerk aan den Rijn 

moet een keuze worden gemaakt of het winkelcentrum op de huidige 

locatie blijft of wordt verplaatst naar de rand van Koudekerk aan den 

Rijn, rekening houdend met de ontwikkeling van de nieuwbouwlocaties 

daar. Bij verplaatsing zou Habeko wonen een rol kunnen spelen bij het 

invullen van de oude locatie. 
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BIJZONDERE DOELGROEPEN EN WMO 
Bij vitale kernen hoort ook zorg voor bijzondere doelgroepen en 

huurders die extra ondersteuning nodig hebben. Vanuit deze gedachte 

zijn we ook in 2011 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)-loket 

geweest. Bewoners van Rijnwoude kunnen via dit loket aanvragen 

indienen voor WMO-voorzieningen.  

De oplevering in 2011 van nieuwbouw die wij hebben gerealiseerd 

voor Stichting Philadelphia Zorg heeft ervoor gezorgd dat er zestien 

onzelfstandige eenheden en drie zelfstandige eenheden voor een 

bijzondere doelgroep in Benthuizen zijn bijgekomen. Het mooie van dit 

project is dat de vraag uit Benthuizen zelf is gekomen. Ouders uit 

Benthuizen hebben nadrukkelijk gevraagd om de realisatie van dit 

project. 

 

LEEFBAARHEID  
Een belangrijk hulpmiddel voor het leefbaar houden van de kernen is 

de samenwerking in het Zorgnetwerk. Het Zorgnetwerk geeft de 

mogelijkheid om te zorgen dat onze huurders die dat nodig hebben de 

juiste ondersteuning krijgen. Als corporatie merken wij dat niet 

iedereen het altijd zelfstandig redt. Wij proberen samen met anderen 

de zelfredzaamheid zoveel mogelijk te stimuleren, maar af en toe is 

hierbij ondersteuning nodig en voor sommigen gaat dit om langdurige 

ondersteuning. Wij merken in de praktijk dat het belangrijk is dat deze 

ondersteuning er is en blijft. De maatschappij wordt steeds 

ingewikkelder en wij merken dat niet al onze bewoners hier even 

makkelijk mee overweg kunnen. Soms kan de ondersteuning simpel 

zijn, zoals het wijzen van een huurder op de mogelijkheid om 

huurtoeslag te krijgen. Soms is meer nodig. 

Als corporatie krijgen we regelmatig klachten over overlast. Een deel 

van deze klachten heeft betrekking op botsende leefstijlen. Buren die 

verschillende ritmes hebben of in verschillende levensfases zitten. Hier 

proberen wij vooral door het geven van advies en eventueel 

bemiddeling tussen buren te helpen. Het komt ook voor dat er sprake 

is van ernstige overlast. In 2011 hebben we een aantal keer bewoners 

moeten aanspreken op hun gedrag, in deze gevallen waren geen 

verdere stappen noodzakelijk. 

Voor de leefbaarheid in ons bezit en ook vanuit het oogpunt van 

rechtvaardigheid is het belangrijk dat we grip houden op wie in ons 

bezit woont. Afgelopen jaar zijn we begonnen om meer aandacht te 

geven aan onderhuur. In 2012 gaan we de aanpak nog verder 

uitwerken en zullen we hieraan nog meer aandacht geven. Eind 2011 

zijn we een juridische procedure begonnen om een geval van 

onrechtmatige bewoning aan te pakken. Inmiddels is deze zaak 

juridisch ook in ons voordeel beslist. 
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Samen met de gemeente blijven we ons inzetten voor het stimuleren 

van initiatieven van bewoners en de woonomgeving. Voor initiatieven 

van bewoners stellen we samen met de gemeente via Actievitaal geld 

beschikbaar. Het geld is bedoeld voor kleine initiatieven, die met een 

beperkte financiële bijdrage kunnen worden gerealiseerd en die buurt 

of dorp aantrekkelijker maken. We hebben jaarlijks geld beschikbaar 

voor verbetering van de woonomgeving en betalen jaarlijks voor goede 

verlichting bij de achterpaden. Deze verlichting werkt 

veiligheidverhogend. Bij de Den Tolhof in Koudekerk aan den Rijn 

hebben we een gemeenschappelijke tuin opgeknapt om deze een 

betere uitstraling te geven. 
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BOUWEN AAN DE SAMENWERKING  
 

Alleen door samenwerking met partners kunnen wij onze ambities 

realiseren. Ook in 2011 hebben wij veel aandacht besteed aan de 

samenwerking met partners. Wij merken dat het investeren in 

samenwerking ook daadwerkelijk resultaten oplevert. Bijvoorbeeld de 

samenwerking met de gemeente rond bouwlocaties en het ontwikkelen 

van een visie op de vitaliteit van de kernen. 

Naast de samenwerking met partners om onze ambities te realiseren 

willen wij ons ook laten sturen door de vragen en wensen van onze 

belanghouders. Uiteindelijk moeten we zelf keuzes maken, maar wij 

willen wel zorgen dat de inzet van onze middelen aansluit op de vraag 

van onze belanghouders. De gemeente en onze huurdersorganisatie 

SBHW zijn onze twee belangrijkste belanghouders en daarom 

bespreken wij onze relatie met hen ook in een aparte paragraaf. 

 

VERANDERENDE OMGEVING  
In 2011 heeft de gemeente Rijnwoude ervoor gekozen om samen met 

de gemeenten Alphen aan den Rijn en Boskoop per 1 januari 2014 te 

fuseren. Dit betekent dat er een belangrijke verandering komt in wie 

onze belanghouders zijn en met welke partners wij te maken hebben. 

Wij willen de bestaande banden met onze partners in Rijnwoude 

behouden en zullen daarin blijven investeren. Tegelijk weten we dat bij 

een nieuwe gemeente de inbreng van ambtenaren en politiek uit het 

oude Rijnwoude nog maar beperkt zal zijn. Al voorafgaand aan de 

fusie van de gemeenten gaan wij daarom werken aan het zichtbaar 

maken van Habeko wonen als de corporatie van de kernen 

Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Benthuizen en Koudekerk 

aan den Rijn. Wij willen laten zien wat wij als dorpse corporatie 

presteren en betekenen voor deze kernen. 

Op dit moment zijn wij de enige actieve woningcorporatie in 

Rijnwoude. In de nieuwe fusiegemeenten zijn er drie actieve lokale 

corporaties en zijn nog andere corporaties van buiten de gemeente die 

ook woningbezit hebben en ontwikkelen. Vanuit onze 

gemeenschappelijke belangen hebben wij inmiddels intensiever 

contact met wonenCentraal uit Alphen aan den Rijn en Trifolium uit 

Boskoop. 

 

SAMENWERKING MET DE GEMEENTE  
De gemeente is zowel één van onze belangrijkste belanghouders als 

een heel belangrijke partner. Waar mogelijk proberen wij in een zo 

vroeg mogelijk stadium samen op te trekken met de gemeente in het 
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ontwikkelen van een visie op onze rol in Rijnwoude en dan vooral onze 

rol op de woningmarkt van Rijnwoude. 

Samen met de gemeente hebben wij in 2011 een 

woningmarktonderzoek laten uitvoeren. Op basis van dit 

woningmarktonderzoek gaat de gemeente in 2012 een nieuwe 

woonvisie ontwikkelen en zal Habeko wonen haar strategisch 

voorraadbeleid vernieuwen. Wij vinden het belangrijk dat we tegelijk 

deze trajecten oppakken en met elkaar afstemmen. Op deze manier 

leggen we een goede basis voor de verdere samenwerking. Afspraken 

hierover zullen we vastleggen in de prestatieafspraken. Gelet op de 

komende fusie van de gemeenten is het belangrijk om vast te stellen 

wat voor de kernen van Rijnwoude nodig is op het gebied van wonen. 

Het afgelopen jaar is de samenwerking met de gemeente goed 

verlopen. Ambtelijk hebben we veel contact, alsook met de politiek. In 

het kader van de prestatieafspraken hebben we vorig jaar vier keer 

een bestuurlijk overleg gehad. Daarnaast is er regelmatig overleg 

tussen de directeur-bestuurder en de voor ruimtelijke ordening 

verantwoordelijke wethouder. Met elke gemeenteraadsfractie hebben 

we jaarlijks een overleg. In dit overleg bespreken we de voortgang van 

zaken, maar ook wat de fracties van Habeko wonen verwachten.  

Jaarlijks evalueren wij onze prestatieafspraken. Voor 2011 hebben we 

afgesproken hoe we samen de vitaliteit van de kernen verder 

oppakken. Verder zijn we tevreden over de afspraken en zullen we op 

basis van de nieuwe woonvisie en strategisch voorraadbeleid van 

Habeko wonen de afspraken in 2012 weer actualiseren. 

BETREKKEN HUURDERS BI J ONS BELEID  
Er is regelmatig overleg tussen Habeko wonen en haar 

huurdersorganisatie Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen 

(SBHW). Het afgelopen jaar hebben wij vijf keer een overleg gehad 

waarin een groot aantal verschillende onderwerpen is besproken. Er is 

ook een gezamenlijke fietstocht geweest door het bezit in Koudekerk 

aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk. De volgende onderwerpen zijn 

besproken tijdens deze overleggen: 

 Kennismaking nieuwe leden 

 Huurbeleid 

 Zorg (Thema vergadering) sterrensysteem 

 Techniek & Onderhoud (Thema vergadering) 

 Procedure en afspraken (nieuwsbrief, communicatie etc.) 

 Samenwerking SBHW met huurdersorganisaties van 

corporaties binnen Alphen aan den Rijn, Boskoop en 

Rijnwoude  

 Actief Rijnwoude 

 Evaluatie energieplan Habeko wonen 

 Terugkoppeling belanghoudersbijeekomst 
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 Ontwikkeling SBHW 

 Sociaal statuut Potgieterlaan en Ds. D.A. van den Boschstraat  

 Woningmarktonderzoek 

 Mogelijke samenwerking corporaties ABR (ABR staat voor de 

fusie van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en 

Rijnwoude). 

 

SBHW heeft het afgelopen jaar meer actieve vrijwilligers gekregen. 

Door een traject met het Woonbond Kennis- en Adviescentrum is het 

gelukt deze nieuwe mensen te vinden en ze ook tegelijk noodzakelijke 

kennis op te laten doen. We verwachten dat de inbreng van SBHW in 

onze beleidsontwikkeling hierdoor kan worden versterkt. 

BETREKKEN BELANGHOUDERS BIJ ONS BELEID  
In 2011 hebben wij nog meer aandacht gegeven aan de 

samenwerking met onze belanghouders. Samen met de gemeente 

hebben wij dit gedaan in het traject voor de visie vitale kernen. Naast 

veel directe contacten met belanghouders hebben we ook een goed 

bezochte belanghoudersbijeenkomst georganiseerd. 

Met een flinke groep belanghouders hebben wij regelmatig op 

bestuurlijk niveau contact. Zo hebben we in 2011 op bestuurlijk- en 

beleidsniveau regelmatig om de tafel gezeten met WIJdezorg, de 

lokale zorgaanbieder, Intergemeentelijke Sociale Dienst De Rijnstreek 

(ISDR), SAR, Regionale Commissie Gezondsheidszorg en de collega 

corporaties wonenCentraal en Trifolium. 

Speciaal gericht op de belanghouders hebben we twee keer een 

belanghoudersnieuwsbrief uitgebracht. In de eerste hebben we verslag 

gedaan van onze prestaties in 2010 en in de tweede een verslag over 

en reactie op onze belanghoudersbijeenkomst. Op 4 oktober hebben 

wij deze bijeenkomst gehouden met ongeveer 30 deelnemers. Hierbij 

hebben we teruggekeken, maar zijn we vooral met de belanghouders 

in gesprek gegaan over beleidskeuzes waarvoor wij nu staan. Het was 

heel prettig op deze bijeenkomst veel positieve reacties  op ons 

functioneren te krijgen. Op het voor ons belangrijkste dilemma – in 

hoeverre moeten wij ook de groep tussen 33.614 en 43.000 euro 

bedienen – hebben we een duidelijke reactie gekregen van onze 

belanghouders. Zet je ook in voor deze groep. In 2012 gaan we dit ook 

doen. 
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BOUWEN AAN FINANCIËLE CONTINUÏTEIT  
 

ONDERNEMINGSPLAN :  FINANCIËN ALS RANDVOORWAARDE  
Het ondernemingsplan geeft aan dat de financiële continuïteit een 

randvoorwaarde is voor het realiseren van onze maatschappelijke 

ambities. Alleen als we een financieel gezonde organisatie zijn kunnen 

we onze verantwoordelijkheid voor sociale huisvesting in de gemeente 

Rijnwoude ook op de lange termijn blijven nemen. Wat we meer 

beschikbaar hebben aan financiële ruimte dan nodig is voor de 

continuïteit zetten we in voor het realiseren van onze ambities. 

Voor zover het vermogen niet direct of niet volledig wordt 

aangesproken voor het realiseren van onze opgaven, wordt het 

zorgvuldig aangehouden als buffer voor acute en toekomstige risico’s. 

Investeren in vastgoed vereist een betrouwbare en solide aanpak op 

lange termijn, waarbij het vermogen van Habeko wonen wordt gezien 

als een ‘revolving fund’ voor de eigen exploitatie op termijn. 

 

CONTINUÏTEIT  
Eind 2011 is de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2012-2021 

van Habeko wonen door de directeur-bestuurder vastgesteld en door 

de raad van commissarissen goedgekeurd. In de begroting is het 

financiële beleid vertaald voor de korte termijn (2012). Voor de langere 

termijn (2013-2021) hebben we dit beleid verder uiteengezet. Daarbij 

houden wij zo goed mogelijk rekening met de toekomstige 

nieuwbouwopgave die binnen de gemeente Rijnwoude voorzien is en 

waaraan Habeko wonen een bijdrage kan leveren. Daarbij toetsen we 

onze activiteiten steeds op de gevolgen voor de continuïteit van 

Habeko wonen. 

Sinds 2010 maken wij gebruik van een intern model dat inzicht 

verschaft in onze financiële ruimte. Het model geeft inzicht in wat onze 

financiële maatstok is, wat de financiële mogelijkheden zijn voor 

toekomstige bouwopgave, de financiële effecten hiervan en welke 

maatregelen we moeten nemen. Doel van dit model is het vaststellen 

van de randvoorwaarden waarbinnen we moeten handelen bij het 

realiseren van onze ambities. Door deze werkwijze kunnen we zorgen 

dat we onze doelstellingen vanuit het ondernemingsplan realiseren 

zonder de financiële continuïteit in gevaar te brengen. 

Het model dat inzicht geeft in onze financiële ruimte wordt in 2012 

uitgebreid met een investeringsstatuut om zodoende de kaders vooraf 

beter te kunnen bepalen. 
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NIEUWE WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE 

JAARREKENING (RJ  645) 
Sinds lange tijd wordt binnen de financiële wereld van de 

volkshuisvesting gewerkt aan de verdere gelijktrekking van de 

richtlijnen voor de jaarrekening met die in het bedrijfsleven. Dit heeft 

geresulteerd in de nieuwe richtlijn RJ 645 2011-2, die de oude richtlijn 

RJ 645 vervangt. De consequentie is dat Habeko wonen bij de 

verslaggeving moet aansluiten op de algemeen geldende richtlijnen 

voor de jaarverslaggeving vanaf het jaar 2012. Er is een keuze 

mogelijkheid om dit al te doen voor dit verslagjaar. Habeko wonen 

heeft bewust gekozen om de nieuwe richtlijnen niet in 2011 te 

implementeren.  

Habeko wonen heeft al wel de belangrijkste keuze gemaakt. Wij 

kiezen ervoor ons vastgoed analoog RJ 212 als bedrijfsmiddel te 

waarderen en niet als vastgoedbelegging. De betekenis van 

bedrijfsmiddel is: een object dat je in je onderneming gebruikt en dat je 

niet hebt aangekocht om te verkopen. De reden waarom wij het 

vastgoed als bedrijfsmiddel gaan waarderen is dat wij het 

volkshuisvestelijk beleid leidend vinden en dit het beste past bij ons 

ondernemingsplan. Deze keuze is met name relevant voor de 

begroting 2012 en de meerjarenbegroting. 

In het volgend verslagjaar gaan wij verder in op de consequenties van 

RJ 645.  

 

GEHANTEERDE WAARDERINGSGRONDSLAGEN  
Het woningbezit (de activa) wordt gewaardeerd op basis van de 

historische kostprijs, rekening houdend met een 

minimumwaarderingsregel. Deze regel houdt in dat wanneer de 

bedrijfswaarde van een Produkt Markt Combinatie (PMC) langdurig 

lager is dan de historische kostprijs, de bedrijfswaarde wordt 

gehanteerd. Habeko wonen kent op dit moment vier PMC’s, die gelijk 

zijn aan de verschillende kernen binnen de gemeente Rijnwoude.  

Het eigen vermogen dient onder meer als buffer voor de opvang van 

onrendabele toppen, zowel bij investeringen als in de bestaande 

exploitatie. Onrendabele toppen kunnen ontstaan als gevolg van 

bijvoorbeeld gewijzigd beleid betreffende doelgroepen of andere 

keuzes in het strategisch voorraadbeleid. Met onrendabel bedoelen wij 

dat in de totale verwachte exploitatie van (nieuwe) woningen een deel 

van de investeringen niet ‘gedekt’/‘terugverdiend’ zal worden door 

inkomsten. Onrendabele toppen tasten in zijn algemeenheid de 

financiële ruimte aan, maar zijn binnen onze waarderingsgrondslagen 

pas zichtbaar zodra de ruimte tussen boekwaarde en bedrijfswaarde 
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binnen de betrokken PMC niet meer toereikend is om het onrendabele 

deel te dekken. 

RESULTAAT 2011 
Het positieve resultaat over het jaar 2011 bedraagt ca. 2,4 miljoen 

euro na belasting. De grootste opbrengsten vormen de huren, ca. 9,6 

miljoen euro, gevolgd door de overige waardeveranderingen van ca. 

1,1 miljoen euro. Onder de overige waardeveranderingen staan de 

opbrengsten uit de verkoop van tien woningen onder Koopgarant. De 

grootste kosten zijn onderhoud, ca. 2,6 miljoen euro, de rentelasten 

van ca. 1,8 miljoen euro, overige bedrijfslasten van ca. 1,5 miljoen 

euro, afschrijvingen van ca. 1,3 miljoen euro en de belastingen van ca. 

0,8 miljoen euro. 

Het jaarlijks onderzoek door het Centraal Fonds Volkshuisvesting 

maakt duidelijk dat Habeko wonen relatief lage bedrijfslasten kent. De 

laatste cijfers die zijn gepubliceerd betreffen het verslagjaar 2010. De 

netto bedrijfslasten per vhe bedroegen over dat jaar voor Habeko 

wonen 1.134 euro. Het landelijk gemiddelde bedroeg over dezelfde 

periode 1.355 euro en de lasten bij referentiecorporaties bedroegen  

1.304 euro. 

 

FINANCIERINGEN EN BEL EGGINGEN  
Het financieringsbeleid van Habeko wonen is gericht op het beheersen 

van de renterisico’s. Daarvoor is goed inzicht in het verloop van de 

financieringsverplichtingen op korte en langere termijn de basis. Door 

de risico’s zoveel mogelijk in de tijd te spreiden, wordt getracht de 

risico’s in omvang te beperken. 

Habeko wonen had in 2011 een aantal nieuwbouwprojecten in 

productie die tevens in 2011 zijn opgeleverd. Dit betreffen de projecten 

Zonneveldhof, Molenkwartier, Vreugdenhil en De School. 

Ter financiering van deze projecten is met behulp van adviesbureau 

Thésor in 2010 een prognose gemaakt van de benodigde financiering 

waarbij is rekening gehouden met de spreiding van het renterisico. Er 

is 4,5 miljoen euro financiering opgenomen in 2010 en 13,5 miljoen 

euro in 2011. Deze zijn verdeeld over drie leningen met verschillende 

looptijden en stortingsdata, dit vanwege de risicospreiding. Hierbij is 

ook zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de economische 

mogelijkheden in de markt (gemiddeld rentepercentage 3,6 procent). 

Met de in 2010 opgenomen roll-over lening van 4,5 miljoen euro 

hadden wij de mogelijkheid om tijdelijke liquiditeit 

tekorten/overschotten op te vangen. Wij hebben van deze mogelijkheid 

gebruikgemaakt om onze rentekosten te verlagen. Deze roll-over 

lening converteert per 1 februari 2012 naar een fixe lening. 
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De BNG is onze huisbankier en wij hebben bij de BNG een 

kredietfaciliteit van 4,1 miljoen euro. Deze flexibiliteit kunnen wij 

inzetten om tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen. 

Met voorgenoemde financieringen heeft Habeko wonen op basis van 

de nu bekend zijnde projecten haar volledige financieringsbehoefte 

ingevuld. Tijdelijk overtollige middelen zijn in 2011 aangehouden in 

rekening courant dan wel op een spaarrekening, hierbij is continue de 

afweging geweest tussen vergoeding en beschikbaarheid. 

Habeko wonen heeft geen derivaten en is vooralsnog niet van plan om 

rente-instrumenten in te zetten voor het beheersen van renterisico’s 

voor haar leningenportefeuille. 

 

BORGSTELLING DOOR WSW 
Habeko wonen is, op basis van de verantwoording over het jaar 2010 

en het inzicht in de prognoses voor 2011 tot en met 2013, in 2011 

positief beoordeeld op de kredietwaardigheid door het Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw (WSW). Habeko wonen heeft sinds 19 december 

2011 een faciliteringsvolume van 14 miljoen euro, waarvan 13,5 

miljoen euro is ingevuld. Dit houdt in dat onder borgstelling van het 

WSW, Habeko wonen nu nog 0,5 miljoen euro aan vreemd vermogen 

kan aantrekken. Het WSW hanteert de regel dat ontvangsten uit 

verkopen uit bestaand bezit (Koopgarant) moeten worden aangewend 

voor de financiering en komen in mindering op het faciliteringsvolume. 

In het faciliteringsvolume van 14 miljoen euro is hiermee reeds 

rekening gehouden. 

Op basis van de vernieuwde prognoses voor 2012 tot en met 2014 zal 

het WSW in de loop van 2012 een nieuw faciliteringsvolume afgeven. 

Waarbij de financierbaarheid van sociale huurwoningen (daeb), welke 

kunnen worden geborgd door het WSW en niet-sociale huurwoningen 

(zogenoemde Niet-daeb), niet borgbaar door het WSW, een grote rol 

gaan spelen. Dit geldt in eerste instantie voor nieuwbouwprojecten. 

Daeb betekent Diensten van Algemeen Economisch Belang, voor ons 

betekent dit sociale huurwoningen tot een huurgrens van 652,52 euro 

en toewijzing aan huurders met een belastbaar inkomen onder 33.614 

euro per jaar. 

Voor de borgstelling/garantstelling door het WSW moet Habeko wonen 

ten behoeve van het WSW een obligo aanhouden; eind 2011 bedroeg 

dit ruim 1,9 miljoen euro.  
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VENNOOTSCHAPSBELASTING  
Vanaf 1 januari 2008 zijn woningcorporaties volledig belastingplichtig 

voor de vennootschapsbelasting. De toepassing van deze 

belastingplicht is in een met de Belastingdienst afgesloten 

vaststellingsovereenkomst (VSO II) nader uitgewerkt. De toepassing 

hiervan geldt voor alle woningbouwcorporaties die deze VSO II 

hebben ondertekend. In de praktijk blijkt dat er nog een aantal zaken 

verder moet worden uitgediept en afgebakend. Voor de hele branche 

betekent dit dat er nog onduidelijkheden bestaan. Habeko wonen heeft 

de VSO II, zo goed als mogelijk toegepast. Echter, de mogelijkheid 

blijft bestaan dat er interpretatieverschillen zullen ontstaan. 

De uitspraak van de Hoge Raad op 13 januari 2012 dat een 

woningcorporatie mag worden beschouwd als een Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI), heeft vergaande fiscale consequenties. 

Hiermee is de systematiek die wij voor bepaling van VPB-plicht 

hanteerden deels achterhaald voor de jaren 2008 tot en met 2010.  

Met ingang van 2012 heeft het kabinet door middel van de ‘geefwet’ 

(onderdeel Belastingplan 2012) de ANBI-regeling dusdanig aangepast 

dat woningcorporaties expliciet zijn uitgesloten. 

De Belastingdienst is zich momenteel aan het beraden op wat haar 

standpunt is in ANBI-status voor woningcorporaties en doet voorlopig 

nog geen uitspraak. Zolang de Belastingdienst geen duidelijk 

standpunt inneemt over de ANBI-status van woningcorporaties, blijft 

Habeko wonen de oude systematiek van VPB-plicht hanteren. 

 

TOEKOMSTIGE FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN  
De ontwikkeling van het resultaat en het eigen vermogen van Habeko 

wonen is gebaseerd op de meerjarenbegroting 2012-2021. Hierbij is 

een aantal uitgangspunten gehanteerd. Zo is alleen rekening 

gehouden met de acute belastingdruk inzake vennootschapsbelasting 

in enig jaar. Per jaar zijn de opbrengsten van vier verkopen onder 

Koopgarant uit het bestaande bezit verwerkt. Ten opzichte van de 

vorige prognose is dit een neerwaartse bijstelling, gebaseerd op de 

ontwikkelingen op de koopmarkt en op basis van een verlaagde 

mutatiegraad. In de begroting is alleen rekening gehouden met de 

ontwikkeling en exploitatie van het project Potgieterlaan. 

Bij de vorige begroting is het uitgangspunt geweest dat de 

sectorspecifieke heffing (Vogelaarheffing) niet meer zou worden 

opgelegd vanaf 2011. Uiteindelijk is door de toenmalige 

verantwoordelijke minister Donner besloten om de heffing in twee jaar 

af te bouwen. Vanaf 2013 is deze heffing niet meer begroot. Wel is er 

vanaf 2014 rekening gehouden met de mogelijke ‘bezitsheffing’. Hierbij 
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is uitgegaan van 275 euro per woning. De hiermee verbandhoudende 

extra huurverhoging is in verband met onduidelijkheden bij de 

uitvoering niet meegenomen. 

Alle onderstaande cijfers zijn ontleend aan onze meerjarenbegroting 

2012-2021, die eind 2011 is opgesteld op basis van de op dat moment 

bekende gegevens. 

De fiscale effecten inzake de ANBI-status zijn niet meegenomen in de 

meerjarenbegroting. 

 

ONTWIKKELING RESULTAAT  
Door rekening te houden met de gewijzigde regelgeving (RJ 645) is 

sprake van een andere afschrijvingssystematiek, lineair in plaats van 

annuïtair. Dit geeft ten opzichte van vorig jaar een ander beeld van de 

resultaatontwikkeling (verschuiving van lasten in de tijd) en heeft een 

negatieve invloed op de ontwikkeling van het resultaat. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Resultaten x 
1.000 euro 

1.021 297 -/- 65 408 -/- 1093 -/- 17 

Rentabiliteit EV 3,8% 1,1% -/- 0,2% 1,5% -/- 4,1% -/- 0,0% 

Rentabiliteit TV 3,5% 2,6% 2,2% 2,6% 0,7% 2,0% 

Operationele 
cashflow x 1.000 
euro 

3.038 2.278 2.050 2.608 993 2.041 

Cashflow x 1.000 
euro 

2.377 -/- 1.209 -/- 2.181 1.280 -/- 127 -/- 2.165 

   

ONTWIKKELING EIGEN VERMOGEN  
Het eigen vermogen wordt gevormd door de toevoeging van de 

jaarresultaten en ontwikkelt zich zoals te zien is in onderstaand 

overzicht marginaal negatief, terwijl de solvabiliteit licht stijgt. Dit wordt 

veroorzaakt door verlaging van de activa (afschrijvingen). Hierdoor 

wordt de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totaal 

vermogen gunstiger. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

EV x 1.000 euro 27.091 27.387 27.323 27.729 26.636 26.620 

EV per VHE 14.510 14.490 14.487 14.734 14.183 14.205 

Solvabiliteit 31,9 32,2 33,0 33,8 32,9 33,7 

 

In het hiervoor gepresenteerde eigen vermogen is nog geen rekening 

gehouden met toekomstige onrendabele investeringen. Onrendabele 

investeringen kunnen grotendeels worden opgevangen binnen de 

PMC waartoe het project behoord en laten dus geen zichtbare intering 

zien op het eigen vermogen. Ultimo 2011 is de capaciteit om 

onrendabele investeringen binnen de PMC Benthuizen op te vangen 

beperkt.  
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De solvabiliteit geeft een indicatie van het vermogen van Habeko 

wonen om onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen. Uit de 

getoonde ontwikkeling blijkt de solvabiliteit toereikend te zijn. 
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ONTWIKKELING LIQUIDIT EITEN 
In het onderstaande overzicht is de ontwikkeling van de liquiditeiten 

weergegeven. Dit betreffen de begrotingcijfers, gebaseerd op de jaren 

2012-2021. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Saldo liq. middelen 
(x 1.000 euro) 

2.692 1.484 -/-696 586 457 -/-1.707 

Netto werkkapitaal 
(x 1.000 euro) 

-/-196 -/-1.387 -/-3.522 -/-2.222 -/-2.330 -/-4.398 

ICR 1,8 1,5 1,3 1,7 0,6 1,5 

DSCR 1,8 1,5 1,4 1,7 1,1 1,5 

       

De hierboven geschetste ontwikkeling kan sterk worden beïnvloed 

door nog niet ingerekende nieuwbouwprojecten of door afwijkingen 

(positief of negatief) van de geprognosticeerde verkopen onder 

Koopgarant. 

Voor de komende tien jaar is er nu ca. 5,7 miljoen euro aan 

ontvangsten vanuit verkopen begroot. Voor de 

vennootschapsbelasting is voor dezelfde periode ca 8,7 miljoen euro 

aan uitgaven begroot. Hiermee wordt ook duidelijk welke impact de 

vennootschapsbelasting heeft op onze investeringscapaciteit. 

In de totale ontwikkeling is vanaf 2014 al wel rekening gehouden met 

de verplichte bijdrage inzake de heffing huurtoeslag. Voor Habeko 

wonen bedraagt dit ca. 0,5 miljoen euro per jaar (ca. 275 euro per vhe 

per jaar). Echter, de verruiming van de toe te passen huurverhoging 

voor bepaalde inkomensgroepen is door het ontbreken van 

duidelijkheid en toepasbaarheid hierover nog niet meegerekend. Dit 

kan in de toekomst een positief effect hebben op het hierboven 

gepresenteerde verloop. 

De meerjaren liquiditeitsprognose geeft aan dat Habeko wonen bij het 

huidige beleid en de gehanteerde uitgangspunten ook in de toekomst 

voldoende liquide zal zijn (behoudens het jaar 2017). Hierbij moet 

worden opgemerkt dat de saldi aan het einde van de jaren 

momentopnames zijn. Tevens is nog geen rekening gehouden met 

eventuele nieuwe investeringsprojecten. Voor eventuele tijdelijke 

liquiditeitstekorten kan worden gebruikgemaakt van onze 

kredietfaciliteit bij BNG van ca. 4,1 miljoen euro. 

Het negatieve werkkapitaal vloeit voor een belangrijk deel voort uit de 

verplichtingen inzake belastingen, transitorische rente en crediteuren. 

Echter, dit zijn momentopnames ultimo boekjaren, bijvoorbeeld de 

verplichtingen inzake transitorische rente vervalt verdeeld over het 

kalenderjaar. 

Om onze kredietwaardigheid en cashflow te monitoren maken wij 

gebruik van de navolgende ratio’s: de ICR en DSCR. 
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INT ER EST  COV ERAGE R AT IO  (ICR) 

De interest coverage ratio is een middel om vast te stellen in hoeverre 

Habeko wonen in staat is aan haar renteverplichtingen te voldoen. 

Deze wordt bepaald door de verhouding bedrijfsresultaat tot 

rentelasten. Voor financiers is de ICR, samen met de DSCR, een 

belangrijke indicatie van een financieel gezonde exploitatie van 

huurwoningen. Een ICR lager dan 1,3 geeft aan dat bij een slechtweer 

scenario al snel niet meer aan renteverplichtingen kan worden voldaan 

en dat er dan ook onvoldoende geld beschikbaar is voor aflossingen. 

Met name de ICR geeft aan dat wij in 2016 onder de norm komen van 

1,3, veroorzaakt door hoge onderhoudslasten in dat jaar. Bij het 

samenstellen van de volgende meerjarenbegroting zal worden 

gekeken naar de spreiding van de onderhoudslasten. 

DEBT  S ERVI CE COV ER AGE  R ATIO  (DSCR) 

De debt service coverage ratio (DSCR) is een kengetal dat aangeeft of 

er voldoende operationele kasstromen worden gegenereerd voor rente 

en aflossing. Deze wordt bepaald door de verhouding operationele 

kasstroom tot rentelasten en aflossingsverplichting leningen. Hoe 

hoger de DSCR, des te gunstiger. De DSCR behoort minimaal 1,0 te 

bedragen. Habeko wonen hanteert de 2 procent aflossingsfictie op de 

leningen. Deze is hoger dan die op grond van werkelijke aflossingen, 

omdat wordt uitgegaan van terugbetaling over 50 jaar. Dit in plaats van 

de kortere terugbetaaltermijn bij werkelijke afloop van leningen. Uit 

overzicht en verloop blijkt dat de DSCR toereikend is. Bij de 

gehanteerde normering van de 2 procent aflossingsfictie hebben wij 

aansluiting gezocht bij het WSW daar wij nagenoeg volledig 

gebruikmaken van de door hen verstrekte borgstellingsfaciliteiten. 

ONTWIKKELING FINANCIERING  
Het gemiddelde rentepercentage van de huidige leningportefeuille 

ultimo 2011 bedraagt ongeveer 4,3 procent. In de periode tot en met 

2017 zal dit percentage naar verwachting dalen tot ca. 4,2 procent. 

Van de langlopende financiering ultimo 2011 is ca. 88 procent 

afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten, 7 procent bij de 

Nederlandse Waterschapsbank en 5 procent bij overige financiers. 

Van de financiering geven wij het volgende overzicht. Hierin is tevens 

de hiervoor genoemde overeengekomen financiering (opname in 

2011) en de terugkoopverplichtingen onroerende zaken verkocht 

onder de voorwaarden, opgenomen. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Langlopende Schuld x 
1.000 euro 

54.803 54.540 51.267 50.965 50.830 46.670 

Financieringsquote 64% 64% 62% 62% 63% 59% 
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De materiële vaste activa zijn per ultimo 2011 voor ruim 63 procent 

gefinancierd met langlopende schulden (financiering).  

In het volgende overzicht wordt het renterisico door de aanpassing van 

het rentepercentage van bestaande leningen en het aantrekken van 

nieuwe geldleningen in verband met herfinancieringen voor de 

komende jaren weergegeven: 

 

Om zoveel mogelijk aan te sluiten op de fluctuerende uitgaven ten 

behoeve van nieuwbouw die is opgeleverd in 2011, is begin augustus 

2010 een lening aangetrokken met een flexibele voorfinanciering tot 

een maximale hoofdsom van 4,5 miljoen euro bij de Nederlandse 

Waterschapsbank. Per 1 februari 2012 wordt de hoofdsom omgezet 

naar een fixe lening met een looptijd van zes jaar tegen een 

rentepercentage 3,36 procent. 

In 2012 is voor zes leningen een renteconversie aan de orde, met een 

totaalbedrag van 2,8 miljoen euro. Het bedrag van de grootste 

conversie bedraagt 1,4 miljoen euro met een huidige rente van 7 

procent. Doordat de huidige rente vooralsnog laag blijft is nog geen 

actie ondernomen voor de toekomstige renteconversies. 

Voor de te converteren leningen is in de meerjaren bedrijfsbegroting 

een rente gehanteerd die oploopt met jaarlijkse stappen van 0,30 

procent van 4,25 procent in 2012 tot 5,45 procent in 2016. 
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Het maximale renterisico dat wij willen lopen bedraagt 15%. 

Overzicht renterisico  

Eindaflossing

Renteconversie
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VERKLARING BESTUUR  
 

De directeur-bestuurder verklaart dat alle middelen van de vereniging 

Habeko wonen uitsluitend zijn besteed in het belang van de 

volkshuisvesting. 

Habeko wonen onderschrijft de Aedescode, bevattende de 

gemeenschappelijke waarden en normen in de bedrijfstak. Alle 

activiteiten die Habeko wonen heeft ontplooid zijn getoetst aan die 

Aedescode. In een beperkt aantal gevallen is bewust afgeweken van 

de code. Overeenkomstig het principe ‘Pas toe of leg uit’ zijn deze 

afwijkingen gemotiveerd. 

 

Rijnwoude, 23 april 2012 

 

Bestuur: 

 

 

M. Bogerd 

directeur-bestuurder 
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 

HABEKO WONEN OVER 2011 
 

ALGEMEEN  
De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het 

bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en 

staat tevens het bestuur met raad ter zijde. De raad is formeel ook de 

werkgever van de directeur-bestuurder. 

Over 2011 willen wij twee onderwerpen apart belichten. De raad van 

commissarissen hecht bijzonder veel waarde aan de realisatie van de 

missie zoals opgenomen in het ondernemingsplan 2009-2013 ‘Werken 

aan vitale kernen’. Dit is een van de speerpunten geweest in haar 

toezicht op het bestuur. Een ander belangrijk onderwerp is de 

voorgenomen fusie van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop 

en Rijnwoude. Zo'n fusie leidt tot een nieuwe situatie voor Habeko 

wonen binnen de nieuw te vormen gemeente. De raad ziet er actief op 

toe dat het bestuur op een adequate wijze voorsorteert op die nieuwe 

situatie, waarbij – rekeninghoudend met de andere belanghouders – 

de belangen van de huurders van Habeko wonen, leidend zullen zijn. 

De raad van commissarissen houdt onder meer toezicht op: 

o de continuïteit van de corporatie 
o realisatie van de (maatschappelijke) doelstellingen van de 

corporatie 
o realisering van de volkshuisvestelijke opgaven 
o strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de 

corporatie 
o opzet en werking van de interne risicobeheersing- en 

controlesystemen 
o kwaliteitsbeleid 
o kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording 
o financieel verslaggevingproces 
o naleving van toepasselijke wet- en regelgeving 
o integriteit 

 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van 

commissarissen zijn in artikel 16 van de statuten van de vereniging 

omschreven. Een en ander is verder uitgewerkt in het reglement voor 

de raad van commissarissen van 8 juli 2008 dat op de website is 

geplaatst.  

In dit jaarverslag legt de raad, als onderdeel van een maatschappelijk 

ondernemende organisatie, publiekelijk verantwoording af over de 

wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar 

taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar.  
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Als toezichtkader voor het uitoefenen van haar taken hanteert de raad 

van commissarissen:  

 het Besluit Beheer Sociale Huursector 

 de door haar goedgekeurde missie, zoals opgenomen in het 
ondernemingsplan 2009-2013, ‘Werken aan vitale kernen’  

 de begroting 2011 

 de meerjarenbegroting 2011-2020 

 het vigerende strategisch voorraadbeheerplan 

 de uitgangspunten van het Treasury statuut 

 de notitie Risicomanagement 

 prestatieafspraken 2010 t/m 2014 met de gemeente Rijnwoude 

 een concrete kwalitatieve norm voor financiële continuïteit 

 afspraken met externe belanghebbenden. (onder meer 
prestatieafspraken met gemeente) 

 integriteitbeleid (klokkeluidersregeling en 'zo zijn onze 
manieren') 

 

Dit toezichtkader is door de raad in 2011 gebruikt bij het nemen van 

beslissingen, het beoordelen van bestuursvoorstellen en de bewaking 

van de realisatie van de corporatiedoelstellingen. 

 

TAAK EN WERKWIJZE  
Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de raad 

van commissarissen zich regelmatig mondeling dan wel schriftelijk 

door het bestuur laten informeren inzake de financiële resultaten in 

relatie tot de beoogde doelen, relevante externe ontwikkelingen en de 

wensen en behoeften van belanghebbenden. 

De raad heeft in het afgelopen boekjaar het volgende ondernomen om 

zich op de hoogte te houden van wat er speelt in het speelveld van 

vereniging Habeko wonen: 

 In aanvulling op de formele toezichthoudende taak van de raad, 

bevraagt de raad de directeur-bestuurder kritisch over de te 

bereiken resultaten, het profiel van de corporatie en brede 

maatschappelijke invulling van de taken van Habeko wonen.  

 De raad heeft twee keer overleg gehad met de externe 

accountant. 

 De raad heeft twee keer overleg gehad met de 

huurdersorganisatie (SBHW). Besproken is onder meer de wijze 

van invulling van de vacature voor een nieuwe commissaris (op 

voordracht SBHW) en een uitgebreide kennismaking met een 

vijftal nieuwe leden van SBHW, waarbij taken en bevoegdheden 

werden toegelicht. 

 De raad heeft de belanghoudersbijeenkomst op 4 oktober 2011 

bijgewoond. 
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 De raad heeft een themabijeenkomst georganiseerd waarvoor 

onder meer het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting werd 

uitgenodigd om de laatste ontwikkelingen op 

volkshuisvestingsgebied (de nieuwe Woningwet), toe te lichten. 

 Alle leden van de raad hebben dit jaar diverse cursussen gevolgd 

en bijeenkomsten bijgewoond, georganiseerd door onder meer de 

Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties, het Nationaal 

Register en de Governance University. 

 Eén lid van de raad heeft de leergang ‘de commissarissen cyclus’ 

gevolgd. 

 De raad neemt actief deel aan 'pilots' zoals in 2011 het door de 

SEV georganiseerde 'De aanspreekbare commissaris' en het Todt-

overleg (Toezichthouder om de tafel). 

 Bijwonen van de bijeenkomsten van de raad van afgevaardigden. 

 

De raad is in het afgelopen jaar achtmaal bijeen geweest.  

In één van de bijeenkomsten op 1 september 2011 is het eigen 

functioneren van de raad besproken evenals dat van de individuele 

leden. Tevens is ook het functioneren van het bestuur besproken. In 

de besloten vergadering buiten aanwezigheid van het bestuur heeft de 

raad aan de hand van een uitgebreide vragenlijst zijn eigen inrichting 

en functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden 

beoordeeld. Besproken is of iedere commissaris voldoende ter zake 

kundig is, voldoende inbreng heeft, of de rol van de voorzitter 

voldoende is ingevuld, of de vergaderingen inhoudelijk van het juiste 

niveau zijn, van voldoende frequentie en voldoende voorbereid.  

De raad heeft hiertoe uitdrukkelijk de visie van het bestuur gevraagd 

en deze betrokken in de bespreking. Tevens is de profielschets van de 

raad beoordeeld op actualiteit en onderlinge samenhang. In het 

bijzonder heeft de raad gekeken welke deskundigheid moet worden 

gezocht voor de twee vacatures aan het einde van het jaar, daar twee 

commissarissen na dit jaar niet meer beschikbaar zijn.  

De raad heeft geëvalueerd of de financiële informatievoorziening en de 

informatievoorziening met betrekking tot volkshuisvestelijke aspecten 

en het behalen van de strategische doelstellingen van voldoende 

niveau zijn. 

Met deskundigheidsbevordering en persoonlijke ontwikkeling werkt de 

raad bewust aan haar eigen rol.  

De raad heeft in het afgelopen boekjaar de volgende besluiten 

genomen en gesproken over de volgende gespreksonderwerpen:  

 De jaarrekening is gecontroleerd door Verstegen accountants, 

gevestigd te Dordrecht. Het contract met hen is weer voor een jaar 

verlengd. Er is overleg geweest met hen over de jaarrekening, het 
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interne beheersingssysteem, rapport van bevindingen en de 

managementletter. De raad heeft de operationele doelstellingen 

tegelijkertijd met de begroting 2012 inclusief meerjarenbegroting 

2012-2021 goedgekeurd. 

 Het definitieve visitatierapport. 

 Bestuur en de raad hebben zich uitvoerig beraden over de 

gevolgen van de financiële en economische crisis. Vastgesteld is 

dat deze Habeko wonen slechts in geringe mate treffen. Het beleid 

van Habeko wonen was en is er niet op gericht om in substantiële 

mate woningen of kantoren te ontwikkelen of te bouwen voor de 

vrije koopmarkt. Voor zover Habeko wonen woningen te koop 

aanbiedt, gaat het om kleine aantallen die vrijwel uitsluitend onder 

de maatschappelijk gebonden eigendom constructie Koopgarant te 

koop worden aangeboden. 

 Bestuur en de raad hebben eveneens uitvoerig gesproken over de 

fusie van de gemeenten Rijnwoude, Alphen aan den Rijn en 

Boskoop in 2014 en de mogelijke gevolgen die dit voor Habeko 

wonen zou kunnen hebben. Mede op instigatie van de raad van 

afgevaardigden is besloten om vóór 2015 eventueel alleen 

samenwerkingsvormen met de corporaties in de fusiegemeenten 

aan te gaan die niet onomkeerbaar zijn. 

 De raad heeft kennis genomen van het solvabiliteitsoordeel 

verslagjaar 2011 en de continuïteitsbeoordeling, A1-oordeel, van 

het Centraal Fonds Volkshuisvesting. 

 Besproken is de partiële actualisatie van het strategisch 

voorraadbeleid, vooruitlopend op de integrale actualisatie in 2012. 

 De raad toetst de voortgang en behaalde resultaten aan de hand 

van de tussentijdse rapportages en voortgang van de projecten.  

 Op 7 december is de notitie met betrekking tot integriteit over 2011 

met de bestuurder besproken. Er zijn geen meldingen geweest 

met betrekking tot vermoedens van of schendingen van integriteit. 

 De actualisatie van de risicomanagementrapportage is op 27 juni 

2011 besproken en goedgekeurd. 

 De raad heeft kennis genomen van een actualisatie van de notitie 

'Inzicht in financiële ruimte'. 

 De raad heeft kennis genomen van de voortgang van het 

huurbeleid 2011 en de verkoop via Koopgarant.  

 De raad heeft haar goedkeuring verleend om vier woningen in de 

Groenendijk te verkopen en een gedeelte van het project De 

School te verkopen ten behoeve van de eerstelijns 

gezondheidszorg. 

 De risico-inventarisatie ‘Strategische & Organisatorische risico's’ is 

met het bestuur besproken 

 De uitkomsten van het woningmarktonderzoek. 

 Wijzigingen in het woonruimteverdeelsysteem. 
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ONAFHANKELIJKHEID  
De samenstelling voldoet thans nog niet aan de Governance Code, 

waarin is bepaald dat alle leden onafhankelijk moeten zijn in de zin van 

de statuten. In het kader van het principe ‘Pas toe of leg uit’ is het 

gewenst deze keuze nader te motiveren. De leden Van der Krabben 

en De Jong zijn niet onafhankelijk in de zin van bepaling III 2.2 van de 

Governance Code. Bij de overgang van de drie- naar 

tweelagenstructuur vormde het behoud van de benodigde kennis 

binnen de raad van commissarissen voor de raad van afgevaardigden 

een belangrijk punt. De raad van afgevaardigden onderschrijft het 

belang van het behoud van de nodige kennis en heeft ingestemd met 

de voornoemde bezetting te meer het een tijdelijke situatie betreft, die 

ook tot uitdrukking wordt gebracht in het aftreedschema van de raad 

van commissarissen. De raad van commissarissen is van mening dat 

zij in 2011 op een onafhankelijke wijze heeft kunnen vergaderen. 

De heer Van der Krabben heeft zich aan het einde van zijn 

benoemingstermijn per 31 december 2011 niet herkiesbaar gesteld en 

mevrouw Beijer heeft in verband met haar werkzaamheden het 

commissariaat per diezelfde datum beëindigd. De raad is de heer Van 

der Krabben en mevrouw Beijer zeer erkentelijk voor hetgeen zij 

hebben gedaan voor Habeko wonen. De heer Van der Krabben heeft 

sinds 1988, eerst als bestuurder en vanaf 2008 als voorzitter van de 

raad, met zijn grote kennis van de volkshuisvesting bijgedragen aan de 

voorspoedige ontwikkeling van Habeko wonen. 

De heer De Jong is benoemd tot 31 december 2013, maar aangezien 

sinds 1 juli 2011 een nieuwe Governance Code van kracht is, waarin 

wordt opgeroepen om de overgangsperiode van een laatste 

benoemingstermijn die de acht jaar overschrijdt vanaf 1 juli 2011 zo 

kort mogelijk te houden, is in goed onderling overleg besloten de 

aftreeddatum voor de heer De Jong op uiterlijk 31 december 2012 vast 

te stellen. 

Per 1 januari 2013 wordt dan volledig voldaan aan de Governance 

Code op het punt van de onafhankelijkheid van de raad van 

commissarissen evenals op het punt van de maximale zittingstermijn 

van acht jaar. Er is geen sprake van tegenstrijdige belangen. 

 

DESKUNDIGHEID EN SAMENSTELLING  
De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden. In de bijlage is 

nadere informatie opgenomen over de samenstelling van de raad, 

waaronder de nevenfuncties, en het rooster van aftreden. De raad 

werkt met een profielschets, gerelateerd aan zijn omvang, 

samenstelling en activiteiten, voor de gewenste deskundigheid en 

achtergrond van de leden van de raad. De profielschets is in 2011 

herijkt.  
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WERKGEVERSROL  
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor een goed 

bestuur, onder meer door benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse 

evaluatie van het bestuur. In 2011 is de samenstelling van het bestuur 

niet gewijzigd.  

De raad heeft in juli 2008 het bezoldigingsbeleid en de 

arbeidsvoorwaarden van het bestuur vastgesteld. De beloning van de 

directeur-bestuurder is vastgesteld aan de hand van de adviesregeling 

Izeboud, waarbij het salaris nog is gekoppeld aan het eerder 

afgesproken salaris. Het salarisniveau ligt enigszins boven de 

geldende nieuwe beloningscode van de VTW voor bestuurders van 

woningcorporaties van een corporatie van deze grootte en zal aan het 

eind van de benoemingsperiode (30 juni 2012), bij herbenoeming 

opnieuw worden vastgesteld, conform de beloningscode Bestuurders 

Corporaties. Als ook dan blijkt dat de beloning hoger is dan in de code 

wordt voorgeschreven, zal de raad nagaan of het bevriezen van de 

huidige beloning mogelijk is. 

Het bruto jaarsalaris (inclusief vakantietoeslag) over 2011 bedroeg  

97.044 euro. Inclusief werkgeverslasten is dit 127.074 euro. Er is geen 

sprake van variabele beloning. 

De rol van bespreken van het functioneren en beoordelen wordt, onder 

verantwoording van de gehele raad, jaarlijks uitgevoerd door de 

remuneratiecommissie; deze commissie is door de raad ingesteld. 

De raad heeft in een vergadering buiten aanwezigheid van de 

directeur-bestuurder zijn functioneren besproken, alvorens het gesprek 

met hem aan te gaan. 

 

TEN SLOTTE  
De raad van commissarissen heeft waardering voor het vele werk dat 

door de directeur-bestuurder en de organisatie is gedaan, zoals de 

voorbereiding en realisering van de bouwprojecten en het continueren 

van het KWH-label. Wij danken de directeur-bestuurder en de 

medewerkers van Habeko wonen voor hun grote inzet en wensen hen 

succes voor 2012. 
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Rijnwoude 23 april 2012,  

de raad van commissarissen: 

 

 

 

de heer Th.J.J. Olierook   de heer A. Kerssies 
voorzitter     lid 

 

 

 

 

de heer C.P. de Jong    mevrouw E.W.M. Aalsma 
vice-voorzitter     lid 

      

 

 

 

mevrouw H.F.M. van Oldeniel 
lid 
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Rijnwoude 23 april 2012,  

de raad van commissarissen: 

 

 

 

de heer Th.J.J. Olierook   de heer A. Kerssies 
voorzitter     lid 

 

 

 

 

de heer C.P. de Jong    mevrouw E.W.M. Aalsma 
vice-voorzitter     lid 

      

 

 

 

mevrouw H.F.M. van Oldeniel 
lid 
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BIJLAGE 1:  SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN EN 

(NEVEN)FUNCTIES COMMISSARISSEN EN BESTUURDER  
 

Per 31 december 2011 was de raad van commissarissen als volgt samengesteld: 

naam geboorte - 
datum 

functie deskundigheids-
gebied 

beroep nevenfuncties 

L.J. van der 
Krabben 

22-10-1942 voorzitter marketing   technisch adviseur COR 
Royal Garsso Holding 

A. Kerssies 26-04-1961 lid volkshuisvesting, 
ruimtelijke 
ordening 

directeur  Bestuur kerkenraad 
Gereformeerde Kerk te 
Waddinxveen 

C.P. de 
Jong 

28-06-1951 vice-
voorzitter 

financiën, 
bedrijfsvoering 

interim-
manager 

Geen 

T.J.J. 
Olierook 

23-09-1956 lid projectontwikkeling directeur  lid rvc Brova BV te Schijndel 

 lid rvc ERSC te Uden 

 lid bestuur St. Ned. Top 40 te 
Hilversum 

 lid rvc Noordwijkse 
woningstichting 

J.E. Beijer 28-07-1968 lid welzijn, zorg, 
onderwijs 

directeur Geen 

 

Leden van de raad van commissarissen kunnen op grond van de statuten en het reglement 

voor de raad van commissarissen, voor een periode van vier jaar worden benoemd en 

kunnen één keer voor een periode van vier jaar herbenoemd worden.  

 

naam (her)benoemd per einde huidige termijn Uiterlijk aftredend 
per 

Dhr. L.J. van der 
Krabben*/** 

01-07-2008 31-12-2011 31-12-2011 

Dhr. A. Kerssies 01-07-2011 01-07-2015 01-07-2019 

Dhr. C.P. de Jong* 31-12-2009 31-12-2012 31-12-2012 

Dhr. T.J.J. Olierook 29-10-2008 31-12-2012 31-12-2016 

Mevr. J.E. Beijer ** 29-10-2008 31-12-2012 n.v.t. 

 

*) Heeft eerder een functie bekleed bij Habeko wonen en haar rechtsvoorgangers. 

**) Heeft per 31 december 2011 zijn/haar functie als commissaris neergelegd. 

De raad van commissarissen heeft uit zijn midden een remuneratie- en selectiecommissie 

ingesteld. Deze commissies waren in 2011 als volgt samengesteld: 

commissie naam benoemd per aftredend per 

remuneratiecommissie L.J. van der Krabben 2009 2011 

remuneratiecommissie A. Kerssies 2011 2015 

selectiecommissie T.J.J. Olierook 2011 2012 

selectiecommissie C.P. de Jong 2011 2012 
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NEVENFUNCTIES BESTUURDER  
 

In het kader van zijn functie als directeur-bestuurder van woningbouwvereniging Habeko 

wonen vervult de heer M. Bogerd de volgende (onbezoldigde) nevenfuncties: 

o Voorzitter Stichting Woonmarkt Rijnstreek 
o Penningmeester Directeurenkring kleine corporaties Zuid-Holland 
o Voorzitter VVE Pr. Amaliastraat te Benthuizen 
o Voorzitter VVE ’t Regthuys te Hazerswoude-Dorp 

  

Daarnaast vervult de heer M. Bogerd in privé de volgende nevenfuncties: 

o Penningmeester Muziek- en Toneelvereniging St. Matthias te Warmond 
o Commissaris Fioretti College te Lisse 
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BIJLAGE 2:  HONORERING RAAD VAN COMMISSARISSEN  
 

De honorering van de raad van commissarissen is gekoppeld aan de zwaarte van de functie 

van de afzonderlijke leden van de raad van commissarissen en houdt rekening met 

maatschappelijke waarden en normen. De honorering is niet gekoppeld aan de prestaties 

van woningbouwvereniging Habeko wonen. 

naam functie bruto 
vergoeding 

onkosten 
vergoeding 

totaal 

L.J. van der Krabben voorzitter € 6.197,- € 360,- € 6.557,= 

A. Kerssies lid € 2.601,- € 180,- € 2.781,= 

C.P. de Jong vice-voorzitter € 5.164,- € 360,- € 5.524,= 

T.J.J. Olierook lid € 5.164,- € 360,- € 5.524,= 

J.E. Beijer lid € 5.164,- € 360,- € 5.524,= 
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BIJLAGE 3:  OVERZICHT TOEWIJZINGEN NAAR INKOMENSCATEGORIE  
 

Aantallen eenpersoonshuishoudens waaraan verhuurd in 2011 
Categorie 
huishouden 

Inkomen ≤ kwaliteitskoringsgrens 
huurtoeslag 

> kwaliteitskoringsgrens 
huurtoeslag en ≤ laagste 
aftoppingsgrens 
huurtoeslag 

> laagste 
aftoppingsgrens 
huurtoeslag 

Eenpersoons ≤ inkomensgrens 
huurtoeslag 1 en 2 
personen 

13 16 6 

Eenpersoons ≥ inkomensgrens 
huurtoeslag 1 en 2 
personen 

10 16 11 

Eenpersoons 
ouderen 

≤ inkomensgrens 
huurtoeslag 1 en 2 
personen ouderen 

1 1 0 

Eenpersoons 
ouderen 

≥ inkomensgrens 
huurtoeslag 1 en 2 
personen ouderen 

1 2 1 

 

Aantallen tweepersoonshuishoudens waaraan verhuurd in 2011 
Categorie 
huishouden 

Inkomen ≤ kwaliteitskoringsgrens 
huurtoeslag 

> kwaliteitskoringsgrens 
huurtoeslag en ≤ laagste 
aftoppingsgrens 
huurtoeslag 

> laagste 
aftoppingsgrens 
huurtoeslag 

Tweepersoons ≤ inkomensgrens 
huurtoeslag 1 en 2 
personen 

1 5 5 

Tweepersoons ≥ inkomensgrens 
huurtoeslag 1 en 2 
personen 

0 4 10 

Tweepersoons 
ouderen 

≤ inkomensgrens 
huurtoeslag 1 en 2 
personen ouderen 

0 0 0 

Tweepersoons 
ouderen 

≥ inkomensgrens 
huurtoeslag 1 en 2 
personen ouderen 

0 2 2 

 

Aantallen drie- en meerpersoonshuishoudens waaraan verhuurd in 2011 
Categorie 
huishouden 

Inkomen ≤ kwaliteitskoringsgrens 
huurtoeslag 

> kwaliteitskoringsgrens 
huurtoeslag en ≤ laagste 
aftoppingsgrens 
huurtoeslag 

> laagste 
aftoppingsgrens 
huurtoeslag 

Meerpersoons ≤ inkomensgrens 
huurtoeslag 
meerpersoons 

0 4 7 

Meerpersoons ≥ inkomensgrens 
huurtoeslag 
meerpersoons 

0 1 4 

Meerpersoons 
ouderen 

≤ inkomensgrens 
huurtoeslag 
meerpersoons 
ouderen 

0 0 0 

Meerpersoons 
ouderen 

≥ inkomensgrens 
huurtoeslag 
meerpersoons 
ouderen 

0 0 0 
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BIJLAGE 4:  KENGETALLEN  

 

 

2011 2010 2009 2008 2007 

1793 1757 1736 1756 1756 
28 22 22 22 22 
23 0 0 48 48 
35 16 16 16 16 

2 1 1 1 1 
13 13 13 13 13 

1894 1809 1788 1856 1856 
0 76 51 0 0 
0 19 0 0 0 

0 2 0 0 0 

1894 1906 1839 1856 1856 

41 31 27 7 7 

Ca. 348 Ca. 352 Ca. 358 Ca. 350 Ca. 335 

Kosten dagelijks– en mutatieonderhoud per woning 446 376 510 469 476 
986 563 677 952 672 

1.432 939 1.187 1.421 1.148 

149,1 144,1 142,9 142,9 142,7 
448,5 434,3 421,4 413 406 
64,2 65,3 64,7 64,3 65,7 

1,3 1,2 2,5 1,6 1,1 

0,44 0,51 0,48 0,42 0,47 
0,44 0,46 0,32 0,22 2,33 
126 75 89 85 100 

7,2 4,3 5,1 4,8 5,6 

10 4 4 0 0 
0 0 0 0 0 

0 0 16 0 0 
2 1 0 0 0 

1 0 0 0 0 

 

Gegevens woningbezit 

Aantal verhuureenheden in exploitatie: 

    Sociale huurwoningen 
    Vrije sector woningen 

   Woningen bestemd voor sloop 

    Overige wooneenheden 

    Overige gebouwen 

    Garages 

Voorraad woningen V.O.V. 

     In aanbouw overige gebouwen 

Totaal 

 

Subtotaal 

     In aanbouw woningen 

     In aanbouw overige wooneenheden 

Kosten planmatig onderhoud per woning 

Totaal onderhoud per woning 

Onderhoudskosten 

 

WOZ waarde (x € 1 miljoen)                             

 

Gemiddeld aantal punten WWS per 1 juli 
Gemiddelde netto huurprijs 
Huur in % van max. toegestane huur¹ 

Gemiddelde huurverhoging in % 

 

Prijs- en kwaliteitsverhouding 

Huurderving in % van bruto jaarhuur 
Aantal mutaties  (excl. nieuwbouw) 

Mutatiegraad in % op jaarbasis  

Verhuren van woningen 

Huurachterstand in % netto jaarhuur 

Aantal verkochte woningen bij mutatie 
Aantal verkochte woningen bij nieuwbouw 

Aantal aan huurders verkochte woningen 
Aantal terugkoop/weder verkoop woningen 

 

Verkoop Koopgarant 

 

Vrije Verkoop  
Aantal verkochte woningen bij mutatie 

¹   zie voor toelichting het volkshuisvestingsverslag 
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2011 2010 2009 2008 2007

        30,7         32,5           32,2           27,9         26,6 

        0,35         0,16           0,75           0,61         0,33 

          9,7         10,1           21,9             8,9         18,6 

          5,2           5,7             9,9             5,7           8,3 

Interne financiering per vhe     12.844     12.156       11.048         8.306       7.560 

Operationele cashflow per woning       3.326       2.933         1.082         1.313       2.983 

          2,7           2,8             3,8             2,1           2,8 

          3,4           3,0             2,7             1,7           3,0 

4,34 4,42 4,79 4,73 4,71

13.500 4.500 0 4.000 0

0 1.575 1.454 1.474 2.223

24.159 21.808 19.600 15.300 13.688

9.581 9.132 9.032 8.827 8.546

199 213 218 208 191

2.351 2.209 4.299 1.369 2.542

16 14 14 13 13

1 1 1 1 1

17 15 15 14 14

15,4 13,4 13,2 12,6 11,3

4,3                    9,0           10,0             3,6           2,9 

Financiële continuïteit 

Debt service coverage ratio (DSCR)

Treasury
Gemiddeld financieringspercentage in %

Liquiditeit (current ratio)

Rentabiliteit eigen vermogen

Rentabiliteit totaal vermogen

Interest-coverage ratio (ICR)

Solvabiliteit

Balans en winst- en 

verliesrekening (x € 1.000,-)

Som nieuwe leningen (x € 1000,-)

Som schuldrestant renteherz. (x € 1000,-)

Jaarresultaat

Personeel

Eigen vermogen

Huren

Vergoedingen

Aantal medewerkers kantoor

Aantal medewerkers buitendienst

Aantal medewerkers totaal

Aantal fte’s

Ziekteverzuimpercentage
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JAARREKENING 2011 
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BALANS 

 

Woningbouwvereniging Habeko wonen te Rijnwoude

v v

A C T I V A Ref. Boekjaar Voorgaand

boekjaar

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

. Onroerende zaken in exploitatie 68.964.416 53.475.789

. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 5.856.568 4.476.443

. Onroerende zaken in ontwikkeling 1.555.800 7.524.905

. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 517.995 564.517

TOTAAL VASTE ACTIVA 76.894.779 66.041.653

. Deelnemingen 0 0

. Effecten 0 0

. Overige 0 0

VLOTTENDE ACTIVA 0

Voorraden 0 319.578

Vorderingen

. Huurdebiteuren 26.869 27.030

. Gemeenten 0 140.000

. Belastingen 69.847 144.952

. Overige vorderingen 13.511 38.651

. Overlopende activa 89.860 32.110

Totaal 200.088 382.743

0 0

0 0

0 0

Liquide middelen 1.510.355 438.491

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 1.710.443 1.140.812

0 0

0

TOTAAL 78.605.222 67.182.465



69 
 

 

 

Balans per 31 december 2011 na resultaatbestemming

v v

P A S S I V A Ref. Boekjaar Voorgaand

boekjaar

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves 24.159.115 21.808.354

Voorzieningen

. Voorziening latente belastingverplichtingen 1.662.743 87.108

. Voorziening personele kosten 72.145 63.327

Totaal 1.734.888 150.435

. Overige voorzieningen 0 0

Totaal 0 0

LANGLOPENDE SCHULDEN

. Leningen kredietinstellingen 42.031.757 34.032.601

. Terugkoopverplichting onroerende zaken

   verkocht onder voorwaarden 5.856.568 4.131.943

Totaal 47.888.325 38.164.544

0 0

KORTLOPENDE SCHULDEN

. Schulden aan kredietinstellingen 1.000.844 3.707.614

. Schulden aan gemeenten 0 12.173

. Schulden aan leveranciers 1.713.062 1.072.056

. Belastingen en premies sociale verzekering 635.240 920.702

. Overige schulden 161.231 472.961

. Overlopende passiva 1.312.518 873.624

Totaal 4.822.894 7.059.130

TOTAAL 78.605.222 67.182.465
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WINST-  EN VERLIESREKENING  

 

 

  

Woningbouwvereniging Habeko wonen te Rijnwoude

v v v

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011

Boekjaar Begroting Voorgaand

2011 2011 boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

. Huren 9.580.681 9.651.000 9.132.023

. Vergoedingen 199.202 262.000 212.737

. Verkoop onroerende goederen 175.223 0 0

. Overige bedrijfsopbrengsten 87.249 17.000 14.374

Som der bedrijfsopbrengsten 10.042.354 9.930.000 9.359.134

BEDRIJFSLASTEN

. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 1.327.528 1.356.000 1.245.389

. Overige waardeveranderingen im- en materiële vaste activa (1.194.897) (1.279.000) (415.789)

. Lonen en salarissen 708.697 699.000 649.223

. Sociale lasten 115.070 117.000 109.774

. Pensioenlasten 147.082 152.000 136.539

. Lasten onderhoud 2.624.529 2.956.000 1.624.979

. Overige bedrijfslasten  1.531.568 1.639.000 1.535.288

Som der bedrijfslasten 5.259.577 5.640.000 4.885.403

BEDRIJFSRESULTAAT 4.782.778 4.290.000 4.473.731

. Rentebaten 149.371 121.000 131.959

. Rentelasten 1.753.623 1.781.000 1.606.481

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

VOOR BELASTINGEN 3.178.526 2.630.000 2.999.210

. Belastingen 827.765 191.000 790.406

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 2.350.761 2.439.000 2.208.804

NA BELASTINGEN

. Buitengewone baten 0 0 0

. Buitengewone lasten 0 0 0

. Belastingen buitengewoon resultaat 0 0 0

JAARRESULTAAT 2.350.761 2.439.000 2.208.804
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TOELICHTING WAARDERINGSGRONDSLAGEN  
 

GRONDSLAGEN VOOR DE W AARDERING VAN ACTIVA EN 

PASSIVA  
 

MAT ERI ËLE VAST E ACT IV A  

Onroerende en roerende zaken in exploitatie en in ontwikkeling 

De woningen met de daarbij behorende installaties en aanpassingen 

zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs, dan wel lagere 

bedrijfswaarde, verminderd met de afschrijvingen bepaald op basis 

van de verwachte economische levensduur. 

Bij het hanteren van de minimumwaarderingsregel gaat Habeko 

wonen uit van vier complexen, die overeenkomen met de verschillende 

kernen. Feitelijk vormen de kernen de Produkt Markt Combinaties 

(PMC’s). Per PMC streeft Habeko wonen naar woningaanbod voor alle 

doelgroepen, zodat binnen de kernen/PMC’s doorstroming kan 

plaatsvinden. Vanuit deze achtergrond vormen de kernen/PMC’s een 

gezamenlijk complex. 

Eventuele negatieve waardeveranderingen (lagere bedrijfswaarde dan 

boekwaarde) van een complex woningen worden opgevangen door 

overwaarde (indien aanwezig) van de andere woningen die binnen 

dezelfde PMC vallen. Conform de RJ 645 zullen de ontwikkelingen en 

de oorzaken van de wijzigingen in de bedrijfswaarde ten opzichte van 

het vorig verslagjaar in de toelichting op de balans worden 

uiteengezet. Indien sprake is van een (langdurige) waardeverandering, 

zal deze afzonderlijk in de Winst- & Verliesrekening worden 

gepresenteerd. 

Bij de bedrijfswaardeberekening zijn de volgende parameters als 

uitgangspunt genomen, waarbij 2012 het startjaar is. 

 Huurstijging eerste jaar 2,25 procent, daarna jaarlijks 2,0 procent. 

 Huurderving eerste vijf jaar 0,50 procent, daarna jaarlijks 1,0 

procent. 

 Looninflatie eerste vijf jaar 2,0 procent, daarna jaarlijks 3,0 

procent. 

 Kostenstijging algemeen eerste vijf jaar 2,50 procent, daarna 

jaarlijks 3,0 procent. 

 Kostenstijging onderhoud dezelfde als kostenstijging algemeen. 

 Kostenstijging OZB eerste vijf jaar 3,75 procent, daarna jaarlijks 

3,0 procent. 

 Disconteringsvoet 5,25 procent. 

 Onderhoud in de komende elf jaar gelijk aan de 

meerjarenbegroting, voor de jaren hierna uitgegaan van de 

geïndexeerde normen WSW voor onderhoud. Het WSW heeft de 
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normen vastgesteld op basis van onderzoek. Hierbij gelden 

gemiddelde bedragen bij verschillende ‘leeftijden’ van het bezit. 

 Groot onderhoud voor de eerste tien jaar conform de 

meerjarenbegroting verwerkt in de bedrijfswaardeberekeningen. 

Deze uitgaven leiden in de jaren 2012 t/m 2021 tot 

levensduurverlenging, waarbij de restant levensduur maximaal 25 

jaar is. Door inrekening van deze effecten (uitgaven groot 

onderhoud en opbrengsten als gevolg van levensduurverlenging) 

wordt een reëlere inschatting gekregen van de 

investeringscapaciteit en de effecten van het voorgenomen beleid 

zoals vertaald in onze meerjarenbegroting (2012-2021).  

 Voor de eerste tien jaar zijn conform onze meerjarenbegroting 

(2012-2021) de verkopen onder de Koopgarantregeling in de 

bedrijfswaardeberekeningen meegenomen. Vooralsnog zijn gezien 

de onzekerheid hierover nog geen terugkopen en wederverkopen 

verwerkt. De invloed van terugkopen en wederverkopen wordt 

vooralsnog op nihil gesteld. 

 De historische kostprijs van de grond.  

Bij berekening van de bedrijfswaarde inzake nieuwbouwprojecten 

worden in principe dezelfde uitgangspunten gehanteerd. Tenzij sprake 

is van specifieke bouw voor bijzondere doelgroepen (bijvoorbeeld 

huisvesting gehandicapten, bedrijfsruimte etc.). 

Voor de belangrijkste posten gelden de volgende afschrijvings-

termijnen op annuïtaire basis, tenzij restant economische levensduur 

van het complex korter is. 

 Woningverbeteringen (CV’s, dubbelglas, vaste trap, 

dakraam etc.)    25 jaar 

 Kosten liftinstallatie   25 jaar 

 Warmwatervoorziening   10 jaar 

 Warmtemeters    10 jaar 

Omdat grond niet aan slijtage onderhevig is, wordt op de grondkosten 

niet afgeschreven. 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Habeko wonen biedt een aantal bestaande huurwoningen bij mutatie 

aan voor verkoop onder voorwaarden van Koopgarant. Wij hanteren 

hierbij de terugkoopplicht en delen daarvoor mee in de 

waardeontwikkeling. 

 

Onroerende zaken die in het kader van de Koopgarantregeling 

(Verkoop onder Voorwaarden, VOV) zijn overgedragen aan een derde 

en waarvoor Habeko wonen een terugkoopplicht heeft, worden 

aangemerkt als financieringsconstructie. De betreffende onroerende 

zaken worden onder de materiële vaste activa gewaardeerd tegen 

actuele waarde, zijnde de met de koper overeengekomen contractprijs 
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(eerste waardering) en daarna de marktwaarde op basis van de 

voorwaarden gehanteerd bij de transactie (VOV).  

 

Het verschil in waardering bij eerste verkoop tussen historische 

kostprijs (mva in exploitatie) en gehanteerde transactieprijs 

(overeengekomen verkoop op basis van Koopgarantvoorwaarden) 

wordt verantwoord via de post overige waardeveranderingen im- en 

materiële vaste activa.  

 

Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde wordt aan 

de creditzijde van de balans een terugkoopverplichting opgenomen. 

Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst 

aan de bij de overdracht ontstane verplichting rekeninghoudend met 

de contractvoorwaarden. 

 

In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden heeft 

Habeko wonen een terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van 

de ontwikkeling van de waarde van de woningen in het economisch 

verkeer. De jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van de woningen 

verkocht onder voorwaarden en de mutatie van de waarde van de 

terugkoopverplichting wordt jaarlijks verwerkt via de winst- en 

verliesrekening en is aan elkaar gelijk. Per saldo is de invloed op de 

winst- en verliesrekening daarmee nihil. 

 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

De onroerende en roerende goederen ten dienste van de exploitatie 

zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs, verminderd met de 

afschrijvingen. Voor de afschrijvingen worden de volgende termijnen 

en methoden gehanteerd: 

 kantoor   50 jaar, annuïtair 

 verbouwing  10 jaar, annuïtair 

 inrichting kantoor  10 jaar, lineair 

 voertuigen    5 jaar, lineair 

 gereedschappen/werktuig   5 jaar, lineair 

 computerapparatuur/licenties  3 jaar, lineair 

  



76 
 

 

VLOTT EN DE ACTIV A  

 

VOOR RADEN  

Voorraad in ontwikkeling voor verkoop 

Habeko wonen verantwoordt onder de voorraad in ontwikkeling voor 

verkoop de in ontwikkeling zijnde onroerende goederen/grondposities 

die op balansdatum nog niet zijn verkocht. De waardering geschiedt 

tegen vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. 

 

Vlottende activa 

De vlottende activa worden op nominale waarde gewaardeerd. Ten 

behoeve van de huurvorderingen en overige vorderingen op 

(ex)huurders (anders dan huur), is een voorziening voor oninbaarheid 

gevormd. Deze wordt in de balans rechtstreeks in mindering gebracht 

op de stand van de vorderingen. 

 

Effecten 

De ultimo boekjaar uitstaande effecten worden gewaardeerd tegen de 

historische kostprijs. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en worden 

gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

E IGEN VER MO GEN  

De algemene bedrijfsreserve wordt op nominale waarde gewaardeerd. 

 
VOOR ZI ENI NGEN  

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare en 

feitelijke verplichtingen en verliezen die op balansdatum bestaan 

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 

noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden 

ingeschat. Voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen. 

 

Voorziening voor latente belastingverplichtingen 

Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van 

verschillen tussen commerciële en fiscale balanswaarderingen wordt 

een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschillen 

vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief.  

De belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen 

waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering. De latentie is 

gewaardeerd tegen nominale waarde en heeft overwegend een 

kortlopend karakter. 
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Voorziening personele kosten 

De voorziening personele kosten betreft de verplichtingen aan het 

personeel in het kader van de individuele budgetten 

loopbaanontwikkeling (conform de CAO woondiensten). Daarnaast is 

hieronder de verplichting aan het personeel opgenomen in het kader 

van niet opgenomen verlof. 

 

SCHULDEN  OP  LAN GE T ER MI JN  

Leningen kredietinstellingen 

De leningen kredietinstellingen zijn opgenomen tegen de nominale 

waarde. 

 

Terugkoopverplichting onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden 

In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden heeft 

Habeko wonen een terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van 

de ontwikkeling van de waarde van deze woningen in het economisch 

verkeer. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en 

getoetst aan de bij de overdracht ontstane verplichting 

rekeninghoudend met de contractvoorwaarden. Indien de verwachting 

bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden is de 

verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord. 

 

De jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van de woningen verkocht 

onder voorwaarden en de mutatie van de waarde van de 

terugkoopverplichting wordt jaarlijks verwerkt via de winst- en 

verliesrekening en is aan elkaar gelijk. Per saldo is de invloed op de 

winst- en verliesrekening daarmee nihil. 

 

SCHULDEN  OP  KOR T E T ER MI JN  

De schulden op korte termijn zijn opgenomen tegen de nominale 

waarde. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE B EPALING VAN HET RESU LTAAT  
 

Baten en lasten worden ten gunste c.q. ten laste van de winst- en 

verliesrekening gebracht in het jaar waarop zij betrekking hebben, 

ongeacht of ze tot ontvangsten of uitgaven hebben geleid. Voorwaarde 

voor verantwoording is dat er in het jaar van verantwoorden een 

onderliggende prestatie is geleverd. Bij de exploitatie van onroerende 

en roerende vaste activa worden alle baten en lasten in aanmerking 

genomen vanaf de (gemiddelde) dag van oplevering. 

 

Huren en vergoedingen 

De huuropbrengsten van de roerende en onroerende zaken die binnen 

het boekjaar moeten worden ontvangen, zijn verminderd met de 

derving als gevolg van leegstand en oninbaarheid. Dit geldt ook voor 

de berekende vergoedingen wegens leveringen en diensten 

betreffende de verhuur van onroerende zaken. 

 

Verkoop onroerende goederen 

Hieronder worden de opbrengsten uit ‘vrije’ verkoop van onroerende 

goederen verantwoord. Verantwoording vindt pas plaats op moment 

van realisatie. 

 

De opbrengst uit woningen verkocht onder voorwaarden (Koopgarant) 

worden hier niet verantwoord omdat niet alle risico’s en rechten op 

economische voordelen zijn overgedragen aan de koper. Het verschil 

in waardering bij eerste verkoop tussen historische kostprijs (materiële 

vaste activa in exploitatie) en gehanteerde transactieprijs 

(overeengekomen verkoop op basis van Koopgarantvoorwaarden) 

wordt verantwoord via de post overige waardeveranderingen im- en 

materiële vaste activa. 

 

Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf 

Habeko wonen verantwoordt onder de geactiveerde productie ten 

behoeve van het eigen bedrijf de uren van eigen personeel besteed 

aan het begeleiden van en toezicht houden op nieuwbouwprojecten. 

 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Dit zijn de opbrengsten die niet als huuropbrengst of als vergoeding 

kunnen worden verantwoord. 

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 

Hierop wordt de jaarlijkse afboeking van de aanschafprijs verantwoord 

gebaseerd op de afschrijvingstermijn en berekeningsmethodiek. 
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Overige waardeveranderingen immateriële en materiële vaste 

activa 

Hier wordt de afboeking op onrendabele investeringen verantwoord en 

de afboeking van materiële activa indien sprake is van langdurige 

waardevermindering. Bij nieuwbouwprojecten wordt het onrendabele 

gedeelte van de investering pas verantwoord als de feitelijke 

aanbesteding heeft plaatsgevonden en de definitieve 

bouwvergunning(en) aan ons is verleend. 

 

De opbrengst uit woningen verkocht onder voorwaarden worden niet 

verantwoord als verkoopopbrengst daar niet alle risico’s en rechten op 

economische voordelen zijn overgedragen aan de koper. Het verschil 

in waardering bij eerste verkoop tussen historische kostprijs (materiële 

vaste activa in exploitatie) en gehanteerde transactieprijs 

(overeengekomen verkoop op basis van Koopgarantvoorwaarden) 

wordt verantwoord via de post overige waardeveranderingen im- en 

materiële vaste activa. 

De jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van de woningen verkocht 

onder voorwaarden en de mutatie van de waarde van de 

terugkoopverplichting wordt jaarlijks verwerkt via de winst- en 

verliesrekening en is aan elkaar gelijk. Per saldo is de invloed op de 

winst- en verliesrekening daarmee nihil. 

 

Lonen en salarissen 

Hieronder worden de kosten van het personeel verantwoord. 

 

Sociale lasten 

Deze lasten vloeien voort uit de post lonen en salarissen en betreft de 

werkgeverslasten inzake de sociale verzekeringspremies. 

 

Pensioenlasten 

Deze lasten vloeien voort uit de post lonen en salarissen en betreffen 

de werkgeverslasten inzake de pensioenpremies. 

Woningbouwvereniging Habeko wonen is aangesloten bij een 

bedrijfstakpensioenfonds (SPW Stichting Pensioenfonds 

Woningcorporaties) en past de op de CAO gebaseerde 

pensioenregeling toe. Woningbouwvereniging Habeko wonen heeft 

geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het 

geval van een tekort bij dit Pensioenfonds, anders dan het voldoen van 

hogere toekomstige premies. Op basis hiervan is deze 

pensioenregeling gekenmerkt als een ‘toegezegde bijdrageregeling’ en 

ook als zodanig verwerkt in de jaarrekening. Dat houdt in dat in de 

winst- en verliesrekening een pensioenlast is opgenomen, gelijk aan 

de in het verantwoordingsjaar verschuldigde premie. In de balans is de 

per ultimo boekjaar nog verschuldigde premie als kortlopende schuld 

opgenomen. 
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Lasten onderhoud 

Alle onderhoudskosten, zowel dagelijks en mutatieonderhoud als 

planmatig onderhoud worden onder deze post in de winst- en 

verliesrekening verantwoord. De kosten worden pas verantwoord als 

hier een feitelijke tegenprestatie tegenover staat. Indien er 

verplichtingen zijn aangegaan die niet in het verslagjaar hebben geleid 

tot feitelijke werkzaamheden, dan zullen de kosten niet worden 

verantwoord in het verslagjaar. 

 

Overige bedrijfslasten 

Dit betreffen lasten die niet direct onder bovenstaande lasten kunnen 

worden verantwoord. Hierbij moet men denken aan belastingen, 

verzekeringen, contributie landelijke federatie, huisvestingskosten, 

beheerskosten e.d. 

 

Rentebaten 

Onder deze post worden onder meer de op het boekjaar betrekking 

hebbende baten inzake liquiditeiten in de vorm van tegoeden (rekening 

courant en spaarrekening) bij onze bankier, externe beleggingen en 

vorderingen verantwoord. En de eventueel ontvangen heffingsrente in 

het kader van de vennootschapsbelasting (nominaal). 

  

Ook worden hier de opbrengsten uit geactiveerde rente 

nieuwbouwprojecten verantwoord. De hierbij gehanteerde rentevoet 

voor activering, is gebaseerd op de gemiddelde rentevergoeding zoals 

ontvangen op onze spaartegoeden.  

 

Rentelasten 

Onder deze post zijn de verschuldigde rentelasten op langlopende 

leningen opgenomen, waarbij is rekening gehouden met transitorische 

rente. Eventueel verschuldigde heffingsrente in het kader van de 

vennootschapsbelasting wordt hier ook verantwoord (nominaal). 

 

Belastingen 

Sinds 1 januari 2008 is Habeko wonen conform de algemene 

regelgeving integraal belastingplichtig geworden voor de 

vennootschapsbelasting. De belastinglast respectievelijk de 

belastingbate is het totaalbedrag dat over de verslagperiode, als 

verschuldigde respectievelijk verrekenbare belastingen in aanmerking 

wordt genomen bij de bepaling van de nettowinst (-verlies) voor de 

verslagperiode. 

 

Onze overkoepelende brancheorganisatie Aedes en de 

Belastingdienst hebben in een vaststellingsovereenkomst (VSO II) 

nadere uitwerking gegeven aan specifieke aan woningcorporaties 

gerelateerde situaties. Op basis van de regels uit de VSO II en de 



81 
 

algemeen van toepassing zijnde regelgeving wordt het fiscale resultaat 

over het boekjaar bepaald. Hierbij moet worden gedacht aan 

afwijkende regelgeving voor afschrijving van onroerend goed, 

uitgesloten kostenaftrek (de sector specifieke heffing) etc. De 

uiteindelijke belastingdruk over het fiscale resultaat komt als acute 

belastinglast dan wel belastingbate tot uiting in de commerciële winst- 

en verliesrekening. 

 

De wijzigingen inzake de latente belastingverplichtingen (in toekomst 

te betalen belastingbedragen in verband met belastbare tijdelijke 

verschillen) en latente belastingvorderingen (in toekomst verrekenbare 

belastingbedragen vanwege verrekenbare tijdelijke verschillen, 

beschikbare voorwaartse verliescompensatie en beschikbare fiscale 

verrekeningsmogelijkheden) worden afzonderlijk onder de latente 

belastingen tot uiting gebracht. 

 

Bij de bepaling van de belastinglast dan wel belastingbate wordt 

rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente 

belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van 

wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 

 

Omdat jurisprudentie inzake de uitwerking van VSO I en VSO II voor 

woningcorporaties nog ontbreekt, kan de werkelijk te betalen of te 

verrekenen belasting afwijken van de in de jaarrekening opgenomen 

schatting. 

 

Buitengewone baten of lasten 

Dit betreffen uitsluitend die baten en lasten die niet uit de normale 

bedrijfsactiviteiten voortkomen. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31  DECEMBER 2011  

 

Boekjaar Vorig boekjaar

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken in exploitatie 68.964.416 53.475.789

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 5.856.568 4.476.443

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling 1.555.800 7.524.905

Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie 517.995 564.517

Totaal 76.894.779  66.041.653

Onroerende en roerende zaken in exploitatie

Deze post is als volgt samengesteld:

Woningen en woongebouwen 68.798.023 53.434.655

Onroerende zaken niet zijnde woningen 162.067 34.855

Overige zaken 4.326 6.279

Totaal onroerende en roerende zaken in exploitatie 68.964.416 53.475.789

Woningen en Woongebouwen

Aanschafwaarde 66.196.572 61.947.488

Cumulatieve afschrijvingen -12.761.918 -12.262.058

Boekwaarde begin boekjaar 53.434.655 49.685.430

Mutaties in het boekjaar

* Investeringen 16.860.626 5.010.614

* Correctie aanschafwaarde ivm verkoop woningen -346.296 -114.401

* Correctie afschrijvingen ivm verkoop woningen 115.883 36.966

* Correctie aanschafwaarde ivm volledig afgeschreven -254.216 -647.129

* Correctie cum. afschr. ivm volledig afgeschreven 254.216 647.129

* Afschrijvingen -1.266.844 -1.183.955

Saldo mutaties 15.363.369 3.749.224

Saldo einde boekjaar

Aanschafwaarde 82.456.686 66.196.572

Cumulatieve afschrijvingen -13.658.663 -12.761.918

Boekwaarde einde boekjaar  68.798.023 53.434.655

26 appartementen Zonneveldhof te Hazerswoude-Rijndijk 5.304.211

8.304.302

1.239.664

2.044.262

16.892.439

In 2011 zijn alle nieuwbouwprojecten gedurende het jaar opgeleverd en in exploitatie genomen, de post 

investeringen bestaat bijna geheel uit de stichtingskosten van:

9 eengezinswoningen, 24 appartementen en 19 zorgeenheden Molenkwartier in 

Benthuizen

7 appartementen De School in Hazerswoude-Dorp

Totale investeringskosten

10 appartementen Vreugdenhil in Hazerswoude-Dorp
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Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfswaarde per 1-1-2011 (incl. grond) 79.055.117

Bedrijfswaarde per 31-12-2011 (incl. grond) 88.635.190

Ontwikkeling bedrijfswaarde 9.580.073

De ontwikkeling van de bedrijfswaarde is als volgt:

Autonome ontwikkeling

Vrijval kasstromen -3.314.322

Effect één jaar opschuiven 3.426.161

Nieuwe (des)investeringen binnen horizon 308.000

 419.839

In 2011 is onder de correctie post verkopen de desinvestering opgenomen inzake tien sociale 

huurwoningen die na mutatie onder de voorwaarden van de Koopgarantregeling verkocht zijn. Daarnaast 

is hieronder ook de desinvestering inzake de vrije verkoop van één woning aan de Groenestein te 

Hazerswoude-Rijndijk opgenomen. Deze woning is zonder voorwaarden verkocht.

Daarnaast heeft er, op basis van de definitieve stichtingskosten en verdeelsleutel, een vermindering 

plaatsgevonden van ongeveer € 129.000 op de stichtingskosten van de eind 2010 opgeleverde 25 

eengezinswoningen aan de Zonneveldhof te Hazerswoude-Rijndijk. 

Naast genoemde investeringen in nieuwbouwprojecten zijn er gedurende het hele jaar 2011 individuele 

woningverbeteringen uitgevoerd. Deze worden aangevraagd door de huurders zelf, waarbij voor alle 

uitgevoerde woningverbeteringen kostendekkende huurverhogingen worden overeengekomen met de 

bewoners. Te denken valt aan het plaatsen van dubbelglas, cv-installaties, thermostaatkranen, 

dakramen of een vaste trap. Totaal is gedurende 2011 voor ongeveer € 97.000 geïnvesteerd in 

aangevraagde woningverbeteringen. In 2011 hebben geen activeringen wegens groot onderhoud 

plaatsgevonden. Het geplande groot onderhoud in 2011 aan de woningen van complex 309/350 aan de 

Rubenslaan e.o. te Hazerswoude-Dorp is vanwege het faillissement van twee onderaannemers 

doorgeschoven naar 2012.

Ingevolge richtlijn 645 voor de Jaarverslaggeving geven wij hier een toelichting op de mutatie van de 

bedrijfswaarde eind 2011 ten opzichte van 2010. De grootste wijzigingen ten opzichte van het vorig 

verslagjaar zijn de in exploitatie name van de nieuwbouw in 2011 (positief), bijstelling naar beneden van 

de verwachte verkopen onder Koopgarant (voor de komende tien jaar), de doorschuiving van groot 

onderhoud van 2011 naar 2012 (negatief) en de hogere uitgaven aan planmatig onderhoud en hogere 

prijsindexatie voor 2012 inzake onderhoud. In de berekeningen zijn de gevolgen van de bijdrage heffing 

ten behoeve van huurtoeslag niet meegenomen. De mutatie van de bedrijfswaarde laat zich als volgt 

verklaren:

Alle complexen zijn verzekerd tegen de financiële gevolgen van brand- en stormschade. Deze 

verzekering is niet gebaseerd op een verzekerde waarde per woning. Er wordt gerekend met een vaste 

premie per woning en onderverzekering is uitgesloten.

De WOZ-waarde 2011 (peildatum 1 januari 2010) van alle in exploitatie (verhuur) zijnde woningen 

bedraagt ongeveer € 348 miljoen. Het vergelijkende cijfer voor 2010 is € 352 miljoen. Hierbij is rekening 

gehouden met de verkochte woningen tot en met 2011 en is de WOZ-waarde voor de in 2011 

opgeleverde nieuwbouwwoningen (vanwege onvolledige waardering) buiten beschouwing gelaten.
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Boekjaar Vorig boekjaar

Voorraadmutaties

Nieuwbouw 10.974.591

Wijziging grondwaarde (hkp) a.g.v. nieuwbouw en verkoop 1.632.689

Overige mutaties 1.824.352

Verkoop 267.000

 14.698.632

Parameter- en niveauwijzigingen

Indexatie (kosten) -1.607.618

Levensduur -22.202

Mutatiegraad -29.731

-1.659.551

Wijziging exploitatiebeleid

Huren (parameters en harmonisatie) 702.557

Huurderving -555.350

Planmatig onderhoud -2.278.772

Klachten en mutatieonderhoud 730.747

Algemene beheerskosten 1.016.448

Toekomstige verkoop -1.230.398

Toekomstige (des)investeringen -1.908.273

-3.523.041

  

Rentabiliteitswaarde correctie

Autonome ontwikkeling -340.806

Invloed nieuwe leningen

Aanpassing disconteringsvoet

Invloed aflossingen, herfinanciering, renteconversies -15.000

-355.806

Totaal verklaard verloop 9.580.073

Verklaring begrippen:

Parameter- en niveauwijzigingen betreffen de invloed van de wijziging van diverse parameters, anders 

dan huren, ten opzichte van de uitgangspunten in het vorig verslagjaar. Grootste invloed hierin is de 

inflatie en stijging WOZ-lasten na 2016.

De autonome ontwikkeling betreft het wegvallen van de kasstromen van het jaar 2011 en het één jaar 

dichterbij komen van de volgende jaren, en dus één jaar minder contant gemaakt.

Voorraadmutaties betreft het effect op de bedrijfswaarde door in exploitatie genomen nieuwbouw 

huurwoningen en bedrijfsruimte en de daarbij behorende grondwaarde. Anderzijds het verschil van het 

uit exploitatie nemen van de werkelijke verkochte woningen (Koopgarant en vrije verkoop) en de in de 

vorige bedrijfswaarde opgenomen verkopen voor 2011. Ook komt hier tot uiting het verschil tussen 

werkelijke vhe huur en de in de vorige bedrijfswaarde gesimuleerde vhe huur. Daarnaast heeft de 

nieuwbouw een gunstig effect op de verdeling van de kosten; kosten worden over meer vhe's verdeeld 

en voor bestaand bezit betekent dit dus een voordeel.
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Boekjaar Vorig boekjaar

Onroerende zaken niet zijnde woningen

Aanschafwaarde 64.381 64.381

Cumulatieve afschrijvingen -29.526 -27.675

Boekwaarde begin boekjaar 34.855 36.706

Mutaties in het boekjaar

* Investeringen 129.193

* Afschrijvingen -1.981 -1.851

Saldo mutaties 127.212 -1.851

Saldo einde boekjaar

Aanschafwaarde 193.573 64.381

Cumulatieve afschrijvingen -31.507 -29.526

Boekwaarde einde boekjaar 162.067 34.855

De post investeringen bestaat uit de oplevering van een bedrijfsruimte in het nieuwbouwproject De 

School. Met de gemeente Rijnwoude is een huurcontract afgesloten waarbij de bedrijfsruimte wordt 

gebruikt voor een Centrum Jeugd en Gezin, in die setting wordt de ruimte als maatschappelijk vastgoed 

beschouwd.

Habeko wonen gaat bij de toetsing van de bedrijfswaarde aan de boekwaarde uit van de bedrijfswaarde 

inclusief rentabiliteitswaardecorrectie en grondwaarde op basis van historische kostprijs.

Onder wijziging exploitatiebeleid wordt de invloed van gewijzigd huurbeleid, onderhoudsbeleid etc. 

verantwoord. Dit betreft dan wijzigingen in toekomstige huurverhogingen, mate van onderhoudsingrepen, 

samenstelling algemene beheerskosten etc. ten opzichte van de uitgangspunten in het voorgaand 

verslagjaar. Hier wordt ook de invloed van het beleid ten aanzien van Koopgarant (verwachting verkopen 

onder Koopgarant in komende tien jaar) en wijziging inzake uitgangspunten groot onderhoud 

verantwoord (bijvoorbeeld soort investeringen). De investeringshorizon en de verkoophorizon is op tien 

jaar bepaald, dit om het effect van het geplande beleid en de begrote activiteiten zoals opgenomen in 

onze meerjarenbegroting 2012-2021 in de bedrijfswaarde inzichtelijk te maken.

Onder rentabiliteitswaardecorrectie wordt de invloed op de bedrijfswaarde aangegeven door wijzigingen 

in de financiering. Dit kan zijn door aflossingen, renteherzieningen, herfinancieringen en nieuwe 

leningen. In 2010 zijn de effecten van de vastgelegde leningen met stortingsdatum in 2011 reeds 

meegenomen.

Daarnaast bestaat de post onroerende zaken niet zijnde woningen uit los verhuurde garages en een 

opslagruimte, dat in het kader van de maatschappelijke taakstelling, kosteloos ter beschikking is gesteld 

aan de Stichting Humanitaire Hulp Bulgarije (te Rijnwoude). 
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Boekjaar Vorig boekjaar

Overige zaken

Aanschafwaarde 16.805 17.871

Cumulatieve afschrijvingen -10.526 -9.767

Boekwaarde begin boekjaar 6.279 8.104

Mutaties in het boekjaar

* Correctie aanschafwaarde volledig afgeschreven zaken -                          -1.066

* Correctie afschrijvingen volledig afgeschreven zaken -                          1.066

* Afschrijvingen -1.953 -1.825

Saldo mutaties -1.953 -1.825

Saldo einde boekjaar

Aanschafwaarde 16.805 16.805

Cumulatieve afschrijvingen -12.479 -10.526

Boekwaarde einde boekjaar 4.326 6.279

Onroerende zaken Verkocht Onder Voorwaarden (VOV)

Deze post is als volgt samengesteld. 

Boekwaarde begin boekjaar 4.476.443 3.955.000

Mutaties in het boekjaar

* Verkopen bestaand bezit 1.425.000 546.175

* Waardeverandering VOV Activa -44.875 -24.732

Saldo mutaties 1.380.125 521.443

Boekwaarde einde boekjaar 5.856.568 4.476.443

Vanaf 2009 verkoopt Habeko wonen woningen uit de bestaande voorraad onder de Koopgarantregeling 

met terugkoopverplichting. Hiertoe zijn 205 woningen geselecteerd die voor verkoop in aanmerking 

komen. Habeko wonen verkoopt deze woningen met een korting van 25% op de marktprijs (in 2009 en 

2010 was dit 30%) en heeft de verplichting de woning (te allen tijde) terug te kopen. Daarnaast zijn in 

2006 reeds zeven woningen in Benthuizen als nieuwbouwwoning  onder de Koopgarantregeling 

verkocht aan "starters" met een korting van 10% op de verkoopprijs. Bij deze zeven woningen deelt 

Habeko wonen voor 15% in de waardeontwikkeling mee, na een terugkoop met doorverkoop is dit 

percentage 20%. De onder Koopgarant verkochte woningen blijven feitelijk door deze 

terugkoopverplichting altijd ter beschikking van Habeko wonen, alleen het moment van terugkoop is 

onzeker. Om in de balans de verplichtingen en het bezit goed te kunnen volgen zijn alle reeds verkochte 

woningen met terugkoopplicht onder deze categorie afzonderlijk gepresenteerd in de balans.

De post overige zaken bestaat ultimo 2011 uitsluitend uit warmtemeters. Deze meters worden gebruikt 

om het individuele verbruik te bepalen van de woningen met collectieve verwarming. Voor deze 

voorziening betalen de huurders een vergoeding.
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Boekjaar Vorig boekjaar

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling

Deze post is als volgt samengesteld: 

Boekwaarde begin boekjaar 7.524.905 3.533.216

Mutaties in het boekjaar

* Inbreng boekwaarde vanuit materiële vaste activa in expl.

* Overboeking naar activa in exploitatie -16.892.742 -4.303.254

* Investeringen 10.923.636 8.348.379

* Vermindering i.v.m. bijdragen derden en onrendabele top -53.436

Saldo mutaties -5.969.105 3.991.689

Boekwaarde einde boekjaar 1.555.800 7.524.905

Boerderij Lievaart te Benthuizen 50% grondpositie 1.225.191 15.574 m2

Tuinstraat 2a te Hazerswoude-Dorp bedrijfsruimte+erf 129.056 515 m2

Vreugdenhil te Hazerswoude-Dorp vrij stuk grond 201.552 439 m2

Boekwaarde einde boekjaar 1.555.800

Vanwege de oplevering en in exploitatie name van alle nieuwbouwprojecten bestaat de post onroerende 

en roerende zaken in ontwikkeling enkel uit de ingenomen grondposities. De specificatie van de 

boekwaarde hiervan is als volgt:

In 2011 zijn er inzake de zeven Koopgarantwoningen te Benthuizen twee terugkopen en doorverkopen 

gerealiseerd. Op basis van taxatie en gewezen transacties bedraagt de mutatie in de 

terugkoopverplichting van deze zeven woningen ca. € 1.000 negatief. Dit beeld van (geringe) 

waardeontwikkeling komt overeen met de algemene trend inzake waardeontwikkeling van 

nieuwbouwwoningen.

Alle aankopen zijn gedaan vanwege strategische redenen. Inzake Boerderij Lievaart ligt de andere 50% 

van de grondpositie in handen van een projectontwikkelaar. Er ligt momenteel een planvoorstel bij de 

gemeente Rijnwoude voor het ontwikkelen van de locatie Lievaart. Vooralsnog zijn er nog geen concrete 

plannen voor herontwikkeling van de overige locaties. Voor alle grondposities geldt dat zowel eventuele 

exploitatie als de grondwaarde niet wordt meegenomen in de bedrijfswaardeberekeningen.

Tot en met 2010 zijn 24 woningen onder de Koopgarantregeling aan starters op de koopmarkt verkocht. 

In 2011 heeft Habeko wonen tien woningen onder de Koopgarantregeling verkocht, met vanaf dat jaar, 

een korting van 25% op de marktprijs. Voor deze woningen heeft Habeko wonen een 

terugkoopverplichting, waarbij voor 50% wordt meegedeeld in de waardeontwikkeling. De actuele 

waarde van de terugkoopverplichting (dus rekeninghoudend met het aandeel van Habeko wonen hierin) 

van de tot en met het boekjaar verkochte woningen is door een negatieve waardeontwikkeling op de 

woningmarkt per saldo in 2011 met ca. € 44.000 gedaald. De herwaardering van deze verkochte 

woningen is via de post overige waardeveranderingen verantwoord.

Ultimo 2011 bedraagt de actuele waarde van de terugkoopplichting van de totaal 41 woningen verkocht 

onder Koopgarantvoorwaarden € 5.856.568.
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Boekjaar Vorig boekjaar

Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie

Deze post is als volgt samengesteld:

Aanschafwaarde 843.163 848.829

Cumulatieve afschrijvingen -278.646 -241.393

Boekwaarde begin boekjaar 564.517 607.437

Mutaties in het boekjaar

* Investeringen 10.228 26.588

* Aanschafwaarde desinvesteringen -26.978

* Afschrijvingen desinvesteringen 20.683

* Correctie aanschafwaarde volledig afgeschreven zaken -41.594 -5.276

* Correctie afschrijvingen volledig afgeschreven zaken 41.594 5.276

* Afschrijvingen -56.750 -63.213

Saldo mutaties -46.522 -42.920

Saldo einde boekjaar

Aanschafwaarde 811.797 843.163

Cumulatieve afschrijvingen -293.802 -278.646

Boekwaarde einde boekjaar 517.995 564.517

Kantoorpand 469.032                    510.526 

Inventaris 18.091                      12.999 

Bedrijfsauto's 30.873                      40.992 

Totaal 517.995                    564.517 

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Voorraad in ontwikkeling voor verkoop 319.578

Specificatie boekwaarde

Begin 2011 is de grond van zowel het eerstelijns gezondheidscentrum als de grond en casco van de 

vier klus-/starterswoningen verkocht  en getransporteerd. Eind 2011 heeft Habeko wonen dan ook geen 

voorraden meer op de balans staan. 

De investeringen in 2011 hebben voornamelijk betrekking op de inventaris.
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Boekjaar Vorig boekjaar

VORDERINGEN

Huurdebiteuren 42.925

Voorziening huurdebiteuren -16.055

Huurdebiteuren 26.869 27.030

Gemeenten 140.000

Belastingen 69.847 144.952

Overige vorderingen 13.511 38.651

Overlopende activa 89.860 32.110

Totaal 200.088 382.743

Huurdebiteuren

De huurdebiteuren kunnen als volgt naar tijdsduur en aantal huurders worden gespecificeerd:

aantal huurders huurachterstand

Periode: 31-dec-11 31-dec-10 31-dec-11 31-dec-10

Tot 1 maand 45 69 17.248 15.882

1 tot 2 maanden 15 7 5.617 6.169

2 tot 6 maanden 6 15 20.060 25.232

Totaal: 66 91 42.925 47.283

De huurachterstand in percentage van de bruto jaarhuur bedraagt eind 2011 0,44% (in 2010: 0,51%).

Belastingen

Overige vorderingen

Te vorderen van (ex-) huurders 42.070

Voorziening dubieuze debiteuren -33.414

Te vorderen van (ex-) huurders 8.657 5.087

Vordering personeel 659

Overige vorderingen 4.854 32.905

Totaal 13.511 38.651

Van het totale bedrag (voor aftrek voorziening) aan actieve en niet actieve huurdebiteuren is een bedrag 

van € 12.237 overgedragen aan de deurwaarder. Het gaat hierbij om zeventien huurders.

Inzake de huurdebiteuren is een voorziening voor dubieuze vorderingen gevormd. Eind 2011 bedraagt 

deze voorziening € 16.055 (2010: € 20.253) en is in de jaarrekening in mindering gebracht op de 

werkelijke stand van de huurdebiteuren. De voorziening is met zorg gevormd door per actieve en niet 

actieve huurder met achterstand de waarschijnlijkheid van invordering te beoordelen. Op de voorziening 

heeft in 2011 voor drie huurders een afboeking van totaal ca. € 4.200 plaatsgevonden. Hiervan was 

zeker dat deze niet meer konden worden geïncasseerd.

De vordering op de Belastingdienst bestaat voor ca. € 7.500 uit terug te vorderen BTW over het vierde 

kwartaal 2011. Dit betreft voornamelijk terug te vorderen BTW inzake nieuwbouw. Daarnaast is er in 

2011 een vordering over de periode 2006 tot en met 2010 ingediend bij de Belastingdienst van totaal ca. 

€ 62.000. Deze vordering betreft het (alsnog) toepassen van de BTW pro-rata regeling op de algemene 

kosten over deze jaren.
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Boekjaar Vorig boekjaar

De post overige vorderingen bestaat volledig uit in rekening gebrachte kosten aan leveranciers.

Overlopende activa

Nog niet vervallen rente banken, deposito's en leningen u.g. 28.342 12.258

Diversen 61.518 19.852

Totaal 89.860 32.110

De niet vervallen rente is ten tijde van het opstellen van de jaarrekening ontvangen.

LIQUIDE MIDDELEN

Direct opvraagbaar

* Kas - 141

* Banken (rekening courant) 85.354 354.350

85.354 354.491

Spaarrekeningen 1.425.001 84.000

1.425.001 84.000

Totaal 1.510.355 438.491

Bij de BNG hebben wij een kredietfaciliteit van € 4,1 miljoen. De toekenning van deze faciliteit is onlangs 

verlengd tot 1 april 2013. In 2011 was geen noodzaak om gebruik te maken van de kredietfaciliteit.

Vanwege het doorschuiven naar 2012 van het geplande groot onderhoud aan de woningen in de 

Rubenslaan e.o. te Hazerswoude-Dorp, heeft Habeko wonen eind 2011 een tijdelijk overschot aan 

liquiditeiten op de balans staan. De vertraagde oplevering van het nieuwbouwproject Molenkwartier heeft 

hierop ook invloed gehad. De overtollige liquiditeiten zijn zoveel mogelijk weggezet op spaarrekeningen 

tegen een gunstig rentetarief.

Begin 2011 is de kas opgeheven. Huurders kunnen aan de balie nog wel met PIN betalen.

De post diversen bestaat grotendeels uit vooruitbetaalde verzekeringspremies voor het jaar 2012. 

Daarnaast is onder deze post de vordering aan nog te ontvangen ziekengeld over de maand december 

2011 opgenomen.

De vorderingen op huurders en ex-huurders bestaan voornamelijk uit kosten gemaakt bij 

woningmutaties en/of uitzettingen. Per openstaande vordering is bepaald in hoeverre het waarschijnlijk 

is dat de vordering daadwerkelijk zal worden geïnd. Op basis van deze afwegingen is een voorziening 

voor oninbaarheid gevormd. Deze voorziening is rechtstreeks op het totaal te vorderen bedrag in 

mindering gebracht. De hoogte van de voorziening is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Daarnaast bestaat 

deze post uit aan huurders doorberekende materialen of uitgevoerde reparaties.
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Boekjaar Vorig boekjaar

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves

Algemene bedrijfsreserve 24.159.115 21.808.354

Totaal overige reserves 24.159.115 21.808.354

Beginsaldo algemene bedrijfsreserve 21.808.354 19.599.550

Jaarresultaat 2.350.761 2.208.804

Eindsaldo algemene bedrijfsreserve 24.159.115 21.808.354

VOORZIENINGEN

Voorziening latente belastingverplichtingen 1.662.743 87.108

Voorziening personele kosten

Voorziening individuele loopbaanontwikkeling 41.020 39.753

Voorziening niet opgenomen verlof 31.126 23.574

Totaal 72.145 63.327

Vanaf 2010 is conform de CAO Woondiensten een budget beschikbaar gesteld ten behoeve van de 

individuele loopbaanontwikkeling van de werknemers. Dit budget heeft tot doel om doorstroom in de 

sector te bewerkstelligen en heeft een looptijd tot en met 2014. Alle werknemers hebben met ingang van 

1 januari 2010, indien ze voldoen aan de voorwaarden, recht op een individueel 

loopbaanontwikkelingsbudget (maximaal € 4.500 per werknemer). 

Daarnaast is een voorziening opgenomen uit hoofde van verplichtingen aan het personeel inzake van 

niet opgenomen verlof. De voorziening is voornamelijk gestegen door een toename van niet opgenomen 

verlofuren.

Ultimo 2011 is een voorziening voor latente belastingverplichtingen getroffen. Deze voorziening is 

gevormd in verband met een tijdelijk verschil in fiscale waardering van een groot aantal woningen ten 

opzichte van de fiscale openingsbalans. Deze openingsbalans (2008) is gewaardeerd op 70% van de 

WOZ-waarde per 1 januari 2008. Op basis van de voornamelijk dalende WOZ-waardering per peildata 1 

januari 2009, 1 januari 2010 en 1 januari 2011 is deze voorziening gevormd. Bij de aangifte 

vennootschapsbelasting over 2009 en 2010 is op basis van de gedaalde WOZ-waarde van een groot  

aantal woningen deze afwaardering fiscaal verantwoord. Overeenkomstig de fiscale regelgeving leidt 

deze afwaardering tot een latente (uitgestelde) schuld aan de Belastingdienst. Bij toekomstige stijging 

van genoemde WOZ-waarde, zal deze tijdelijke afwaardering fiscaal teruggenomen moeten worden. 

Hiermee  wordt dan ook de nu verantwoorde schuld aan de Belastingdienst ingelost. De tijdelijke 

afwaardering levert vanwege het uitgestelde karakter van de belastingbetaling derhalve een 

rentevoordeel op.
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Boekjaar Vorig boekjaar

Saldo per 1 januari 63.327 17.038

Dotatie 11.077 49.749

Onttrekkingen -2.258 -3.460

Saldo per 31 december 72.145 63.327

LANGLOPENDE SCHULDEN

Leningen kredietinstellingen

Saldo per 1 januari 37.740.215 34.934.291

Aangetrokken leningen 13.500.000 4.500.000

Reguliere aflossingen -8.207.614 -1.694.076

Subtotaal: 43.032.601 37.740.215

Aflossingen volgend boekjaar -1.000.844 -3.707.614

Saldo per 31 december 42.031.757 34.032.601

 

Het gemiddelde financieringspercentage bedroeg over 2011 ongeveer 4,34% (2010 4,42%).

Daarnaast was er in 2011 nog de mogelijkheid om tijdelijke liquiditeittekorten op te vangen met de in 

2010 afgesloten "roll over" lening bij de NWB (maximaal € 4,5 miljoen). Hiervan is gedurende het jaar 

gebruikgemaakt. Deze flexibele lening is eind 2011 in zijn geheel (tijdelijk) afgelost vanwege voldoende 

liquiditeiten. Dit is met name het gevolg dat de geplande investeringsuitgaven aan groot onderhoud die in 

2011 doorgeschoven zijn naar 2012. Deze "roll-over" lening wijzigt contractueel per 1 februari 2012 in 

een fixe lening van € 4,5 miljoen tegen 3,36% en met een looptijd van zes jaar tot 1 februari 2018.

Om de lopende nieuwbouwprojecten en het geplande groot onderhoud te financieren zijn drie nieuwe 

leningen gestort in 2011, te weten een lening van € 4 miljoen (3,595%, tien jaar, storting 1 februari 2011), 

€ 4 miljoen (2,92%, zes jaar, storting 2 mei 2011) en € 5,5 miljoen (4,29%, 50 jaar, storting 1 september 

2011). Deze nieuwe financieringsovereenkomsten waren al in 2010 overeengekomen.

Het verloop van de voorziening is als volgt:

De aflossingen in het volgend boekjaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden per 31 

december 2011.

Het schuldrestant van de leningen met een resterende looptijd per 31 december 2011 van langer dan vijf 

jaar bedraagt ca. € 39 miljoen. De hiervoor genoemde afgesloten lening bij de NWB met flexibele 

voorfinanciering is hier nog niet in betrokken.
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Terugkoopverplichting onroerende zaken

verkocht onder voorwaarden 5.856.568 4.131.943

Deze post is als volgt samengesteld. 

Boekwaarde begin boekjaar 4.131.943 3.955.000

Mutaties in het boekjaar

* Verkopen bestaand bezit 1.769.500 546.175

* Waardeverandering VOV Activa -44.875 -24.732

* Naar kortlopende verplichtingen -344.500

Saldo mutaties 1.724.625 176.943

Boekwaarde einde boekjaar 5.856.568 4.131.943

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 1.000.844 3.707.614

Schulden aan gemeenten 12.173

Schulden aan leveranciers 1.713.062 1.072.056

Belastingen, premies SV 635.240 920.702

Overige schulden 161.231 472.961

Overlopende passiva 1.312.518 873.624

Totaal 4.822.894 7.059.131

 

De schulden aan leveranciers betreffen de nog te betalen facturen per 31 december 2011. Ten tijde van 

het opstellen van de jaarrekening zijn deze schulden grotendeels afgewikkeld.

Onder de overige schulden zijn voornamelijk de ramingen opgenomen voor nog af te rekenen kosten 

zoals accountantskosten (ca. € 20.000), aandeel woningmarktonderzoek (ca. € 9.000) en elektra en 

gasnota's van de energieleverancier (ca. € 9.000). Daarnaast zijn onder deze post de nog af te rekenen 

servicekosten over 2011 met de bewoners (ca. € 64.000) en de vooruitontvangen huurtoeslag voor de 

maand januari 2012 (ca. € 35.000) verantwoord.

Deze post is de terugkoopplicht inzake de woningen die zijn verkocht onder voorwaarden. Zie  toelichting 

onder Balans, Activa met betrekking tot Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden. In 2011 zijn 

twee woningen onder Koopgarant teruggekocht en doorverkocht, dit komt tot uitdrukking in deze 

balanspost. 

De schulden aan kredietinstellingen betreffen de reguliere aflossingsverplichtingen in 2012 conform de 

lopende leningencontracten. Daarnaast is voor twee kleine leningen een afspraak gemaakt met de BNG 

om deze in 2012 vervroegd af te lossen.   

De post belastingen en premies SV bestaat voornamelijk uit de BTW-afdracht over het vierde kwartaal 

2011 van ca. € 497.000 en verschuldigde VPB over het jaar 2011 van ca. € 77.000. Daarnaast bestaat 

de post nog uit de af te dragen loonheffingen december 2011 van ca. € 36.000 en te betalen 

pensioenpremies over het jaar 2011 van ongeveer € 24.000.
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Boekjaar Vorig boekjaar

Overlopende passiva

Niet vervallen rente geldleningen 956.670 764.578

Vooruitontvangen huur 75.609 72.240

Overige overlopende passiva 280.239 36.807

Totaal 1.312.518 873.624

 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Daarnaast is Habeko wonen eind 2011 een verplichting aangegaan van in totaal € 163.750 excl. BTW 

met Jobo Bouw en Aannemingsbedrijf B.V. voor de verbouwing c.q. uitbreiding van het huidige kantoor 

van Habeko wonen. Realisatie vindt in de eerste helft van 2012 plaats.

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zorgt ervoor dat woningcorporaties tegen gunstige 

rentetarieven en voorwaarden geld kunnen lenen. Daarvoor heeft het WSW een zekerheidsstructuur 

ontwikkeld. De borgstellingsreserve maakt hiervan onderdeel uit. Als de borgstellingsreserve onder een 

bepaald garantieniveau komt, dan heeft het WSW de plicht obligo's op te vragen bij de WSW-

deelnemers. Deze zogeheten obligoverplichting is voorwaardelijk. Zolang het risicovermogen van het 

WSW voldoende gedekt is door de betalingen van de borgstellingsvergoedingen, wordt geen beroep 

gedaan op deze obligoverplichting. Ultimo boekjaar bedraagt het obligo ongeveer € 1.830.000.

Onder de post overlopende passiva zijn de nog verschuldigde investeringsuitgaven van de in 2011 

opgeleverde nieuwbouwprojecten opgenomen. Met de in exploitatie name van alle nieuwbouwprojecten 

is tevens rekening gehouden met deze nog te betalen uitgaven.

Conform de RJ 271 is Habeko wonen verplicht informatie te verstrekken over in de toekomst verwachte 

uitgaven aan haar medewerkers vanwege jubileumuitkeringen. Aangezien het hier om een zeer 

onzekere en grof geschatte verplichting gaat, heeft Habeko wonen ervoor gekozen om dit niet tot 

uitdrukking te brengen in de balans. De hoogte van deze eventuele verplichting zou volgens schatting 

uitkomen op ca. € 18.000.

In 2011 is Habeko wonen een verplichting aangegaan met Jobo Bouw en Aannemingsbedrijf B.V. van 

totaal € 1.795.000 excl. BTW voor het uitvoeren van groot onderhoud aan 76 woningen aan de 

Rubenslaan e.o. te Hazerswoude-Dorp. Vanwege het faillissement van twee onderaannemers zijn de 

werkzaamheden uitgesteld en doorgeschoven naar 2012. De realisatie van het project is gepland voor 

het eerste half jaar in 2012.

Habeko wonen heeft sedert 2003 een operational leasecontract lopen met Ziut (vanuit fusie ontstaan 

voorheen Liandyn). Het contract heeft een duur van tien jaar en heeft betrekking op de 

verlichtingsarmaturen voor de achterpaden. Met het contract is jaarlijks een  bedrag van ca. € 26.000 

gemoeid (prijspeil 2011, jaarlijkse indexatie conform contract).
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TOELICHTING OP DE WINST-  EN VERLIESREKENING OVER 2011 
 

  

Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Huren

Te ontvangen nettohuren inzake woningen en woongebouwen

. Woningen en woongebouwen 9.603.105 9.167.704

. Onroerende zaken niet zijnde woningen 20.352 6.451

Totaal 9.623.456 9.174.155

Af: huurderving wegens leegstand 43.018 33.175

Af: huurderving oninbaar -243 8.957

Totaal 9.580.681 9.132.023

 

De te ontvangen huren zijn ten opzichte van het vorig jaar gestegen als gevolg van:

a) De algemene huurverhoging per 1 juli met gemiddeld 1,3%.

b) Het in 2011 in exploitatie nemen van 76 nieuwbouw woningen (negen eengezinswoningen en 67 

appartementen), negentien eenheden ten behoeve van Stichting Philadelphia en één bedrijfsruimte. De 

woningen zijn gefaseerd opgeleverd in de tweede helft van 2011. 

c) De doorwerking van in 2010 ingegane huurverhogingen als gevolg van woningverbeteringen en 

toegepaste huurharmonisaties.

d) Toegepaste huurharmonisatie bij woningmutaties in 2011.

Habeko wonen heeft bij de oplevering van de 76 nieuwbouwwoningen in 2011 twee weken huur van alle 

woningen voor haar rekening genomen. De post huurderving bestaat dan ook voornamelijk uit deze vrije 

huur van twee weken (ca. € 20.000). Het resterende bedrag is voornamelijk ontstaan door het plegen van 

mutatieonderhoud aan vrijgekomen woningen in 2011. De huurderving oninbaar betreft mutatie uit de 

voorziening dubieuze huurdebiteuren en is gebaseerd op actuele ontwikkelingen in de huurachterstand van 

individuele huurders.

In 2011 zijn bij mutatie tien sociale huurwoningen onder de voorwaarden van Koopgarant verkocht. 

Daarnaast is één woning na mutatie zonder voorwaarden verkocht. Deze verkopen hebben geleid tot een 

lichte vermindering van de huuropbrengsten.

De huuropbrengsten inzake de onroerende zaken niet zijnde woningen betreffen dertien garages en de in 

2011 opgeleverde en aan de gemeente verhuurde bedrijfsruimte.

e) Een volledig jaar huuropbrengst van de opleverde eengezinswoningen van de Zonneveldhof eind 2010 

(25 eenheden).
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Boekjaar Vorig boekjaar

Vergoedingen

Te ontvangen vergoedingen inzake leveringen en diensten 264.280 255.910

Af: vergoedingsderving -1.090 -715

      verrekening met bewoners -63.988 -42.458

Totaal 199.202 212.737

Verkoop onroerende goederen

Verkoopopbrengst uit onroerende goederen 175.223 0

Totaal 175.223 0

Overige bedrijfsopbrengsten

Contributie leden 3.546 3.696

Doorberekende administratiekosten 18.164 10.678

Overige opbrengsten 65.538 0

87.249  14.374

Dit jaar is besloten om vier woningen aan de Groenestein te Hazerswoude-Rijndijk aan te merken als 

koopwoningen. De woningen worden zonder voorwaarden verkocht. In 2011 is één woning aan de 

Groenestein verkocht en uit exploitatie genomen. De opbrengst (verminderd met de verkoopkosten) van de 

verkochte woning is onder deze post verantwoord.

Onder deze post is een bedrag van ca. € 24.000 opgenomen, dat niet wordt afgerekend met de betalende 

huurders. Dit bedrag betreft ontvangen vergoedingen voor glasverzekering, geisers en warmtemeters. De 

overige componenten betreffen de ontvangen voorschotbedragen voor de afrekenbare servicekosten. De 

post te ontvangen vergoedingen inzake levering en diensten is toegenomen door het in exploitatie nemen 

van de nieuwbouwprojecten waarvoor servicekosten worden doorbelast. De post te verrekenen met 

bewoners is toegenomen door afname energieverbruik en daling tarieven.

De doorberekende administratiekosten bestaan uit de door nieuwe huurders betaalde vergoedingen ter 

(gedeeltelijke) dekking van de hieraan ten grondslag liggende administratieve handelingen. Vanwege de 

oplevering van de diverse nieuwbouwprojecten in 2011 is het bedrag aan ontvangen vergoedingen eenmalig 

aanzienlijk hoger. Daarnaast worden nog vergoedingen in rekening gebracht voor het beheer van de diverse 

Verenigingen Van Eigenaren (VVE's) en voor de afrekening van de servicekosten.  De doorberekende 

vergoedingen bij de afrekening van de servicekosten zijn gebaseerd op een wettelijke opslag ter dekking 

van de administratiekosten.

Door een dalend ledenaantal daalt ook de contributie van de woningbouwvereniging. Eind 2011 bedroeg het 

aantal leden 818.
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BEDRIJFSLASTEN Boekjaar Vorig boekjaar

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Woningen en woongebouwen 1.266.844 1.183.955

Onroerende zaken niet zijnde woningen 1.981 1.851

Overige goederen 1.953 1.825

Goederen ten dienste van de exploitatie 56.750 57.758

Totaal 1.327.528 1.245.389

Overige waardeveranderingen im- en materiële vaste activa

Verkoopresultaat Verkocht Onder Voorwaarden -1.194.897 -469.225

Waardeverandering Verkocht Onder Voorwaarden Activa 44.875 24.732

Waardeverandering Verkocht Onder Voorwaarden Passiva -44.875 -24.732

Afboeking onrendabele top nieuwbouw 0 53.436

Totaal -1.194.897 -415.789

Verkoopresultaat Verkocht Onder Voorwaarden (VOV)

De waardeverandering VOV Activa betreft de jaarlijkse waardeverandering van de onder 

Koopgarantregeling verkochte woningen in totaal € 44.875. Voor nadere toelichting zie toelichting onder 

Balans, Activa met betrekking tot Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden.

De afschrijvingen vinden plaats op basis van annuïteiten, met uitzondering van de roerende zaken ten 

dienste van de exploitatie die op lineaire basis worden afgeschreven. Het rentepercentage waarmee de 

afschrijvingen worden berekend is voor alle activa 7,0%.

Onder de post overige opbrengsten is het resultaat van terug (te) ontvangen BTW pro rata over de jaren 

2005 tot en met 2010 opgenomen. De terugvordering over het jaar 2005 is toegekend en uitbetaald. Het 

bezwaarschrift over de jaren 2006 tot en met 2010 is eind 2011 ingediend bij de Belastingdienst, hierop 

moet nog een uitspraak volgen. 

De stijging van de afschrijvingen op woningen en woongebouwen wordt voornamelijk veroorzaakt door de 

eerste afschrijving over de investeringen in 2010. Deze investeringen bestaan grotendeels uit de in 

exploitatie name van de 25 eengezinswoningen aan de Zonneveldhof te Hazerswoude-Rijndijk en het eerste 

gedeelte van geactiveerd groot onderhoud aan de woningen in de Rubenslaan e.o. te Hazerswoude-Dorp. 

Daarnaast stijgen de afschrijvingen door het annuïtaire afschrijvingssysteem.

Sinds de start in 2009 van het onder de Koopgarantregeling te koop aanbieden van 205 geselecteerde 

sociale huurwoningen zijn tot en met 2010 24 woningen verkocht. Voor deze woningen gold een 

kortingsregeling van 30% op de marktprijs. In 2011 zijn er tien woningen verkocht met een 

kortingspercentage van 25%. De verkoop van deze tien sociale huurwoningen heeft geleid tot een positief 

effect op de post waardeverandering VOV (€ 1.195.147,-). Daarnaast zijn er in 2011 twee woningen vanuit 

een eerder Koopgarantproject (zeven starterswoningen Benthuizen) teruggekocht en onder voortzetting van 

de regeling weer doorverkocht. 

Waardeverandering Verkocht Onder Voorwaarden (VOV) Activa
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Afboeking onrendabele top nieuwbouw

Overzicht overwaarde per PMC (x € 1.000,-)

PMC

Overwaarde 

PMC excl 

grond

Investe-

ringen 

nieuwbouw 

excl grond

Rest 

overwaarde 

PMC excl grond

Benthuizen 8.010           7.701        309                  

Hazerswoude-Rijndijk 11.559         5.180        6.379               

Hazerswoude-Dorp 6.521           2.486        4.035               

Koudekerk aan den Rijn 8.978           -            8.978               

-                   

Totaal 35.068         15.367      19.702             

Waardeverandering Verkocht Onder Voorwaarden (VOV) Passiva

Omdat de vervolgwaardering van de woningen verkocht onder voorwaarden plaatsvindt tegen contractprijs 

en deze gelijk is aan de ontwikkeling van de terugkoopverplichting, is de invloed op de winst- en 

verliesrekening per saldo nihil.

In bovenstaand overzicht is bij de overwaarde per PMC reeds rekening gehouden met de berekende 

bedrijfswaarde van de diverse opgeleverde nieuwbouwprojecten in 2011. Daarnaast is bij de overwaarde 

rekening gehouden met de positieve rentabiliteitswaardecorrectie van € 3,6 miljoen (ultimo 2011). 

Conform de indeling van de Produkt Markt Combinaties (PMC's) en verslaggevingvoorschriften, wordt bij 

nieuwbouw per berekende onrendabele top eerst de overwaarde (indien aanwezig) binnen de PMC, 

waartoe de nieuwbouw behoort, aangewend ter dekking van deze onrendabele top. In 2011 zijn de 

navolgende nieuwbouwprojecten opgeleverd: Zonneveldhof 26 appartementen (25 eengezinswoningen van 

dit project zijn reeds opgeleverd in 2010), Vreugdenhil tien appartementen en één bedrijfsruimte koop, De 

School zeven appartementen, één bedrijfsruimte, vier starters koopwoningen en één eerstelijns 

gezondheidscentrum koop en Molenkwartier, negen eengezinswoningen, 24 appartementen en negentien 

eenheden ten behoeve de Stichting Philadelphia. Op grond van de bedrijfswaarde berekening 2011 kunnen 

de onrendabele toppen van de nieuwbouwprojecten worden opgevangen door de overwaarde binnen de 

PMC's (zie onderstaand overzicht).

De waardeverandering VOV Passiva is gebaseerd op de jaarlijkse beoordeling of de verplichting uit hoofde 

van verkopen onder Koopgarantregeling op basis van de verwachte waardeontwikkeling moet worden 

bijgesteld. Voor Habeko wonen betreft dit de mutatie in de terugkoopverplichting van de ultimo 2010 

verkochte woningen. Voor de bepaling van deze verplichting is rekening gehouden met de individuele 

Koopgarantvoorwaarden waaronder de woning moet worden teruggekocht. Dit heeft ertoe geleid dat de 

waardering € 44.875 lager is geworden. Er is dus sprake van een positief effect op het resultaat.
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Boekjaar Vorig boekjaar

Lonen en salarissen

Salarissen (incl. vakantiegeld) 732.363 676.801

Af: ontvangen ziektegeld -23.665 -27.578

Totaal 708.697 649.223

Sociale lasten

Sociale lasten 98.040 86.006

Kosten ZW verzekering 17.030 23.768

Totaal 115.070 109.774

Pensioenlasten

Pensioenpremie 147.082 136.539

147.082 136.539

De premies voor de sociale verzekeringswetten WW, WAO/WIA en ZvW zijn ten opzichte van de premies 

voor 2010 nauwelijks gestegen. De stijging van de salariskosten door het in dienst nemen van twee nieuwe 

medewerkers heeft echter geleid tot een stijging van de post sociale lasten.

Om de uitval wegens ziekte op te vangen is gebruikgemaakt van inleen van personeel op de verschillende 

afdelingen. De kosten hieraan verbonden zijn verantwoord onder de overige bedrijfslasten.

Door gunstige contractafspraken met de huidige verzekeraar zijn de kosten voor zowel de 

verzuimverzekering als de verzuimbegeleiding door de Arbodienst sterk gedaald ondanks de extra kosten 

vanwege het aantrekken van twee nieuwe medewerkers. 

De pensioenpremies zijn voornamelijk gestegen door de indiensttreding van twee nieuwe medewerkers in 

2011. Daarnaast is sprake van een hogere grondslag voor de berekening van de pensioenpremies 

(salarissen januari 2011) en is de premie voor de overgangsregeling Vroegpensioen licht gestegen. 

Door uitbreiding van de formatie op de afdeling Wonen en afdeling Financiën (FEZ) is de post lonen en 

salarissen gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarnaast zijn de individuele loonsverhogingen 

en indexatie van de salarissen conform de CAO Woondiensten 2011 van invloed op deze post. Ultimo 2011 

bestaat het personeelsbestand van Habeko wonen uit zeventien medewerkers.
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Boekjaar Vorig boekjaar
Lasten onderhoud  

Dagelijks en mutatieonderhoud 838.698 675.132

Planmatig onderhoud 1.830.573

waarvan geactiveerd 0

1.855.588 1.009.470

2.694.286 1.684.602

Correctie uitvoering eigen dienst -69.757 -59.623

2.624.529 1.624.979

Overige bedrijfslasten

* Belastingen 399.715 383.996

* Verzekeringen 24.809 25.895

* Bijdrage CFV 42.888 0

* Sector specifieke heffing 70.953 109.427

* Kosten i.v.m. Verkoop MGE 56.510 23.872

* Overige personeelskosten 167.995 192.247

* Huisvestingskosten 37.254 20.559

* Bestuurskosten 507 1.993

* Raad van commissarissen 67.192 51.162

* Raad van afgevaardigden 3.933 4.499

* Klachtencommissie 505 679

* Kosten bewonersparticipatie 6.490 1.710

* Algemene beheerskosten 420.784 487.018

* Leefbaarheid 47.227 34.465

* Bijzondere voorzieningen  184.807 197.766

1.531.568 1.535.288

In 2011 zijn de doucheruimten gerenoveerd en CV-toestellen geplaatst aan het Schubertplantsoen te 

Hazerswoude-Rijndijk en aan de Ruysdaelstraat en Jan Steenstraat te Hazerswoude-Dorp. De grootste 

werkzaamheden in 2011 betreffen verder het vervangen van CV-ketels en schilderwerk.

Onder het dagelijks- en mutatieonderhoud zijn de kosten in verband met reparatieverzoeken en de kosten 

inzake mutaties verantwoord. De hogere kosten worden veroorzaakt door de mutatiegolf als gevolg van de 

oplevering van de nieuwbouw in 2010 en 2011. Vorig jaar waren er 75 mutaties en dit jaar 126 mutaties. 

Een nadere toelichting op de onderhoudslasten treft u aan in het volkshuisvestingsverslag. 

De WOZ-waarde van de woningen in exploitatie is in 2011 (peildatum 1 januari 2010) t.o.v. 2010 (peildatum 

1 januari 2009) gemiddeld met 1,15% gedaald. Het tarief van de OZB is in 2011 t.o.v. 2010 met ca. 6% 

gestegen en is daarmee de voornaamste oorzaak van de stijging van de belastingen. Daarnaast heeft ook 

de in exploitatie name van de nieuwbouwwoningen een verhogend effect op de WOZ-lasten. Inzake de elf 

verkochte woningen (Koopgarant en vrije verkoop) zijn de zakelijke lasten met de kopers verrekend.
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Onder de post overige personeelskosten worden alle personele vergoedingen zoals reiskosten, kosten voor 

opleidingen/cursussen, kosten ondernemingsraad en overige vergoedingen aan personeel verantwoord. 

Een daling van deze post wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2010 een voorziening is getroffen ten 

behoeve van het loopbaanontwikkelingsbudget en de lasten hiervan geheel in dat jaar zijn genomen. 

Daarentegen zijn de kosten van inleen van personeel, vanwege vervanging van zieke werknemers ten 

opzichte van 2011 gestegen. Naast vervanging heeft ook ondersteuning plaatsgevonden bij de 

woningtoewijzing van de nieuwbouwwoningen.

De post raad van commissarissen bestaat grotendeels uit bezoldiging raad van commissarissen, kosten 

voor diverse gevolgde workshops, een werkconferentie, representatiekosten en advieskosten. In 2011 zijn 

twee vacatures ontstaan. De extra kosten voor de werving van twee nieuwe commissarissen zijn 

voornamelijk de oorzaak van de stijging ten opzichte van voorgaand jaar. Daarnaast zijn er extra uitgaven 

gedaan voor bijscholingskosten ten behoeve van de commissarissenfunctie. 

Het Centraal Fonds (CFV) heeft in 2011 een bijdrageheffing voor saneringssteun opgelegd. Voor de gehele 

sector ligt deze bijdrageheffing op ca. € 56 miljoen. Een heffing was noodzakelijk om de financiële buffer 

van het CFV op een toereikend peil te houden in verband met de sanering van de woningcorporatie SGBB.

Op basis van het reageerakkoord en de wens van de Tweede Kamer is besloten dat de Sector specifieke 

heffing wordt afgeschaft. De Sector specifieke heffing betreft de door het CFV wettelijk opgelegde 

bijdrageheffing voor bijzondere projectsteun voor de Wijkenaanpak. De heffing wordt over de jaren 2011 en 

2012 afgebouwd waardoor de heffing in 2011 met ongeveer een derde is verlaagd. 

Onder de kosten van verkoop MGE (Koopgarant) vallen alle kosten van de terugkoop en wederverkoop van 

Koopgarantwoningen, zoals makelaarskosten, taxatiekosten, advertentiekosten, inspectiekosten, technisch 

en optisch onderhoud. Daarnaast wordt de jaarlijks verschuldigde licentie inzake Koopgarant onder deze 

post opgenomen.

Onder de bestuurskosten is enkel de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering opgenomen.

Onder de algemene beheerskosten zijn voornamelijk kosten verantwoord die betrekking hebben op het 

administratieve beheer van de woningen. De kosten zijn gedaald door een afname van de post 

verhuurkosten met ca. € 38.000 en de post specifieke projecten met ca. € 39.000. Vorige jaar was nog een 

eenmalige dotatie van € 35.000 aan de voorziening dubieuze debiteuren voor overige vorderingen 

noodzakelijk en opgenomen onder de verhuurkosten. De post specifieke projecten is gedaald door het 

wegvallen van kosten aan visitatie (eenmaal in de vier jaar). Daarnaast is er in 2011 geen gebruikgemaakt 

van de diensten van onze treasury adviseur.  

Andere belangrijke uitgaven zijn gedaan voor kosten haalbaarheidsstudies (€ 23.000), drukwerk en 

kantoorbenodigdheden (€ 18.000), kosten Aedes contributie (€ 19.000), kosten externe controle (€ 27.000, 

waaronder extra werkzaamheden ten behoeve van de interne controle), advieskosten (€ 18.000) en 

automatiseringskosten, inclusief de uitgaven ten behoeve van het verbeterplan primair systeem                   

(€ 113.000). 

De post kosten administratieve dienstverlening is nagenoeg gelijk gebleven. Deze post bestaat uit de 

kosten voor de inhuur van een projectleider vastgoedontwikkeling en daarnaast uit de eenmalige kosten 

voor de formatie uitbreiding van onze organisatie.
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Rentebaten Boekjaar Vorig boekjaar

Rente geactiveerd nieuwbouw 109.011 85.495

Rente liquiditeiten 31.573 17.664

Rente overig 8.786 28.801

Totaal 149.371  131.959

Rentelasten

Rente kortlopende schulden 163 0

Rente langlopende schulden 1.753.460 1.606.481

Totaal 1.753.623 1.606.481

De rentelasten zijn toegenomen door de storting van een drietal leningen die reeds zijn afgesloten in 2010 

te weten: een lening van € 4 miljoen (3,595%, tien jaar, storting 1 februari 2011), een lening € 4 miljoen 

(2,92%, zes jaar, storting 2 mei 2011) en een lening € 5,5 miljoen (4,29%, 50 jaar, storting 1 september 

2011).  

De overige renteopbrengst betreft een rentevergoeding die is verleend door de Belastingdienst na bijstelling 

van de voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting 2010 als gevolg van de ingediende aangifte.

Door optimaal gebruik te maken van de tevens in 2010 afgesloten "roll over" lening bij de NWB zijn de 

rentelasten beperkt gebleven. Ultimo 2011 is deze lening tijdelijk in zijn geheel afgelost, echter vanaf 1 

februari 2012 wordt deze lening omgezet in een fixe lening (€ 4,5 miljoen). 

In 2011 is geen gebruikgemaakt van de kredietfaciliteit van € 4,1 miljoen bij de BNG.

De uitgaven aan leefbaarheid worden vanaf dit verslagjaar als een aparte post verantwoord onder de 

overige bedrijfslasten. Onder de post leefbaarheid worden o.a. de volgende kosten verantwoord wordt: de 

bijdrage in de kosten Visie Vitale Kernen, extra tuinonderhoud in den Tollhof te Koudekerk aan den Rijn, 

kosten inzake kappen van bomen en verzorging van verlichting van achterpaden.           

De stijging van de totale post rentebaten over 2011 wordt voornamelijk veroorzaakt door de toerekening van 

rente aan de investeringsuitgaven inzake de vier lopende nieuwbouwprojecten die allen dit jaar zijn 

opgeleverd. Daarnaast is de rentevergoeding over het liquiditeitensaldo gestegen door een hoger saldo aan 

liquiditeiten. Het overtollige saldo is weggezet op spaarrekeningen bij de Rabobank tegen een gunstig 

rentetarief.

De kosten bijzondere voorzieningen betreffen voornamelijk de kosten die als servicekosten worden 

doorberekend aan de huurders. Deze kosten zijn sterk afhankelijk van het verbruik en de prijsontwikkeling, 

daardoor kan deze post zeer variabel zijn. Deze kosten worden nagenoeg in z'n geheel met de huurders 

afgerekend.
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Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTINGEN

Acute vennootschapsbelasting 77.420 834.165

Correctie op VPB 2010 -825.290 -130.867

Toevoeging latente belastingen 2010/2011 1.575.635 87.108

827.765 790.406

In de toekomst zal zich mogelijk, als gevolg van het feit dat onze woningen commercieel lager zijn 

gewaardeerd dan fiscaal, bij verkoop een lagere belastingdruk voordoen. De fiscale winst inzake deze 

verkoop zal dan namelijk lager zijn dan de commerciële winst. In beginsel dient op basis van RJ 272 als 

gevolg van dit feit een latente belastingvordering te worden opgenomen. Het realisatiemoment van de 

belastinglatentie is ons inziens niet nauwkeurig genoeg in te schatten. Een latentie voor deze situatie is 

derhalve niet opgenomen.

Over het behaalde resultaat 2011 (gebaseerd op fiscale waarderingsgrondslagen) is een acute 

belastingdruk van ca. € 77.000 berekend.

De belastingdruk is berekend op basis van interpretaties van de geldende wetgeving 

vennootschapsbelasting en met in achtneming van de specifiek op woningcorporaties van toepassing 

zijnde regelgeving zoals vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst II (VSO II). In de praktijk blijkt dat een 

aantal zaken nog verder moeten worden uitgediept en afgebakend (best practices). Voor Habeko wonen 

betekent dit zolang er nog geen definitieve aanslag is opgelegd dat over diverse uitgangspunten nog veel 

onduidelijkheid en onzekerheid bestaat. Daarom moet er rekening mee worden gehouden dat aan de acute 

belasting, zoals berekend voor de jaren vanaf 2008, nog veel onzekerheid is verbonden en dat de definitieve 

aanslagen hoger kunnen uitvallen.

Op basis van de daadwerkelijke aangifte VPB over het  jaar 2010 komt de acute belastinglast over 2010 ca. 

€ 825.000 lager uit dan verantwoord in het jaar 2010. Dit komt voornamelijk door de afwaardering van een 

groot aantal woningen op basis van de gedaalde WOZ-waarde per 1 januari 2010 ten opzichte van de 

uitgangspositie bij de openingsbalans 2008 (WOZ 1 januari 2008). Deze afwaardering bedraagt ruim € 3,1 

miljoen en vermindert de VPB last met ca. € 800.000 (gebaseerd op 25,5% VPB).

De lagere waardering inzake het jaar 2010, met een vermindering van de VPB last van ca. € 800.000 is 

feitelijk een tijdelijk verschil. Voor dit tijdelijke verschil is daarom een dotatie aan de voorziening latente 

belasting verplichting gedaan. Daarnaast is ook in 2011 sprake van een afwaardering op een groot aantal 

woningen, gebaseerd op de lagere WOZ-waarde per 1 januari 2011. Deze afwaardering ten opzichte van 

de uitgangspositie bij de openingsbalans 2008 (WOZ 1 januari 2008) en met in acht neming van eerdere 

afwaarderingen in 2009 en 2010 bedraagt ook ruim € 3,1 miljoen. Dit vermindert de VPB last met ca.           

€ 780.000 (gebaseerd op 25% VPB). Ook voor dit tijdelijke verschil is de voorziening latente belasting 

verplichting gemuteerd. In totaal is er in 2011 dus voor ca. € 1,6 miljoen aan de voorziening toegevoegd.
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KASSTROOMOVERZICHT  

 

  

KASSTROOMOVERZICHT (directe methode)

Boekjaar Voorgaand boekjaar

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten van huurders 9.847.401 9.344.856

Ontvangsten uit verkoop 1.689.698 469.225

Ontvangsten van subsidiegevers 205.000 0

Overige ontvangsten 6.735 401.187

11.748.833 10.215.268

Betalingen aan werknemers -970.849 -895.536

Betalingen aan leveranciers onderhoud -1.983.523 -1.408.615

Betalingen van overige bedrijfslasten -1.538.585 -1.183.535

-4.492.957 -3.487.686

Ontvangen interest 24.276 131.959

Betaalde rente -1.561.530 -1.665.839

Betaalde winstbelasting 537.513 73.890

-999.742 -1.459.990

OPERATIONELE KASSTROOM 6.256.135 5.267.592

Investeringen in materiële vaste activa -10.476.656 -9.971.372

Desinvesteringen in materiële vaste activa 0 0

Investeringen in financiële vaste activa 0 0

Desinvesteringen in financiële vaste activa 0 0

-10.476.656 -9.971.372

INVESTERINGS KASSTROOM -10.476.656 -9.971.372

Ontvangsten uit langlopende schulden 13.500.000 5.046.175

Aflossingen van langlopende schulden -8.207.614 -2.063.308

5.292.386 2.982.867

FINANCIERINGS KASSTROOM 5.292.386 2.982.867

MUTATIE GELDMIDDELEN 1.071.865 -1.720.913

Liquide middelen per 1-1 438.491  

Liquide middelen per 31-12 1.510.355  

Mutatie liquide middelen 2011 1.071.864
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lid 
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OVERIGE GEGEVENS  
 

RESULTAATBESTEMMING  
Het resultaat is in de jaarrekening 2011 onder goedkeuring van het 

bestuur en de raad van commissarissen, geheel toegevoegd aan de 

overige reserves. 
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Toelichting op totale honoraria accountantskosten ultimo 2011

Categorie 1. Totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening:

Naam Werkzaamheden bedrag

Verstegen accountants Controle (fiscale) jaarrekening 2011 20.468

Totaal 20.468

Categorie 2. Totale honoraria voor andere controle opdrachten:

Naam Werkzaamheden  

Verstegen accountants Controle Corpodata gegevens 2011 4.165

Verstegen accountants Onderzoek op verzoek RvC. 1.904

Totaal 6.069

Categorie 3. Totale honoraria voor adviesdiensten op fiscaal terrein:

Naam Werkzaamheden

Verstegen accountants Fiscaal advies inzake diverse belastingen 8.435

Verstegen accountants Fiscaal advies inzake Werkkostenregeling 2.380

Totaal 10.815

Categorie 4. Totale honoraria voor andere niet-controlediensten:

Naam Werkzaamheden

Verstegen accountants Overige advieskosten 0

Totaal 0

 

Totaal categorieën ultimo 2011 37.352








