
 

 
JAARVERSLAG 2012 

 

Werken aan vitale kernen in 

woelige tijden 
Habeko wonen 
Dorpsstraat 48 – 50 
2391 BJ  Hazerswoude-Dorp 
KvK 28023105 
Oprichting 6 februari 1919 bij Koninklijk 
besluit d.d. 22 mei 1919 nummer 2261 

  



2 
 

VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG 2012 ....................................................................................................... 3 

Inleiding ................................................................................................................................................... 4 

Presteren in een veranderende omgeving .............................................................................................. 5 

Visie en missie Habeko wonen ................................................................................................................ 8 

Inzet voor primaire doelgroep en andere doelgroepen .......................................................................... 9 

Werken aan vitale kernen ..................................................................................................................... 18 

Samenwerking is noodzaak ................................................................................................................... 21 

Organisatie in ontwikkeling ................................................................................................................... 24 

Financiële continuïteit ........................................................................................................................... 29 

Verklaring bestuur ................................................................................................................................. 37 

Verslag van de raad van commissarissen Habeko wonen over 2012 ................................................... 38 

Bijlage 1: Samenstelling raad van commissarissen ............................................................................... 46 

Bijlage 2: Zittingstermijn en commissies raad van commissarissen en nevenfuncties directeur-

bestuurder ............................................................................................................................................. 47 

Bijlage 3: Honorering raad van commissarissen ................................................................................... 48 

Bijlage 4: Overzicht toewijzingen naar inkomenscategorie .................................................................. 49 

Bijlage 5: Overzicht toewijzingen conform DAEB regelgeving .............................................................. 50 

Bijlage 6: Kengetallen ............................................................................................................................ 51 

JAARREKENING 2012 ............................................................................................................................. 53 

Balans .................................................................................................................................................... 54 

Winst- en verliesrekening ...................................................................................................................... 56 

Toelichting waarderingsgrondslagen .................................................................................................... 57 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva ....................................................................... 60 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat .................................................................................. 68 

Toelichting op de balans per 31 december 2012 .................................................................................. 72 

Toelichting op de Winst- en verliesrekening over 2012 ........................................................................ 86 

Ondertekening van de jaarrekening ...................................................................................................... 97 

Overige gegevens .................................................................................................................................. 98 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ....................................................................... 100 

 

  



3 
 

VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG 2012 

 

  



4 
 

Inleiding 
We kijken met gemengde gevoelens terug op 2012. Wanneer we kijken naar onze eigen prestaties 

dan durven we daar trots op te zijn. Nadat we in 2011 een record aantal woningen hebben 

opgeleverd, zijn we in 2012 hard blijven werken aan het realiseren van de ambities uit ons 

ondernemingsplan. Een heel inspirerend moment afgelopen jaar, was onze 

belanghoudersbijeenkomst met vrijwilligersorganisaties. Hier konden we goed voelen wat de dorpse 

kracht is in de kernen van Rijnwoude en de bijdrage die Habeko wonen hieraan kan leveren. Dit soort 

momenten zijn ook hard nodig als tegenwicht voor alle negatieve zaken die wij als corporaties over 

ons heen krijgen. Corporaties worden landelijk vaak als melkkoe gezien en niet meer beoordeeld op 

hun prestaties en bijdrage aan de leefbaarheid in de wijken. Ook voor ons betekent de nu geplande 

verhuurderheffing een grote aanslag op onze mogelijkheden. De komende jaren zullen wij een goed 

evenwicht moeten vinden tussen betaalbaarheid en ruimte voor investeren. Ook met deze 

beperkingen willen wij de komende jaren vanuit onze eigen kracht opereren en onze keuzes baseren 

op wat het beste is voor onze doelgroep en de vitaliteit van de kernen Koudekerk aan den Rijn, 

Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen. 
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Presteren in een veranderende omgeving 

Belangrijkste veranderingen 

De belangrijkste verandering waar wij de komende jaren mee te maken krijgen is natuurlijk de 

verhuurderheffing. Voor Habeko wonen betekent deze heffing dat wij op termijn 2 miljoen euro per 

jaar moeten gaan betalen aan de overheid. Een bedrag dat nog hoger kan worden als bijvoorbeeld 

corporaties in krimpgebieden worden ontzien. Daarnaast hebben we ook nog te maken met extra 

saneringsbijdragen. Deels kunnen wij dit compenseren door extra huurverhogingen. Willen wij onze 

woningen betaalbaar houden, dan zitten hier echter wel grenzen aan. In ieder geval gaat dit 

betekenen dat onze investeringsruimte flink kleiner wordt. Onze ambities zullen we moeten 

bijstellen. Voorlopig hebben we vier projecten aangewezen die we in ieder geval door willen laten 

gaan. Voor andere projecten gaan we nu geen verplichtingen aan. Om die reden hebben we een 

aantal projecten in de wacht gezet. 

Een andere belangrijke verandering is de naderende fusie van de gemeenten Alphen aan den Rijn, 

Boskoop en Rijnwoude. Op dit moment zien wij al dat het beleid van de bestaande gemeenten wordt 

afgestemd. Dit betekent dat op een andere schaal naar zaken wordt gekeken dan tot nu toe. Hier 

zullen wij onze manier van werken op moeten aanpassen. In ieder geval verdwijnt de 

vanzelfsprekendheid over onze positie en is er minder sprake van gedeelde kennis over specifieke 

lokale zaken. Nu zijn wij heel herkenbaar als de woningcorporatie in Rijnwoude en kunnen wij op 

basis van onder andere de woonvisie van Rijnwoude ook heel goed bepalen wat onze ambities 

moeten zijn. Wij kiezen er bewust voor zichtbaar te blijven als de corporatie van de huidige kernen 

van Rijnwoude. Wij zien onze kracht juist liggen in onze lokale kennis en relaties. Vanwege onze 

binding met deze kernen willen wij ook blijven investeren in de vitaliteit daarvan. 

Begrippen DAEB, sociaal, commercieel, vrije sector 

Wij hebben op dit moment te maken met allerlei verschillende termen die het onderscheid aangeven 

tussen de activiteiten waar wij primair voor zijn bedoeld en de overige activiteiten. Voor onze 

basisactiviteiten worden de begrippen DAEB en sociaal gehanteerd. Om consequent één begrip te 

hanteren kiezen wij er voor om standaard het woord sociaal te hanteren. Daar tegenover hanteren 

wij voor de overige activiteiten dan het begrip commercieel. Dit betekent niet dat deze activiteiten 

altijd alleen vanuit een commerciële overweging worden opgepakt. Het is echter verwarrend om de 

begrippen niet-DAEB, commercieel en vrije sector door elkaar heen te hanteren.  

DAEB betekent Diensten van Algemeen Economisch Belang, voor ons betekent dit sociale 

huurwoningen tot een huurgrens van 664,66 euro (prijspeil 1 januari 2012). Deze sociale 

huurwoningen moeten bij nieuwe verhuringen voor tenminste 90 procent worden verhuurd aan 

huishoudens met een verzamelinkomen onder 34.085 euro per jaar. De 34.085 euro is het bedrag dat 

van toepassing was in 2012. Jaarlijks wordt deze inkomensgrens geïndexeerd.  

Belangrijkste resultaten 2012 

In 2012 zijn wij weer verder gekomen met het realiseren van ons ondernemingsplan. Zowel bij de 

ontwikkeling van fysieke plannen als het werken aan de vitaliteit van de kernen hebben we verdere 

stappen gezet. Ons bestaande ondernemingsplan hebben we in 2012 ook geëvalueerd. Wij zijn zo ver 

gekomen dat een nieuw ondernemingsplan voor de komende jaren bijna af is. Met het oog op de 

ontwikkelingen in de politiek hebben we de afronding echter uitgesteld tot 2013.  
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In 2011 hebben we voor ons een record aantal nieuwbouwwoningen opgeleverd. In 2012 hebben we 

vooral gewerkt aan nieuwe plannen. Vier plannen zijn inmiddels zo ver dat we verwachten in 2013 of 

2014 met de bouw te kunnen beginnen. We hebben contacten over nog meer plannen. Voorlopig 

willen we ons niet vastleggen op meer projecten. Door de verhuurderheffing en saneringsbijdrage 

wordt onze financiële ruimte ingeperkt en moeten we keuzes maken. Door ons vast te leggen op 

projecten worden onze risico's vergroot. 

Op basis van het in 2011 door Companen in opdracht van de gemeente Rijnwoude en Habeko wonen 

uitgevoerde woningmarktonderzoek, hebben wij ons strategisch voorraadbeleid vernieuwd. Wij 

hebben daarbij het traject afgestemd op de actualisering van de woonvisie van de gemeente 

Rijnwoude. Het regeerakkoord van het kabinet Rutte 2 heeft ons daarbij wel gedwongen de ambities 

terug te schroeven. Op basis van het woningmarktonderzoek hebben wij een flinke opgave om het 

aandeel levensloopbestendige appartementen te vergroten. Onze voorraad hoeft niet te groeien, 

maar moet wel veranderen. Voor een groot deel door nieuwbouw levensloopbestendige 

appartementen en in beperkte mate nieuwbouw eengezinswoningen. Bestaande eengezinswoningen 

kunnen dan uit de sociale voorraad en worden verkocht of commercieel verhuurd. Wij kunnen door 

de beperking van onze investeringsruimte de verandering van de voorraad niet zo snel oppakken als 

door ons gewenst. 

In 2011 waren wij als organisatie aangelopen tegen de grenzen van wat wij met onze bezetting 

konden oppakken. Daarom hebben wij er toen voor gekozen de organisatie beperkt uit te breiden. In 

2012 hebben we dit goed kunnen merken. Met nog steeds een lage bezetting vergeleken met andere 

corporaties, hebben we nu voldoende ruimte om onze ambities op te kunnen pakken. Een deel van 

deze ruimte hebben we ook nodig voor alle extra administratieve handelingen waar Den Haag ons 

toe dwingt. 

Ook in het werken aan vitale kernen zijn we verder gekomen. Zo zijn er allerlei contacten geweest 

met de winkeliersverenigingen om duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden de verschillende 

centra te versterken. Dit heeft helderheid gegeven over de faciliterende rol die wij kunnen spelen.  

In november hadden wij een belanghoudersbijeenkomst met een flink aantal vrijwilligers actief in 

een brede doorsnee van verenigingen die een belangrijke bijdrage leveren aan de vitaliteit van de 

kernen. Met hen hebben we gekeken wat moet worden gedaan om de dorpse kracht in onze kernen 

te behouden en het liefst te versterken na de fusie van de gemeenten. Het is inspirerend om te zien 

met hoeveel betrokkenheid en inzet deze mensen bezig zijn. Op basis van de wensen van deze 

vrijwilligers, willen wij dit punt de komende jaren verder oppakken. 

Ontwikkelingen in onze omgeving 

Het afgelopen jaar zijn er weer veel ontwikkelingen geweest in onze omgeving. Enkele hebben een 

grote invloed op onze positie en de wijze waarop wij ons werk doen. Iets wat afgelopen jaar weer 

goed naar voren is gekomen, is dat de prestaties van corporaties onvoldoende herkend worden. 

Vanuit ons perspectief zien wij de belangrijke rol die corporaties spelen en hebben gespeeld in 

bijvoorbeeld de leefbaarheid. In de buitenwereld lijkt het echter vooral te gaan over fraude, 

derivaten, vreemde projecten, de hoogte van salarissen en corporatiedirecteuren die er een 

puinhoop van hebben gemaakt. 
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Wanneer wij lokaal in gesprek gaan met onze huurders en belanghouders, hebben wij wel het gevoel 

dat de positieve rol van Habeko wonen wel herkend wordt. Iets dat gelukkig ook bij veel collega 

corporaties het geval is. Wij denken dat het de opdracht is voor de corporaties in Nederland om 

samen uitwassen aan te pakken en te zorgen voor de lokale verbinding. We moeten laten zien wat 

we presteren en dat we in staat zijn zelf de problemen in onze sector aan te pakken. 

Den Haag maakt ons functioneren er op dit moment niet makkelijker op. Nog los van de 

verhuurderheffing is een groot probleem de onduidelijkheid die uit Den Haag komt. Nog voor de 

Tweede Kamerverkiezingen, was het wetsvoorstel voor de Herzieningswet door de Tweede Kamer 

aanvaard. Dit zou ons duidelijkheid geven over wat de rijksoverheid van ons verwacht. Na de 

formatie is echter besloten dat dit net aanvaarde wetsvoorstel al weer moet worden aangepast om 

aan te sluiten bij de opvattingen van de huidige minister. Voor corporaties levert dit weer veel 

onzekerheid en extra werk op. De voorgenomen splitsing tussen sociale en commerciële activiteiten 

is weer uitgesteld en nog steeds is onduidelijk wat de regels gaan worden.  
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Visie en missie Habeko wonen 

Wij staan nog steeds achter onze missie, die wij in 2009 hebben opgesteld. 

We nemen onze verantwoordelijkheid voor de vitaliteit van de kernen waar wij woningen hebben. We 

pakken daartoe met belangenhouders gedeelde maatschappelijke opgaven op, in de eerste plaats 

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

aandachtsgroepen. 

Centraal staat voor ons nog steeds het bedienen van onze primaire doelgroep. Hierbij sluiten wij aan 

bij de door de overheid gehanteerde grens van een verzamelinkomen van 34.085 euro (peil 1 januari 

2012). Wonen gaat niet alleen om een woning, wonen gebeurt in een dorp of een wijk in een stad. 

Als het dorp of de wijk niet goed functioneert dan is het ook niet prettig wonen. Juist om die reden 

kiezen wij ervoor de vitaliteit van de dorpen als een onderdeel van onze missie te zien. Dit betekent 

niet dat wij allerlei taken van de gemeente naar ons toe trekken, maar wel dat wij bij de wijze 

waarop wij onze woningen beheren, ons bezit ontwikkelen en bij de samenwerking met partners in 

de dorpen, heel bewust rekening houden met hoe dit kan bijdragen aan de vitaliteit van de dorpen. 

Zowel vanuit onze visie op vitaliteit van de kernen in Rijnwoude als onze overtuiging dat wij er 

moeten zijn voor groepen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien, willen wij ook een 

rol spelen voor huishoudens met een lager middeninkomen die buiten de boot dreigen te vallen. 
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Inzet voor primaire doelgroep en andere doelgroepen 
Zoals al eerder aangegeven blijft voor ons de inzet voor de primaire doelgroep centraal staan. Voor 

zover dat in ons vermogen ligt, willen wij ook de opgave voor andere aandachtsgroepen oppakken. In 

onze overtuiging hebben wij daarbij de komende jaren in ieder geval een rol te spelen voor een deel 

van de huishoudens uit de lagere middeninkomens die tussen wal en schip dreigen te vallen. 

Visie op de bediening van onze primaire doelgroep en andere doelgroepen 

Onze primaire doelgroep ervaart de komende jaren de gevolgen van de crisis en het beleid van de 

overheid. Door het overheidsbeleid gaan de huren de komende jaren fors stijgen. Daarnaast leggen 

bezuinigingen een extra druk op de inkomens van onze huurders. De verhuurderheffing dwingt ons 

tot het doorvoeren van extra huurverhogingen. In deze periode moeten wij proberen een goede 

balans te vinden tussen betaalbaarheid voor onze primaire doelgroep en de noodzaak van extra 

inkomsten. 

Het afgelopen jaar hebben wij ons strategisch voorraadbeleid vernieuwd. Bij de vernieuwing hebben 

wij ons gebaseerd op het woningmarktonderzoek dat wij in 2011 samen met de gemeente 

Rijnwoude hebben laten uitvoeren door bureau Companen. In betere economische tijden zal de 

behoefte aan sociale huurwoningen, zeker in ons werkgebied afnemen. Tegelijk zie wij een opgave 

om met het oog op de vergrijzing de voorraad levensloopbestendige appartementen te vergroten. 

Met het oog op deze ontwikkelingen wordt flexibiliteit van onze voorraad belangrijk. 

De regelgeving die vanuit Den Haag komt kan sterke invloed hebben op de mogelijkheden om onze 

ambities te realiseren. Probleem daarbij is dat er weinig sprake is van continuïteit in het beleid en de 

wetgeving waar ministerie en Staten Generaal mee komen. Voor ons betekent dit dat wij onze koers 

uitzetten op basis van onze ambities, maar bij de invulling erop letten dat wij kunnen inspelen op 

veranderend beleid dat op ons afkomt. Een gegeven zal in ieder geval zijn dat wij te maken krijgen 

met meer bureaucratie en complexe regelgeving. 

Een belangrijke opgave die wij hebben is zorgen voor meer levensloopbestendige appartementen. 

Op de korte termijn willen wij zoveel mogelijk nieuwbouw in dit segment realiseren. Op dit moment 

hebben wij hier nog de middelen en mogelijkheden voor. Daarbij zijn wij er ons heel bewust van dat 

de borging door het WSW geen automatisme meer is. Bij de realisatie van nieuwbouw zetten wij 

zoveel mogelijk in op levensloopbestendige appartementen. Dit is een type woning waar met het oog 

op de vergrijzing op termijn steeds meer behoefte aan komt. Als restproduct zullen wij beperkt 

eengezinswoningen realiseren. Op de korte termijn is de vraag van senioren niet voldoende om deze 

appartementen lokaal verhuurd te krijgen. Er is echter ook een duidelijke behoefte bij starters aan 

appartementen. Dit betekent dat wij de nieuwbouw niet meer zullen labelen voor senioren. Op 

termijn zullen wij ook verder gaan met het beschikbaar stellen van bestaande 

seniorenappartementen aan starters. Daarbij gaat het om woningen die minder geschikt zijn voor 

mensen met beperkingen. Deze woningen passen steeds minder bij de eisen die senioren nu stellen, 

maar kunnen nog heel geschikt zijn voor starters. Mede vanwege de relatief lage huurprijs. 

Op langere termijn streven wij naar een flexibilisering van onze woningvoorraad. Schuiven tussen 

sociaal en commercieel. Herontwikkeling, sloop en nieuwbouw of zeer ingrijpende renovatie van 

delen van de bestaande voorraad. Verkoop met een terugkoopregeling zoals Koopgarant. Nieuwe 

woningen bouwen en bestaande verkopen. Dit zijn allemaal mogelijkheden om flexibel om te gaan 
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met onze voorraad en een soort schuifvoorraad te creëren. Belangrijk is dat wij steeds voldoende 

woningen voor onze primaire doelgroep overhouden en verder zo omgaan met onze voorraad dat wij 

een goede verhouding vinden tussen opbrengsten, bijdragen aan vitaliteit van de kernen en geven 

van kansen aan lagere middeninkomens. Op langere termijn verwachten wij dat er geen behoefte is 

aan uitbreiding van onze voorraad. Voor de korte termijn denken wij dat er behoefte is aan een lichte 

stijging door nieuwbouw. Daarna ontstaat dan weer ruimte om het aantal te laten dalen. Wij hopen 

dat de bouw in uitbreidingswijken de komende jaren ondanks de huidige economische problemen 

toch van de grond kan komen. Dat geeft mogelijkheden voor ons om een deel van het bestaande 

bezit te verkopen. Ook biedt dit de kans om onze woningvoorraad te vernieuwen.  

Huurbeleid 

In 2012 hebben we de huren verhoogd met 2,3 procent. Het maximale percentage toegestaan op 

basis van de inflatie. We wilden in 2012 de mogelijkheid gebruiken om een extra huurverhoging door 

te voeren bij huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro. Door de late behandeling van het 

wetsvoorstel en het oordeel van de rechter was dit echter niet mogelijk. De rechter heeft 

uitgesproken dat de belastingdienst geen inkomensverklaringen aan de woningcorporaties mocht 

verstrekken, zolang de behandeling bij de Eerste Kamer nog niet afgerond was. Alleen op basis van 

een wet mogen de verklaringen worden verstrekt. 

Afgelopen jaar hebben wij ook een nieuw huurbeleid opgesteld. Kern van dit beleid is dat wij via het 

puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel streven naar een vaste prijs-kwaliteitsverhouding. 

Voor de primaire doelgroep hebben we dit vastgesteld op 73 procent van de maximale huurprijs. De 

maximale huurprijs is de prijs die volgens het woningwaarderingsstelsel maximaal gevraagd mag 

worden bij het puntenaantal van de woning. Bij dit percentage gaat slecht een klein deel van onze 

woningen, ongeveer 4 procent, naar een huur boven de sociale huurgrens. De sociale huurgrens is de 

grens waarop nog huurtoeslag kan worden verkregen en tevens de grens waarbij woningen die 

verhuurd worden niet meer gereguleerd zijn. Alleen bij woningen op hele mooie locaties wijken wij 

hiervan af en hanteren we 80 procent.  

Voor onze secundaire doelgroep, huishoudens met lagere middeninkomens, willen wij een wat hoger 

prijsniveau hanteren. Deze groep is in staat om een groter deel van de marktprijs te betalen. Door bij 

deze groep een hogere huurprijs te hanteren, kunnen we ons vermogen zoveel mogelijk aanwenden 

ten behoeve van onze primaire doelgroep. Ons streven is zo’n 10 tot 15 procent van de leegkomende 

woningen aan woningzoekenden met een inkomen tussen ongeveer 33.000 en 43.000 euro te 

verhuren. Dit komt overeen met het percentage dat naar deze groep ging voor de invoering van de 

door Brussel en Den Haag opgelegde inkomensnorm. 

Vanuit deze zelfde overweging kiezen wij er ook voor om inkomensafhankelijke huurverhogingen toe 

te passen. Hoewel wij van mening zijn dat dit de rol van de overheid behoort te zijn, willen wij op 

deze manier de sterkste schouders de zwaarste lasten laten dragen. De inkomensafhankelijke 

huurverhoging levert wel veel problemen op. De uitvoeringskosten bij de huurverhoging stijgen en 

corporaties hebben niet de mogelijkheid in te springen op actuele inkomensontwikkelingen. Wij 

kunnen het inkomen van huurders alleen goed controleren op basis van gegevens van de 

belastingdienst. 

De bijdragen die wij aan de verhuurderheffing en het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting voor 

de sanering van andere corporaties moeten gaan betalen is echter dermate fors, dat wij moeten 
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zorgen dat we voldoende extra inkomsten krijgen. De verhuurderheffing is feitelijk ook een extra 

belasting die huurders moeten opbrengen. Door de verhuurderheffing zal waarschijnlijk de 

saneringsheffing van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, moeten worden gebruikt om 

corporaties te ondersteunen die het geld niet hebben om de heffing te betalen. Deze heffing is 

bedoeld als solidariteit tussen corporaties om problemen die bij een individuele corporatie ontstaan 

op te lossen. Dankzij deze solidariteit kan het systeem van borging met de daaraan gekoppelde 

lagere rentes voor corporaties bestaan. Door de verhuurderheffing wordt nu echter een deel van de 

corporaties door de politiek in de problemen gebracht. Corporaties die het goed doen zien daarbij 

hun vermogen dus extra afgeroomd. Goed rentmeesterschap wordt niet beloond. Wij gaan er ook 

van uit dat alleen de huurstijgingen in de eerste jaren voldoende zekerheid geven. De handelwijze 

van de politiek door de jaren heen laat zien, dat afspraken over huurverhogingen snel overboord 

worden gegooid als de politiek hier ruimte voor ziet. 

Woningtoewijzing 

De mutatiegraad lag in 2012 lager dan in 2011. Dit was ook te voorzien gezien het grote aantal 

nieuwbouwwoningen dat in 2011 is opgeleverd. Wel lag het aantal mutaties hoger dan wat wij 

meestal hebben. Normaal heeft Habeko wonen tussen de 80 en 100 mutaties. Dit jaar hadden we 

107 mutaties door huuropzeggingen en 3 door woningruil. Een belangrijke factor hierbij was de 

uitplaatsing van huurders van twee sloop/nieuwbouwprojecten. Hierdoor zijn meer woningen naar 

doorstromers gegaan dan normaal het geval is. Er zijn in totaal zeventien huurders uit deze twee 

complexen verhuisd. Hiervan hebben er veertien in ons bezit en met onze bemiddeling een nieuwe 

woning betrokken en hebben er drie zelf elders een woning gevonden. Het grote aantal 

uitplaatsingen betekent ook dat er een sterk verschil is tussen het aantal opzeggingen en het aantal 

nieuwe verhuringen. We hebben 88 woningen verhuurd, waarvan één commercieel is verhuurd . 

Samenvoeging woonruimteverdeling Holland-Rijnland en Rijnstreek 

In 2012 is verder gewerkt aan de samenvoeging van de woonruimteverdelingssystemen die nu in 

Holland-Rijnland en de Rijnstreek worden gebruikt. Al in 2010 is het gemeentelijk 

samenwerkingsorgaan Rijnstreek opgegaan in Holland-Rijnland. Het komen tot één systeem voor de 

woonruimteverdeling kost echter meer tijd. Na de vaststelling van de uitgangspunten in 2011 is in 

2012 gewerkt aan de verordening. Na een valse start lijkt het nu goed te lopen. Er is echter wel 

sprake van een flinke vertraging. Was aanvankelijk de planning dat in 2013 het nieuwe systeem kon 

worden ingevoerd, nu kan dat op zijn vroegst in de loop van 2014. Vooral het besluitvormingstraject 

bij het samenwerkingsorgaan Holland-Rijnland en de daarbij aangesloten gemeenten gaat langzaam. 

De corporaties hebben inmiddels verder gewerkt aan de voorbereidingen. Er is een programma van 

eisen en wensen vastgesteld voor een nieuw systeem voor de woonruimteverdeling. Op basis van dit 

programma zijn verschillende partijen benaderd voor een offerte. Er wordt echter pas feitelijk gestart 

met de bouw van een nieuw gezamenlijk systeem als de verordening is vastgesteld en 

overeenstemming bestaat over de uitvoering door de corporaties. De wijze waarop het 

automatiseringssysteem werkt moet precies aansluiten bij de juridische vastlegging in de 

verordening en daarbij behorende regels. Een kleine aanpassing kan daarbij leiden tot grote 

consequenties voor het systeem. Ook moet duidelijk zijn hoe de exacte verdeling van taken tussen 

gemeenten en corporaties is geregeld. 



12 
 

Woningtoewijzing in 2012 

Wij houden ons aan de door de overheid opgelegde norm van 90 procent verhuringen van de sociale 

huurwoningen aan huishoudens met een inkomen in 2012 van onder de 34.085 euro. Wij hebben 

ons beleid voor de toewijzing verder uitgewerkt. Naast de mogelijkheid om aan huishoudens met een 

inkomen boven deze grens te verhuren die een gewone of een dorpsvernieuwingsurgentie hebben, is 

ook de mogelijkheid gegeven aan huishoudens met een inkomen tussen de 34.085 en 43.000 euro 

om te reageren op een beperkt deel van onze woningen. Deze woningen worden tegen twee 

huurprijzen aangeboden. Voor huishoudens onder 34.085 euro in principe tegen 73 procent van de 

maximaal toegestane huur en bij huishoudens tussen de 34.085 en 43.000 euro tegen 80 procent van 

de maximaal toegestane huur. Hiermee geven wij deze huishoudens een kans, maar wij laten ze dan 

wel wat meer betalen dan onze primaire doelgroep. Wij kiezen hiervoor omdat een groep 

huishoudens anders geen woning kan vinden in Rijnwoude. 

Het aantal ingeschreven woningzoekenden is in 2012 nauwelijks gestegen ten opzichte van 2011. 

Sinds 2010 is een duidelijke trendbreuk te zien. Daarvoor steeg het aantal woningzoekenden elk jaar 

fors. Vanaf 2010 is de stijging nog maar heel gering. Dit is te zien in onderstaande tabel. 

 

De wachttijd in Rijnwoude is in 2012 verder gedaald. Binnen de Rijnstreek is er een wisselend beeld 

van de ontwikkeling van de wachttijd. Voor Rijnwoude kunnen wij zien dat de oplevering van veel 

nieuwbouwwoningen in 2011 heeft gezorgd voor een daling van de wachttijd. In 2010 leverde de 

verhuring van veel nieuwe seniorenwoningen een vertekend beeld op. Senioren schrijven zich vaak al 

lang voor een verhuiswens ontstaat in. Dat betekent dat zij bij de woningtoewijzing vaak een lange 

wachttijd hebben opgebouwd. De wachttijd in Rijnwoude is nu het kortst van de hele Rijnstreek. 
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Wanneer gekeken wordt naar de slaagkans ontstaat een ander beeld dan wanneer gekeken wordt 

naar de wachttijd. De slaagkans wordt berekend door het aantal toegewezen woningen te delen 

door het aantal in dat jaar actieve woningzoekenden. De slaagkans voor woningzoekenden uit 

Rijnwoude was in 2012 26 procent terwijl die van woningzoekenden uit Alphen aan den Rijn en 

Nieuwkoop 28 procent was en voor woningzoekenden uit Kaag en Braassem deze zelfs 29 procent 

was. Dit betekent dat de wachttijd wel relatief laag is, maar tegelijk dat woningzoekenden in 

Rijnwoude relatief actiever aan het zoeken zijn. 

 

Afgelopen jaar zijn de woningen overwegend verhuurd aan woningzoekenden uit Rijnwoude. Van 

alle verhuringen is dit zelfs 88 procent. Wanneer alleen gekeken wordt naar de verhuringen via de 

woonkrant kwam het aantal op 78 procent. In 2012 is een groot aantal woningen buiten de 

woonkrant om verhuurd. De belangrijkste reden hiervoor was de toewijzing aan 

dorpsvernieuwingsurgenten. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de woonwensen van deze 
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huurders die van ons moeten verhuizen, is gekozen voor directe bemiddeling. In 2012 hebben we 14 

woningen via directe bemiddeling verhuurd aan dorpsvernieuwingsurgenten. Daarnaast zijn er drie 

woningen toegewezen aan statushouders en hebben drie bijzondere toewijzingen plaatsgevonden. 

Bij bijzondere toewijzingen gaat het bijvoorbeeld om calamiteiten. In alle gevallen in 2012 ging het 

om situaties waarbij een andere sociale huurwoning weer leeg is gekomen en er geen stap in de 

wooncarrière is gemaakt. Dat betekent dat geen mooiere woning is verkregen dan die is 

achtergelaten. Het ging elke keer om een situatie waarbij een verandering van de woonsituatie 

bijdroeg aan een oplossing van sociale problemen. Elke keer is dit onderdeel van een breder pakket 

aan afspraken en is er bijvoorbeeld sprake van begeleiding vanuit zorg- of hulpverleningsorganisaties. 

Deelnemingen en grondposities 

In 2012 heeft Habeko wonen geen grondposities verworven. Gezien de ontwikkelingen op de 

woningmarkt zijn wij zeer voorzichtig in het verwerven van grondposities. Ook hebben wij geen 

verbindingen om gezamenlijk projecten te ontwikkelen. De enige verbinding waaruit enig risico 

voortvloeit is de samenwerking met de andere corporaties in de Rijnstreek in de Stichting 

Woonmarkt Rijnstreek. Deze verzorgt voor ons het aanbodmodel voor de woonruimteverdeling. De 

uitvoering hiervan is ondergebracht bij wonenCentraal en gebeurt onder gezamenlijk risico van de 

aangesloten corporaties. De afgelopen jaren is dit altijd binnen de vastgestelde begroting uitgevoerd. 

Verder huren wij nog een medewerker van de Goede Woning in voor 8 uur per week ter 

ondersteuning van onze projectontwikkeling. 

Nieuwbouw 

Wij blijven werken aan de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen. Daarbij streven we er met name 

naar onze voorraad levensloopbestendige appartementen te vergroten. Dit op basis van ons 

strategisch voorraadbeleid. Deels doen wij dit via herontwikkeling van bestaande locaties en deels op 

uitbreidingslocaties. Op dit moment is het onze bedoeling alle nieuwbouw te realiseren in de sociale 

huursector. 

Op twee locaties in ons bestaande bezit willen wij komen tot herontwikkeling. Het gaat hierbij om de 

Potgieterlaan 2 tot en met 10 even in Hazerswoude-Rijndijk en de DS. D.A. van den Boschstraat 3 tot 

en met 37 oneven in Hazerswoude-Dorp. Bij de Potgieterlaan zien wij een kans om in plaats van 5 

bestaande eengezinswoningen 30 levensloopbestendige appartementen te realiseren. Voor de 

woningen aan de Van den Boschstraat zijn wij al een aantal jaren geleden tot de conclusie gekomen 

dat deze woningen niet meer voldoen aan de eisen van de tijd en ook niet tegen acceptabele kosten 

op het gewenst niveau kunnen worden gebracht. Ook hier willen wij vooral levensloopbestendige 

appartementen ontwikkelen. Vanwege de locatie zullen hier ook een aantal eengezinswoningen 

worden ontwikkeld. In totaal is het de bedoeling om 24 levensloopbestendige appartementen en 6 

eengezinswoningen te ontwikkelen. In 2012 zijn wij bij beide complexen begonnen met de 

uitplaatsing en de planontwikkeling. Streven is om eind 2013 of begin 2014 te beginnen met de sloop 

en nieuwbouw. 

De realisatie van woningen op uitbreidingslocaties is sterk achtergebleven op de planning. Dit heeft 

te maken met de ontwikkelingen op de woningmarkt. Wij zijn zelf geen projectontwikkelaar op 

uitbreidingslocaties en beperken ons tot het afnemen van sociale huurwoningen. Daarmee zijn wij 

ook afhankelijk van de snelheid waarmee een projectontwikkelaar kans ziet om het project te 

ontwikkelen. In 2012 hebben wij aan twee projecten gewerkt die waarschijnlijk in 2013 tot een 
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daadwerkelijk start bouw kunnen leiden. Het gaat hierbij om 12 levensloopbestendige 

appartementen in Bentwoudpark en 12 beneden en bovenwoningen in Weidelanden. Bij dit laatste 

project willen wij in ieder geval de 6 benedenwoningen afnemen en zijn wij in gesprek over de 

afname van de 6 bovenwoningen. 

Verkoop van woningen 

In 2012 hebben wij 11 woningen uit onze bestaande voorraad verkocht. Hiervan is één woning 

gekocht door een zittende huurder de andere 10 woningen zijn verkocht na huuropzegging. De 

onzekerheid over de woningmarkt en het huurbeleid heeft tot wat meer vragen van zittende 

huurders geleid over de mogelijkheid om hun woning te kopen. Dit aantal is echter niet nog niet zo 

groot dat het een significante invloed heeft op het aantal woningen dat wij daadwerkelijk verkopen. 

Wij verwachten ook niet dat dit in de nabije toekomst zal leiden tot een flinke stijging van de 

verkopen.  

Op dit moment verkopen wij nog steeds uit de 205 woningen die in 2009 voor verkoop onder 

Koopgarant zijn aangewezen en de vier woningen in de Groenestein die in 2011 voor vrije verkoop 

zijn aangewezen. In ons nieuwe strategisch voorraadbeleid houden wij wel rekening met de 

mogelijkheid om meer te verkopen, maar hebben wij nog geen extra woningen aangewezen. Op dit 

moment zien wij in de markt maar heel beperkt ruimte voor verkoop tegen marktprijzen. Wij willen 

geen extra woningen aanwijzen voor verkoop onder Koopgarant, vanwege het terugkooprisico waar 

wij rekening mee moeten houden. In de huidige markt zien wij ook eerder mogelijkheden voor het 

verhuren van een deel van onze woningen in de vrije sector. Bij deze beslissingen blijft altijd voorop 

staan dat wij voldoende woningen willen behouden om onze primaire doelgroep goed te kunnen 

bedienen. 

Afgelopen jaar hebben wij 1 woning teruggekocht aan de Appelgaard. Deze woning is eind 2012 

terugverkocht en willen wij in 2013 weer doorverkopen. Dit is een nieuwbouwproject uit 2006, dat 

toen direct onder Koopgarant is verkocht. 

Investeren in de kwaliteit van ons bezit 

Onderhoudsuitgaven 2012 

Categorie realisatie begroting 2012 

Reparatiekosten 289.808 385.881 

Mutatiekosten 297.009 351.000 

preventief onderhoud 1.576.591 1.863.015 

geactiveerd onderhoud 2.302.628 2.173.133 

Totaal 4.466.036 4.773.029 

 

Het aantal reparatieverzoeken is toegenomen, maar desondanks zijn de totale reparatiekosten sterk 

afgenomen. Dit heeft te maken met een verandering van ons beleid. Om nieuwe huurders zo goed 

mogelijk te bedienen is er in het verleden voor gekozen maatregelen die in de komende 4 jaar 

gepland waren, bij mutatie van een woning alvast uit te voeren. Dit levert echter aanzienlijk hogere 

kosten op dan bij gelijktijdige aanpak in het gehele complex. In een tijd waarin kritisch naar de 

uitgaven moet worden gekeken, hebben wij opnieuw een afweging gemaakt tussen de kosten en het 

gemak van de huurder. Gezien de hoge kosten hebben wij ervoor gekozen de maatregelen alleen nog 

uit te voeren bij mutatie als deze binnen 3 jaar worden uitgevoerd. De totale bezuiniging is natuurlijk 
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kleiner dan nu in eerste instantie lijkt, aangezien we bij de planmatige uitvoering meer woningen 

zullen moeten doen. Het kan dan echter goedkoper door de gelijktijdige uitvoering. 

Het aantal mutaties ligt hoger dan begroot. De realisatiekosten komen echter lager uit dan begroot. 

Reden hiervan is dat vanaf begin dit jaar een strakker beleid wordt aangehouden ten aanzien van uit 

te voeren activiteiten. Ook wordt ons al bestaande beleid met betrekking tot doorberekenen van 

mutatiekosten aan de vertrekkende huurder strenger uitgevoerd.  

De realisatiekosten van het preventief onderhoud, inclusief energiemaatregelen, komen lager uit dan 

begroot. Hiervoor zijn verschillende redenen. Bij het samenstellen van de begroting is uitgegaan van 

100 procent deelname van uit te voeren energiemaatregelen. De praktijk leert dat niet alle huurders 

bereid zijn hieraan mee te doen. Voor zover er geen koppeling is met noodzakelijk onderhoud willen 

wij huurders niet verplichten. Een maatregel die huurders vaak niet laten uitvoeren is de dakisolatie. 

Om de dakisolatie te kunnen uitvoeren, moeten huurders zorgen dat hun zolder goed bereikbaar is. 

Ook moeten eventuele aanpassingen van de huurders zelf die de werkzaamheden belemmeren, 

worden verwijderd. Een deel van de huurders kiest er dan voor deze maatregelen niet te laten 

uitvoeren. Op onderdelen konden in de uitvoering voordelen worden behaald ten opzichte van de 

oorspronkelijke begroting. Verder zijn ook de onderhoudskosten lager uitgevallen voor reparaties 

aan houten elementen, elektrische installaties en het upgraden van de omgeving 

Kastanjelaan/Gerelaan. 

De post geactiveerd onderhoud is licht overschreden door aanpassingen die zijn aangebracht bij de 

uitvoering van het project Rubenslaan. Er is gekozen voor het constructief verzwaren van de 

gevelelementen en ook zijn extra kosten gemaakt vanwege keukens die huurders zelf in de inpandige 

berging hebben geplaatst, aan te passen. Dit was nodig in verband met de nieuwe gevel. 

Energiemaatregelen 

Ook in 2012 hebben wij conform ons energieplan weer flink geïnvesteerd in energiemaatregelen. Bij 

65 woningen hebben wij dakisolatie aangebracht en bij 19 woningen spouwmuurisolatie. Bij 59 

woningen hebben wij zowel dakisolatie als spouwmuurisolatie aangebracht. In totaal hebben wij dus 

bij 143 woningen, bijna 8 procent van ons bezit, isolerende maatregelen aangebracht. Op deze 

manier dragen wij zowel bij aan het milieu als aan de betaalbaarheid voor onze huurders. Afgelopen 

jaar hebben wij ook nog eens bij 101 woningen nieuwe HR ketels aangebracht. 

Keurmerk Veilig Wonen 

Ook de veiligheid van onze woningen is voor ons een belangrijk punt. Afgelopen jaar hebben wij bij 

76 woningen maatregelen genomen waarmee ze voldoen aan het Keurmerk Veilig Wonen. Inmiddels 

voldoen 579 van onze woningen aan dit keurmerk. 

Betrekken van bewoners 

In 2011 zijn de eerste voorbereidingen getroffen inzake het groot onderhoud aan complex 309. Voor 

dit project is een tijdelijke bewonerscommissie samengesteld om de inbreng en betrokkenheid van 

huurders te organiseren. Doordat in 2011 enkele leveranciers van de gevelelementen failliet zijn 

gegaan is de start uitgesteld naar 2012. De vertraagde start van dit project heeft flink doorgewerkt in 

het project. Het project zelf liep daardoor moeizamer en er was ook minder enthousiasme bij de 

huurders om mee te werken. We zijn tijdens dit project tegen meer ontevredenheid over de gang 

van zaken aangelopen dan wij gewend zijn. Wij zullen in de toekomst meer aandacht moeten 
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besteden aan de communicatie bij een project dat zo’n valse start maakt. Het risico daarop neemt 

alleen maar toe door alle problemen in de bouw en de daaruit voortvloeiende faillisementen. 

Wij proberen bewoners zo goed mogelijk te informeren. Ruim op tijd worden bewoners 

geïnformeerd en krijgen ze ook de naam van onze contactpersoon tijdens de werkzaamheden. Indien 

badkamers of keukens worden vernieuwd, benaderen we bewoners persoonlijk en bieden wij de 

gelegenheid in onze woonwinkel een keuze te maken voor tegels, fronten, blad etc. 
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Werken aan vitale kernen 
In 2011 hebben we samengewerkt met de gemeente Rijnwoude in een traject om te komen tot een 

visie op de vitaliteit van de kernen in Rijnwoude. De visie vitale kernen Rijnwoude “Energiek & 

Betrokken” is in 2011 samen met inwoners, organisaties en bedrijven opgesteld en biedt een kader 

en uitvoeringsprogramma om een vitale gemeente te blijven, waar het straks ook nog goed toeven is. 

Ook wij baseren onze activiteiten op het gebied van vitaliteit op dit kader. Daarbij ligt bij ons de 

nadruk op de bijdrage die wij kunnen leveren aan de fysieke kant van vitaliteit. Bijvoorbeeld bij de 

nieuwe woningen die wij realiseren letten wij erop dat deze een bijdrage leveren aan de vitaliteit van 

de kernen. Naast de fysieke kant is ook de samenwerking met lokale partners voor de bevordering 

van de leefbaarheid en vitaliteit heel belangrijk. 

Aanpak dorpscentra en rotte plekken 

In de visie vitale kernen wordt veel aandacht besteed aan de verschillende dorpscentra. Wij zijn geen 

ontwikkelaar van winkels en andere commerciële voorzieningen. Wel hebben we het afgelopen jaar 

intensief contact gehad met de verschillende winkeliersverenigingen om vanuit onze expertise van 

vastgoedontwikkeling een bijdrage te leveren. Ook zijn wij bereid om eventueel woningen af te 

nemen die in dit kader van de revitalisering van de winkelcentra worden gerealiseerd. Versterking 

van de bestaande winkelcentra is een complex proces en door de economische recessie zijn op dit 

moment de mogelijkheden beperkt. Om die reden zijn er weinig concrete stappen gezet. Wij blijven 

echter bereid om mee te denken en op deze wijze onze bijdrage te leveren. 

Vanuit de bijdrage die wij willen leveren aan de vitaliteit van de kernen, hebben wij ook een 

inventarisatie gemaakt van de rotte plekken in de kernen. Met rotte plekken bedoelen wij plekken 

die door het huidige gebruik zorgen voor een slechte uitstraling. In het verleden gold dit bijvoorbeeld 

voor de locatie bij de hoek Dorpsstraat - Provinciale Weg in Hazerswoude-Dorp. Hier hebben wij in 

2011 het project Vreugdenhil gerealiseerd. Opkopen van dit soort rotte plekken wordt door de 

financiële beperkingen waarmee wij worden geconfronteerd, minder haalbaar. Wij gaan in 2013 

onderzoeken of wij hiervoor toch mogelijkheden hebben. 

Huisvesten met extra aandacht 

Als woningcorporatie willen wij ook mensen huisvesten die meer aandacht nodig hebben. Ook deze 

mensen hebben een plek nodig. Voor de leefbaarheid en vitaliteit van de kernen, is het belangrijk dit 

te doen met de nodige aandacht en hier zo nodig extra tijd aan te besteden.  

Vanzelfsprekend huisvesten wij mensen die een urgentie hebben gekregen en statushouders. In 2012 

zijn zes woningen gegaan naar urgenten en vier woningen naar statushouders. De urgentie laten wij 

bepalen door het gezamenlijke urgentieplatform van de Stichting Woonmarkt Rijnstreek dat 

onafhankelijk van de individuele corporatie bepaald of een urgentie moet worden afgegeven. 

Gemeenten en corporaties hebben gezamenlijk bepaald welke gronden er zijn voor urgenties. Wij 

verzorgen het verstreken van informatie over urgenties en doen de intakegesprekken. Voor de 

huisvesting van statushouders streven wij ernaar om de door de rijksoverheid bepaalde taakstelling 

te behalen. Ook in 2012 is dit gelukt. 

In een aantal gevallen hebben wij ervoor gekozen woningzoekenden of huurders een tweede kans 

overeenkomst te geven. In drie gevallen ging het om mensen die na eerdere problemen in hun 

woongedrag een tweede kans kregen in een nieuwe woning. Bij alle drie de gevallen is een 
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huurovereenkomst opgesteld waarin de situatie is vastgelegd en welke aanvullende eisen worden 

gesteld aan de huurder. Het opstellen van deze overeenkomsten is altijd maatwerk.  

In 2012 hebben wij ook ons beleid rond huurders die ondanks een ontruimingsvonnis op het laatste 

moment een regeling hebben getroffen en hun woning niet hoefden te verlaten, aangescherpt. Dit 

doen wij door middel van een tweede kansovereenkomst of afspraken in combinatie met uitstel van 

de voltrekking van het ontruimingsvonnis. Kern van de afspraken is dat huurders hun zaken op orde 

moeten krijgen en daar de nodige stappen voor zetten. De overeenkomst is bedoeld als stok achter 

de deur. In het algemeen proberen wij ontruimingen zo veel mogelijk te voorkomen. Helaas merken 

wij dat een deel van de huurders pas actie onderneemt als de ontruiming daadwerkelijk voor de deur 

staat. Over het algemeen lukt het ons overigens om veel eerder afspraken met huurders te maken. In 

2012 hebben wij zes keer een ontruimingsvonnis gekregen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot één 

ontruiming door ons en in één geval is betaald bij de ontruiming en is een tweedekans overeenkomst 

afgesloten. Volgens cijfers van de GGD Midden Holland hebben wij in het werkgebied Zuid Holland 

Noord de laagste huurachterstand van alle corporaties. 

Aanpak overlast 

Net zoals veel andere corporaties krijgen ook wij krijgen steeds meer klachten over overlast. Hiervoor 

zijn verschillende oorzaken. Voor een deel komt dit doordat huurders de verantwoordelijkheid meer 

bij de corporatie neerleggen en elkaar onderling minder aanspreken. In 2012 heeft de hele afdeling 

Wonen een op maat afgestemde cursus overlast gevolgd. Tijdens deze cursus is ook uitgebreid 

aandacht besteed aan onderhuur. Binnen Habeko wonen zijn afspraken gemaakt over de wijze 

waarop wij overlast klachten oppakken. De ervaring leert dat voor een goede aanpak van overlast 

duidelijkheid richting alle partijen van groot belang is. Klagers moeten weten wat zij van Habeko 

wonen kunnen verwachten en wat Habeko wonen van hen verwacht. Uitgangspunt voor ons is dat 

huurders bereid moeten zijn elkaar zelf aan te spreken. Pas daarna kan er een rol voor Habeko 

wonen zijn. In geval van crimineel gedrag, zoals bijvoorbeeld hennepteelt, ligt dit natuurlijk anders. 

Het afgelopen jaar zijn wij actiever geworden met het aanpakken van onderhuur. Wij pakken zaken 

gestructureerd aan en houden verdachte zaken in de gaten. Afgelopen jaar heeft dit tot één 

juridische procedure geleid. Bij deze procedure zijn wij in het gelijk gesteld. Daarnaast hebben een 

aantal huurders nadat zij door ons werden benaderd de huur opgezegd. Wij vinden het belangrijk 

onderhuur aan te pakken. Het gaat hier immers om sociale huurwoningen, waar een wachtlijst voor 

bestaat. Wij vinden het niet acceptabel dat mensen voordringen door via onderhuur een woning te 

bezetten of mensen geld verdienen aan het onderverhuren van hun woning. 

Tuinen en woonomgeving 

Vanuit verschillende hoeken kregen wij klachten over de wijze waarop een klein deel van onze 

huurders hun tuinen onderhield. Zeker als het gaat om voortuinen heeft dit invloed op de uitstraling 

van ons bezit. Op basis van positieve ervaringen van andere corporaties in het land, zijn wij begonnen 

met een pilot waarbij we in Hazerswoude-Rijndijk huurders op dit punt structureel zijn gaan 

aanspreken. De eerste ervaringen zijn positief. In 2013 wordt de aanpak geëvalueerd en bekeken hoe 

we dit in de andere kernen gaan oppakken. 

We hebben samengewerkt met WIJdezorg om de woonomgeving tussen ons seniorencomplex 

Albrechtstaete en het verzorgingshuis Rhijndael te verbeteren. WIJdezorg is de grootste 
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zorgaanbieder en eigenaar van de twee zorglocaties in Rijnwoude. Er is veel groen aangebracht en 

een natuurlijke loop gerealiseerd tussen Albrechtstaete en Rhijndael. Door deze werkzaamheden is 

een ruime doorgang gecreëerd en de leefbaarheid tussen de beide gebouwen bevorderd.  
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Samenwerking is noodzaak 
De noodzaak van samenwerking wordt met alle ontwikkelingen in onze omgeving alleen maar 

sterker. Onze visie op samenwerking is het afgelopen jaar niet veranderd, maar heeft zich wel 

verdiept. Wij zijn een kleine en efficiënt werkende organisatie. Het tempo waarin steeds weer iets 

nieuws wordt bedacht in Den Haag legt een flinke druk op een organisatie als de onze. Om dat goed 

op te pakken werken we ook waar relevant en mogelijk met collega corporaties samen. Wij hebben 

niet de behoefte om zelf het beste wiel uit te vinden. 

De komende gemeentelijke fusie heeft gevolgen op het gebied van samenwerken. Wij zijn de 

woningcorporatie in de vier kernen van Rijnwoude. Ook na het opgaan van Rijnwoude in de nieuwe 

gemeente Alphen aan den Rijn, blijven wij de woningcorporatie van de kernen Hazerswoude-Rijndijk, 

Hazerswoude-Dorp, Koudekerk aan den Rijn en Benthuizen. Wat verandert is dat de kernen 

onderdeel gaan vormen van een veel groter geheel. Als kleinere partij in een groter geheel is het 

belangrijk je stem nadrukkelijk te laten horen als dat nodig is. Waar nu bijvoorbeeld de 

gemeenteraadsleden allemaal uit eigen ervaring weten hoe zaken in onze dorpen lopen, zal dat in 

een nieuwe gemeenteraad waar waarschijnlijk maar een paar raadsleden uit de dorpen komen, heel 

anders zijn. 

Contacten met belanghouders 

De belanghoudersbijeenkomst in november 2012 was geheel gericht op vertegenwoordigers van 

vrijwilligersorganisaties in Rijnwoude. Alle kernen van Rijnwoude kennen een traditie waarbij veel 

zaken die elders voor een belangrijk deel door professionals worden gedaan, hier door vrijwilligers 

worden opgepakt. Goede voorbeelden hiervan zijn de zwembaden in Koudekerk aan den Rijn en 

Hazerswoude-Dorp. Met de aanwezigen hebben wij gekeken wat moet worden gedaan om de kracht 

die in de kernen is te behouden en het liefst te versterken. Voor de vitaliteit van de kernen is de inzet 

van deze vrijwilligers van onschatbare waarde. Wij willen ook graag met deze vrijwilligers in contact 

blijven, ook om te horen of wij de juiste zaken oppakken voor de vitaliteit van de kernen. Begin 2013 

hebben we over ditzelfde thema een bijeenkomst georganiseerd met politiek, ambtenaren en andere 

professionals. 

Dit is natuurlijk niet het enige moment waarop wij contact hadden met belanghouders. Structureel 

hebben wij veel contact met de gemeente. Dit contact heeft zowel op bestuurlijk, ambtelijk als 

politiek niveau plaats. Zo hebben wij jaarlijks met elke gemeenteraadsfractie een overleg om gevoel 

te houden in hoeverre ons werk aansluit op de behoeften die in de politiek worden gevoeld. Wij zien 

dat we een goede werkrelatie met de gemeente Rijnwoude hebben, die ook ruimte geeft voor 

discussie over zaken waar de belangen en opvattingen niet vanzelfsprekend op één lijn zitten. Het 

lukt steeds om op basis van de discussie te komen tot goede onderlinge afspraken. 

Aanpassing prestatieafspraken 

De afspraken met de gemeente zijn vastgelegd in de prestatieafspraken. Bestuurlijk hebben wij eind 

2012 overeenstemming bereikt over het aanpassen van de lopende afspraken, lopend tot 31 

december 2014. De afspraken zijn aangepast zodat ze nu in lijn zijn met de geactualiseerde woonvisie 

en de visie op vitaliteit van de kernen. Deze afspraken zijn begin 2013 ondertekend. Belangrijke 

aanpassingen zijn afspraken over nieuwbouw, scheefwonen en vitaliteit. Het nieuwbouwprogramma 

is aangepast op basis van de marktontwikkelingen. In de huidige markt is er meer tijd nodig om 

uitbreidingslocaties te realiseren. Ontwikkelingen in eigen bezit geven meer mogelijkheden. Er zijn 
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afspraken opgenomen over het verkleinen van de goedkope scheefheid in de woningvoorraad van 

Habeko wonen. Van goedkope scheefheid is sprake als huurders een inkomen hebben dat boven de 

inkomensgrens voor sociale huurwoningen ligt, maar nog wel een sociale huurwoning huren. In de 

prestatieafspraken ligt daarbij de focus op de huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro. 

Ook is aangegeven welke rollen gemeente en corporatie hebben bij de vitaliteit en dan als belangrijk 

punt de ontwikkeling van centrumplannen. Afgesproken is om in 2013 het lokaal maatwerk voor de 

woonruimteverdeling toe te spitsen op de kernen. 

 

Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen 

Een belangrijke partner is onze huurdersorganisatie de Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen 

(SBHW). In 2012 heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met de SBHW. Inhoudelijk zijn vijf 

belangrijke onderwerpen aan de orde geweest. Met de SBHW is gesproken over de toegankelijkheid 

van woningen en het sterrensysteem dat Habeko wonen hiervoor hanteert. De SBHW heeft hierover 

een advies uitgebracht, dat heeft gezorgd dat het systeem op enkele punten nog verder is 

aangescherpt. Rond strategisch voorraadbeleid en huurprijsbeleid heeft eerst een informatief 

overleg plaatsgevonden, waarna een advies is uitgebracht. Dit advies is meegenomen bij het 

definitief vaststellen van het beleid op deze punten. Tot slot heeft de SBHW uitgebreid gekeken naar 

de door ons voorgestelde aanpassingen van de algemene huurvoorwaarden. Over een aantal zaken 

moet een definitieve tekst worden overeengekomen. Voordat dit gebeurt vindt eerst een juridische 

toetsing plaats. Dit traject wordt daarom pas in 2013 afgerond. Verder heeft de SBHW ook nog 

advies uitgebracht over aanpassing van het reglement van de klachtencommissie van Habeko wonen 

en de jaarlijkse huurverhoging. Het is prettig te merken dat de versterking van de SBHW in 2011 ook 

daadwerkelijk heeft geleid tot een gesprekspartner die steeds meer groeit in haar rol als stem van 

onze huurders. 

 

Andere vaste relaties 

Met nog een flink aantal andere belanghouders hebben wij regelmatig contact. Een aantal 

belangrijke reguliere contacten willen wij daarbij speciaal noemen. Regelmatig voeren wij 

gesprekken met de Senioren Adviesraad (SAR). Wij bespreken onder andere onze nieuwbouw- 

plannen met hen en vragen hen ook om commentaar op bijvoorbeeld plattegronden. Verder komen 

in het overleg de ontwikkelingen op het gebied van de WMO aan de orde en de samenwerking met 

de lokale zorgorganisaties. Er is regelmatig overleg met WIJdezorg als de eigenaar van de twee 

zorgcentra in de gemeente. Met een groot aantal organisaties is regelmatig contact via het 

zorgnetwerk. Hier wordt geprobeerd door goede afstemming problematische situaties bij bewoners 

aan te pakken.  

Op veel vlakken werken wij samen met collega's. Een belangrijke samenwerking is het gezamenlijk 

aanbodmodel voor sociale huurwoningen. Deze worden via de Stichting Woonmarkt Rijnstreek en de 

door haar verzorgde website en woonkrant aangeboden. De directeur-bestuurder van Habeko 

wonen is voorzitter van de Stichting Woonmarkt Rijnstreek. Zoals al eerder aangegeven wordt 

gewerkt aan één woonruimteverdelingssysteem voor geheel Holland-Rijnland. De bestuurders van de 

Rijnstreek corporaties hebben regelmatig overleg om voor hen belangrijke gezamenlijke thema's te 

bespreken. Op dit moment is daarbij het belangrijkste thema natuurlijk de samenvoeging van de 

woonruimteverdelingssystemen. 
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Overleg met collega corporaties 

Met het oog op de gemeentelijke fusie hebben we het afgelopen jaar nauwer samengewerkt met de 

twee andere lokale corporaties in de nieuwe gemeente: wonenCentraal uit Alphen aan den Rijn en 

Trifolium uit Boskoop. Dit heeft onder andere geresulteerd in een gezamenlijke visie op de sociale 

huisvesting in de nieuwe gemeente. In 2013 zullen we verder blijven samenwerken om een 

gezamenlijk geluid richting nieuwe gemeente te laten horen. 

Raad van afgevaardigden 

Een bijzonder element bij Habeko wonen is dat wij een vereniging zijn met een actieve ledenraad. Dit 

geeft een extra lokale verankering en daarmee ook een bijdrage aan onze visie op vitaliteit van de 

kernen. De raad van afgevaardigden komt vier keer per jaar bij elkaar. Tijdens de vergaderingen 

worden door de werkorganisatie presentaties gegeven van onderwerpen waar Habeko wonen mee 

bezig is. Vaste punten op de agenda zijn het jaarverslag, de begroting en de benoeming van 

commissarissen. Over dit laatste punt moet de raad ook formeel een besluit nemen. Voor ons is het 

prettig dat de raad van afgevaardigden een extra klankbord is. 

  



 

Organisatie in ontwikkeling
In 2012 is de organisatie niet veranderd. 

ook goed om intern in een rustiger 

afscheid genomen van één medewerker. Bij de invulling van deze vacature is ervoor gekozen de 

functie zo in te vullen dat onderlinge vervanging en daarmee de continuïteit beter geregeld kan 

worden. Extern is er ook afgelopen jaar genoeg op ons afgekomen. Door de toenemende regelgeving 

uit Den Haag en de beperking van de financiële ruimte door verhuurderheffing en 

saneringsbijdragen, krijgt de organisatie de komende jaren te maken met een veranderende rol

Nieuwbouw zal op termijn een kleinere rol gaan spelen en het beheer zal meer aandacht vragen. 

Deze ontwikkelingen vragen elke keer weer nieuwe kwaliteiten van de organisatie. Voor de 

organisatie en haar medewerkers betekent dit dat ze zich moeten blijven

bijvoorbeeld opleidingplannen en constant blijven kijken naar de beste invulling van de bezetting 

laten we de organisatie zo goed mogelijk aansluiten op de vragen die op ons afkomen.

in ieder geval als uitgangspunt overei

De formatie in 2012 was net zoals in 2011 15,4 fte verdeeld over 17 medewerkers.
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Vastgoedbeheer

Vastgoedontwikkeling

24 

Organisatie in ontwikkeling 
In 2012 is de organisatie niet veranderd. Na de hectiek van 2010 en 2011 was het voor de organisatie 
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laten we de organisatie zo goed mogelijk aansluiten op de vragen die op ons afkomen.

in ieder geval als uitgangspunt overeind dat we een kleine en flexibele organisatie willen houden. 

De formatie in 2012 was net zoals in 2011 15,4 fte verdeeld over 17 medewerkers.

simpele structuur. We hebben een directeur-bestuurder die leiding geeft aan de 

secretaresse en de managers van de afdelingen Vastgoedbeheer, Wonen en Financieel 

Economische Zaken. De afdeling Vastgoedontwikkeling kent geen eigen personeel. De directeur

bestuurder geeft leiding aan deze afdeling en het personeel voor deze afdeling wordt geleverd vanuit 

astgoedbeheer of wordt ingehuurd. 

Het ziekteverzuim bedroeg afgelopen jaar 5,6 procent. Hiermee zit het ziektecijfer iets boven de 5,1 

procent die gemiddeld is voor de niet commerciële dienstverlening. Een belangrijk d

ziekteverzuim is afgelopen jaar veroorzaakt door een medewerker met een chronische ziekte. Er is 

weinig kort en middellang verzuim. Het is beleid van Habeko wonen dat we goed contact 

onderhouden met medewerkers die ziek zijn. Gezien de aard van het ziekteverzuim is er op dit 

terrein geen aanvullend beleid ontwikkeld. 

Directeur bestuurder

Wonen
Economische Zaken

Vastgoedontwikkeling Directiesecretariaat
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Kwaliteit van de dienstverlening 

Over het afgelopen jaar hebben we gemiddeld een 7,8 gehaald bij de meting door het KWH. Het 

KWH is het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector. Hierbij zijn circa 200 corporaties 

aangesloten die zich laten meten op de kwaliteit van hun dienstverlening. Vorig jaar hadden we 

gemiddeld een 7,9 en de jaren daarvoor een 7,8. Minimaal moet op onderdelen een 7 worden 

behaald. Alleen bij het onderdeel klachtenafhandeling is een 6,5 voldoende. De score van dit jaar is 

niet helemaal vergelijkbaar met eerdere scores. Het KWH heeft afgelopen jaar de wijze van meten 

veranderd. Doel daarvan is meer meten op wat de klant belangrijk vindt en minder op het correct 

doorlopen van de gewenste processtappen.  

KWH METINGEN 2012 ONDERDEEL CIJFER 
Totaalscore KWH meting 

 

7,8 

Klantcontact Contact 7,7 

 

Bereikbaarheid 8,1 

 

Communicatie en informatie 8,1 

Verhuizen Woning zoeken 7,3 

 

Nieuwe woning 8,1 

 

Huur opzeggen 8,6 

Onderhoud Reparaties 8,1 

 

Onderhoud 7,0 

Klachten behandelen Klachten behandelen 6,8 

 

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-
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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 het is ook verstandig om de 

juiste structuren en systemen te hebben om risico’s te beheersen.  

De beheersing van risico’s is voor ons al langer een speerpunt. Gestart is met de risicobeheersing van 

de projecten. Jaarlijks worden de top-10 risico’s verbonden aan de lopende projecten in beeld 

gebracht. Zo nodig wordt dit frequenter gedaan. Daarnaast brengen wij al langer periodiek de 

financiële ruimte op basis van de meest actuele informatie in beeld. Op deze wijze voorkomen we 

dat projecten worden opgestart die onze financiële ruimte te boven gaan. Bij projecten wordt met 

name het risico van faillissement hoger ingeschat. Dit heeft geleid tot het vragen van extra 

zekerheden of een afbouwverzekering.  

Er is veel aandacht voor het actueel houden van de procedures, zodat ook de inschatting van het 

procesrisico actueel blijft.  

Eén keer per twee jaar worden binnen de risicobeheersingsstructuur ook de organisatie en 

strategische risico's in beeld gebracht. Dit heeft in 2011 plaatsgevonden en heeft geleid tot een 

aantal aanbevelingen. In 2012 hebben we aan deze aanbevelingen invulling gegeven en in 2013 

herhalen wij de inventarisatie.  

In het huidige tijdsgewricht ontstaan aanvullende risico's als gevolg van met name de economische 

situatie, maar zeker ook vanwege het onduidelijke, maar voor corporaties ongunstige 

overheidsbeleid. De invoering van de verhuurderheffing als middel om het begrotingstekort te 

verminderen vormt hiervan een duidelijk voorbeeld.  

Wij spelen op de risico's van het overheidsbeleid in, door elke keer snel de consequenties van het 

gewijzigde beleid in beeld te brengen en vervolgens vast te stellen of de geplande activiteiten nog 

haalbaar zijn en welke andere bijstellingen noodzakelijk zijn.  

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. Daarbij letten we vooral op het voorkomen van te hoge renterisico's in de komende vijf jaar. 

Op dit moment achten wij het gebruik van derivaten niet noodzakelijk. 

Corporate governance 

Habeko wonen leeft de bepalingen van de “Governance code woningcorporaties” na. In 2012 was 

nog sprake van één afwijking daar één voormalig bestuurder dat jaar nog deel uitmaakte van de raad 

van commissarissen. Gekozen is voor deze afwijking om de continuïteit van kennis in de raad over 

belangrijke zaken te borgen. Eind 2012 is betrokken toezichthouder terug getreden. Vanaf 2013 

voldoet Habeko wonen dan ook volledig aan de governance code.  

 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 
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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 goedkeuring vereist van de raad van commissarissen. 

Natuurlijk geldt dit ook voor de begroting en het jaarverslag. Voor een goede corporate governance 

is het essentieel 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 2012 vier keer bij elkaar geweest. Een groot aantal onderwerpen is 

daarbij besproken. De belangrijkste hiervan zijn: 

• Proces werving en benoeming nieuwe leden raad van afgevaardigden en vergroten 
bekendheid van de raad van afgevaardigden 

• Verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de vereniging 

• Ontwikkelingen nieuwbouw 

• Beloning raad van commissarissen 

• Samenwerking corporaties nieuwe gemeente  

• Mogelijkheid extra huurverhoging, inkomensafhankelijke huurverhoging 

• Jaarstukken 2011 

• Mutatiebeleid 

• Herbenoeming directeur-bestuurder 

• Strategisch voorraadbeleid 

• De aanspreekbare commissaris, feedback raad van commissarissen 

• Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2013-2022 

• Herbenoeming lid raad van commissarissen en benoeming nieuw lid raad van 
commissarissen 

Klachtencommissie 

Habeko wonen kent een van de werkorganisatie onafhankelijke klachtencommissie. De 

klachtencommisie bestond in 2012 uit de volgende leden: 

Dhr. J. C. van der Kraan, Hazerswoude-Rijndijk  

Dhr. C. van Beveren, Benthuizen  

Mevr. M.H.G. Bakker, Koudekerk aan den Rijn  

Dhr. C. de Vogel, Koudekerk aan den Rijn 

 

Eind 2012 is een nieuw reglement voor de klachtencommissie vastgesteld met instemming van onze 

huurdersorganisatie de SBHW. Onze klachtencommissie is heel laagdrempelig en functioneert goed. 
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Alle zaken worden op correcte wijze afgehandeld. De huidige commissie kenmerkt zich vooral door 

een grote kennis van het bezit en de verschillende kernen in Rijnwoude. Dit helpt om klachten 

laagdrempelig op te pakken. Bij een deel van de klachten spelen complexe juridische zaken. Om die 

reden is de structuur zo aangepast dat de commissie in 2013 wordt uitgebreid met een lid dat over 

ruime relevante juridische kennis beschikt. 

In 2012 is vier keer door verschillende huurders een klacht ingediend bij de klachtencommissie. Één 

klacht kwam eind 2012 binnen en wordt in 2013 behandeld. Van de andere drie klachten zijn er twee 

door de commissie behandeld en is één klacht voor behandeling naar de werkorganisatie 

doorgestuurd.De klachtencommissie neemt alleen zaken in behandeling waar al door de organisatie 

naar is gekeken. Bij de klacht die door de commissie is doorgestuurd ging het om een zaak die nog 

niet aan de werkorganisatie was voorgelegd. De werkorganisatie was in staat de zaak voor de klant 

naar tevredenheid af te handelen en de klachtencommissie hoefde de zaak daarom niet in 

behandeling te nemen.Een huurder van een nieuwbouwwoning had een klacht ingediend over 

schade die was veroorzaakt door een aannemer aan zijn tegels bij onderhoudswerkzaamheden. De 

klachtencommissie is tot de conclusie gekomen dat de klacht gegrond was en heeft geadviseerd een 

schadevergoeding te geven. Conform het advies is een schadevergoeding betaald. Een klacht ging 

over de moeizame samenwerking bij een groot onderhoudsproject. Door de klachtencommissie is 

geconstateerd dat er fouten zijn gemaakt en dat daar inmiddels van is geleerd. Tegelijk constateerde 

de commissie dat alle problemen inmiddels naar tevredenheid waren opgelost. De commissie heeft 

de klacht niet verder in behandeling genomen.  

Formeel brengt de klachtencommissie een zwaarwegend advies uit aan de directeur-bestuurder die 

uiteindelijk een besluit neemt. In 2012 heeft de directeur-bestuurder in alle gevallen het advies van 

de klachtencommissie gevolgd.  

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. De SWR wordt dan opgeheven. Habeko wonen draagt op basis van 

gemaakte afspraken een deel van de hiermee gepaarde gaande kosten. 

Integriteit en vertrouwenspersoon 

In 2012 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. 

Habeko wonen heeft een integriteitscode en een klokkeluidersregeling. Deze regelingen zijn ook te 

vinden op onze website. In 2012 zijn deze regelingen niet aangepast.  
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Financiële continuïteit 

Jaarresultaat positief, investeringscapaciteit omlaag 

Als we alleen naar ons jaarresultaat kijken, lijkt het of onze mogelijkheden zeer groot zijn. Het 

resultaat van 2012 is echter sterk beïnvloed door een incidentele belastingbaat. We hoeven minder 

belasting te betalen dan waar in eerdere jaren op gerekend was. Onderliggend is het verhaal echter 

veel minder positief. Zowel de marktwaarde van onze woningen als de bedrijfswaarde zijn flink 

gedaald. De marktwaarde vinden wij terug in de WOZ waarde. De WOZ-waarde loopt in haar 

vaststelling achter op de ontwikkeling en dus  weten wij nu al dat deze waarde flink blijft dalen. Dit 

vermindert natuurlijk onze financieringscapaciteit. De waarde van ons bezit geeft juist zekerheid aan 

financiers. De verhuurderheffing heeft een sterk negatieve impact op onze bedrijfswaarde. Deze 

daalt hierdoor ook flink. De bedrijfswaarde geeft weer wat onze verdiencapaciteit is. Deze daalt en 

dit is ook terug te zien in onze kasstromen. Hierdoor kunnen wij minder nieuwbouw realiseren. 

Kortom een eerste blik geeft een heel positief idee, maar daar onder liggen een flink aantal 

bedreigingen voor onze financiële positie.  

Spannende tijden 

Spannende tijden voor de financiële continuïteit van onze organisaties door de maatschappelijke 

ontwikkelingen zoals benoemd in het hoofdstuk Presteren in een veranderende omgeving. Enerzijds 

legt de overheid een zwaar beslag op onze financiële middelen door de verhuurderheffing en 

saneringsbijdrage voor collega corporaties. Anderzijds komt het door onze eigen maatschappelijke 

ambities. Wij willen onze huurders een woning bieden die past bij hun behoeften en die ook nog 

betaalbaar is. Voor een groot deel van onze huurders ligt hier op termijn een probleem. Voor 

huurders die huurtoeslag hebben worden de huurstijgingen voor een flink deel opgevangen door 

deze huurtoeslag. Een groot deel van onze huurders komt echter niet in aanmerking voor 

huurtoeslag. Een alleenstaande met een inkomen iets boven het minimumloon moet de huur 

helemaal zelf opbrengen en deze wordt wel geconfronteerd met een huurstijging van 1,5 procent 

boven inflatie. Het wordt voor Habeko wonen een hele opgave om het evenwicht te vinden tussen 

continuïteit, betaalbaarheid en het realiseren van onze maatschappelijke opgave.  

Continuïteit 

Eind 2012 is de meerjarenbegroting 2013–2022 van Habeko wonen door de directeur-bestuurder 

vastgesteld en door de raad van commissarissen goedgekeurd. In deze begroting is het financiële 

beleid vertaald voor de korte termijn (2013). Voor de langere termijn (2014–2022) is dit beleid als 

richtinggevend verder uiteengezet.  

Daarbij hebben wij zo goed mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet inzake 

lastenverzwaring (verhuurderheffing) en de mogelijkheid van extra huurverhoging. Opgemerkt dient 

te worden, dat alleen voor 2013 de lastenverzwaring is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Verdere 

en nadere uitwerking door het huidige kabinet volgt later in 2013. Dit geldt ook voor extra 

huurinkomsten. Door deze ontwikkelingen hebben wij ervoor gekozen om alleen op korte termijn 

enkele (concrete) nieuwbouwprojecten in te rekenen, andere projecten zijn in de wacht gezet in 

verband met de financiële continuïteit. 
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Dit jaar hebben wij een investeringsstatuut opgesteld met als doel het investeringsbeslissingsproces 

te formaliseren en het vastleggen van de criteria op basis waarvan Habeko wonen haar investeringen 

beoordeeld om zodoende haar financiële continuïteit te waarborgen en derhalve de risico's te 

reduceren. Dit naast het intern model die wij hanteren sinds 2010 welke inzicht verschaft in onze 

financiële ruimte. Dit model en het investeringsstatuut geven ons inzicht over de financiële 

mogelijkheden voor toekomstige bouwopgave, de financiële effecten ervan en welke maatregelen 

we moeten nemen. Doel van dit model en het investeringsstatuut is het vaststellen van de 

randvoorwaarden waarbinnen we moeten handelen bij realisatie van onze ambities. Door deze 

werkwijze kunnen we goed beoordelen in hoeverre wij onze doelstellingen vanuit het 

ondernemingsplan kunnen realiseren zonder de financiële continuïteit in gevaar te brengen. 

Waarderingsgrondslagen 

In 2012 heeft Habeko wonen een stelselwijziging doorgevoerd conform de herziene richtlijn 645 

welke op 31 januari 2011 door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd. 

De belangrijkste wijzigingen betreffen het voorgeschreven onderscheid tussen sociaal en 

commercieel vastgoed, de methode van afschrijven (schattingswijziging) en aanscherpen van het 

begrip actuele waarde. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag onder de 

kop stelselwijziging. 

Habeko wonen heeft ervoor gekozen om vanaf dit jaar twee product markt combinaties te kiezen die 

aansluiten bij de verdeling sociaal vastgoed en commercieel vastgoed begrippen, voortkomende uit 

de herziene richtlijn voor jaarverslaggeving 645. Voorheen hadden we ons bezit verdeeld in vier 

product markt combinaties. Het bezit in elk van de vier kernen vormde een combinatie en er was 

geen onderscheid tussen sociaal en commercieel vastgoed. Wij hebben hierbij gekozen om conform 

de bestaande situatie het woningbezit (de activa) van zowel sociaal als commercieel vastgoed te 

waarderen 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, waardering tegen de 

bedrijfswaarde plaatsvindt.  

Het eigen vermogen dient onder andere als buffer voor de opvang van onrendabele toppen, zowel 

bij investeringen als bij de bestaande exploitatie. Onrendabele toppen kunnen ontstaan als gevolg 

van bijvoorbeeld gewijzigd beleid ten aanzien van doelgroepen of door 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 binnen 

de betrokken pmc niet meer toereikend is om het onrendabele deel te dekken. 

 

Grondposities 

Habeko wonen heeft 3 grondposities. Het gaat hierbij om twee kleine grondposities en één grotere 

grondpositie, Lievaart. Als gevolg van de economische ontwikkeling is ontwikkeling van deze posities 

vertraagd. Bij Lievaart heeft de gemeente Rijnwoude ervoor gekozen om in Benthuizen de prioriteit 

te geven aan het project Bentwoudpark. Dit project is vertraagd en dit betekent ook dat wij later 

kunnen gaan ontwikkelen. Habeko wonen kiest ervoor zo voorzichtig mogelijk te zijn met de 
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inschatting van de waarde van grondposities. Om die reden hebben we op grondposities 

afgewaardeerd.  

Om inzicht te hebben in de ontwikkeling van de waarde van de grondpositie van Lievaart is er 

opdracht verstrekt aan een extern deskundige, om de waarde te taxeren. De externe deskundige 

heeft de grond gewaardeerd op 350.000 euro (was 1.225.000 euro). Voorzichtigheidshalve heeft 

Habeko wonen ook de beide andere grondposities afgewaardeerd naar circa 200.000 euro (was circa 

330.000 euro). Dit resulteert in een afwaardering van de grondposities met circa 1 miljoen euro. 

 

Resultaat 2012 

Het positieve resultaat over het jaar 2012 bedraagt circa 4 miljoen euro na belasting. Hierin is 

opgenomen een incidentele bate van circa 2,3 miljoen euro door lagere belastingen.  

Het jaarlijks onderzoek door het Centraal Fonds Volkshuisvesting maakt duidelijk dat Habeko wonen 

relatief lage bedrijfslasten kent. De laatste cijfers die gepubliceerd zijn betreffen het verslagjaar 

2011. De netto bedrijfslasten per vhe bedroegen over dat jaar voor Habeko wonen 1.088,- euro. Het 

landelijk gemiddelde bedroeg over dezelfde periode 1.299,- euro en de lasten bij 

referentiecorporaties bedroegen 1.237,- euro. Habeko wonen wil kostenbewust blijven en zal 

daarom in 2013 onderzoeken waar nog efficiëntieslagen te behalen zijn, met als doel de 

bedrijfslasten te verlagen. 

Financieringen en beleggingen 

Het financieringsbeleid van Habeko wonen is gericht op het beheersen van renterisico’s. Daarvoor is 

een goed inzicht in het verloop van de financieringsverplichtingen op korte en langere termijn de 

basis. Door de risico’s zoveel mogelijk in tijd te spreiden, wordt getracht de risico’s in omvang te 

beperken. 

Per 1 februari 2012 is een lening die begin augustus 2010 is aangetrokken met een flexibele 

voorfinanciering tot een maximale hoofdsom van 4,5 miljoen euro omgezet naar een fixe lening met 

een looptijd van 6 jaar. 

Het tijdelijke overschot aan liquide middelen door planwijzigingen van het nieuwbouwproject “de 

School” in 2011 en het aflopen van een roll-over lening per 1 februari 2012 is 3 miljoen euro belegd 

in een deposito bij de ING voor één jaar tegen een rentepercentage van 3,2 procent. Deze belegging 

voldoet aan de randvoorwaarden genoemd in het treasurystatuut . 

Tevens hebben wij twee kleine leningen met een boekwaarde van circa 140.000 euro vervroegd 

afgelost. 

Het liquiditeitssaldo van Habeko wonen komt ultimo 2012 uit op ongeveer 6,3 miljoen euro positief. 

Deze tijdelijke overliquiditeit van ultimo 2012 wordt veroorzaakt doordat in de begroting rekening is 

gehouden met start van de nieuwbouw van de Potgieterlaan in 2012 (circa 2,5 miljoen euro). De start 

van de nieuwbouw zal nu waarschijnlijk eind 2013 plaatsvinden. Een andere oorzaak is dat er meer 

woningen zijn verkocht (11 vhe) dan begroot (4 vhe). 

De BNG is onze huisbankier en wij hebben bij deze bank een kredietfaciliteit van 4,1 miljoen euro. 

Deze flexibiliteit kunnen wij inzetten om tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen. 
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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 Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

Habeko wonen is, op basis van de verantwoording over het jaar 2011 en het inzicht in de prognoses 

voor 2012 tot en met 2014, in 2012 positief beoordeeld op de kredietwaardigheid door het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Habeko wonen heeft sinds 4 december 2012 een 

faciliteringsvolume van 3,4 miljoen euro alleen voor 2013. Door het WSW is geen faciliteringsvolume 

voor 2014 afgegeven in verband met grote lastenverzwaring van het voorgenomen regeringsbeleid. 

Het WSW kan de impact van deze lastenverzwaring nog niet overzien en heeft derhalve voor alle 

deelnemende woningcorporaties het faciliteringsvolume van 2014 door middel van een claim 

beklemd. Op basis van een gesprek met het WSW hebben wij wel de verwachting dat wij 

faciliteringsvolume in 2014 krijgen. Wij horen niet bij de groep waar het WSW de grootste risico's 

ziet.  

 

Het WSW zal aan de hand van nieuwe prognoses in het kader van de dPi aanvraag beoordelen wat de 

effecten zijn op de beoordelingscriteria van de individuele woningcorporaties en de borging daarop 

afstemmen. 

 

Het WSW zal zich alleen garant stellen voor nieuwbouw die voldoet aan de eisen die door de 

Europese Commissie en Nederlandse overheid worden gesteld voor diensten van algemeen 

economisch belang of korter gezegd onze sociale activiteiten.  

 

Beschikbare eigen middelen voor niet borgbare activiteiten 

Met ingang van 18 december 2012 heeft het WSW een beleid opgesteld dat onze mogelijkheden 

bepaald voor het inzetten van onze eigen middelen. Voor ons betekent dit dat we zelf circa één 

miljoen euro beschikbaar hebben voor niet borgbare investeringen. 

 

Vennootschapsbelasting 

Vanaf 1 januari 2008 zijn woningcorporaties volledig belastingplichtig voor de 

vennootschapsbelasting. De belastingplicht is in een met de Belastingdienst afgesloten 

vaststellingsovereenkomst (VSO II) nader uitgewerkt en geldt voor alle woningbouwcorporaties die 

deze VSO II ondertekend hebben. In de praktijk blijkt dat er nog een aantal zaken verder uitgediept en 

afgebakend moeten worden. Voor de hele branche betekent dit dat er nog onduidelijkheden bestaan. 

Habeko wonen heeft de VSO II, zo goed als mogelijk is toegepast echter, de mogelijkheid blijft bestaan 

dat er interpretatieverschillen zullen ontstaan.  

 

VSO II loopt eind 2012 af, maar de Belastingdienst verlengt de overeenkomst stilzwijgend voor een 

periode van een 1 jaar. Habeko wonen gaat hier in mee. 

 

Buitengewone baat vennootschapsbelasting 

Ten aanzien van de vennootschapsbelasting is recent voor Habeko wonen duidelijk geworden dat zij 

over de jaren 2008 tot en met 2011 een beroep kan doen op de ANBI status. Habeko wonen heeft 

deze status inmiddels van de Belastingdienst ontvangen. Vanwege de ANBI status kan Habeko wonen 

een herbestedingsreserve vormen. Dit houdt in dat de in 2008 tot en met 2011 gemaakte fiscale 
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winst, binnen 3 jaar na realisatie kan worden ingezet voor investeringen in (nieuwbouw) 

huurwoningen. De fiscale boekwaarde zal hiermee verlaagd worden. Habeko wonen is op deze 

manier geen vennootschapsbelasting verschuldigd over de fiscale winst. Een en ander heeft tot 

gevolg dat er over 2012 een voordeel op de belastingen ontstaat van circa 2,3 miljoen euro. 

 

Toekomstige financiële ontwikkelingen  

De ontwikkeling van het resultaat en het eigen vermogen van Habeko wonen is gebaseerd op de 

meerjarenbegroting 2013 – 2022. De maatregelen vanuit het regeerakkoord zijn meegenomen en 

worden in hoofdlijnen toegelicht. 

Deze maatregelen zijn door de afspraken over de woningmarkt van 13 februari 2013 die het kabinet 

met D66, de Christenunie en de SGP gemaakt hebben deels achterhaald. Gezien de onduidelijkheid 

over allerlei uitwerkingen en de beperkte effecten ten opzichte van het regeerakkoord hebben wij 

ervoor gekozen om de vastgestelde begroting voorlopig niet aan te passen. Ook met deze plannen 

wordt in ieder geval nog steeds een grote financiële aanslag gedaan op de woningcorporaties en 

ontstaat geen volstrekt andere situatie. 

Verhuurderheffing 

Vanaf 2013 zijn woningcorporaties verplicht om een heffing te betalen over woningen met een 

maandhuur tot 664,66 euro (prijspeil 2012). Voornaamste doel van deze heffing is inkomsten te 

genereren voor de Nederlandse Rijksbegroting. De hoogte van de bijdrage is gebaseerd op een 

percentage van de WOZ waarde van het woningbezit. Voor 2013 ligt dit percentage nog relatief laag. 

Vanaf 2014 wordt echter jaarlijks een zeer forse bijdrage doorberekend. Volgens het regeerakkoord 

ging het voor ons om een bedrag van circa 1,3 miljoen euro in 2014. Oplopend tot ruim 2 miljoen 

euro in 2017. Door het nog ontbreken van de uitwerking van de afspraken in het Woonakkoord 

kunnen wij nu niet aangeven in hoeverre deze bedragen lager worden. 

Extra huurverhoging 

Er komt ruimte voor extra huurverhogingen. Volgens het regeerakkoord ging het om een combinatie 

van een algemene huurverhoging van 1,5 procent boven inflatie en inkomensafhankelijke 

huurverhogingen voor huishoudens met een inkomen boven respectievelijk 33.614 euro en 43.000 

euro. In het Woonakkoord is de inkomensafhankelijke verhoging verlaagd en maakt deze over twee 

jaar weer plaats voor een huursombenadering. Door deze onduidelijkheid kunnen wij de effecten van 

het Woonakkoord niet doorrekenen. 

Overige toekomstige ontwikkelingen 

Onder de opbrengsten onder Koopgarant uit het bestaand bezit zijn in 2013, 6 verkopen en vanaf 2014, 

5 verkopen per jaar verwerkt. Ten opzichte van de vorige prognose is dit een opwaartse bijstelling, 

gebaseerd op de ontwikkelingen op de koopmarkt. Hier tegenover staat dat er maar 5 jaar verkopen 

zijn ingerekend. Voorheen werden verkopen doorgerekend totdat de voor verkoop aangewezen 

voorraad geheel was verkocht.  

Vanwege het saneringsplan voor o.a. woningcorporatie Vestia wordt aan de gehele sector een 

saneringsbijdrage gevraagd. Voor de omvang en looptijd van de heffing is vooralsnog uitgegaan van 3 

procent van de jaarhuur gedurende 3 jaar. De jaarlijkse te betalen saneringssteun is berekend op 

ongeveer 330.000 euro.  
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Nieuwbouw verwerkt in begroting 

In de begroting is rekening gehouden met de ontwikkeling en exploitatie van een viertal 
nieuwbouwprojecten te weten:  
Potgieterlaan (30 woningen oplevering 2014)  
Ds. D.A. van den Boschstraat (30 woningen oplevering 2015) 
Bentwoudpark (12 woningen oplevering 2014) 
Weidelanden (8 woningen oplevering 2013) 
 

Alle onderstaande cijfers zijn ontleend uit onze meerjarenbegroting 2013 – 2022, welke eind 2012 is 

opgesteld op basis van de op dat moment bekende gegevens. Hierin is dus geen rekening gehouden 

met het Woonakkoord. 

 

Ontwikkeling resultaat  

De invoering van de verhuurderheffing en saneringsbijdrage heeft, ondanks de extra huurverhoging, 

een zeer negatief invloed op het resultaat. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Resultaten x 1.000 euro 618 -/-363 -/-486 -/-47 -/-86 -/-301 

Rentabiliteit EV1 2,14% -/-1,27% -/-1,74% -/-0,17 -/-0,31 -/-1,09 

Rentabiliteit TV2 2,85% 1,77% 1,52% 1,97% 1,86% 1,75% 

 

Ontwikkeling eigen vermogen 

Het eigen vermogen wordt gevormd door toevoeging van de jaarresultaten. Zoals te zien is in het 

onderstaande overzicht ontwikkelt dit zich negatief, dit wordt met name veroorzaakt door de 

invoering van de verhuurderheffing. De solvabiliteit stijgt iets na een daling in 2014 wat veroorzaakt 

wordt door verlaging van de activa (afschrijvingen). Hierdoor wordt de verhouding eigen vermogen 

ten opzichte van het totaal vermogen gunstiger. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

EV x 1.000 euro 28.843 28.480 27.994 27.947 27.861 27.560 

EV per VHE 15.778 15.271 14.812 14.826 14.820 14.660 

Solvabiliteit 33,4% 31,7% 31,2% 31,7% 32,3% 32,4% 

 

In het hierboven gepresenteerde eigen vermogen is nog geen rekening gehouden met toekomstige 

onrendabele investeringen. Op dit moment verwachten wij dat onrendabele investeringen kunnen 

worden opgevangen binnen de PMC waartoe het project behoort. Hierdoor is geen zichtbare intering 

te zien op het eigen vermogen. 

                                                           
1
 Definitie Rentabiliteit Eigen Vermogen = Jaarresultaat gedeeld door het eigen vermogen 

 
2 Definitie Rentabiliteit Totaal Vermogen = (Jaarresultaat + rentelasten) gedeeld door het totaal vermogen 
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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. 

 

Ontwikkeling liquiditeiten 

In het onderstaande overzicht is de ontwikkeling van de liquiditeiten weergegeven. Dit betreffen de 

begrotingcijfers, gebaseerd op de jaren 2013 – 2022. Om onze kredietwaardigheid en cashflow te 

monitoren maken wij gebruiken van de ratio’s ICR3 en DSCR4. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Operationele cashflow 3.264 1.853 2.103 2.363 1.434 1.889 

ICR 2,83 2,05 2,13 2,3 1,83 2,13 

DSCR 1,52 1,01 1,06 1,17 0,87 1,08 

 

De meerjaren liquiditeitsprognose geeft aan dat Habeko wonen met het huidige beleid en de 

gehanteerde uitgangspunten ook in de toekomst voldoende liquide kan zijn. Voor eventuele tijdelijke 

liquiditeitstekorten kan gebruik worden gemaakt van onze kredietfaciliteit bij BNG van circa 4,1 miljoen 

euro. 

 

Ontwikkeling financiering 

Het gemiddelde rentepercentage van de huidige leningportefeuille ultimo 2012 bedraagt 4,24 procent. 

In de periode tot en met 2018 zal dit percentage naar verwachting dalen tot circa 4,22 procent. Het 

gemiddelde financieringsbedrag per woning bedraagt ultimo 2012 24.883 euro. Van de langlopende 

financiering ultimo 2012 is circa 80 procent afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten, 16 procent 

bij de Nederlandse Waterschapsbank en 4 procent bij overige financiers. Van de financiering geven wij 

het volgende overzicht. Hierin is de genoemde overeengekomen financiering en de 

terugkoopverplichtingen onroerende zaken verkocht onder de voorwaarden opgenomen. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Langlopende Schuld x 

1.000 euro 

45.717 48.370 47.496 44.758 41.995 41.708 

Langlopende schuld per 

VHE (x 1.000,- euro) 

25 26 25 24 22 22 

Loan to Value 5 14% 15% 14% 14% 13% 13% 

                                                           
3
 De interest coverage ratio is een middel om vast te stellen in hoeverre Habeko wonen in staat is aan haar 

renteverplichtingen te voldoen. Wij stellen een ondergrens van 1,4. 
4 De debt service coverage ratio (DSCR) is een kengetal dat aangeeft of er voldoende operationele  kasstromen worden 
gegenereerd voor rente en aflossing. Wij stellen een ondergrens van 1. 
5 Loan to Value laat zien welke waarde van het bezit is gefinancierd, ofwel, de financiering uitgedrukt in een percentage van 

de waarde van het bezit. Hierbij is uitgegaan van de WOZ waarde van het bezit. 
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De materiële vaste activa zijn per ultimo 2012 voor ruim 68 procent gefinancierd met langlopende 

schulden (financiering).  

In het volgend overzicht wordt het renterisico met de aanpassing van het rentepercentage van 

bestaande leningen en het aantrekken van nieuwe geldleningen in verband met herfinancieringen voor 

de komende jaren weergegeven: 
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Het maximale renterisico dat wij willen bedraagt 15%

Overzicht renterisico

Eindaflossing

Renteconversie

 

In 2013 vinden geen renteherzieningen meer plaats (deze zijn reeds afgedekt). 

Voor de te converteren leningen is in de meerjaren bedrijfsbegroting een rente gehanteerd die oploopt 

met jaarlijkse stappen van 0,3 procent van 3,3 procent in 2013 tot 4,5 procent in 2017.  
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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, 22 april 2013 

 

Bestuur: 

 

M. Bogerd 

directeur-bestuurder  
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Verslag van de raad van commissarissen Habeko wonen over 2012 

 

Algemeen 

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene 

gang van zaken in de woningcorporatie mede in relatie tot de omgeving en belanghouders en staat 

tevens het bestuur met raad ter zijde. De raad is formeel ook de werkgever van de directeur-

bestuurder. 

In 2012 is de corporatiesector veelvuldig in het nieuws geweest. Met name het Vestia debacle heeft 

voor een grote schaduw gezorgd, zowel voor het imago van de sector als ook materieel voor de 

individuele corporaties die door het onderliggende garantiestelsel grotendeels opdraaien voor de 

verliezen van Vestia. Daarnaast is het door de grote onzekerheid over de effecten van het 

overheidsbeleid uitermate ingewikkeld om goede financiële vooruitzichten te hebben/geven over de 

toekomst van Habeko wonen. De raad heeft vanuit de klankbordrol met de bestuurder regelmatig 

gesproken over de toekomst van Habeko wonen en vanuit de toezichtsrol erop toegezien dat het 

investeringsbeleid van Habeko wonen is aangepast op de toekomstige (onzekere) ontwikkelingen.   

Een ander belangrijk onderwerp in 2012 was wederom 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 

stakeholders- de belangen van de huurders van Habeko wonen, leidend zullen zijn. De raad heeft in 

2012 geparticipeerd in bijeenkomsten waarbij de resultaten van de onderzoeken van de 

samenwerking werden gepresenteerd. 

De raad houdt onder andere toezicht op: 

• de continuïteit van de corporatie 

• realisatie van de (maatschappelijke) doelstellingen van de corporatie 

• realisering van de volkshuisvestelijke opgaven 

• de belangen van de omgeving (huurders, gemeente, etc) 

• strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie 

• opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen 

• kwaliteitsbeleid 

• kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording 

• financieel verslaggevingproces 

• naleving van toepasselijke wet- en regelgeving 

• integriteit 

 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad zijn in artikel 16 van de statuten van 

de vereniging omschreven. Een en ander is verder uitgewerkt in het reglement voor de raad d.d. 25 

maart 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 toezichts- en toetsingskader voor het uitoefenen van haar taken hanteert de raad:  

• het Besluit Beheer Sociale Huursector  

• de Governancecode Woningcorporaties (inclusief de beloningscode voor bestuurders en de 

honoreringscode voor commissarissen) 

• de door haar goedgekeurde missie, zoals opgenomen in het beleidsplan 2009/2013 ‘Werken aan 

vitale kernen’  

• de begroting 2012 

• de meerjarenbegroting 2013-2022 

• het vigerende strategisch voorraadbeheerplan 

• de uitgangspunten van het treasurystatuut 

• de notitie Risicomanagement 

• het investeringsstatuut 

• de prestatieafspraken 2010 t/m 2014 met de gemeente Rijnwoude 

• een concrete kwalitatieve norm voor financiële continuïteit 

• afspraken met externe belanghebbenden. (o.a. prestatieafspraken met gemeente en overleggen 

met de raad van afgevaardigden en de huurdersorganisatie SBHW)  

• integriteitbeleid (klokkenluidersregeling en 'zo zijn onze manieren') 

Deze kaders zijn door de raad in 2012 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).  

• De raad heeft eenmaal overlegd met de ondernemingsraad. 

• De raad heeft de stakeholdersbijeenkomst op 20 november 2012 bijgewoond. 

• De raad heeft een themabijeenkomst georganiseerd waarbij alle ins en outs van een vast te 

stellen investeringsstatuut werden besproken met het bestuur en managementteam. 

• Alle leden van de raad hebben dit jaar diverse cursussen gevolgd en bijeenkomsten bijgewoond, 

georganiseerd door o.a. de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties, SOM en het 

Nationaal Register.  

• De raad neemt actief deel aan 'pilots' zoals het door de SEV georganiseerde 'De aanspreekbare 

Commissaris' en het Todt overleg (toezichthouder om de tafel). 

• De raad heeft de bijeenkomsten van de raad van afgevaardigden bijgewoond. 
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De raad is in het afgelopen jaar acht maal bijeen geweest en heeft tussentijds regelmatig overlegd via 

email en telefoon.       

In één van de bijeenkomsten, op 30 augustus 2012, 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 en of de 

individuele leden nog voldoende kennis hebben om hun taken op een deskundige en adequate wijze 

uit te oefenen.  

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.  

De evaluatie maakt duidelijk dat de raad als team goed functioneert en ook de nodige expertise 

aanwezig is. Het is hierbij zoeken naar de juiste balans tussen de benodigde afstand en 

betrokkenheid. Daar niet alle leden in de directe nabijheid wonen is het zaak goed zicht te houden op 

de ontwikkelingen in het verzorgingsgebied.  

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. Een jaarlijks opleidingsplan voor de raad ontbreekt nog en zal in 2013 concreet worden ingevuld. 

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 interne beheersingssysteem, rapport van bevindingen en de 
managementletter. De raad heeft de  operationele doelstellingen 2012 tegelijkertijd met 
de begroting 2012 inclusief meerjarenbegroting 2013 – 2022 goedgekeurd. 

• Het bestuur en de raad hebben zich uitvoerig beraden over de gevolgen van de 
financiële en economische crisis. Vastgesteld is dat deze Habeko wonen nog (relatief) 
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 zogenaamde MGE-constructie 
Koopgarant te koop worden aangeboden. 

• Het bestuur en de raad hebben uitgebreid gesproken over de financiële gevolgen voor 
Habeko wonen  naar aanleiding van het Vestia debacle. 

• Het 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 de Habeko wonen zou kunnen hebben. Mede op instigatie van de 
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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 2012 en de  
continuïteitsbeoordeling, A1-oordeel van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. 

• De raad heeft de notitie ‘Strategische keuzes’, met hierin opgenomen het 
huurprijsbeleid besproken. 

• De raad toetst de voortgang en behaalde resultaten aan de hand van de tussentijdse 
rapportages en voortgang van de projecten.  

• Op 12 december 2012 is de notitie met betrekking tot integriteit over 2012 met de 
bestuurder besproken. Er zijn geen meldingen geweest met betrekking tot vermoedens 
van of schendingen van integriteit. 

• De raad heeft de actualisatie van de risicomanagementsrapportage op 27 juni 2012 
besproken en goedgekeurd. 

• De raad heeft kennis genomen van een actualisatie van de notitie 'Inzicht in financiële 
en financieringsruimte'. 

• De raad heeft op 27 juni 2012 het reglement van de auditcommissie vastgesteld 

• De raad heeft kennis genomen van de voortgang van de verkoop via Koopgarant.  
• De raad heeft tijdens een werkconferentie uitgebreid gesproken over het 

investeringsstatuut. Dit investeringsstatuut is op 29 oktober 2012 vastgesteld. 
• De raad heeft de voorbereiding besluitvorming nieuwbouwprojecten Bentwoudpark, 

Weidelanden en Van den Boschstraat met het bestuur besproken. 
• De raad heeft de uitslagen van de KWH meting besproken. 
• De raad heeft met de bestuurder de terugkoppeling van de zelfevaluatie besproken. 
• De raad heeft de toetsing van de beloning van de directeur-bestuurder aan nieuwe 

wetgeving evenals zijn herbenoeming besproken. 
• De raad heeft één keer een rondgang gemaakt langs het bezit van Habeko wonen, 

waarbij met name de nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten zijn bezocht. 

Commissies binnen de raad van commissarissen  

De raad van commissarissen heeft uit zijn midden een selectie-, remuneratie- en auditcommissie 

ingesteld. De taak van de commissies is om de besluitvorming van de raad op onderdelen voor te 

bereiden. De selectiecommissie richt zich op: 

1. het werven, selecteren en voordragen van nieuwe commissarissen ter benoeming door de raad 
van afgevaardigden 

2. het doen van een voorstel voor selectiecriteria en benoemingsprocedure betreffende het 
bestuur  

3. het doen van een voorstel voor een profielschets van het bestuur 
4. het werven, selecteren en voordragen van het bestuur ter benoeming door de raad 
 

De selectiecommissie wordt gevormd door de heer C.P. de Jong (voorzitter) en de heer T.J.J. Olierook 

(lid). De selectiecommissie is in 2012 twee maal bijeengekomen. 

De remuneratiecommissie doet voorbereidende activiteiten om de raad te ondersteunen bij het 

selecteren van het bestuur en het opstellen en het uitvoeren van het beloningsbeleid van Habeko 

wonen. Deze commissie richt zich in ieder geval op: 

1. het doen van een voorstel aan de raad betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid van het 

bestuur 
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2. het beoordelen van de samenstelling en het functioneren van het bestuur 

3. het doen van een voorstel aan de raad inzake de beloning van het individuele bestuurslid ter 

vaststelling door de Raad, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: de hoogte van de 

vaste beloning, de eventueel toe te kennen variabele beloningscomponenten en de secundaire 

arbeidsvoorwaarden 

4. het opmaken van een beoordelingsrapport van het bestuur waarin tenminste is opgenomen een 

evaluatie van de prestaties over het afgelopen jaar en de doelstellingen voor het komende jaar 

De remuneratiecommissie wordt gevormd door de heer A. Kerssies (voorzitter) en de heer T.J.J. 

Olierook (lid). De remuneratiecommissie is in 2012 éénmaal bijeengekomen. 

De auditcommissie ondersteunt de raad bij het toezicht op de volgende zaken: 

1. werking van de interne risicobeheersing en controlesystemen, waaronder het toezicht op de 

naleving van de relevante wet- en regelgeving en de werking van de gedragscode 

2. de financiële informatieverstrekking door de corporatie 

3. naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant 

4. de relatie met de externe accountant 

5. de financiering van de corporatie 

6. toepassing van informatie- en communicatietechnologie 

 
De auditcommissie is in 2012 van start gegaan. De taken van de auditcommissie zijn vastgelegd in 

een reglement. De auditcommissie adviseert de raad onder andere over de benoeming van de 

externe accountant en het beleid ten aanzien van de onafhankelijkheid van de accountant. Een 

andere belangrijke taak is dat de commissie de vergaderingen tussen de directeur-bestuurder en de 

raad, waarin de jaarrekening en het jaarverslag van de corporatie besproken worden, voorbereidt. 

De auditcommissie wordt sinds maart 2012 gevormd door de heer C.P. de Jong (voorzitter) en 

mevrouw E.W.M Aalsma (lid). De auditcommissie is in 2012 éénmaal bijeengekomen. 

Onafhankelijkheid 

De samenstelling van de raad van commissarissen voldoet thans aan de Governance Code, waarin is 

bepaald dat de alle leden onafhankelijk moeten zijn in de zin van de statuten. De raad is van mening 

dat zij in 2012 op een onafhankelijke wijze heeft kunnen vergaderen. 

De heer De Jong is benoemd tot 31 december 2013. 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 31 december 2012 vast te 

stellen. De heer De Jong heeft zich sinds 1988, eerst als gepassioneerd bestuurder en vanaf 2008 als 

betrokken vice-voorzitter van de raad, met zijn grote kennis van de volkshuisvesting, bijgedragen aan 

de voorspoedige ontwikkeling van Habeko wonen.  

Met ingang van 1 januari 2012 zijn mevrouw mr. ing. E.W.M. Aalsma en mevrouw drs. H.F.M. van 

Oldeniel tot de raad toegetreden waardoor voorzien werd in de twee vacatures die per ultimo 2011 

ontstonden. Op 19 december 2012 is de heer P.J.D. van 't Hart door de raad van afgevaardigden als 

commissaris benoemd en per diezelfde datum tot de raad toegetreden. De heer T.J.J. Olierook is in 

dezelfde vergadering per  31 december 2012 herbenoemd en blijft voorzitter van de raad.   
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Per 1 januari 2013 wordt volledig voldaan aan de Governance Code op het punt van de 

onafhankelijkheid van alle leden van de raad van commissarissen alsmede 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 haar omvang, samenstelling en activiteiten, voor de 

gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad. De profielschets is in 2011 herijkt.  

Honorering 

De raad heeft besloten haar eigen honorering niet te verhogen conform de door Vereniging 

Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) vastgestelde  Honoreringscode commissarissen. Per 1 

januari 2013 is namelijk voor bestuurders en toezichthouders de Wet Normering Topinkomens 

(WNT) van toepassing. Voor woningcorporaties is hierin een staffel opgenomen naar de grootte van 

de corporaties.  Op basis van deze staffel is na de overgangsregeling een neerwaarste aanpassing van 

de honorering noodzakelijk, ingaande per 1 januari 2017. 

De raad conformeert zich aan de WNT, maar kan zich niet vinden in de gehanteerde staffel. Naar 

haar mening wordt onvoldoende rekening gehouden met de verantwoordelijkheid en de benodigde 

deskundigheid van zowel bestuurder als toezichthouder bij een kleine corporatie. Van zowel 

bestuurder als toezichthouder wordt een zeer hoge kwaliteit verwacht. De raad ondersteunt dan ook 

het verzet dat door de VTW en de Nederlandse Vereniging van Bestuurders Woningcorporaties 

(NVBW) is aangetekend tegen de staffel.  

Werkgeversrol 

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor een goed bestuur, onder meer door 

benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse evaluatie van het bestuur. In 2012 is de samenstelling van 

het bestuur niet gewijzigd. De heer M. Bogerd is, na zorgvuldige consultatie en afweging, met ingang 

van 1 juli 2012 voor 4 jaar herbenoemd. 

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 (als 

directeur van Habeko wonen). Het salarisniveau ligt enigszins boven de geldende nieuwe 

beloningscode van de VTW en de NVBW voor bestuurders van woningcorporaties van een corporatie 

van deze grootte en is aan het eind van de benoemingsperiode (30 juni 2012), bij herbenoeming 

opnieuw besproken in de raad. Besloten is de afspraken die in 2008 zijn gemaakt na te komen, omdat 

het verschil tussen de beloning in de beloningscode en het maximum van de beloning van de 

bestuurder minimaal is.  

In het voorgaande is al gesproken over de WNT. Voor de directeur-bestuurder heeft deze nieuwe 

wetgeving na een overgangsperiode van vier jaar, zeer grote financiële consequenties. De raad kan 

zich niet vinden in een aanpassing met een dergelijke omvang. Ook om deze reden ondersteunt de 

raad dan ook de acties van het VTW en de NVBW.  



44 
 

In het onderstaande zijn de beloningsgegevens opgenomen van de directeur bestuurder, conform de 

structuur van de WNT.   

Beloning (brutoloon, inclusief bijtelling auto) € 108.039 

Sociale verzekeringspremies   €      9.023 

Onkostenvergoedingen     €         184 

Beloning op termijn (pensioenlasten)  €   22.867 

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 raad ingestelde remuneratiecommissie. 

De raad heeft in een vergadering buiten aanwezigheid van het bestuur en na schriftelijk overleg het 

functioneren van de directeur-bestuurder besproken. Met de directeur-bestuurder zijn de 

uitkomsten van dit overleg teruggekoppeld in de vorm van een beoordelingsgesprek. 

Tenslotte 

De raad van commissarissen heeft waardering voor het vele werk dat door de directeur-bestuurder 

en de organisatie gedaan is, zoals het op een uitstekende wijze zorgen voor de (financiële) 

continuïteit van Habeko wonen, goede en open contacten met de belanghouders, 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 2013. 
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Rijnwoude 22 april 2013,   

de raad van commissarissen: 

 

 

 

de heer T.J.J. Olierook    de heer A. Kerssies 

voorzitter     lid 

 

 

 

 

mevrouw E.W.M. Aalsma   mevrouw H.F.M. van Oldeniel 

vice-voorzitter     lid 

      

 

 

 

de heer P.J.D. van 't Hart 

lid 
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Bijlage 1: Samenstelling raad van commissarissen 

 

Per 31 december 2012 was de raad van commissarissen als volgt samengesteld: 

naam geboorte - 

datum 

functie deskundigheids-

gebied 

beroep nevenfuncties 

T.J.J. Olierook 23-09-1956 voorzitter marketing directeur lid bestuur St. Ned. Top 40 te 

Hilversum 

lid rvc Noordwijkse woningstichting  

lid beleggingscommissie parochie 

Heilige Thomas  

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 

voorzitter St. Welzijn te Koudekerk a/d 

Rijn 

voorzitter St. PWA bad te Koudekerk 

a/d Rijn 

lid stuurgroep projectontwikkeling 

Protestantse Kerken te Koudekerk a/d 

Rijn 

 

E.W.M. 

Aalsma 

13-07-1961 lid projectontwikkeling directeur Yogadocente 

lid rvc WOONopMAAT te Heemskerk 

lid rvt Wormer Wonen 

H.F.M. van 

Oldeniel 

23-10-1962 lid welzijn, zorg, 

onderwijs 

directeur voorzitter rvt Herstelcentrum de 

Wiltzangk te Bilthoven 

secretaris dagelijks bestuur VGU 

P.J.D. van 't 

Hart 

20-08-1968 lid financiën interim-

manager/ 

consultant 

voorzitter rvt SSBA te Alkemade 

vice-voorzitter JJB te Hazerswoude-

Rijndijk 

 

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 benoemd worden. Herbenoeming is 1 keer 

mogelijk voor een periode van vier jaar.  
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Bijlage 2: Zittingstermijn en commissies raad van commissarissen en 

nevenfuncties directeur-bestuurder 
 

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

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. E.W.M. Aalsma 01-01-2012 01-01-2016 01-01-2020 

Mevr. H.F.M. van 

Oldeniel 

01-01-2012 01-01-2016 01-01-2020 

Dhr. P.J.D. van 't Hart 19-12-2012 19-12-2016 19-12-2020 

 

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

De raad van commissarissen heeft uit zijn midden diverse commissies ingesteld. Deze commissies 

waren in 2012 als volgt samengesteld: 

commissie naam functie benoemd per aftredend per 

remuneratiecommissie A. Kerssies voorzitter 2011 2015 

remuneratiecommissie T.J.J. Olierook lid 2011 2016 

selectiecommissie T.J.J. Olierook Lid 2011 2016 

selectiecommissie C.P. de Jong voorzitter 2011 2012 

auditcommissie C.P. de Jong voorzitter 2012 2012 

auditcommissie E.W.M. Aalsma lid 2012 2015 

 

Nevenfuncties bestuurder 

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

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

• Voorzitter Stichting Woonmarkt Rijnstreek 

• Penningmeester Directeurenkring kleine corporaties Zuid-Holland 

• Voorzitter VVE Pr. Amaliastraat te Benthuizen 

• Voorzitter VVE ’t Regthuys te Hazerswoude-Dorp 

  

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

• Penningmeester Muziek- en Toneelvereniging St. Matthias te Warmond 

• Lid Raad van Toezicht Fioretti College te Lisse 
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Bijlage 3: 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 

T.J.J. Olierook voorzitter € 6.303,- € 360,- € 6.663,- 

C.P. de Jong vice-voorzitter € 5.252,- € 360,- € 5.612,- 

A. Kerssies lid € 5.252,- € 360,- € 5.612,- 

E.W.M. Aalsma lid € 5.252,- € 360,- € 5.612,- 

H.F.M. van Oldeniel lid € 5.252,- € 360,- € 5.612,- 
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Bijlage 4: Overzicht toewijzingen naar inkomenscategorie 

Dit overzicht betreft de in 2012 verhuurder sociale huurwoningen. 

Aantallen eenpersoonshuishoudens waaraan verhuurd in 2012 

Categorie 
huishouden 

Inkomen ≤ kwaliteitskoringsgrens 
huurtoeslag 

> kwaliteitskoringsgrens 
huurtoeslag en ≤ laagste 
aftoppingsgrens 
huurtoeslag 

> laagste 
aftoppingsgrens 
huurtoeslag 

Eenpersoons ≤ inkomensgrens 
huurtoeslag 1 en 2 
personen 

13 7 2 

Eenpersoons ≥ inkomensgrens 
huurtoeslag 1 en 2 
personen 

4 19 8 

Eenpersoons 
ouderen 

≤ inkomensgrens 
huurtoeslag 1 en 2 
personen ouderen 

5 2 1 

Eenpersoons 
ouderen 

≥ inkomensgrens 
huurtoeslag 1 en 2 
personen ouderen 

1 0 0 

 

Aantallen tweepersoonshuishoudens waaraan verhuurd in 2012 

Categorie 
huishouden 

Inkomen ≤ kwaliteitskoringsgrens 
huurtoeslag 

> kwaliteitskoringsgrens 
huurtoeslag en ≤ laagste 
aftoppingsgrens 
huurtoeslag 

> laagste 
aftoppingsgrens 
huurtoeslag 

Tweepersoons ≤ inkomensgrens 
huurtoeslag 1 en 2 
personen 

0 4 1 

Tweepersoons ≥ inkomensgrens 
huurtoeslag 1 en 2 
personen 

0 1 1 

Tweepersoons 
ouderen 

≤ inkomensgrens 
huurtoeslag 1 en 2 
personen ouderen 

0 3 2 

Tweepersoons 
ouderen 

≥ inkomensgrens 
huurtoeslag 1 en 2 
personen ouderen 

1 1 1 

 

Aantallen drie- en meerpersoonshuishoudens waaraan verhuurd in 2012 

Categorie 
huishouden 

Inkomen ≤ kwaliteitskoringsgrens 
huurtoeslag 

> kwaliteitskoringsgrens 
huurtoeslag en ≤ laagste 
aftoppingsgrens 
huurtoeslag 

> laagste 
aftoppingsgrens 
huurtoeslag 

Meerpersoons ≤ inkomensgrens 
huurtoeslag 
meerpersoons 

0 6 1 

Meerpersoons ≥ inkomensgrens 
huurtoeslag 
meerpersoons 

0 1 2 

Meerpersoons 
ouderen 

≤ inkomensgrens 
huurtoeslag 
meerpersoons 
ouderen 

0 0 0 

Meerpersoons 
ouderen 

≥ inkomensgrens 
huurtoeslag 
meerpersoons 
ouderen 

0 0 0 
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Bijlage 5: Overzicht toewijzingen conform DAEB regelgeving 

Dit overzicht betreft de in 2012 verhuurder sociale huurwoningen. 

Categorie aantal percentage 

Contracten met toewijzingsinkomen lager of gelijk aan 34085 euro 83 95,4% 

Contracten met toewijzingsinkomen hoger dan 34085 euro 4 4,6% 

 
87 100,0% 
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Bijlage 6: Kengetallen 
            
       2012 2011 2010 2009 2008 

Gegevens woningbezit          

Aantal verhuureenheden in exploitatie:        
• Sociale huurwoningen     1781 1793 1757 1736 1756 
• Commerciële woningen     29 28 22 22 22 
• Woningen bestemd voor sloop    23 23 0 0 48 
• Overige wooneenheden     35 35 16 16 16 
• Overige gebouwen     2 2 1 1 1 
• Garages     13 13 13 13 13 

Subtotaal      1883 1894 1809 1788 1856 
• In aanbouw woningen     0 0 76 51 0 
• In aanbouw overige wooneenheden   0 0 19 0 0 
• In aanbouw overige gebouwen    0 0 2 0 0 

Totaal       1883 1894 1906 1839 1856 
            

Voorraad woningen V.O.V.     52 41 31 27 7 
            

WOZ waarde (x € 1 miljoen)                                
Sociaal6       Ca 353 Ca. 343 ca 347 Ca. 353 Ca. 345 
Commercieel      6 5 5 5 5 

            

Onderhoudskosten          

Kosten dagelijks– en mutatieonderhoud per woning 314 446 376 510 469 
Kosten planmatig onderhoud per woning  843 986 563 677 952 

Totaal onderhoud per woning    1.157 1.432 939 1.187 1.421 
            

Prijs- en kwaliteitsverhouding         

Gemiddeld aantal punten WWS per 1 juli   149,4 149,1 144,1 142,9 142,9 
Gemiddelde netto huurprijs    462,0 448,5 434,3 421,4 413 
Huur in % van max. toegestane huur   64,5 64,2 65,3 64,7 64,3 
Gemiddelde huurverhoging in %    2,3 1,3 1,2 2,5 1,6 

            
Verhuren van woningen          

Huurachterstand in % netto jaarhuur   0,46          0,44 0,51 0,48 0,42 
Huurderving in % van bruto jaarhuur   0,45                  0,44 0,46 0,32 0,22 
Aantal mutaties  (excl. nieuwbouw)   107 126 75 89 85 
Mutatiegraad in % op jaarbasis     5,8 7,2 4,3 5,1 4,8 

            
Verkoop Koopgarant          

Aantal verkochte woningen bij mutatie   10 10 4 4 0 
Aantal verkochte woningen bij nieuwbouw  0 0 0 0 0 
Aantal verkochte won. zittende huurders  1 0 0 16 0 
Aantal terugkoop/weder verkoop woningen 1 2 1 0 0 
  

                                                           
6
 In 2011 was de in 2011 opgeleverde nieuwbouw nog niet voor volledige waardering in de woz waarde opgenomen 
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      2012 2011 2010 2009 2008 

Vrije Verkoop             

Aantal verkochte woningen bij mutatie   0 1 0 0 0 
            

Financiële continuïteit           

Solvabiliteit      33,4              30,7             32,5              32,2                27,9                
Liquiditeit (current ratio)     2,30              0,35              0,16              0,75                0,61                
Rentabiliteit eigen vermogen    14,2                   9,7                9,7                21,9                8,9                  
Rentabiliteit totaal vermogen    7,0                     5,2                3,0                9,9                  5,7                  
Interne financiering per vhe    15.043              12.844         12.156         11.048           8.306              
Operationele cashflow per woning   2.141                2.428           2.672           1.082              1.313              
Interest-coverage ratio (ICR)    3,36                   4,00              4,1                2,2                  2,5                  
Debt service coverage ratio (DSCR)   1,8                     2,3                2,5                1,4                  1,5                  

            
Treasury         

Gemiddeld rentepercentage in %    4,24 4,34 4,42 4,79 4,73 
Som nieuwe leningen (x € 1000,-)    4.500                13.500 4.500 0 4.000 
Som schuldrestant renteherz. (x € 1000,-)  2.834 0 1.575 1.454 1.474 

            
Balans en winst- en verliesrekening (x € 1.000,-)    
Eigen vermogen      28.130 24.159 21.808 19.600 15.300 
Huren       10.202 9.581 9.132 9.032 8.827 
Vergoedingen           257  199 213 218 208 
Jaarresultaat      4.001 2.351 2.209 4.299 1.369 

            
Personeel           

Kantoor       16 16 14 14 13 
Buitendienst      1 1 1 1 1 
Totaal       17 17 15 15 14 
Aantal fte’s      15,4 15,4 13,4 13,2 12,6 
Ziekteverzuimpercentage in %    5,6           4,3            9,0            10,0              3,6  
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JAARREKENING 2012 
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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

. Sociaal Vastgoed in exploitatie 64.679.724 64.592.323

. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 770.602 1.555.800

. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 666.722 517.995

Totaal 66.117.049 66.666.117

Vastgoedbeleggingen

. Commercieel vastgoed in exploitatie 4.298.598 4.372.094

. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 7.135.620 5.856.568

Totaal 11.434.218 10.228.662

TOTAAL VASTE ACTIVA 77.551.266 76.894.779

VLOTTENDE ACTIVA

. Huurdebiteuren 14.744 26.869

. Belastingen 33.713 69.847

. Overige vorderingen 196.889 13.511

. Overlopende activa 136.274 89.860

Totaal 381.620 200.088

Liquide middelen 6.325.925 1.510.355

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 6.707.545 1.710.443

TOTAAL 84.258.812 78.605.222
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Balans per 31 december 2012 na resultaatbestemming

v v

P A S S I V A Ref. Boekjaar Voorgaand

boekjaar

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves 28.130.406 24.159.115

Voorzieningen

. Voorziening latente belastingverplichting 362.193 1.662.743

. Voorziening personele kosten 70.882 72.145

Totaal 433.075 1.734.888

LANGLOPENDE SCHULDEN

. Leningen kredietinstellingen 45.716.883 42.031.757

. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken

   verkocht onder voorwaarden 7.058.350 5.856.568

Totaal 52.775.233 47.888.325

KORTLOPENDE SCHULDEN

. Schulden aan kredietinstellingen 814.875 1.000.844

. Schulden aan leveranciers 669.810 1.713.062

. Belastingen en premies sociale verzekeringen 151.448 635.240

. Schulden ter zake van pensioenen 18.083 0

. Overige schulden 103.747 161.231

. Overlopende passiva 1.162.136 1.312.518

Totaal 2.920.099 4.822.894

TOTAAL 84.258.812 78.605.222
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Winst- en verliesrekening 

 

 

Woningbouwvereniging Habeko wonen te Rijnwoude

v v v

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2012

Boekjaar Begroting Voorgaand

2012 2012 boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

. Huuropbrengsten 10.201.845 10.217.000 9.580.681

. Opbrengsten servicecontracten 256.530 259.000 199.202

. Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 0 0 175.223

. Overige bedrijfsopbrengsten 17.408 16.000 87.249

Som der bedrijfsopbrengsten 10.475.782 10.492.000 10.042.355

BEDRIJFSLASTEN

. Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 2.232.925 2.365.000 1.327.528

. Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa

  en vastgoedportefeuille 1.007.564 0 0

. Lonen en salarissen 799.791 831.000 732.363

. Sociale lasten 145.287 143.000 115.070

. Pensioenlasten 161.460 178.000 147.082

. Onderhoudslasten 2.097.104 2.536.000 2.624.529

. Leefbaarheid 77.455 52.000 47.227

. Lasten servicecontracten  242.299 235.000 184.807

. Overige bedrijfslasten 1.224.479 1.301.000 1.275.869

Som der bedrijfslasten 7.988.364 7.641.000 6.454.475

NIET GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN

VASTGOEDPORTEFEUILLE 1.272.362 433.000 1.194.897

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 175.614 26.000 149.371

. Rentelasten en soortgelijke kosten 1.898.351 1.925.000 1.753.623

Saldo financiële baten en lasten (1.722.737) (1.899.000) (1.604.252)

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

VOOR BELASTINGEN 2.037.043 1.385.000 3.178.525

. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 362.193 366.000 827.765

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

NA BELASTINGEN 1.674.850 1.019.000 2.350.760

.Buitengewone baten en lasten (2.326.018) 0 0

RESULTAAT NA BELASTINGEN 4.000.868 1.019.000 2.350.760
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Toelichting waarderingsgrondslagen  
 

Stelselwijzigingen 
 
Op 31 januari 2012 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) de herziene Richtlijn 645 Toegelaten 

Instellingen volkshuisvesting gepubliceerd. Toepassing van deze Richtlijn is verplicht voor 

verslagjaren vanaf 2012. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Richtlijn versie 2005 zijn: 

• Het classificeren en kwalificeren van de onroerende zaken in exploitatie 

• Het aanscherpen van het actuele waarde begrip voor het sociaal en commercieel vastgoed 

• De methode van afschrijvingen 

• De verwerking van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (VOV) 

• Het opnemen van aangepaste modellen voor de balans en winst- en verliesrekening 

• De verwerking van de vennootschapsbelasting 

• Het niet langer verplicht opnemen van een mutatie overzicht bedrijfswaarde in de toelichting 

• Geen specifieke voorgeschreven verwerking van de gecombineerde bouwprojecten 

• Het niet langer toestaan van het toepassen van de rentabiliteitswaardecorrectie op de 
leningenportefeuille 

 

In 2012 hebben zich op grond van de overgang naar de herziene RJ 645 bij Habeko wonen de 

volgende stelselwijzigingen voorgedaan: 

• Het vastgoed in exploitatie is geclassificeerd naar de categorieën sociaal vastgoed en 
commercieel vastgoed, waarbij het sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel wordt aangemerkt. 
Als waarderingsgrondslag is gekozen voor de historische kostprijs met minimumwaardering 
op basis van de bedrijfswaarde. Voor het commerciële vastgoed is de waarderingsgrondslag 
ook de historische kostprijs met minimumwaardering actuele waarde op basis van de WOZ 
(toetsing met discounted cashflow methode DCF). 

• Ter bepaling van de minimumwaardering van het sociaal vastgoed in exploitatie werd tot en 
met 2011 een andere basis voor de actuele waarde, in casu bedrijfswaarde, gehanteerd dan 
vanaf 1 januari 2012. De rentabiliteitswaardecorrectie wordt niet langer toegerekend en de 
minimum levensduur bij afwezigheid van andere concrete beleidsvoornemens is gewijzigd 
van 10 naar 15 jaar. Daarnaast is de maximale termijn van inrekenen huurharmonisatie en 
verkopen gesteld op 5 jaar. 

• Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (verdere aanscherping naar actuele waarde 
als vastgoedbelegger). De waarde van de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden is 
in begin 2012 32.577 euro lager dan eind 2011. De hiermee in verband houdende 
terugkoopverplichting inzake onroerende zaken VOV is 3.000 euro lager gewaardeerd dan 
eind 2011. 

• De complexindeling in produktmarktcombinaties (PMC) is gewijzigd. De sociale vastgoed 
portefeuille en de commerciële vastgoed portefeuille zijn ieder één afzonderlijke PMC. 
Hiermee is de waardering meer in lijn gebracht met de interne bedrijfsvoering. 

 

Op basis van deze stelselwijzigingen is het vermogen per 1 januari 2012 herrekend. Het eigen 

vermogen is afgenomen met een bedrag van 29.577 euro. Deze daling komt geheel tot uiting in de 

overige reserves. Dit geeft het navolgende overzicht: 

  



58 
 

Overige reserves per 31 december 2011   € 24.159.115 

Correctie stelselwijziging 

Onr. zaken verkocht onder voorwaarden € -/-32.577 

Terugkoopverplichting onr. zaken  €        3.000 

Totaal correctie stelselwijziging        €   -/- 29.577 

Overige reserves per 1 januari 2012    € 24.129.538 

 

Tevens is er een splitsing van het eigen vermogen in een gerealiseerd deel en een ongerealiseerd 

deel. Het ongerealiseerde deel bedraagt per 1 januari 2012 3.979.502 euro. Dit bedrag 

vertegenwoordigt de opbrengstwaarde van woningen verkocht onder de Koopgarant regeling. 

 

Het resultaat over 2012 op basis van de nieuwe grondslagen bedraagt 4.000.868 euro. Indien op de 

oude grondslagen zou zijn gewaardeerd, zou het resultaat niet materieel anders zijn geweest. De 

wijziging van waardering onroerend zaken verkocht onder voorwaarden veroorzaakt dit verschil. 

 

De vergelijkende cijfers over het boekjaar 2011 zijn herrekend naar de nieuwe 

waarderingsgrondslagen. 

 

Schattingswijzigingen 
In 2012 is de afschrijvingsmethodiek van de materiële vaste activa in exploitatie gewijzigd van 

annuïtair naar lineair. Voor het kalenderjaar zijn hierdoor de afschrijvingslasten met circa 0,9 miljoen 

euro toegenomen. Door deze schattingswijziging verlopen de afschrijvingen vanaf heden lineair in 

plaats van progressief. Hierdoor zullen ook de komende jaren de afschrijvingslasten hoger liggen dan 

onder de annuïtaire methode. Habeko wonen heeft in 2012 in het kader van strategisch 

voorraadbeheer per technisch complex bepaald wat de economische en  technische levensduur is. 

Deze (voornamelijk) levensduurverlenging heeft consequenties voor de afschrijvingsduur en hoogte 

van het actief7. 

 

In het kader van de bepaling van de bedrijfswaarde van de materiële vaste activa in exploitatie zijn 

schattingswijzigingen doorgevoerd die nader uiteengezet zijn in de toelichting op sociaal vastgoed 

(toelichting bedrijfswaarde). 

 

Presentatiewijziging 
In de herziene Richtlijn 645 zijn aangepaste modellen voor de balans en resultatenrekening 

voorgeschreven. In de balans is een aantal posten toegevoegd en dit geldt ook voor de 

resultatenrekening. Daarnaast heeft Habeko wonen passend binnen de herziene Richtlijn 645 

gekozen voor het uitgebreidere categoriaal model. 

  

                                                           
7
 Met het actief wordt bedoeld al het sociale en commerciële vastgoed 
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Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur 

van Habeko wonen zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor 

de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 

BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de 

bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningpost. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Regelgeving 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepaling van het Besluit beheer sociale 

huursector, Titel 9 Boek 2 BW, en hoofdstuk 645 van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving en de 

stellige uitspraken van de overige hoofdstukken van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, 

uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, 

vindt waardering plaats tegen de verkrijgingprijs. 

Materiële vaste activa 

 

Algemene uitgangspunten 

Tenzij bij de afzonderlijke balansposten iets anders wordt vermeld, gelden voor alle materiële vaste 

activa de volgende algemene uitgangspunten. 

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te rekenen 

uitgaven onder aftrek van afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Op 

grond wordt niet afgeschreven. 

  

Tevens worden de rente tijdens de bouw op vreemd vermogen en direct toerekenbare interne 

kosten alsmede transactiekosten geactiveerd. Er wordt rekening gehouden met bijzondere 

waardeverminderingen die op de balansdatum worden verwacht. 

Verwerking van groot onderhoud 

Habeko wonen verwerkt de kosten van groot onderhoud aan haar materiële vaste activa als 

onderdeel van de boekwaarde indien wordt voldaan aan de criteria voor activering. De geactiveerde 

kosten worden als afzonderlijke component gepresenteerd. 

Sociaal vastgoed in exploitatie  

Typering 

Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het 

maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen 

huurprijsniveau dat door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt 

vastgesteld. Vanaf 1 januari 2012 is deze grens 664,66 euro (2011: 652,52 euro). Maatschappelijk 

vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties en wordt 

genoemd op de bijlage zoals deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie van 

15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. 
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Kwalificatie 

Habeko wonen kwalificeert het sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel, aangezien Habeko wonen een 

beleid heeft dat gericht is op het realiseren van de volkshuisvestelijke taken. Het volkshuisvestelijk 

beleid staat hierbij centraal. 

Ter invulling van het begrip actuele waarde waardeert Habeko wonen de laagste van de 

vervangingswaarde of de bedrijfswaarde voor haar bezit. 

Componenten 

Binnen het vastgoed worden componenten onderkend met een verschillende levensduur. Naast de 

grond (geen afschrijving) en de opstal worden installaties en inventaris onderkend. Van een 

afzonderlijke component is sprake indien deze component meer dan 10 procent uitmaakt van de 

waarde van het actief. Of indien de afschrijvingslast (als gevolg van een afwijkende levensduur van de 

component ten opzichte van de opstal) meer dan 10 procent afwijkt van de situatie dat geen 

component zou zijn onderkend. 

Complexindeling 

Complexen worden gedefinieerd op basis van groepen van gelijksoortige activa 

(kasstroomgenererende eenheid). Deze worden gedefinieerd op basis van onderkende product-

marktcombinaties met betrekking tot de huurwoningen. Habeko wonen heeft binnen de product- 

marktcombinaties onderscheid gemaakt tussen sociaal vastgoed en commercieel vastgoed. 

Bepaling bedrijfswaarde sociaal vastgoed 

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van 

activa toe te rekenen toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening van 

het bedrijf. De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de geprognosticeerde 

kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten 

over de geschatte resterende looptijd van de investering.  

 

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste 

schatting van het bestuur weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen 

zijn gedurende de resterende levensduur van het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de eind 

2012 intern geformaliseerde meerjaren begroting en bestrijken een periode van 5 jaar. Voor latere 

jaren wordt uitgegaan van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente 

alsmede genormeerde lastenniveaus. De kosten van planmatig onderhoud worden voor de eerste 10 

jaar gebaseerd op een gedetailleerde in de bedrijfsbegroting opgenomen onderhoudsbegroting, 

daarna worden interne normen gehanteerd.  

 

Bij de bedrijfswaardeberekening op basis van voorschriften CFV en de herziene RJ 645 gelden de 

volgende uitgangspunten:  

• jaarlijkse huurverhogingen van 2,00 procent (ten opzichte van voorgaand jaar ongewijzigd) 

• huurderving eerste 5 jaar 0,50 procent, daarna jaarlijks 1,00 procent (ten opzichte van 

voorgaand jaar ongewijzigd) 

• huurharmonisatie tot 73 procent en 80 procent van de maximaal redelijke huur (voorgaand 

jaar nog gemaximeerd op 70 procent) en alleen eerste 5 jaar ingerekend 
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• looninflatie gelijk gehouden aan inflatie van 2,00 procent per jaar (voorgaand jaar was de 

inflatie na 5 jaar + 1,00 procent) 

• alle variabele kosten zijn aan de kasstroomgenerende eenheden als interne kosten 

doorbelast 

• kostenstijging algemeen eerste 5 jaar 2,00 procent, daarna 3,00 procent (voorgaand jaar 

alleen eerste 5 jaar afwijkend met 2,50 procent) 

• disconteringsvoet 5,25 procent (ten opzichte van voorgaand jaar ongewijzigd) 

• genormeerde kosten voor klachten- en mutatieonderhoud conform bedrijfseconomische 

interne norm zoals gehanteerd in de onderhoudsbegroting (systematiek ten opzichte van 

voorgaand jaar ongewijzigd) 

• kosten van planmatig onderhoud eerste 10 jaar conform onderhoudsbegroting voor de 

eerstkomende 10 jaar, daarna een bedrijfseconomische norm per verhuureenheid 

afhankelijk van stadia levensduur (systematiek ten opzichte van voorgaand jaar ongewijzigd) 

• groot onderhoud levensduurverlengend wordt alleen meegenomen indien Habeko wonen 

zich juridisch verbonden heeft tot uitvoering van dit onderhoud (voorgaand jaar werd 10 jaar 

conform de begroting opgenomen) 

• verkopen onder voorwaarden worden conform de bedrijfsbegroting voor 5 jaar ingerekend 

(voorgaand jaar werd 10 jaar verkopen onder voorwaarden in de begroting opgenomen) 

• een restwaarde van de grond gelijk aan de historische kostprijs (ongewijzigd ten opzichte van 

voorgaand jaar) dit in afwijking van de aanbeveling van de werkgroep RJ 

• de minimale levensduur is gesteld op 15 jaar tenzij vanuit planvorming een kortere 

levensduur gerechtvaardigd is (voorgaand jaar minimaal 10 jaar) 

• Habeko wonen heeft in 2012 in het kader van strategisch voorraadbeheer per technisch 

complex bepaald wat de economische en/of technische levensduur is en deze aangepast in 

de bedrijfswaarde 

• verhuurderheffing is alleen voor 2013 ingerekend 

• extra inkomensafhankelijke huurverhoging is niet ingerekend 

• de heffingsbijdrage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en de te betalen 

vennootschapsbelasting maken geen onderdeel uit van de bedrijfswaarde (uitgangspunt 

gelijk aan voorgaand jaar) 

 

Bij de bepaling van de bedrijfswaarde wordt niet langer rekening gehouden met de 

rentabiliteitswaardecorrectie van de bestaande leningenportefeuille en beleggingen. De 

rentabiliteitswaardecorrectie betrof het tijdelijke verschil tussen de contante waarde van de 

verwachte kasstromen uit hoofde van leningen en beleggingen en de waardering van deze posten op 

de balans. 

 

Habeko wonen is van mening dat deze bedrijfswaarde geen volledig inzicht geeft in haar 

beleidswaarde. Derhalve heeft zij de navolgende aanpassingen in de bedrijfswaarde doorgevoerd 

zodat deze waarde inzicht geef in ons beleid. De aanpassingen zijn: 

• aanpassing disconteringsvoet van 5,25 procent naar 4,88 procent 

• huurverhoging 2013 wordt 2,5 procent ipv 2 procent 

• inrekenen inkomensafhankelijke huurverhoging van 1,5 procent voor 5 jaar 
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• inrekenen inkomensafhankelijke huurverhoging van 0,5 procent voor de doelgroep van 

33.000 euro tot 43.000 euro voor 2 jaar en 2,5 procent voor de doelgroep boven de 43.000 

euro ook voor 2 jaar 

• inrekenen verhuurderheffing tot einde exploitatie van de verhuureenheden 

• aanpassen saneringsbijdrage op 400.000 euro per jaar, voor 4 jaar. 

De uitkomsten van deze bedrijfswaarde worden naast de verplichte bedrijfswaarde gepresenteerd. 

De effecten van de verhuurderheffing en extra huurverhoging heeft een negatief effect op de 

bedrijfswaarde van circa 12 miljoen euro. 

 

Bijzondere waardevermindering 

Habeko wonen beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt 

de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare 

waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de 

kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere 

waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare 

waarde. De realiseerbare waarde heeft Habeko wonen gelijk gesteld aan de bedrijfswaarde. 

Bijzondere waardeverminderingen worden ten laste van de winst- en verliesrekening verantwoord 

onder de bedrijfslasten als ‘Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa en 

vastgoedportefeuille’. 

Terugname van bijzondere waardevermindering 

Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering niet 

meer bestaat of is afgenomen wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet 

hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering 

voor het actief was verantwoord. Het verschil in boekwaarde van het actief direct voor 

herbeoordeling van de bijzondere waardevermindering en direct na deze herbeoordeling wordt als 

terugname van eerdere afwaardering ten gunste van de winst- en verliesrekening verantwoord 

onder de bedrijfslasten als ‘Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa en 

vastgoedportefeuille’. 

Habeko wonen heeft de in het verleden genomen bijzondere waardeverminderingen niet 

teruggenomen. 

Afschrijvingen 

Vanaf 2012 zijn de afschrijvingen niet langer gebaseerd op de annuïtaire methode maar wordt per 

component lineair over de geschatte resterende levensduur afgeschreven over het verschil tussen de 

boekwaarde per 1 januari 2012 en de geschatte restwaarde van (de component van) het actief. 

Indien sprake is van een afwaardering naar lagere bedrijfswaarde dan geldt deze lagere 

bedrijfswaarde vanaf dat moment als basis voor de afschrijvingen in de toekomst. Een lagere 

bedrijfswaarde wordt in zijn geheel toegerekend aan de opstal en overige componenten (op basis 

van het relatieve aandeel in de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs). Dit impliceert dat 

over de oorspronkelijke verkrijgingsprijs van de grond geen afschrijving plaatsvindt. Zo nodig wordt 

de verkrijgingsprijs van de grond zelfstandig op basis van impairment (af)gewaardeerd naar de lagere 

sociale marktwaarde. 
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Indien sprake is van een terugname van een eerdere afwaardering dan geldt de na deze terugname 

resulterende boekwaarde als basis voor de afschrijvingen in de toekomst. Habeko wonen heeft in 

2012 in het kader van strategisch voorraadbeheer per technisch complex bepaald wat de 

economische en/of technische levensduur is. Deze levensduurverlenging heeft consequenties voor 

de afschrijvingsduur en hoogte van het actief.  

 

Afschrijvingstermijnen 

Woningen opstal  50 jaar 

Maatschappelijk vastgoed  40 jaar  

Installaties   25 jaar (of lagere resterende economische levensduur complex) 

Groot onderhoud  25 jaar (of lagere resterende economische levensduur complex)  

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve 

van toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, 

toezicht en directievoering onder aftrek van een bijzondere waardevermindering. Voorts wordt rente 

tijdens de bouw toegerekend. Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van 

de onroerende zaken in ontwikkeling, wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een 

voorziening aan de creditzijde van de balans opgenomen. 

 

Grondposities worden onder deze post verwerkt tegen verkrijgingsprijs met bijkomende kosten. 

Indien de actuele waarde (op basis van taxatie) van de ingenomen grondpositie lager ligt dan de 

boekwaarde vindt afwaardering van de grondpositie plaats ten laste van de post 'overige 

waardeveranderingen immateriële vaste activa en vastgoedportefeuille'.  

 

Rentetoerekening vindt eerst plaats nadat ontwikkelactiviteiten zijn gestart. Afschrijving vindt plaats 

na ingebruikneming van de complexen. 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie  

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn gewaardeerd tegen de 

historische kostprijs, verminderd met de afschrijvingen. Voor de afschrijvingen worden de volgende 

termijnen gehanteerd, bij een lineaire methode: 

 

kantoor    50 jaar 

verbouwing    10 jaar 

inrichting kantoor   10 jaar 

voertuigen    5 jaar 

computerapparatuur/licenties 3 jaar 

Vastgoedbeleggingen 

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten, 

waardestijgingen of beide te realiseren. 
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Algemene uitgangspunten 

De vastgoedbeleggingen, waaronder vastgoedbeleggingen in ontwikkeling, worden gewaardeerd 

tegen verkrijgings- of vervaardingsprijs inclusief kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen 

gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De 

algemene uitgangspunten van materiële vaste activa (zie hiervoor) zijn ook van toepassing op 

vastgoedbeleggingen, tenzij hierna anders is vermeld. 

 

Commercieel vastgoed in exploitatie 

Typering 

Het commercieel vastgoed in exploitatie omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de 

huurtoeslaggrens (ultimo 2012 664,66 euro), het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk 

vastgoed) en het overige commerciële vastgoed. 

 

Een bijzonder waardeverminderingsverlies is het bedrag waarmee de boekwaarde de actuele waarde 

duurzaam overschrijdt en wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt onder de post 

'overige waardeveranderingen immateriële vaste activa en vastgoedportefeuille'. De actuele waarde 

van commercieel vastgoed in exploitatie wordt bepaald op basis van de WOZ. Deze WOZ wordt 

getoetst met de Discounted Cash Flow methode (DCF). De DCF is de contante waarde van 

geprognosticeerde kasstromen gebaseerd op betrouwbare schattingen, ondersteund door de 

bepalingen in bestaande huur- en andere contracten en door extern bewijsmateriaal zoals actuele 

huurprijzen voor gelijksoortige onroerende zaken op dezelfde locatie en in dezelfde staat, en 

gebruikmakend van een disconteringsvoet die de onzekerheid ten aanzien van de hoogte en het 

realisatietijdstip van de kasstromen weerspiegelt. 

 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden lineair 

berekend, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 

moment van ingebruikneming. Op grond wordt niet afgeschreven. 

Actuele waarde ten behoeve van de toelichting 

In de toelichting is de actuele waarde van commercieel vastgoed in exploitatie gebaseerd op de WOZ 

waarde. Habeko wonen hanteert deze invulling van actuele waarde omdat haar primaire doelstelling 

is het beschikbaar stellen van huisvesting hierin neemt optimalisatie van het rendement van haar 

vastgoed slechts een ondergeschikte plaats in. 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Habeko wonen verkoopt bestaande (huur)woningen onder voorwaarden waarbij de koper een 

contractueel bepaalde korting op de reële marktwaarde krijgt. Habeko wonen heeft hierbij een plicht 

tot terugkoop op basis van vooraf overeengekomen voorwaarden. Deze verkooptransacties worden 

gekwalificeerd als financieringstransacties. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn 

gekwalificeerd als een financieringstransactie worden gewaardeerd op basis van actuele waarde. De 

actuele waarde wordt vastgesteld aan de hand van courante prijzen op een actieve markt voor 

gelijksoortige onroerende zaken op dezelfde locatie en in dezelfde staat. 
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De betreffende onroerende zaken worden direct voorafgaand aan de verkoop gewaardeerd tegen 

actuele waarde zijnde de met de koper overeengekomen contractprijs. Winsten of verliezen ontstaan 

door een wijziging in de actuele waarde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden worden 

verantwoord in de winst- en verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet, onder 

de categorie 'Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille'. Daarnaast wordt ten 

laste van de resultaatbestemming een ongerealiseerde reserve gevormd. Deze ongerealiseerde 

reserve betreft het 'ongerealiseerde' positieve verschil tussen de actuele waarde en de historische 

kostprijs. Dit komt tot uiting als zijnde een ongerealiseerd deel van de overige reserve onder het 

eigen vermogen. 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie als vastgoedbelegging, betreft complexen in 

aanbouw ten behoeve van toekomstige verhuurexploitatie als commercieel vastgoed. 

 

De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en indien van toepassing 

verminderd met bijzondere waardeverminderingen. De verkrijgingsprijs bestaat uit materiaalkosten, 

toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering 

en toegerekende rente tijdens de bouw onder aftrek van een bijzondere waardevermindering uit 

hoofde van te dekken stichtingskosten.  

De bijzondere waardevermindering wordt bepaald door het verschil tussen de realiseerbare waarde 

(taxatiewaarde van het object of DCF van exploitatiekasstromen) en de stichtingskosten. Indien de 

bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, 

wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de creditzijde van de 

balans opgenomen. 

 

Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen verkrijgingsprijs met bijkomende 

kosten. Indien de actuele waarde (op basis van taxatie) van de ingenomen grondpositie lager ligt dan 

de boekwaarde vindt afwaardering van de grondpositie plaats ten laste van de post 'overige 

waardeveranderingen immateriële vaste activa en vastgoedportefeuille'.  

 

Rentetoerekening vindt eerst plaats nadat ontwikkelactiviteiten zijn gestart. Afschrijving vindt plaats 

na ingebruikneming van de complexen. 

Vlottende activa 

De vlottende activa worden op nominale waarde gewaardeerd. Ten behoeve van de huurvorderingen 

en overige vorderingen (anders dan huur) op (ex)huurders, is een voorziening voor oninbaarheid 

gevormd. Deze wordt in de balans rechtstreeks in mindering gebracht op de stand van de 

vorderingen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen bestaan uit kas-, banktegoeden en direct opeisbare deposito's (welke een 

looptijd korter hebben dan één jaar) en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Eigen vermogen 

De overige reserves worden op nominale waarde gewaardeerd. Van de totale overige reserves wordt 

het deel dat als niet gerealiseerd wordt beschouwd, apart toegelicht. Het niet gerealiseerde deel van 
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de overige reserves, is ontstaan door de verkooptransacties van onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden welke waarderingstechnisch als financieringstransactie worden gekwalificeerd. 

Voorzieningen 

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. 

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. 

Langlopende schulden 

Leningen kredietinstellingen 

De leningen kredietinstellingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. De aflossingsverplichting 

voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. 

 

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 mutatie van de waarde van de terugkoopverplichting wordt jaarlijks verwerkt via 

'waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten' in de winst- en verliesrekening. 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden zijn opgenomen tegen de nominale waarde. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
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. 

Huuropbrengsten 

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. 

Opbrengsten servicecontracten 

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden 

aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en diensten. De 

bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis van 

daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekosten worden verantwoord 

onder de lasten servicecontracten.  

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 

Hieronder worden de opbrengsten uit ‘vrije’ verkoop van onroerende goederen verantwoord. 

Verantwoording vindt pas plaats op moment van juridische levering. 

 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Hieronder worden onder andere de inschrijfgelden van woningzoekenden, de opbrengsten van 

overige dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord. 

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op basis van de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de 

verwachte gebruiksduur. Met een mogelijke restwaarde wordt rekening gehouden. Op grond wordt 

niet afgeschreven. 

 

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 

toekomstige afschrijvingen aangepast. 

 

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van onroerende en roerende zaken ten dienste van de 

exploitatie zijn opgenomen onder de afschrijvingen. 

Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa en 

vastgoedportefeuille 

De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op afboekingen uit hoofde van 

bijzondere waardevermindering dan wel een terugneming daarvan. Bijzondere waardeveranderingen 

ontstaan door een jaarlijkse toets van de bedrijfswaarde ten opzichte van de waarde gebaseerd op 

historische kostprijs minus cumulatieve afschrijvingen. Bij nieuwbouwprojecten wordt het 
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onrendabele gedeelte van de investering pas verantwoord als de feitelijke aanbesteding heeft 

plaatsgevonden en de definitieve bouwvergunning(en) aan ons is verleend. 

 

Indien de actuele waarde van de ingenomen grondpositie lager ligt dan de boekwaarde vindt 

afwaardering van de grondpositie plaats ten laste van deze post. 

Lonen, salarissen en sociale lasten  

Lonen, salarissen en sociale lasten worden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze op 

grond van de arbeidsvoorwaarden verschuldigd zijn aan werknemers. De lasten zijn toerekenbaar als 

de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de werknemers. 

Pensioenlasten 

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

pensioenpremies. 

Habeko wonen is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds (SPW Stichting Pensioenfonds 

Woningcorporaties) en past de op de CAO gebaseerde pensioenregeling toe. 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. 

Onderhoudslasten 

Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van 

onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in 

het verslagjaar hebben plaatsgevonden. 

  

Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op 

balansdatum worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa. 

 

Het klachten- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen dienst. In 

de winst- en verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort 

salarissen, sociale lasten en pensioenlasten. 

Leefbaarheid 

De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke ingrepen niet zijnde investeringen 

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

leefbaarheid in buurten en wijken ten goede moeten komen. 

Lasten servicecontracten 

De gemaakte servicekosten voor huurders worden verantwoord onder de lasten servicecontracten in 

het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben.  
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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. De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het 

verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke 

verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedbeleggingen in het 

verslagjaar. De opbrengst uit woningen verkocht onder voorwaarden (Koopgarant) worden hier 

verantwoord omdat niet alle risico’s en rechten op economische voordelen zijn overgedragen aan de 

koper. De verkoop onder voorwaarden van Habeko wonen wordt niet als verkooptransactie 

gekwalificeerd maar als financieringstransactie. Het verschil in waardering bij eerste verkoop tussen 

historische kostprijs (materiële vaste activa in exploitatie, sociaal of commercieel) en gehanteerde 

transactieprijs (overeengekomen verkoop op basis van Koopgarantvoorwaarden) wordt hier 

verantwoord als niet gerealiseerd. Realisatie vindt pas plaats bij algehele overdracht van alle risico's 

en rechten op economische voordelen, verkoop zonder voorwaarden. 

In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden heeft Habeko wonen een 

terugkoopverplichting. De prijs is afhankelijk 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 rekening houdend met de contractvoorwaarden. De 

waardeverandering van de terugkoopplicht inzake de onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden wordt hier verantwoord. 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Onder deze post worden onder meer de op het boekjaar betrekking hebbende baten inzake 

liquiditeiten in de vorm van tegoeden (rekening courant, spaarrekening en deposito) bij onze 

bankier, externe beleggingen en vorderingen verantwoord. Ook ontvangen heffingsrente van de 

belastingdienst in het kader van de verschillende belastingvormen (VPB, BTW, LB) worden hier 

verantwoord (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 en soortgelijke kosten 

Onder deze post zijn de verschuldigde rentelasten op langlopende leningen opgenomen, waarbij 

rekening is gehouden met transitorische rente. Eventueel verschuldigde heffingsrente aan de 

belastingdienst in het kader van de verschillende belastingvormen (VPB, BTW, LB) 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 belastingbaat 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. 
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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 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 belastingbaat 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 belastingbaat 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 en lasten 

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit 

gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van 

de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2012  
(x € 1,-)       Boekjaar  Vorig boekjaar 

Materiële vaste activa       

          
Sociaal vastgoed in exploitatie    64.679.724  64.592.323 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 770.602  1.555.800 
Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie 666.722  517.995 

          
Totaal       66.117.049   66.666.117 

          
Sociaal vastgoed in exploitatie       

          
Deze post is als volgt samengesteld:      

          
Woningen en woongebouwen    64.546.513  64.453.481 
Onroerende zaken niet zijnde woningen  131.049  134.516 
Overige zaken       2.163  4.326 

          
Totaal onroerende en roerende zaken in exploitatie  64.679.724  64.592.323 

          
Woningen en woongebouwen       
Aanschafwaarde    78.078.926  62.988.212 
Cumulatieve afschrijvingen    -13.625.445  -12.737.865 

Boekwaarde begin boekjaar    64.453.481  50.250.347 

          
Mutaties in het boekjaar       
• investeringen       2.345.981  15.691.226 
• correctie aanschafwaarde i.v.m. verkoop woningen VOV -318.861  -346.296 
• correctie afschrijvingen i.v.m. verkoop woningen VOV  127.001  115.883 
• correctie aanschafwaarde i.v.m. volledig afgeschreven 7.678  -254.216 
• correctie cum. afschr. i.v.m. volledig afgeschreven  -7.678  254.216 
• afschrijvingen       -2.050.302  -1.257.679 
• herclassificatie aanschafwaarde    -19.678  0 
• herclassificatie afschrijvingen    8.891  0 

Saldo mutaties       93.032  14.203.134 

          
Saldo einde boekjaar       
Aanschafwaarde    80.094.046  78.078.926 
Cumulatieve afschrijvingen    -15.547.534  -13.625.445 

       
Boekwaarde einde boekjaar    64.546.513  64.453.481 

 

In 2012 is er circa 2,3 miljoen euro aan groot onderhoud geactiveerd inzake uitgevoerde 

verbeteringen aan 75 woningen te Hazerswoude-Dorp. Het gaat hier om diverse 

levensduurverlengde ingrepen (gevelwerkzaamheden en inpandige werkzaamheden). Daarnaast is er 

voor circa 40.000 euro aan individuele verbeteringen uitgevoerd (CV, dakramen, vaste trap etc.). 

Deze verbeteringen worden door de huurders zelf aangevraagd, waarbij voor alle uitgevoerde 

woningverbeteringen kostendekkende huurverhogingen worden overeengekomen met de huurders. 
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In 2012 is onder de correctie de desinvestering opgenomen inzake 11 sociale huurwoningen die 

onder de voorwaarden van de Koopgarantregeling verkocht zijn. 9 verkopen na mutatie en 2 

verkopen aan zittende huurders. 

Eind 2012 is er 1 woning door de nieuwe huur na mutatie overgegaan van sociaal vastgoed naar 

commercieel vastgoed. Deze herclassificatie betreft de woning Pr. Bernhardstraat 55 te Koudekerk 

aan den Rijn. 

 

Al het sociaal vastgoed is 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 in de dekkingsvoorwaarden uitgesloten. 

 

De WOZ waarde 2012 (peildatum 1 januari 2011) van alle in exploitatie (verhuur) zijnde sociale 

woningen bedraagt ongeveer 353 miljoen euro (inclusief de WOZ van in 2011 opgeleverde 

nieuwbouw, circa 11 miljoen euro). In 2011 was deze waarde circa 343 miljoen euro , waarbij de in 

2011 opgeleverde nieuwbouw nog niet voor volledige waardering in de WOZ was opgenomen, circa 2 

miljoen euro . Bij deze WOZ waarde is rekening gehouden met de verkochte woningen tot en met 

2012 en met eventuele herclassificatie van individuele woningen. 

 

De actuele waarde, gebaseerd op basis van de aanbevelingen van de werkgroep RJ, bedraagt circa 95 

miljoen euro. Ten opzichte van voorgaand verslagjaar is de bedrijfswaarde met 13 miljoen euro 

gemuteerd (de bedrijfswaarde bedroeg per 1 januari 2012 82 miljoen euro). 

 

De actuele waarde gebaseerd op onze eigen bedrijfswaarde parameters, bedraagt 86 miljoen euro. 

Het grootste verschil wordt veroorzaakt door de verhuurderheffing. 

 

Onroerende zaken niet zijnde woningen  Boekjaar  Vorig boekjaar 

          

Aanschafwaarde    149.108  19.915 
Cumulatieve afschrijvingen    -14.592  -13.715 

Boekwaarde begin boekjaar    134.516  6.200 

          

Mutaties in het boekjaar       
• investeringen       0  129.193 
• afschrijvingen       -3.466  -877 

Saldo mutaties       -3.466  128.316 

          
Saldo einde boekjaar       
Aanschafwaarde    149.108  149.108 
Cumulatieve afschrijvingen    -18.059  -14.592 

       
Boekwaarde einde boekjaar    131.049  134.516 

          
De post onroerende zaken niet zijnde woningen bestaat vrijwel geheel uit 2011 opgeleverde 
bedrijfsruimte (nieuwbouwproject Hazerswoude-Dorp). De bedrijfsruimte wordt verhuurd aan de 
gemeente Rijnwoude ten behoeve van het Centrum Jeugd en Gezin, in die setting wordt de ruimte 
als maatschappelijk vastgoed beschouwd. Daarnaast bestaat er een opslagruimte, dat in het kader 
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van de maatschappelijke taakstelling, kosteloos ter beschikking is gesteld aan de Stichting 
Humanitaire Hulp Bulgarije (te Rijnwoude). 
 
Overige zaken       Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Aanschafwaarde    16.805  16.805 
Cumulatieve afschrijvingen    -12.479  -10.526 

Boekwaarde begin boekjaar    4.326  6.279 

          
Mutaties in het boekjaar       
• investeringen                                     0   0 
• afschrijvingen       -2.163  -1.953 

Saldo mutaties       -2.163  -1.953 

          
Saldo einde boekjaar       
Aanschafwaarde    16.805  16.805 
Cumulatieve afschrijvingen    -14.642  -12.479 

       
Boekwaarde einde boekjaar    2.163  4.326 

          
De post overige zaken bestaat ultimo 2012 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. 

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Deze post is als volgt samengesteld:       

          

Boekwaarde begin boekjaar    1.555.800  6.875.340 

          
Mutaties in het boekjaar       
• overboeking naar activa in exploitatie  0   -15.723.342 
• investeringen       222.366  10.403.802 
• vermindering i.v.m. waardeverandering  -1.007.564  0 

Saldo mutaties       -785.198  -5.319.540 

          
Boekwaarde einde boekjaar    770.602  1.555.800 

          
Een specificatie van de boekwaarde naar de verschillende nieuwbouwprojecten is als volgt: 
 
v/d Boschstraat Hazerswoude-Dorp    81.019   
Potgieterlaan Hazerswoude-Rijndijk   140.721    
Ingenomen grondposities    548.862   

          
 Totaal       770.602   

 

In 2012 is een start gemaakt met de herontwikkelingsprojecten aan de DS. D.A. van den Boschstraat 

te Hazerswoude-Dorp (18 sloop, 30 nieuwe huurwoningen) en de Potgieterlaan te Hazerswoude-

Rijndijk (5 sloop, 30 nieuwe huurwoningen). De investeringen betreffen vooralsnog voornamelijk de 
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kosten van het sociaal plan voor de zittende bewoners en de bouwtechnische advieskosten in het 

kader van voorbereidingen. 

 

De vermindering in verband met de waardeverandering, betreft de afwaardering in 2012 van de 

ingenomen grondpositie, genaamd "Lievaart". In de totale grondpositie en het bijhorende opstal van 

deze locatie heeft Habeko wonen een 50 procent eigendomsaandeel. De positie van Habeko wonen 

(15.574m²) is in 2012 door een extern deskundige voor een lagere waarde getaxeerd, met 

inachtneming van toekomstige haalbare bestemming, dan waarvoor het eigendomsaandeel in 2008 

is aangeschaft (1,225 miljoen euro). 

De grondposities aan de Tuinstraat 2a en Vreugdenhil zijn afgewaardeerd naar de waarde van 

restgroen, de oorspronkelijke waarde was (129.682 euro resp. 201.552 euro). 

 
De specificatie van de boekwaarde van de ingenomen grondposities is als volgt: 

          
Boerderij Lievaart te Benthuizen 50% grondpositie  350.000  15.574 m2 
Tuinstraat 2a te Hazerswoude-Dorp bedrijfsruimte+erf 107.352  515 m2 
Vreugdenhil te Hazerswoude-Dorp vrij stuk grond  91.511  439 m2 

       
Boekwaarde einde boekjaar    548.862   

 

Alle aankopen zijn gedaan vanuit strategische overwegingen. Inzake Lievaart ligt de andere 50 

procent van de grondpositie in handen van een projectontwikkelaar. Vooralsnog zijn er mede als 

gevolg van de economische situatie nog geen concrete plannen voor ontwikkeling van de locaties. 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van 

exploitatie 

Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Deze post is als volgt samengesteld:      

          
Aanschafwaarde    811.797  843.163 
Cumulatieve afschrijvingen    -293.802  -278.646 

Boekwaarde begin boekjaar    517.995  564.517 

          
Mutaties in het boekjaar       
• investeringen       241.438  10.228 
• correctie aanschafwaarde volledig afgeschreven zaken -8.024  -41.594 
• correctie afschrijvingen volledig afgeschreven zaken 8.024  41.594 
• afschrijvingen       -92.711  -56.750 

Saldo mutaties       148.727  -46.522 

          
Saldo einde boekjaar       
Aanschafwaarde    1.045.210  811.797 
Cumulatieve afschrijvingen    -378.488  -293.802 

Boekwaarde einde boekjaar    666.722  517.995 
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       Boekjaar  Vorig boekjaar 

Specificatie boekwaarde       
Kantoorpand       619.650                      469.031  
Inventaris       26.319                         18.091  
Bedrijfsauto's       20.754                         30.873  

          
Totaal        666.722                      517.995  

 

In 2012 heeft er een investering in de uitbreiding van het kantoorpand plaatsgevonden. Vanwege de 

personeelsuitbreiding in de laatste jaren was deze fysieke uitbreiding van het bestaande kantoor een 

verantwoorde keuze. Voor de inrichting van de werkplekken en vernieuwing van de automatisering 

(hardware) is er in 2012 circa 14.000 euro geïnvesteerd. 

 

Vastgoedbeleggingen    Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Commercieel vastgoed in exploitatie   4.298.598  4.372.094 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden  7.135.620  5.856.568 

          
Totaal       11.434.218   10.228.662 

          
Commercieel vastgoed in exploitatie      

          
Deze post is als volgt samengesteld:      

Woningen en woongebouwen    4.272.637  4.344.543 
Onroerende zaken niet zijnde woningen  25.961  27.551 

          
Totaal onroerende en roerende zaken in exploitatie  4.298.598  4.372.094 

          
Woningen en Woongebouwen       
Aanschafwaarde    4.377.760  3.208.360 
Cumulatieve afschrijvingen    -33.217  -24.052 

       
Boekwaarde begin boekjaar    4.344.543  3.184.308 

          
Mutaties in het boekjaar       
• investeringen       0  1.169.400 
• afschrijvingen       -82.693  -9.165 
• herclassificatie aanschafwaarde    19.678  0 
• herclassificatie afschrijvingen    -8.891  0 

Saldo mutaties       -71.906  1.160.235 

          
Saldo einde boekjaar       
Aanschafwaarde    4.397.438  4.377.760 
Cumulatieve afschrijvingen    -124.801  -33.217 

       
Boekwaarde einde boekjaar     4.272.637  4.344.543 

 

Ultimo 2012 zijn er 29 woningen als commercieel vastgoed geclassificeerd. Deze 29 woningen zijn 

samen met de sociale huurwoningen verzekerd tegen de financiële gevolgen van brand- en 
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stormschade. Deze verzekering is niet gebaseerd op een verzekerde waarde per woning. Er wordt 

gerekend met een vaste premie per woning en onderverzekering is in de dekkingsvoorwaarden 

uitgesloten. 

 

De WOZ waarde 2012 (peildatum 1 januari 2011) van alle 29 commerciële huurwoningen in 

exploitatie bedraagt ongeveer 6 miljoen euro (inclusief de in 2011 opgeleverde 6 

nieuwbouwwoningen, circa 1,3 miljoen euro). In 2011 was deze waarde circa 4,6 miljoen euro, 

waarbij de in 2011 opgeleverde nieuwbouw nog niet in de WOZ waarde was opgenomen.  

 

De actuele waarde voor deze woningen is gelijk aan de WOZ waarde. Ter aanvulling hebben wij 

tevens de Discounted Cash Flow bepaald, deze bedraagt 6,5 miljoen euro. Ten opzichte van 

voorgaand verslagjaar is de DCF met 0,5 miljoen euro gemuteerd (de DCF was 6 miljoen euro in 

2011). 

 

Onroerende zaken niet zijnde woningen  Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Aanschafwaarde    44.466  44.466 
Cumulatieve afschrijvingen    -16.915  -15.811 

Boekwaarde begin boekjaar    27.551  28.655 

          
Mutaties in het boekjaar       
• investeringen       0  0 
• afschrijvingen       -1.591  -1.104 

Saldo mutaties       -1.591  -1.104 

          
Saldo einde boekjaar       
Aanschafwaarde    44.466  44.466 
Cumulatieve afschrijvingen    -18.505  -16.915 

       
Boekwaarde einde boekjaar    25.961  27.551 

 

De post onroerende zaken niet zijnde woningen betreft 13 garages te Koudekerk aan den Rijn die 

Habeko wonen verhuurd. 

 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

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 op de 

marktprijs en heeft de verplichting de woning terug te kopen. Habeko wonen deelt bij terugkoop 

voor een deel mee in de waardeontwikkeling van de woning. Daarnaast zijn in 2006 reeds 7 

woningen in Benthuizen als nieuwbouwwoning onder de Koopgarantregeling verkocht aan "starters" 

De onder Koopgarant verkochte woningen blijven feitelijk door deze terugkoopverplichting altijd ter 

beschikking van Habeko wonen, alleen het moment van terugkoop is onzeker. De waardering van de 

woningen is op basis van actuele waarde. Hieronder is de waardeontwikkeling van de onder 

Koopgarant voorwaarden verkochte woningen opgenomen.  
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Deze post is als volgt samengesteld.    Boekjaar  Vorig boekjaar 

          

Boekwaarde begin boekjaar    5.856.568  4.476.443 
Correctie stelselwijziging rechtstreeks EV  -32.577  0 

Gecorrigeerd boekwaarde begin boekjaar  5.823.991  4.476.443 

          
Mutaties in het boekjaar       
• Verkopen bestaand bezit    1.520.250  1.425.000 
• Ongerealiseerde waardeverandering VOV Activa  -208.621  -44.875 

Saldo mutaties       1.311.629  1.380.125 

          
Boekwaarde einde boekjaar    7.135.620  5.856.568 

 

De correctie op de boekwaarde in verband met de stelselwijziging per begin boekjaar is rechtstreeks 

op het eigen vermogen in mindering gebracht. De correctie betreft de aanpassing van de waardering 

van de verkochte woningen onder voorwaarden op basis van de gewijzigde RJ 645. 

 

Tot en met 2011 zijn er 41 woningen onder de Koopgarant regeling aan starters op de koopmarkt 

verkocht. In 2012 heeft Habeko wonen 11 woningen onder de Koopgarant regeling verkocht. In 

totaal dus 52 woningen verkocht onder voorwaarden. Voor deze woningen heeft Habeko wonen een 

terugkoopverplichting. De actuele waarde van de verkochte woningen wordt jaarlijks bijgesteld. 

Uitgangspunt hierbij is, op basis van ervaringen, een waarde die gelijk is aan 90 procent van de WOZ 

waarde. Echter voor de in het verslagjaar verkochte woningen is de actuele waarde gelijk aan 

werkelijke transactieprijs. Door een negatieve waardeontwikkeling op de woningmarkt is de actuele 

waarde van de woningen verkocht onder voorwaarden (rekening houdend met gegeven 

kortingspercentage) met circa 200.000 euro gedaald. 

 

VORDERINGEN       Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Huurdebiteuren     48.000     
Voorziening huurdebiteuren  -33.256     

Huurdebiteuren       14.744  26.869 
Belastingen en premies sociale verzekeringen  33.713  69.847 
Overige vorderingen    196.889  13.511 
Overlopende activa     136.274  89.860 

          
Totaal       381.620  200.087 
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Huurdebiteuren          
De huurdebiteuren kunnen als volgt naar tijdsduur en aantal huurders worden gespecificeerd: 

   aantal 
huurders 

   huurachterstand   

Periode:   31-dec-12  31-dec-11  31-dec-12  31-dec-11 

          
Tot 1 maand   78  45  17.640  17.248 
1 tot 2 maanden 5  15  4.000  5.617 
2 tot 6 maanden 16  6  26.360  20.060 

          

Totaal:   99  66  48.000  42.925 

 

Inzake de huurdebiteuren is een voorziening voor dubieuze vorderingen gevormd. Eind 2012 

bedraagt deze voorziening 33.256 euro (2011: 16.055 euro) 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. 

 

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

bedrag van 26.065 euro overgedragen aan de deurwaarder. Het gaat hierbij om 15 huurders. 

 

De huurachterstand in percentage van de bruto jaarhuur bedraagt eind 2012 0,46 procent (in 2011: 

0,44 procent). 

 

Belastingen 

De vordering op de belastingdienst bestaat uit terug te vorderen BTW over het 4e kwartaal 2012. Dit 

betreft voornamelijk terug te vorderen BTW inzake nieuwbouw in kader van integratieheffing (circa 

24.000 euro). 

 

Overige vorderingen    Boekjaar  Vorig boekjaar 

 Te vorderen van (ex-) huurders  55.262     
 Voorziening dubieuze debiteuren  -53.993     

Te vorderen van (ex-) huurders    1.269  8.657 
Vordering personeel    0  0 
Overige vorderingen    195.620  4.854 

          
Totaal       196.889  13.511 

 

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 geïnd zal worden. 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 behoorlijk beïnvloed door 

twee grote vorderingen die zijn ontstaan na woningmutatie (samen circa 44.000 euro). Daarnaast 

bestaat deze post uit aan huurders doorberekende materialen of uitgevoerde reparaties. 
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De post overige vorderingen bestaat voor 195.000 euro uit de vordering die Habeko wonen heeft op 

een koper van een woning die Habeko wonen in 2012 heeft aangekocht en direct weer heeft 

verkocht. De levering van de woning is conform overeenkomst (obv "Groninger akte") uitgesteld tot 

uiterlijk 31 december 2013. 

 

Overlopende activa     Boekjaar  Vorig boekjaar 

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

 
121.845 

  
28.342 

Diversen        14.429  61.518 

          
Totaal       136.274  89.860 

 

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

de rente is beïnvloed door de hoge liquiditeit welke Habeko wonen tijdelijk op een spaarrekening en 

een deposito heeft uitgezet. 

De post diversen bestaat grotendeels uit vooruitbetaalde verzekeringspremies voor het jaar 2013. 

 

LIQUIDE MIDDELEN     Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Direct opvraagbaar        
• Banken (rekening courant)    162.731  85.354 

          
Spaarrekeningen      3.163.195  1.425.001 
Deposito       3.000.000  0 

Subtotaal       6.163.195  1.425.001 

          
Totaal       6.325.925  1.510.355 

 

Habeko wonen heeft in 2010 geanticipeerd op de economische mogelijkheden van de financierings-

markt, met inachtneming van de te realiseren nieuwbouw (2010 en 2011). Door aanpassing 

(bestemming) van het bouwplan in de uitvoeringstijd van een tweetal projecten is er een liquiditeits-

overschot ontstaan. Het hogere aantal woningverkopen VOV in 2011 en 2012 en de rem op de 

voortgang van "onderhanden" zijnde nieuwbouwprojecten door het economische klimaat en de 

politieke onduidelijkheid, heeft tot een nog hogere liquiditeitpositie geleid. 

 

De overtollige liquiditeiten zijn zoveel mogelijk weggezet op spaarrekeningen tegen een gunstig 

rentetarief. Daarnaast is er een deposito afgesloten voor een looptijd van 1 jaar en een rente van 3,2 

procent. Het deposito is in begin 2013 vrijgevallen en geheel vrij beschikbaar. 

 

Bij de BNG hebben wij een kredietfaciliteit van 4,1 miljoen euro. In 2012 was er geen noodzaak om 

gebruik te maken van de kredietfaciliteit. 
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EIGEN VERMOGEN    Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Overige reserves         

          
Algemene bedrijfsreserve    28.130.406  24.159.115 

          
Totaal overige reserves    28.130.406  24.159.115 

          
          

Beginsaldo algemene bedrijfsreserve   24.159.115  21.808.354 
Correctie stelselwijziging rechtstreeks EV  -29.577  0 
Jaarresultaat        4.000.868  2.350.761 

          
Eindsaldo algemene bedrijfsreserve   28.130.406  24.159.115 

          
Waarvan gerealiseerd    23.031.137  20.179.613 
Waarvan ongerealiseerd    5.099.269  3.979.502 
 

De correctie welke rechtstreeks op het eigen vermogen is verwerkt, betreft de waarderingsaan-

passing op de woningen VOV en de terugkoopverplichtingen VOV per 1 januari 2012. De correctie 

vloeit voort uit de waardering naar actuele waarde conform RJ 645. 

 

In het kader van deze waarderingswijziging schrijft de RJ 645 voor dat aangegeven wordt hoeveel 

reserve van de totale overige reserve ongerealiseerd is vanuit de waardering van vastgoed VOV. 

Ultimo 2012 bedraagt dit ongerealiseerde deel 5.099.269 euro (5,4 miljoen euro uit VOV transacties 

en -/- 0,3 miljoen euro uit waardeontwikkeling activa VOV). 

 

Voorziening latente belastingverplichtingen  Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Het verloop van de voorziening is als volgt:     

          
Saldo begin boekjaar    1.662.743  87.108 

          
Mutaties in het boekjaar       
• dotatie       362.193  1.575.635 
• vrijval / werkelijke belastinglast    -1.662.743   

          
Saldo einde boekjaar    362.193  1.662.743 

 

Ultimo 2012 is een voorziening voor latente belastingverplichtingen getroffen. Deze voorziening is 

gevormd in verband met een tijdelijk verschil in fiscale waardering ten opzichte van de commerciële 

waardering van een groot aantal woningen ten opzichte van de fiscale openingsbalans. Deze 

openingsbalans (2008) is gewaardeerd op 70 procent van de WOZ waarde per 1 januari 2008. Op 

basis van de dalende WOZ waarde (laatste peildatum 1 januari 2012) is deze voorziening gevormd. 

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 
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schuld aan de belastingdienst voldaan. De tijdelijke afwaardering levert vanwege het uitgestelde 

karakter van de belastingbetaling derhalve een rentevoordeel op. 

 

De vrijval van de voorziening van circa 1,6 miljoen is het gevolg van het feit dat Habeko wonen in 

2012 door de fiscus als een ANBI instelling wordt beschouwd. Dit heeft tot gevolg dat Habeko wonen 

fiscaal een herbestedingsreserve over de jaren 2008 tot en met 2011 mag vormen. Door de vorming 

van deze reserve, is de fiscale afwaardering achterwege gebleven en is het fiscale resultaat tot 0 euro 

teruggebracht. 

 

Voorziening personele kosten    Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Voorziening individuele loopbaanontwikkeling  40.299  41.020 
Voorziening niet opgenomen verlof    30.583  31.126 

          
Totaal       70.882  72.146 

 

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 bewerkstellingen 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 loop-

baanontwikkelingsbudget (maximaal 4.500 euro per werknemer). 

 

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

niet opgenomen verlof. 

 

Het verloop van de voorziening is als volgt:  Boekjaar  Vorig boekjaar 

          

Saldo per 1 januari     72.146  63.327 

Dotatie       5.100  11.077 

Onttrekkingen       -6.364  -2.258 

       
Saldo per 31 december    70.882  72.146 

 

In 2012 is door diverse medewerkers voor circa 6.000 euro gebruik gemaakt van het budget 

individuele loopbaan ontwikkeling. 

 

LANGLOPENDE SCHULDEN    Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Leningen kredietinstellingen       
Saldo per 1 januari     43.032.601  37.740.215 
Aangetrokken leningen    4.500.000  13.500.000 
Vervroegde aflossingen    -139.259   
Reguliere aflossingen    -861.585  -8.207.614 

Subtotaal:       46.531.757  43.032.601 
Aflossingen volgend boekjaar    -814.875  -1.000.844 

       
Saldo per 31 december    45.716.883  42.031.757 
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De aangetrokken lening in 2012 betreft de in 2010 afgesloten "roll over" lening bij de NWB 
(maximaal 4,5 miljoen euro). Deze "roll-over" lening is per 1 februari 2012 contractueel gewijzigd in 
een fixe lening van 4,5 miljoen euro tegen 3,36 procent met een looptijd van 6 jaar tot 1 februari 
2018. 
 
De vervroegde aflossing betreft twee kleine leningen die op basis van de mogelijkheden in het lening-
contract op rente aanpassingsdatum in 2012 vervroegd zijn afgelost. 
 
Het schuldrestant van de leningen met een resterende looptijd per 31 december 2012 van langer dan 
5 jaar, bedraagt circa 39 miljoen euro. 
 
De aflossingen in het volgend boekjaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden per 31 
december 2012. 
 
De leningen kredietinstellingen zijn volledig geborgd door het WSW. 
 
Het gemiddelde financieringspercentage bedroeg over 2012 ongeveer 4,24 procent (2011 4,34 
procent). 
 

       Boekjaar  Vorig boekjaar 

Verplichtingen uit hoofde van onroerende     
zaken verkocht onder voorwaarden    7.058.350  5.856.568 

 

De verplichting uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden vertegenwoordigd 

dezelfde waarde als de post onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (activa) echter exclusief 

het aandeel van Habeko wonen inzake het gedeelde winst c.q. verlies van de waardeontwikkeling 

van de woningen. Zodat de betalingsplicht aan de eigenaren van Koopgarantwoningen inzichtelijk 

wordt. 

 

Deze post is als volgt samengesteld.    Boekjaar  Vorig boekjaar 

          

Boekwaarde begin boekjaar    5.856.568  4.131.943 
Correctie stelselwijziging rechtstreeks EV  -3.000  0 

Gecorrigeerd boekwaarde beging boekjaar  5.853.568  4.131.943 

          
Mutaties in het boekjaar       
• Verkopen bestaand bezit    1.520.250  1.769.500 
• Waardeverandering terugkoopverplichting activa VOV -152.593  -44.875 
• Terugkoop transacties    -162.875  0 

Saldo mutaties       1.204.782  1.724.625 

          
Boekwaarde einde boekjaar    7.058.350  5.856.568 

 

De correctie welke rechtstreeks op het eigen vermogen is verwerkt, betreft de waarderingsaanpas-

sing op de woningen VOV en de terugkoopverplichtingen VOV per 1 januari 2012. De correctie vloeit 

voort uit de waardering naar actuele waarde conform RJ 645. 
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De verkopen bestaand bezit, betreffen elf verkopen van huurwoningen onder de Koopgarantvoor-

waarden in 2012. Voor hetzelfde bedrag ontstaat op moment van verkoop een terugkoopverplichting 

voor Habeko wonen. De waardeverandering terugkoopverplichting activa VOV is de daling van de 

terugkoopverplichting van Habeko wonen door een daling van de actuele waarde van de activa VOV. 

De verplichting van Habeko wonen is dus afgenomen (positieve waardeverandering). 

 

In 2012 is 1 woning teruggekocht onder de Koopgarantvoorwaarden. Deze woning is ultimo 2012 nog 

niet doorverkocht, de terugkoopverplichting is voor deze woning geëindigd. Op de terugkoop 

verplichting is circa 9.000 euro voordeel gerealiseerd. 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN  Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Schulden aan kredietinstellingen    814.875  1.000.844 
Schulden aan leveranciers    669.810  1.713.061 
Belastingen, premies sociale verzekeringen  151.448  611.198 
Schulden ter zake van pensioenen    18.083  24.042 
Overige schulden      103.747  161.231 
Overlopende passiva    1.162.136  1.312.518 

          
Totaal       2.920.099  4.822.894 

 

De schulden aan kredietinstellingen betreffen de reguliere aflossingsverplichtingen in 2012 conform 

de lopende leningcontracten. 

 

De schulden aan leveranciers betreffen de nog te betalen facturen per 31 december 2012. Ten tijde 

van het opstellen van de jaarrekening zijn deze schulden grotendeels afgewikkeld. 

 

De post belastingen en premies SV (Sociale Verzekeringen) bestaat uit de BTW afdracht over het 4e 

kwartaal 2012 van circa 115.000 euro en de af te dragen loonheffingen december 2012 van circa  

36.000 euro. 

 

De schulden ter zake van pensioenen betreft de nog af te dragen pensioenpremies over 2012. 

 

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

zoals accountantskosten (circa 21.000 euro) en advieskosten (circa 5.000 euro). Daarnaast zijn onder 

deze post de nog af te rekenen servicekosten over 2012 met de bewoners (circa 28.000 euro) en de 

vooruitontvangen huurtoeslag voor de maand januari 2013 (circa 33.000 euro) verantwoord. 

 

Overlopende passiva    Boekjaar  Vorig boekjaar 

          

Niet vervallen rente geldleningen    1.003.484  956.670 
Vooruitontvangen huur    56.106  75.609 
Overige overlopende passiva    102.546  280.239 

          
Totaal       1.162.136  1.312.518 
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Onder de post overlopende passiva zijn de nog verschuldigde investeringsuitgaven van de in 2011 

opgeleverde nieuwbouwprojecten opgenomen. Eind 2012 waren deze uitgaven/kosten nog niet 

afgewikkeld. 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa 

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 hier onderdeel van 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 1.8 miljoen euro. 

 

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

voorheen Liandyn). Het contract heeft een duur van 10 jaar en heeft betrekking op de 

verlichtingsarmaturen voor de achterpaden. Met het contract is jaarlijks een bedrag van circa  

27.000 euro gemoeid (prijspeil 2012, jaarlijkse indexatie conform contract). 

 

Conform de RJ 271 is Habeko wonen verplicht om in de toekomst verwachte uitgaven aan haar 

medewerkers vanwege jubileumuitkeringen op te nemen in de balans. 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 circa 20.000 euro. 

 

Heffing saneringsfonds 

Habeko wonen zal de komende vier jaren naar verwachting in totaal 1.6 miljoen euro afdragen aan 

door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting opgelegde saneringsheffingen. Deze middelen 

worden ingezet om noodleidende corporaties financieel er weer bovenop te helpen. 

 

Verhuurderheffing 

Verhuurders van woningen in de gereguleerde sector gaan waarschijnlijk vanaf 2013 een heffing 

betalen over de waarde van de huurwoningen. Voor Habeko wonen betekent dit dat zij vanaf 2013 

ca 50.000 euro gaat betalen oplopend naar 2 miljoen euro in 2017. 
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Toelichting op de Winst- en verliesrekening over 2012 
(X € 1,-) 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 

 
Huuropbrengsten      Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Te ontvangen nettohuren inzake woningen en woongebouwen    
. Woningen en woongebouwen     10.205.823  9.603.105 
. Onroerende zaken niet zijnde woningen     34.651  20.352 

Totaal       10.240.474  9.623.457 
          

Af: huurderving wegens leegstand     21.579  43.018 
Af: huurderving oninbaar      17.050  -243 

          
Totaal       10.201.845  9.580.682 

 

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

a. De algemene huurverhoging per 1 juli met gemiddeld 2,3 procent. 
b. De doorwerking van de 76 in 2011 in exploitatie genomen nieuwbouwwoningen (9 

eengezinswoningen en 67 appartementen), 1 bedrijfsruimte en de 19 eenheden ten behoeve 
van stichting Philadelphia. De woningen zijn gefaseerd opgeleverd in de tweede helft van 
2011. 

c. De doorwerking van in 2011 ingegane huurverhogingen als gevolg van woningverbeteringen 
en toegepaste huurharmonisaties. 

d. Toegepaste huurharmonisatie bij woningmutaties in 2012. 
 

In 2012 zijn bij mutatie elf sociale huurwoningen onder de voorwaarden van Koopgarant 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 

een aan de gemeente verhuurde bedrijfsruimte (Stichting Jeugd & Gezin). 

 

De post huurderving in 2012 is voornamelijk ontstaan door het plegen van mutatieonderhoud aan 

vrijgekomen woningen. Circa 3.200 euro heeft betrekking op de voor sloop in aanmerking komende 

woningen aan de Ds. D.A. van den Boschstraat. De huurderving oninbaar betreft mutatie uit de 

voorziening dubieuze huurdebiteuren en is gebaseerd op actuele ontwikkelingen in de 

huurachterstand van individuele huurders. 

 

Opbrengsten servicecontracten     Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Te ontvangen vergoedingen inzake leveringen en diensten  285.650  264.280 
Af: vergoedingsderving       -1.293  -1.090 
      verrekening met bewoners     -27.827  -63.988 

          
Totaal       256.530  199.202 
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Onder deze post is een bedrag van circa 24.000 euro opgenomen, welke niet afgerekend wordt 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 de in 2011 in exploitatie genomen nieuwbouwappartementen waarvoor service-

kosten worden doorbelast. De post te verrekenen met bewoners is toegenomen door een wijziging in 

verbruik en tarieven. 

 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille    Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Verkoopopbrengst uit onroerende goederen    0  175.223 

          
Totaal       0  175.223 

 

In 2012 zijn er geen verkopen van woningen geweest, zonder verdere voorwaarden (vrije verkoop). 

 

Overige bedrijfsopbrengsten     Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Contributie leden      3.337  3.546 
Doorberekende administratiekosten    11.596  18.164 
Overige opbrengsten      2.475  65.538 

          
Totaal       17.408   87.248 

 

Door een dalend ledenaantal daalt ook de contributie van de woningbouwvereniging. Eind 2012 

bedroeg het aantal leden 778 (ultimo 2011: 818). 

 

De doorberekende administratiekosten bestaan uit de door nieuwe huurders betaalde vergoedingen 

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

2011 is dit bedrag positief beïnvloed door de verhuur van de nieuwbouwwoningen. Daarnaast 

worden nog vergoedingen in rekening gebracht voor het beheer van de diverse Verengingen Van 

Eigenaren (VVE's). Voor de afrekening van de servicekosten berekent Habeko wonen een vergoeding 

door die gebaseerd is op een wettelijke opslag ter dekking van de administratiekosten. 

 

Onder de post overige opbrengsten is de maandelijkse vergoeding verantwoord die de koper van de 

woning aan de Hoogewaard 93 te Koudekerk aan den Rijn conform de koopovereenkomst aan ons 

verschuldigd is. 
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Bedrijfslasten 
        

          
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Woningen en woongebouwen     2.132.995  1.266.844 
Onroerende zaken niet zijnde woningen     5.057  1.981 
Overige goederen      2.163  1.953 
Onroerende zaken en goederen ten dienste van de exploitatie 92.711  56.750 

          
Totaal       2.232.925  1.327.528 

 

Op basis van de herziene RJ 645 zijn de afschrijvingen voor woningen en woongebouwen voor 2012 

lineair bepaald. Begin 2012 zijn ook de restant economische levensduur voor alle woningen herzien, 

waarbij overeenkomstig RJ 645 en best practice een minimum van 15 jaar is gehanteerd. Tenzij 

specifieke redenen aanwezig zijn, bijvoorbeeld sloop, om hiervan af te wijken. Deze herziening is 

gebaseerd op het nieuwe strategisch voorraadbeleid. De wijziging van afschrijvingssystematiek geeft 

ten opzichte van 2011 meer afschrijvingskosten. De vergelijkende cijfers voor 2011 zijn niet 

aangepast, deze cijfers zijn nog op basis van oude levensduur en annuïtair bepaald. Met de lineaire 

afschrijvingsmethode wordt het zwaartepunt van de afschrijvingslast niet naar het einde van de 

exploitatie geschoven, maar evenredig verdeeld over de exploitatie. 

 

De onroerende zaken niet zijnde woningen betreffen de 13 garages van Habeko wonen en een 

tweetal bedrijfsruimten. Een bedrijfsruimte is aangehouden in verband met een strategische positie, 

de andere bedrijfsruimte wordt verhuurd aan de gemeente (Stichting Jeugd & Gezin). Ook deze 

onroerende zaken worden met ingang van 2012 lineair afgeschreven. De vergelijkende cijfers voor 

2011 zijn niet aangepast, deze cijfers zijn nog gebaseerd op de oude levensduur en op afschrijving op 

annuïtaire basis. 

De overige goederen betreffen de warmtemeters, welke ook op lineaire basis worden afgeschreven. 

 

De afschrijvingsystematiek van de onroerende zaken en goederen ten dienste van de exploitatie zijn 

ten opzichte van 2011 niet gewijzigd. Ook de restant economische levensduur is voor deze categorie 

niet aangepast. De stijging van deze post wordt voornamelijk veroorzaakt door de eenmalige 

afschrijving van de "mobiele" bedrijfsunits die als tijdelijke uitbreiding van het kantoor geplaatst 

waren. Bij de start van de uitbreidingswerkzaamheden van het kantoor zijn deze units verwijderd. De 

eenmalige afschrijving betreft circa 29.000 euro. 

 

Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa en 

vastgoedportefeuille 

Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Waardeverandering vastgoedportefeuille    1.007.564  0 

          

Totaal       1.007.564  0 

 

In het licht van de huidige economische situatie kiest Habeko wonen voor een voorzichtig standpunt 

ten aanzien van de waardering van de vastgoedportefeuille. De daaruit volgende waardeverandering 
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vastgoedportefeuille betreft de afwaardering in 2012 van de ingenomen grondpositie, genaamd 

"Lievaart". In de totale grondpositie en de bijhorende opstal van deze locatie heeft Habeko wonen 

een 50 procent eigendomsaandeel. De positie van Habeko wonen (15.574m²) is in 2012 door een 

extern deskundige voor een lagere waarde getaxeerd, met in achtneming van toekomstige haalbare 

bestemming, dan waarvoor het eigendomsaandeel in 2008 is aangeschaft (1,225 miljoen euro). De 

grondposities aan de Tuinstraat 2a en Vreugdenhil, beiden in Hazerswoude-Dorp, zijn afgewaardeerd 

naar de waarde van restgroen, de oorspronkelijke waarde was (129.682 euro resp. 201.552 euro). 

 

Lonen en salarissen      Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Salarissen (incl. vakantiegeld)     799.791  732.363 

          
Totaal       799.791  732.363 

 

De post salarissen is ten opzichte van 2011 met name gestegen door personeelsuitbreiding 

halverwege het jaar 2011. Deze uitbreiding werkt nu in 2012 voor een heel jaar door (effect circa 

50.000 euro). Daarnaast zijn de CAO lonen met 1,9 procent conform afspraken tussen werkgevers en 

werknemers in 2012 verhoogd (1,25 procent per 1 januari 2012 en 0,65 procent per 1 juli 2012). Eind 

2012 waren er 17 mensen bij Habeko wonen in dienst (aantal FTE 15,4). 

 

Om uitval wegens ziekte binnen Habeko wonen op te vangen is gebruik gemaakt van 

inleenpersoneel. De kosten hieraan verbonden zijn, alsmede de ontvangen ziekengelduitkeringen, 

verantwoord onder de overige bedrijfslasten. 

 

Sociale lasten       Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Sociale lasten       114.225  98.040 
Kosten ZW verzekering      31.062  17.030 

          
Totaal       145.287  115.070 

 

De premies voor de sociale verzekeringswetten WW, WAO/WIA en ZvW zijn ten opzichte van de 

premies voor 2011 licht gedaald. De stijging van de salariskosten (doorwerking van twee nieuwe 

medewerkers in 2011 en de CAO verhoging) heeft echter geleid tot een stijging van de post sociale 

lasten. 

 

In 2012 is voor de ziektewetverzekering een marktconforme premie betaald die gebaseerd is op het 

historische verloop van het aantal en de duur van de ziekmeldingen bij Habeko wonen. Door 

eenmalige gunstige contractafspraken in 2011, geeft dit een aanzienlijke stijging van deze kosten in 

2012. 

 

Pensioenlasten       Boekjaar  Vorig boekjaar 

          

Pensioenpremie     161.460  147.082 

          
Totaal       161.460  147.082 
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De pensioenpremies zijn gestegen door de doorwerking van de personeelsmutaties in 2011. De 

premies zijn ten opzichte van 2011 ongewijzigd. 

 

Onderhoudslasten       Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Dagelijks en mutatie onderhoud     586.817  838.698 
Planmatig onderhoud  3.879.218       

waarvan geactiveerd  -2.302.628       

       1.576.590  1.855.588 

       2.163.408  2.694.286 
Correctie uitvoering eigen dienst     -66.304  -69.757 

          

Totaal       2.097.104  2.624.529 

 

Onder het dagelijks -en mutatieonderhoud zijn de kosten in verband met reparatieverzoeken en de 

kosten inzake mutaties verantwoord. De lagere kosten worden veroorzaakt door enerzijds lagere 

reparatiekosten per reparatie en anderzijds door een lager aantal mutaties in 2012. Het jaar 2011 

geeft door de oplevering van de vele nieuwbouwwoningen een piek in het aantal mutaties en 

daarmee ook in de kosten. Vorig jaar waren er 126 mutaties en dit jaar 107 mutaties. 

 

In 2012 zijn er diverse planmatige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals het renoveren van 

de doucheruimten aan Het Achterom en de Boomgaard te Koudekerk aan den Rijn en het uitvoeren 

van buitenschilderwerk aan de Breitnerlaan en omgeving te Hazerswoude-Dorp. Ook de jaarlijks 

terugkerende werkzaamheden (zoals nazien en schoonmaak van verbrandingstoestellen) welke op 

contractbasis worden uitgevoerd, zijn hieronder verantwoord. 

 

De activering van 2,3 miljoen euro in 2012 betreft de uitgevoerde verbeteringen aan 75 woningen te 

Hazerswoude-Dorp. Het gaat hier om gevelwerkzaamheden (kozijnen, entree etc.) en inpandige 

werkzaamheden (keuken, elektra etc.). 

 

Een nadere toelichting op de onderhoudslasten treft u aan in het volkshuisvestingsverslag. 

 

Leefbaarheid       Boekjaar  Vorig boekjaar 

          

Leefbaarheid       77.455  47.227 

          
Totaal       77.455  47.227 

 

De kosten van leefbaarheid bestaan voor een groot deel uit de kosten voor de achterpadverlichting 

(circa 27.000 euro). De stijging ten opzichte van 2011 wordt voornamelijk veroorzaakt door de 

inrichting van plan "Molenkwartier" (6.500 euro), inrichten groenvoorziening in 2011 opgeleverde 

nieuwbouw (ca 16.000 euro) en een eenmalige bijdrage aan WIJdeZorg voor herinrichting van het 

terrein in bij ons complex Albrechtstaete Koudekerk aan den Rijn (18.000 euro).  

  



91 
 

Lasten servicecontracten      Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Kosten bijzondere voorzieningen     242.299  184.807 

          
Totaal       242.299  184.807 

 

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 prijsontwikke-

ling, daardoor kan deze post zeer variabel zijn. De voornaamste stijging ten opzichte van 2011 komt 

door de in 2011 in exploitatie genomen nieuwbouwappartementen. De kosten worden nagenoeg in 

zijn geheel met de huurders afgerekend. 

 

Overige bedrijfslasten      Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
* Belastingen       426.379  399.715 
* Verzekeringen      27.235  24.809 
* Bijdrage CFV       0  42.888 
* Sector specifieke heffing     39.248  70.953 
* Kosten i.v.m. verkoop MGE     45.786  56.510 
* Uitzendkrachten/ziekengeld     49.967  98.832 
* Overige personeelskosten     141.244  114.784 
* Huisvestingskosten      29.799  37.254 
* Verenigingskosten      49.737  72.136 
* Kosten bewonersparticipatie     1.447  6.490 
* Algemene beheerskosten     413.636  351.498 

          
Totaal       1.224.479  1.275.869 

 

De WOZ waarde 2012 (peildatum 1 jan. 2011) van de woningen in exploitatie, met uitzondering van 

de nieuwe woningen die in 2011 zijn opgeleverd, is gedaald met circa 3 miljoen euro (circa 1 

procent). Het tarief van de OZB is in 2012 t.o.v. 2011 met circa 5 procent gestegen en is daarmee een 

van de oorzaken van de stijging van de belastingen. De grootste stijging komt door de in 2011 in 

exploitatie genomen nieuwbouwwoningen. Deze zijn in 2012 voor het eerst op basis van 100 procent 

WOZ voor de OZB aangeslagen. Inzake de 11 onder Koopgarantvoorwaarden verkochte woningen 

zijn de zakelijke lasten met de kopers verrekend. 

 

In tegenstelling tot 2011 is er door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) voor 2012 geen 

bijdrage heffing voor saneringssteun opgelegd. 

 

In 2012 heeft de Tweede Kamer besloten tot afschaffing van de Sector specifieke heffing. De Sector 

specifieke heffing betreft de door het CFV wettelijk opgelegde bijdrageheffing voor bijzondere 

projectsteun voor de Wijkenaanpak. Het jaar 2012 is dus het laatste heffingsjaar. 

 

Onder de kosten van verkoop MGE (Koopgarant) vallen alle kosten van de in 2012 onder Koopgarant- 

voorwaarden teruggekochte en (weder) verkochte Koopgarantwoningen. Deze kosten zijn 

makelaarskosten, taxatiekosten, advertentiekosten, inspectiekosten, technisch en algemeen 
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onderhoud. Daarnaast wordt de jaarlijks verschuldigde licentie inzake Koopgarant onder deze post 

opgenomen. 

 

De post uitzendkrachten en ziekengeld betreft de kosten die gemaakt zijn om te voorzien in tijdelijke 

capaciteitsbehoefte binnen Habeko wonen. Waar de oorsprong van de capaciteitsbehoefte is 

gelegen in het ziekteverzuim binnen Habeko wonen, is het ontvangen ziekengeld hiervoor ingezet. 

Daarnaast zijn onder de uitzendkrachten ook de kosten opgenomen inzake de voor langere termijn 

aangetrokken (externe) capaciteit voor vastgoedontwikkeling. 

 

Onder de post Overige personeelskosten worden alle personele vergoedingen zoals reiskosten, 

kosten voor opleidingen/cursussen, kosten ondernemingsraad en overige vergoedingen aan 

personeel verantwoord. De stijging ten opzichte van vorig jaar wordt veroorzaakt door de kosten 

inzake het voortijdig beëindigen van een arbeidscontract. 

 

De verenigingskosten bestaan uit de kosten van de raad van commissarissen, raad van 

afgevaardigden en de klachtencommissie. De kosten bestaan grotendeels uit vergoedingen van de 

leden van de raad van commissarissen, kosten voor diverse gevolgde workshops, een 

werkconferentie, representatiekosten en advieskosten. In 2011 waren de kosten hoger door extra 

gemaakte kosten voor het invullen van twee ontstane vacatures binnen de raad van commissarissen. 

 

Onder de Algemene beheerskosten zijn voornamelijk kosten verantwoord die betrekking hebben op 

het administratieve beheer van de woningen en de algehele beleidsontwikkeling. De kosten zijn o.a. 

gestegen door een dotatie aan de voorziening overige vorderingen van circa 20.000 euro, welke 

verantwoord is onder de verhuurkosten. De kosten voor de belanghoudersbijeenkomst(en) 

bedragen, circa 10.000 euro voor nadere toelichting wordt verwezen naar het 

volkshuisvestingsverslag. Het door de belastingdienst niet (geheel) toekennen van een vordering 

inzake de BTW Pro Rata over de jaren 2006 t/m 2010 heeft geleid tot een kostenpost van circa 

18.000 euro in 2012. 

 

Andere belangrijke uitgaven zijn gedaan voor drukwerk en kantoorbenodigdheden (19.000 euro), 

kosten Aedes contributie (19.000 euro), kosten externe controle (31.000 euro waaronder extra 

werkzaamheden ten behoeve van de fiscale jaarrekening), automatiseringskosten, inclusief de 

uitgaven ten behoeve van het verbeterplan primair systeem (115.000 euro). Daarnaast is er in 2012 

circa 48.000 euro besteed aan specifieke projecten, zoals Strategisch Voorraadbeleid (circa 16.000 

euro), Onderzoek mogelijke samenwerking opdeelgebieden door de corporaties in de gemeenten 

Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude (circa 14.000 euro) en interne gerichte training 

"Overlast" (circa 7.000 euro). Het resultaat van de aan- en verkoop van de woning die verkocht is 

onder "Groningerakte" bedraagt circa 18.000 euro. 
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Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Verkoop woningen VOV      1.520.250  1.425.000 
Boekwaarde hkp verkoop woningen VOV    -191.860  -229.853 

Subtotaal    1.328.390  1.195.147 
          

Waardevermindering onroerende zaken VOV    -208.621  -250 
Waardevermindering terugkoopverplichtingen activa VOV  152.593  0 

          
Totaal    1.272.362   1.194.897 

 

De waardeveranderingen inzake 2011 (situatie ultimo 2011) zijn rechtstreeks op de Overige reserves 

per 1 januari 2012 verwerkt. 

 

Voor nadere uitleg wordt verwezen naar de toelichting op de balans Onroerende zaken Verkocht 

Onder Voorwaarden (VOV) 

 

De in 2012 verantwoorde niet gerealiseerde waardevermindering onroerende zaken VOV, betreft het 

aandeel van Habeko wonen in de daling van de waarden in het economische verkeer van de 

verkochte onroerende zaken. 

De waardevermindering terugkoopverplichting activa VOV ultimo 2012 is de gedaalde waarde in het 

economische verkeer van de verkochte onroerende zaken, deze hebben een "positief" effect op de 

terugkoopverplichting die er bij Habeko wonen staat uit hoofde van de Koopgarantregeling. Deze 

beide waardeveranderingen hebben op totaalniveau nagenoeg tegengestelde ontwikkeling. 

 

Rentebaten       Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Rente geactiveerd nieuwbouw     0  109.011 
Rente liquiditeiten      122.130  31.573 
Rente overig        53.484  8.786 

          
Totaal       175.614   149.370 

 

Doordat er in 2012 geen projecten in aanbouw zijn, is er geen rente geactiveerd. De hoge 

renteopbrengst inzake liquiditeiten is het gevolg van de situatie dat Habeko wonen een hoog saldo 

heeft aan liquiditeiten (zie toelichting op de balans onder liquiditeiten). Habeko wonen heeft haar 

overtollige liquide middelen op zo gunstig mogelijk renderende spaarrekeningen en een deposito 

geparkeerd.  

 

De overige renteopbrengst betreft een rentevergoeding die verleend is door de belastingdienst na 

bijstelling van de voorlopige aanslagen Vennootschapsbelasting over de jaren 2008 tot en met 2010. 

Dit komt doordat Habeko wonen aangepaste aangiften over deze jaren heeft ingediend. Aanpassing 

heeft plaatsgevonden met een beroep op de mogelijkheid om als Habeko wonen voor de 

Herbestedingsreserve te opteren. 
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Rentelasten       Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Rente kortlopende schulden     19  163 
Rente langlopende schulden     1.898.332  1.753.460 

          
Totaal       1.898.351  1.753.623 

 

De rentelasten zijn toegenomen door de roll over lening die bij de NWB is afgesloten van 4,5 miljoen 

euro die per 1 februari 2012 conform contract omgezet in een fixe lening (3,36 procent en 6 jaar). 

 

Daarnaast is er in 2012 nog voordeel behaald met het vervroegd aflossen van twee kleine leningen 

en met een renteherziening van twee leningen. 

 

In 2012 is geen gebruik gemaakt van de kredietfaciliteit van 4,1 miljoen euro bij de BNG. 

 

BELASTINGEN       Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Acute vennootschapsbelasting     0  77.420 
Correctie VPB voorgaande jaren     0  -825.290 
Toevoeging voorziening latente belastingen    362.193  1.575.635 

          
       362.193  827.765 

 

Het behaalde resultaat in 2012 (gebaseerd op fiscale waarderingsgrondslagen) is nihil, waardoor de 

acute belastingdruk ook nihil is. 

 

In 2012 is de fiscale "tijdelijke" afwaardering circa 1,4 miljoen euro. Dit komt voornamelijk door de 

afwaardering van een groot aantal woningen op basis van de gedaalde WOZ waarde per 1 januari 

2012 ten opzichte van de uitgangspositie bij de openingsbalans 2008 (WOZ 1 januari 2008). Deze 

afwaardering bedraagt ruim 1,4 miljoen euro en vermindert de VPB last met circa 360.000,- euro 

(gebaseerd op 25 procent VPB). Voor deze tijdelijke afwaardering (en dus tijdelijk verschil in VPB last) 

is daarom een dotatie aan de voorziening latente belasting gedaan. 

 

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 opgenomen te worden. Het realisatiemoment 

van de belastinglatentie is ons inziens niet nauwkeurig genoeg in te schatten. Een latentie voor deze 

situatie is derhalve niet opgenomen. 
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BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN 

   Boekjaar  Vorig boekjaar 

          
Buitengewone baat    -2.326.018  0 

          
Totaal       -2.326.018  0 

 

Inzake de vennootschapsbelasting is in 2012 voor Habeko wonen duidelijk geworden dat zij over de 

jaren 2008 tot en met 2011 een beroep kan doen op de ANBI status. Habeko wonen heeft deze 

status van de Belastingdienst ontvangen. Vanwege de ANBI status kan Habeko wonen een fiscale  

Herbestedingsreserve vormen. Dit houdt in dat de in 2008 tot en met 2011 gemaakte fiscale winst, 

binnen 3 jaar na realisatie moet worden ingezet voor investeringen in (nieuwbouw) huurwoningen. 

De fiscale boekwaarde zal hiermee verlaagd worden. Over de fiscale winst voor de jaren 2008 tot en 

met 2011 is Habeko wonen door de vorming van de fiscale herbestedingsreserve geen 

vennootschapsbelasting verschuldigd. 

 

De correctie VPB voorgaande jaren en de vrijval van de voorziening latente belastingen is het gevolg 

van het met terugwerkende kracht tot en met 2008, fiscaal vormen van de herbestedingsreserve. 

Voor de jaren 2008 tot en met 2010 heeft dit in 2012 geleid tot een teruggaaf van de voorlopig 

betaalde VPB aanslagen over de desbetreffende jaren van circa 586.000 euro. De eind 2011 

opgenomen acute VPB last van 77.000 euro is daarom ook in 2012 tot 0 euro terug gebracht. In 

totaal is er dus 663.000 euro gecorrigeerd op de VPB lasten. 

 

Door het fiscaal vormen van de herbestedingsreserve is de commerciële vorming van de voorziening 

latente belasting niet nodig. De fiscale afwaardering van de boekwaarde van de huurwoningen zal nu 

voor het eerst in 2012 worden toegepast. Dit heeft een vrijval van circa 1,7 miljoen euro aan eerder 

gevormde voorzieningen tot gevolg. Deze voorzieningen waren gevormd voor de fiscale 

afwaarderingen van een groot aantal woningen op basis van de gedaalde WOZ waarde ten opzichte 

van de uitgangspositie bij de openingsbalans 2008 (WOZ 1 januari 2008). 
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KASSTROOMOVERZICHT (directe methode)

Boekjaar Voorgaand boekjaar

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten van huurders 10.478.823 9.847.401

Ontvangsten van subsidiegevers 0 205.000

Overige ontvangsten -146.708 6.735

10.332.115 10.059.136

Betalingen aan werknemers -1.100.579 -970.849

Betalingen aan leveranciers onderhoud -1.905.387 -1.983.523

Betalingen van overige bedrijfslasten -1.792.591 -1.538.585

-4.798.557 -4.492.957

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 5.533.558 5.566.179

Ontvangen interest 82.111 24.276

Betaalde interest -1.851.537 -1.561.530

Retour ontvangen winstbelasting 239.659 537.513

-1.529.767 -999.741

OPERATIONELE KASSTROOM 4.003.791 4.566.438

-4.207.627 -10.476.656

1.520.250 1.689.689

-2.687.377 -8.786.967

INVESTERINGS KASSTROOM -2.687.377 -8.786.967

4.500.000 13.500.000

Aflossingen van langlopende schulden -1.000.844 -8.207.614

3.499.156 5.292.386

FINANCIERINGS KASSTROOM 3.499.156 5.292.386

MUTATIE GELDMIDDELEN 4.815.570 1.071.857

liquide middelen per 1-1 1.510.355  

liquide middelen per 31-12 6.325.925  

mutatie liquide middelen 2012 4.815.570

Investeringen in materiele vaste activa en 

vastgoedbeleggingen 
Desinvesteringen in materiele vaste activa 

en vastgoedbeleggingen

Ontvangsten uit langlopende schulden 

(nieuwe leningen)
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Ondertekening van de jaarrekening 
 

Rijnwoude, 22 april 2013  

Bestuur: 

 

 

de heer M. Bogerd 

directeur-bestuurder 

 

 

de raad van commissarissen: 

 

 

 

de heer T.J.J. Olierook    de heer A. Kerssies 

voorzitter     lid 

 

 

 

mevrouw E.W.M. Aalsma   mevrouw H.F.M. van Oldeniel 

vice-voorzitter     lid 

      

 

 

de heer P.J.D. van 't Hart 

lid 

  



98 
 

Overige gegevens 
 

Resultaatbestemming 

Het resultaat is in de jaarrekening 2012 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 2012

Categorie 1. Totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening:

Naam Werkzaamheden bedrag

Verstegen accountants Controle (fiscale) jaarrekening 2012 19.337

Totaal 19.337

Categorie 2. Totale honoraria voor andere controle opdrachten:

Naam Werkzaamheden  

Verstegen accountants Controle Corpodata gegevens 2012 3.390

Totaal 3.390

Categorie 3. Totale honoraria voor adviesdiensten op fiscaal terrein:

Naam Werkzaamheden

Verstegen accountants Fiscale aangifte 2011 5.364

Verstegen accountants Fiscale aangifte 2012 2.822

Verstegen accountants Kwartaaladvisering VPB/BTW/LB 3.585

Verstegen accountants Ondersteuning controle Belastingdienst VPB 2.033

Verstegen accountants Fiscaal advies inzake Werkkostenregeling 1.089

Totaal 14.893

Categorie 4. Totale honoraria voor andere niet-controlediensten:

Naam Werkzaamheden

Verstegen accountants Overige advieskosten 0

Totaal 0

 

Totaal categorieën ultimo 2012 37.620
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