
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Investeringsstatuut 

 

 

Artikel 5.2 Governancecode 
 
Het bestuur stelt een investeringsstatuut op en bespreekt dit met de RvC.  
De RvC keurt deze vervolgens goed. 
 
Het statuut treedt in werking op 25 november 2021 
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Vastgesteld door het bestuur bij bestuursbesluit 96 d.d. 26 oktober 2021 

 

 

J.J.  Westra 

directeur-bestuurder a.i. 

 

 

 

Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d. 24 november 2021 

    

 

G.J. Waterink  

voorzitter RvC     
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Inleiding en doelstelling 

In de Woningwet 2015 is vastgelegd dat een corporatie een reglement financieel beleid en 

beheer opstelt. Onderdeel van het financiële beleid is het investeringsbeleid vastgelegd in het 

Investeringsstatuut dat voldoet aan de regelgeving uit de Woningwet 2015 en het BTIV. 

 

Dit investeringsstatuut bevat de toetsingskaders voor investeringen in woningen, overig vastgoed 

en in de bedrijfsvoering van WSL. 

 

Onder investeringen wordt in dit statuut verstaan: 

 Investeringen in vastgoed zoals: nieuwbouw, renovatie, duurzaamheid en/of 

transformatie; 

 Aankoop van bezit, zoals turnkey aankopen, of grond; 

 Desinvesteringen: sloop of vervreemding van bezit (niet opgenomen in het huidige 

verkoopbeleid); 

 Investeringen ten behoeve van de bedrijfsvoering van Woningstichting Leusden. Voor 

deze investeringen geldt een afwijkend proces. Deze worden getoetst aan het jaarplan, 

de jaarbegroting en de risico’s. Ook wordt de interne toets uitgevoerd. 

 

Het Investeringsstatuut heeft als doel de directeur-bestuurder een handelingskader en de Raad 

van Commissarissen (RvC) een toetsingskader te bieden voor de beoordeling van 

investeringsvoorstellen.  

De investeringsvoorstellen hebben meestal betrekking op verwerving (aankoop gronden en/of 

gebouwen) en/of het zelf ontwikkelen dan wel laten realiseren van nieuwbouw; dit zijn per 

definitie investeringen met een groot risicoprofiel en een forse financiële impact, maar dat kan 

ook gelden voor investeringen in de bedrijfsvoering. 

 

Conform de statuten van WSL en dit Investeringsstatuut, worden investeringen groter dan  

€ 1.000.000 exclusief btw, vooraf ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voorgelegd.  
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1 Procedures 

Bepalingen in statuten en bestuursreglement 

In de statuten van WSL is in artikel 7, lid 1 sub c aangegeven bij welke investeringsbeslissingen de 

voorafgaande goedkeuring van de RvC vereist is.  

Artikel 7, lid 4: Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn, onverminderd 

het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent: 

c. het doen van een investering ten behoeve van de volkshuisvesting, indien daarmee ten minste  

€ 1.000.000 exclusief btw gemoeid is. 

 

Beslissingen over investeringen hoger dan € 1.000.000 worden altijd per project vooraf ter 

goedkeuring voorgelegd aan de RvC. Dat geldt ook voor onherroepelijke beslissingen die leiden 

tot een investering van meer dan € 1.000.000, zoals de aankoop van grond.  Wanneer en op 

welke wijze dit gebeurt, is onder vastgoedontwikkeling en proces in hoofdstuk 6 beschreven. 

In het bestuursreglement staan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 

bestuurder vermeld. Van belang zijn:  

1. artikel 12, lid f; voorafgaande toestemming van de RvC is nodig bij: het vaststellen of 

wijzigen van [...] het investeringsstatuut;  

2. artikel 13, lid e; het bestuur informeert de RvC over de criteria die worden gehanteerd bij 

het doen van (des)investeringen in vastgoed. 

Toetsingskader nader belicht 

De missie en visie van Woningstichting Leusden zijn uitgewerkt en geconcretiseerd in de 

Koerswijzer en het Ondernemingsplan ‘Betrokken en Dichtbij’ 2019-2022. Daarna heeft WSL een 

portefeuillestrategie opgesteld, die meer in detail richting geeft aan de keuzes en prioriteiten 

voor ons vastgoed. Deze portefeuillestrategie (onder 2) vormt – aangevuld met de overige 

hieronder genoemde randvoorwaarden – het toetsingskader voor de RvC voor voorgenomen 

investeringen. 

Investeringsbeslissingen worden naast de portefeuillestrategie getoetst aan financiële 

randvoorwaarden (onder 3) en risico’s (onder 4). Ook prestatieafspraken met gemeente en 

huurders zoals die gemaakt worden binnen de kaders van de Woningwet, kunnen bij de 

besluitvorming een rol spelen. 

Door investeringsvoorstellen met behulp van dit kader te toetsen, zorgen wij dat investeringen 

passend zijn voor WSL. Het uitgangspunt is ‘pas toe of leg uit’. Hiermee wordt bedoeld dat bij het 

voorbereiden van investeringsvoorstellen het toetsingskader consequent is nagelopen. Bij 

afwijkingen wordt in het voorstel verwoord en inhoudelijk onderbouwd waarom er is besloten af 

te wijken van het toetsingskader.  

2 Strategische toets 

Investeringen dragen bij aan de strategische doelen van WSL. Hiervoor is een aantal handvatten 

waaraan getoetst wordt. 
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2.1 Ondernemingsplan en jaarplan 

De missie en visie van WSL zijn in het Ondernemingsplan geconcretiseerd. In het 

Ondernemingsplan wordt in beeld gebracht wat WSL wil gaan doen en welke maatschappelijke 

effecten daarmee bereikt worden. Elk jaar wordt de jaarschijf uit het Ondernemingsplan 

uitgewerkt in een jaarplan met daaraan gekoppeld een jaarbegroting. Daarin staan onder meer 

welke investeringen nodig zijn om de gewenste doelen te realiseren. 

Toetsingsaspect 

 Sluit het investeringsvoorstel aan bij het jaarplan (inclusief prestatieafspraken) en de 

jaarbegroting? 

2.2 Portefeuillestrategie 

De visie op de ontwikkeling van de woningmarkt in het werkgebied van WSL, afgezet tegen de 

huidige vastgoedportefeuille is vertaald in een portefeuillestrategie. De portefeuillestrategie is in 

essentie een transformatieopgave. Hoe komen wij van de huidige portefeuille naar de gewenste 

samenstelling en opbouw van het vastgoed van WSL? 

Toetsingsaspect 

 Past het investeringsvoorstel binnen de portefeuillestrategie van WSL? 

3 Financiële toets 

3.1 Financiële randvoorwaarden 

De randvoorwaarden voor het nemen van een investeringsbeslissing zijn: 

1. De financiële continuïteit van WSL is gewaarborgd; 

2. WSL blijft voldoen aan de gestelde normen van het WSW. (Interne normen van WSL 

worden jaarlijks tegelijk met de begroting vastgesteld, voor zover ze afwijken van de 

normen van het WSW.) 

 

Overige voorwaarden: 

3. De investering past in het strategisch voorraadbeleid; 

4. De marktwaarde van het project waarin geïnvesteerd wordt, mag niet lager zijn dan het 

bedrag dat geïnvesteerd wordt. Dit betreft de vrije verkoopwaarde; 

5. De IRR van de investering is minimaal het percentage uit de berekening zoals het in dit 

statuut wordt voorgeschreven inclusief de genoemde opslag.  

 

De rendementseis voor nieuwbouwwoningen bestaat uit een minimale IRR. Deze is gebaseerd op 

een beleggerssystematiek (sociale huurprijzen en uitponden na 20 jaar). Ter vergelijking wordt 

een IRR-berekening toegevoegd met een sociale systematiek (sociale huurprijzen en 50-jarige 

exploitatie als sociale woning). 
 

3.2 WACC-berekening 

De interne-opbrengstvoet (internal rate of return, IRR) of effectief rendement is een getal, 

meestal uitgedrukt als percentage, dat het nettorendement van de investeringen in een project 
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weergeeft. Het is de opbrengstvoet (ook disconteringsvoet of rekenrente genoemd) waarbij de 

netto contante waarde van het geheel van kosten en baten nul is. 

Uitgangspunten bij het bepalen van een IRR 

Om een IRR te berekenen worden aannames gedaan. Dit zijn: 

1. Het bedrag van de investering. Deze inschatting is redelijk goed te maken, Na-

investeringen in de toekomst, bijvoorbeeld na 10 of 20 jaar, zijn moeilijker in te schatten.  

2. De verwachte opbrengsten. De eerste jaren zijn deze redelijk in te schatten. Bijvoorbeeld 

omdat er contracten onderliggen of omdat duidelijk is welke doelgroepen er komen 

wonen. Op termijn is het moeilijk in te schatten door: ontwikkeling huurprijzen, wijziging 

doelgroepen, wel of niet verkopen, leegstand, etc.. 

3. De verwachte kosten. In begin zijn deze goed in te schatten, maar dat wordt op termijn 

steeds moeilijker door: prijsontwikkeling, nieuwe technieken, gewijzigde eisen van de 

overheid. 

4. De exploitatietermijn. Voor nieuwe projecten wordt meestal uitgegaan van een 

exploitatieperiode van 50 jaar. Dit kan in werkelijkheid anders uitpakken. Misschien 

wordt het wel 100 jaar of meer, maar van een kortere exploitatieperiode dan 50 jaar zijn 

ook voorbeelden genoeg. Voor de beleggerssystematiek wordt uitponden na 20 jaar 

gehanteerd. 

Berekening minimum IRR 

Er zijn vele manieren om een onderbouwing van de minimaal gewenste IRR te maken. WSL kiest 

voor de WACC (Weighted Average Cost of Capital) methode. De WACC geeft het minimum 

rendement aan, dat gemaakt moet worden om aan de verplichtingen van de verstrekkers van 

eigen en vreemd vermogen te kunnen voldoen.  

 

WSL heeft geen afzonderlijke groei- of afbouwwensen voor het eigen vermogen. WSL wil het 

huidige vermogen inzetten voor de doelstellingen en opgaven van WSL binnen de financiële 

randvoorwaarden genoemd onder 3.1. Voor de inflatie op lange termijn wordt aangesloten op 

het beleid van de ECB. De ECB stuurt op een inflatie van 2%. 

 

WSL moet voor het aangaan van een nieuwe investering meestal ook een nieuwe lening 

aantrekken. Daarom telt WSL de rente van een nieuw aan te trekken lening mee in de berekening 

van de WACC. Hiervoor wordt meegenomen de meest recente rente die is voorgeschreven door 

de Aw (inclusief opslag) voor het eerste begrotingsjaar. 

 

WACC = ((ev/tv)*rev) + ((vv/tv)*rvv*(1-vpb)) 

EV = Eigen vermogen 

TV = Totaal vermogen 

REV = Rendement eigen vermogen 

VV = Vreemd vermogen 

RVV = Rentabiliteit vreemd vermogen 

VPB = Percentage vennootschapsbelasting 
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De bedragen van het eigen vermogen, vreemd vermogen en totaal vermogen worden gehaald uit 

de laatst vastgestelde jaarrekening. 

 

Omdat er veel onzekerheden zijn, zit er in de minimaal gewenste IRR een risico-opslag verwerkt. 

De hoogte hiervan is afhankelijk van het ingeschatte risico. Bij de verhuur van sociale 

huurwoningen wordt het risico laag ingeschat. De kans op leegstand is klein omdat er veel 

mensen graag in het midden van het land willen wonen. Het aantal woningzoekenden in deze 

regio is hoog, dus de kans op leegstand is klein. Daarnaast is er de mogelijkheid tot duurder gaan 

verhuren en de mogelijkheid tot verkoop. De risico-opslag die in de IRR is verwerkt, wordt 

daarom ook laag gehouden.  

 

Bij de investeringen in zorgvastgoed lopen we als corporatie meer risico dat de zorgcomponent 

vroeg of laat vervalt. We houden hier rekening mee door bij het ontwerp de mogelijkheid op te 

nemen zorgeenheden om te bouwen tot woningen.  

 

De risico-opslagen als volgt vastgesteld: 

Sociale huurwoningen  : 0,5% 

Niet-DAEB-huurwoningen : 1,5% 

Zorgvastgoed (1)  : 0,5% + 0,6% = 1,1%  

 

(1) Wanneer in de investeringsbeslissing de kosten van het ombouwen naar sociale huurwoningen zijn 

meegenomen in de SKO, dan vervalt de extra opslag van 0,6%. 

 

Wanneer er een investeringsvoorstel wordt voorgelegd aan de RvC waarbij de IRR lager is dan het 

volgens deze notitie zou moeten zijn, dan moet dit goed beargumenteerd worden. 

Toetsingsaspecten 

 Investeringen in verbeteringen zijn toegestaan, als ze binnen de begroting passen, ook al 

is het rendement negatief.  

Als het niet binnen de begroting is, wordt het voorgelegd aan de RvC. 

 Het minimale rendement wordt berekend via de WACC-berekening met een risico-opslag 

zoals hiervoor is aangegeven. 

 Voor nieuwbouwhuurwoningen wordt jaarlijks het minimum rendement vastgelegd in de 

begroting.  

 Investeringen in nieuwbouwkoopgarantwoningen worden per project met argumenten 

voorgelegd aan de RvC. 

 

Bij de marktwaarde geldt dat de investering de marktwaarde (leegwaarde) vrij op naam (VON) 

niet overschrijdt. Het investeringsbedrag van nieuwbouw mag dus niet hoger zijn dan de vrije 

verkoopwaarde. 

Toetsingsaspecten 

 Overschrijden de stichtingskosten per woning, de marktwaarde VON van de individuele 

woning?  
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 Bij maatschappelijk vastgoed, is er sprake van een langjarige verhuurovereenkomst met 

een derde met een kostendekkende huurprijs en/ of kan het maatschappelijk vastgoed 

eenvoudig omgezet worden naar sociale huurwoningen? 

3.3  Corporatieniveau 

Bij de jaarbegroting wordt de financiële toets op corporatieniveau uitgevoerd. Wij gaan na of de 

geplande investeringen door WSL gedragen kunnen worden. Leidend daarbij zijn de eisen van 

het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Aw. Hierbij zijn de gegevens vanuit de 

meerjarenbegroting en de dPi (de prospectieve informatie) van belang. 

Toetsingsaspecten 

 Blijven de parameters van WSL, na realisatie van de investeringen, langjarig binnen de 

grenzen die het WSW en de Aw hanteren? 

 Voldoen de parameters van WSL na realisatie van de investering aan de intern opgestelde 

parameters, voor zover die afwijken van de WSW-normen? 

4 Risicotoets 

Risicobeheersing is een integraal onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden en zeker bij de 

projecten kan de financiële impact groot zijn. 

4.1 Risicobeheersing 

De stappen ‘organisatorische toets’ en ‘financiële toets’ zorgen voor een vermindering van het 

risico. Verder kunnen er afhankelijk van de specifieke aspecten aan een project, andere risico’s 

zijn. Wij willen niet alle risico’s mijden. Het doel is om in beeld te hebben welke risico’s het project 

voor de organisatie met zich meebrengt, een bewuste afweging te maken over de risico’s en om 

adequate beheersmaatregelen te nemen.  

Toetsingsaspect 

 Brengt het investeringsvoorstel mogelijke risico’s (o.a. financieel, politiek, planologisch) in 

kaart, worden die adequaat geanalyseerd, worden de relevante risico’s gekwantificeerd 

en zijn daarvoor voldoende beheersingsmaatregelen benoemd? 

5 Interne toets  

Naast de bovengenoemde aspecten: (portefeuille)strategie, financiën en risico’s, toetst het 

bestuur een project aan de impact op - en de draagkracht van de organisatie en aan het 

gerelateerde beleid. De directeur-bestuurder beslist in overleg met het MT of het project voldoet 

aan de interne toets. 

Het bestuur betrekt de volgende aspecten bij besluitvorming over investeringen:  

 

Relevant zijn: 

 Huurbeleid en de actuele wettelijke kaders voor sociale huurwoningen; 

 Onderhoudsbeleid (uitgangspunten voor de onderhoudsbegroting, vervangingscycli, 

enz.); 

 Woontechnisch programma van eisen nieuwbouw; 
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 Duurzaamheidsbeleid; 

 Leveranciersbeleid; 

 Overige relevante beleidsplannen. 

Toetsingsaspecten 

 Voldoet het investeringsvoorstel aan intern beleid zoals hierboven benoemd? 

 Is de kwalitatieve en kwantitatieve organisatiecapaciteit voldoende om het project uit te 

voeren? 

 Zijn de processen: o.a. procedure nieuwbouw en vastgoedontwikkeling, correct en 

conform de beschrijving uitgevoerd? 

6 Procesbeschrijving Vastgoedontwikkeling 

6.1 Inleiding 

Onder vastgoedontwikkeling wordt verstaan; alle activiteiten gericht op de (her)ontwikkeling van 

onroerende zaken.  

Onder een project wordt verstaan de activiteiten gericht op de (her)ontwikkeling van onroerende 

zaken in een bepaald gedefinieerd plangebied. Hieronder vallen nieuwbouw, renovatie, 

herstructurering van vastgoed uit de eigen portefeuille, aankopen van grond en objecten voor 

(her)ontwikkeling, acquisitie van nieuwe locaties en het participeren in projecten van collega-

corporaties of andere partijen en turnkey aankopen. 

De risico’s, de fasering, het proces en de besluitvorming verlopen bij aankopen anders dan bij 

vastgoedontwikkeling en hangen onder meer af van het moment van aankoop.  

6.2 Proces 

Het vastgoedontwikkelingsproces kent diverse fases. In de praktijk worden deze lang niet altijd 

op eenzelfde wijze doorlopen. Soms worden fases overgeslagen. Het gaat er vooral om de kern 

van het proces in relatie tot besluitvorming, risico-onderkenning en -beheersing en het 

beschikbaar stellen van budgetten, in beeld te brengen en te bewaken.  

Die kern is: het maken van kosten, het aangaan van verplichtingen of het doen van 

(des)investeringen kan alleen op basis van een beschikbaar gesteld budget. Dit budget wordt per 

besluit van de directeur-bestuurder beschikbaar gesteld op basis van 

besluitvormingsdocumenten waarin het project wordt omschreven, de relatie met de 

doelstellingen van WSL wordt gelegd, (geraamde) kosten, opbrengsten en rendement inzichtelijk 

zijn, de relatie met de (meerjaren-)begroting wordt gelegd (onder andere toets financiële kaders 

WSL), de financierbaarheid wordt verkend of vastgesteld en de risico’s en de beheersing daarvan 

worden beschreven.  
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Het vastgoedontwikkelingsproces is op te knippen in de volgende fasen: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1) Bij hogere investering dan het goedgekeurde investeringsbesluit. 

 

De pijlen geven de formele besluitvormingsmomenten aan. Van bestuur (na overleg met MT) 

(groen) tot en met goedkeuring van de Raad van Commissarissen (blauw). Alle besluitmomenten 

worden vooraf met de Auditcommissie besproken.  

 

1. Verkenning: 

In deze fase verkennen wij met een quick scan of een project past bij de doelstellingen 

van WSL (strategische toets) en vanuit maatschappelijk, politiek, planologisch (risicotoets), 

financieel (financiële toets) en technisch (interne toets) oogpunt kansrijk is.  

Voor de kosten die ten behoeve van verschillende projecten in de verkenningsfase 

worden gemaakt, wordt jaarlijks in de begroting een algemeen 

projectontwikkelingsbudget opgenomen.  

Aan de hand van een eerste projectnotitie die met het MT wordt besproken, besluit de 

directeur-bestuurder of het project gestopt wordt of dat een haalbaarheidsonderzoek 

wordt gestart, waarvoor een budget beschikbaar gesteld wordt. De RvC wordt over dit 

besluit geïnformeerd. 

 

2. Haalbaarheid: 

In deze fase onderzoeken wij de haalbaarheid verder. Zo nodig wordt een massastudie 

uitgevoerd en een structuurontwerp opgesteld. Wij verkennen financiering en risico’s. Het 

resultaat van deze fase is onder andere een mogelijk te realiseren programma op basis 

van de portefeuilletoets, met een programma van eisen, een voorlopige ‘grex1’ (als van 

toepassing) en ‘vex2’ en een risicoanalyse.  

De haalbaarheidsfase wordt afgesloten met een faseverslag (startnotitie project) en een 

besluit van de directeur-bestuurder, na overleg met het MT, of de ontwikkeling gestart 

wordt. Eventueel stelt de verantwoordelijke projectmanager in de startnotitie voor om 

grond of een herontwikkelingsobject aan te kopen, of een onvoorwaardelijke bieding uit 

te brengen. Indien van toepassing wordt een sloopbesluit voorgesteld. Bij samenwerking 

met derden stellen wij een samenwerkingsovereenkomst op. 

                                                      
1 De begroting van de kosten van uitplaatsing, sloop, bouw- en woonrijp maken en de dekking uit de vastgoedexploitatie 

(vex) 
2 De begroting van de grond- en bouwkosten, bijkomende kosten, AK, winst en risico. 

verkenning haalbaarheid
ontwikkeling 

VO

ontwerp 

DO
voorbereiding uitvoering afronding

Investerings-

besluit 

Besluit over 
voortgang naar 

volgende fase 

Indien van 

toepassing 1)    
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De directeur-bestuurder stelt, na overleg met het MT en een toets door de intern 

controller, de startnotitie vast en kent een budget voor de ontwikkelingsfase toe.  

Tevens is goedkeuring van de RvC vereist voor het bestuursbesluit tot vaststelling van de 

startnotitie (einde haalbaarheidsfase), als er sprake is van een besluit dat leidt tot een 

investering van meer dan € 1,0 mln. excl. btw. 

Daarbij gaat het om de directe investeringskosten en noodzakelijke vervolginvesteringen 

doordat een onomkeerbaar besluit is genomen. Wanneer de vervolginvesteringen niet 

noodzakelijk zijn en er mogelijkheden tot bijsturing zijn, dan bepalen uitsluitend de 

directe investeringskosten of de drempel van € 1,0 mln. wordt gehaald. 

Uiteraard worden ook de substantiële vastgoedinvesteringen die onder de drempel van   

€ 1,0 mln. blijven, ter informatie gebracht aan de RvC. 

  

3. Ontwikkeling (voorlopig ontwerp): 

In de ontwikkelingsfase maken wij een voorlopige invulling van het ontwerp en het 

programma. Het resultaat van deze fase is een voorlopig ontwerp (VO) en een bijgestelde 

‘grex’ (indien van toepassing), ‘vex’ en risicoanalyse. Aan de hand van een faseverslag 

Ontwikkeling wordt besloten tot de start van de ontwerpfase (DO). Hiervoor wordt bij 

besluit van de directeur-bestuurder, na overleg met het MT en een toets door de intern 

controller, een budget toegekend. Met het besluit de ontwerpfase te starten wordt het 

investeringsbesluit genomen. Bij dit besluit is goedkeuring van de RvC vereist.  

 

4. Ontwerp (definitief ontwerp):  

In deze fase werken wij het voorlopig ontwerp verder uit tot een definitief ontwerp (DO) 

en wordt de bouwaanvraag voorbereid. Het resultaat is een definitief ontwerp met een 

definitieve begroting van de grex en de vex en de risicoanalyse, inclusief 

beheersmaatregelen, die opgenomen worden in een faseverslag. Op basis hiervan besluit 

de directeur-bestuurder, na overleg met het MT, om de voorbereiding voor de realisatie 

te starten en daarvoor een budget beschikbaar te stellen. De RvC wordt over dit besluit 

en het definitieve ontwerp geïnformeerd. 

Als de definitieve begroting van het DO leidt tot een hoger investeringsbedrag dan de 

investering uit het goedgekeurde investeringsbesluit, is voorafgaande goedkeuring van 

de RvC vereist voor het bestuursbesluit tot vaststelling van de ontwerpfase (DO) en het 

beschikbaar stellen van het budget voor de voorbereidingsfase. 

 

5. Voorbereiding: In deze fase vervaardigen wij bestek en tekeningen en worden concept 

contractstukken gemaakt. Aan het einde van deze fase is na aanbesteding3 de 

aanneemsom bekend. Stichtingskosten, opbrengsten en rendement worden definitief 

vastgesteld. De financiering moet zijn geregeld. Op grond van een 

besluitvormingsdocument besluit de directeur-bestuurder, na overleg met het MT, om 

over te gaan tot realisatie en stelt daarvoor het budget beschikbaar.  

 

                                                      
3 Zie leveranciersbeleid 



Investeringsstatuut WSL                                                                                                      Pagina 13 van 15 
 

6. Uitvoering: Het project wordt gegund en de aannemer gecontracteerd. Wanneer aan de 

gestelde voorwaarden is voldaan, start de bouw. Deze fase eindigt met de oplevering van 

de woningen door de aannemer aan de verantwoordelijke projectmanager. 

 

7. Afronding en evaluatie: De woningen worden door de projectmanager volgens de 

daarvoor geldende interne procedure overgedragen aan de afdeling Wonen. De 

projectmanager stelt een evaluatie inclusief nacalculatie van het project op. De totale 

definitieve stichtingskosten worden bij bestuursbesluit vastgesteld, na overleg met het 

MT, waarbij de projectmanager decharge wordt verleend. De evaluatie gaat ter 

kennisname naar de RvC. 

Woningstichting Leusden heeft standaarddocumenten die voor de besluitvorming in de 

verschillende fases worden gebruikt (faseverslagen). 

6.3 Besluitvorming 

De directeur-bestuurder van WSL neemt alle hiervoor beschreven besluiten in het 

vastgoedontwikkelingsproces. Besluiten worden, met uitzondering van de fase verkenning, 

genomen na bespreking van het faseverslag met het MT. In de faseverslagen wordt het resultaat 

van de standaardtoetsen opgenomen: strategie, financiën, risico’s en de interne toets.  

Bij de volgende bestuursbesluiten is goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist: 

 Het besluit tot vaststelling van de startnotitie (einde haalbaarheidsfase) als er sprake is 

van een besluit dat leidt tot een investering van meer dan € 1.000.000 ex btw;  

 Het investeringsbesluit (einde ontwikkelingsfase).  

6.4 Rapportering en monitoring 

Iedere verslagperiode (trimester) ontvangt de RvC een rapportage waarin de voortgang, de 

risico’s, de financiële resultaten en de bijzonderheden van de projecten zijn opgenomen. 

Inzichtelijk zijn: 

 De geraamde kosten en opbrengsten in vergelijking met het laatste 

besluitvormingsdocument;  

 Het beschikbaar gestelde budget en de uitputting daarvan; 

 Een prognose van kosten en opbrengsten; 

 De actuele risico’s van het project en de beheersmaatregelen. 

De rapportages over investeringen zijn integraal onderdeel van de trimesterrapportages aan de 

RvC. 

7 Procesbeschrijving overige investeringen 

7.1 Inleiding 

Onder dit proces vallen alle overige investeringen van WSL groter dan € 200.000, niet zijnde in 

vastgoed.  
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7.2 Proces 

Grote investeringen van WSL worden in fases uitgevoerd. In de praktijk worden deze lang niet 

altijd op eenzelfde wijze doorlopen. Het gaat er vooral om de kern van het proces in relatie tot 

besluitvorming, risico-onderkenning en -beheersing en het beschikbaar stellen van budgetten, in 

beeld te brengen en te bewaken.  

Die kern is: het maken van kosten, het aangaan van verplichtingen of het doen van investeringen 

kan alleen op basis van een beschikbaar gesteld budget. Dit budget wordt per besluit van de 

directeur-bestuurder beschikbaar gesteld op basis van besluitvormingsdocumenten, waarin het 

project wordt omschreven, het doel van het project wordt benoemd, (geraamde) kosten en 

mogelijke opbrengsten inzichtelijk zijn, de relatie met de (meerjaren-)begroting wordt gelegd (o.a. 

toets financiële kaders WSL), de financierbaarheid wordt verkend of vastgesteld en de risico’s en 

de beheersing daarvan worden beschreven.  

Het investeringsproces kent in elk geval de volgende fasen:   

1. Startnotitie: 

In deze fase verkennen wij of - en welke investering, bijvoorbeeld ICT, nodig is ten 

behoeve van de bedrijfsvoering van WSL en of het project na de risicotoets, de financiële 

toets en de interne toets haalbaar wordt geacht. De directeur-bestuurder stelt, na overleg 

met het MT en een toets door de intern controller, de startnotitie vast en neemt een 

voorgenomen besluit over het toekennen van het budget. De directeur bestuurder kan, 

na overleg met het MT, besluiten het budget in fases toe te kennen. 

Bij het vaststellen van de startnotitie wordt ook een projectverantwoordelijke benoemd. 

Wanneer het budget in fases wordt toegekend, beschrijft de projectverantwoordelijke de 

fases en het per fase benodigde budget.  

2. Uitvoering:  

Het project wordt gegund en de opdrachtnemer gecontracteerd. Voor dit besluit is vooraf 

goedkeuring van de RvC vereist omdat de financiële verplichting wordt aangegaan.  

Deelbudgetten worden op aanvraag en per fase toegekend na voorafgaande goedkeuring 

door de directeur-bestuurder, na overleg met het MT van WSL. Bij een uitvoering in fases 

wordt de fasering in de overeenkomst met de opdrachtnemer opgenomen.  

3. Afronding en evaluatie:  

Het project wordt afgesloten en opgeleverd. De projectverantwoordelijke stelt een 

evaluatie inclusief nacalculatie van het project op. De totale definitieve kosten worden bij 

bestuursbesluit vastgesteld. De evaluatie wordt ter kennisname van de RvC gebracht. 

7.3  Besluitvorming 

De directeur-bestuurder van WSL neemt alle hiervoor beschreven besluiten. Besluiten worden 

genomen na bespreking met het MT.  

In de statuten van WSL is in artikel 7, lid 1 sub c aangegeven bij welke investeringsbeslissingen de 

voorafgaande goedkeuring van de RvC vereist is. Bij de volgende bestuursbesluiten is 

voorafgaande goedkeuring van de RvC vereist: 
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 het investeringsbesluit, wanneer er sprake is van een onomkeerbaar besluit dat leidt tot 

een investering van meer dan € 1.000.000 ex btw in vastgoed.  

In aanvulling op de statuten en het bestuursreglement wordt in dit investeringsstatuut bepaald 

dat ook voorafgaande goedkeuring van de RvC is vereist voor: 

 het investeringsbesluit, wanneer er sprake is van een onomkeerbaar besluit dat leidt tot 

een overige investering van meer dan € 200.000 ex btw.  

 

Daarbij gaat het om de directe investeringskosten en noodzakelijke vervolginvesteringen doordat 

een onomkeerbaar besluit is genomen. 

Wanneer de vervolginvesteringen niet noodzakelijk zijn en er mogelijkheden tot bijsturing zijn, 

dan bepalen uitsluitend de directe investeringskosten of de drempel van € 1,0 mln. resp. € 0,2 

mln. wordt gehaald. 

7.4 Rapportering en monitoring 

Iedere verslagperiode (trimester) ontvangt de RvC een rapportage waarin de voortgang, de 

risico’s, de financiële resultaten en de bijzonderheden van de projecten zijn opgenomen. 

Inzichtelijk zijn: 

 De geraamde kosten in vergelijking met het laatste besluitvormingsdocument;  

 Het beschikbaar gestelde budget en de uitputting daarvan; 

 Een prognose van de kosten; 

 De actuele risico’s van het project en de beheersmaatregelen.  

De rapportages over investeringen zijn integraal onderdeel van de trimesterrapportages aan de 

RvC.  

 

 


