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Inleiding 
In ons jaarplan 2014 hebben wij in navolging van Focus 2013 verder vorm gegeven aan de nieuwe 

koers van Woningstichting Leusden: “Back to basic”. Bij deze koers hoort een sobere en doelmatige 

organisatie, ingericht naar de nieuwe opgave en met aandacht voor de hoogte van de bedrijfslasten. 

Per 1 juli 2014 is de heringerichte organisatie van start gegaan. Het afscheid van medewerkers die 

soms al jaren bij Woningstichting Leusden werkten, had grote invloed op de organisatie en heeft, 

hoeveel begrip er ook was voor de ingreep, voor veel medewerkers een stempel gedrukt op het jaar 

2014. 

Een belangrijk voornemen voor 2014 was het betrekken van huurders bij het beheer en beleid van 

Woningstichting Leusden. In het visitatierapport uit 2013 is het ontbreken van een 

huurdersvertegenwoordiging, conform de wet, benoemd als aandachtspunt voor Woningstichting 

Leusden. Wij organiseerden in 2014 drie themagroepen om huurders te bevragen over de 

onderwerpen ondernemingsplan, onderhoudsbeleid en huurbeleid. Door het succes van de 

themagroepen en het enthousiasme van huurders over de aanpak, hebben wij met de huurders 

afgesproken deze aanpak voort te zetten en in 2015 ook met elkaar in gesprek te gaan over een 

formele huurdersvertegenwoordiging. 

Bij het herijken van de koers en het richten van de organisatie naar de nieuwe koers, bekeken wij ook 

welke zaken op het gebied van strategie en sturing bij Woningstichting Leusden nog aandacht 

behoefden. 

Begin 2014 hebben wij een actuele portefeuillestrategie opgeleverd die in 2015 uitgewerkt wordt in 

een strategisch voorraadbeleid. 

Met inbreng van huurders en stakeholders hebben wij rond de zomer een koersplan opgesteld 

(KoersWijzer) en deze koers daarna uitgewerkt in een meerjaren ondernemingsplan 2015-2018 

waarin de koers van Woningstichting Leusden is vertaald in concrete doelen en daaraan gekoppelde 

acties. 

In 2013 hebben wij het besluit genomen om met ingang van 2014 het huurprijsbeleid aan te passen. 

Door het verlagen van de streefhuren per 1 januari 2014 werden meer woningen bereikbaar voor 

woningzoekenden met een laag inkomen. Bij de jaarlijkse huurverhoging hebben wij niet de maximale 

ruimte benut en met name de huurders met lage inkomens en relatief hoge huren ontzien.  

We besteedden in 2014 aandacht aan het verbeteren van onze dienstverlening aan huurders en 

woningzoekenden. Dit is een vast gespreksthema in de werkoverleggen.  

In 2013 werkten we al aan nieuwe prestatieafspraken met de gemeente. Deze afspraken zijn in 2014 

door beide partijen afgerond. Na het aantreden van een nieuw college in Leusden, na de 

gemeenteraadsverkiezingen, is een aantal van deze afspraken herijkt.  

We willen voorzien in de woningbehoefte van mensen die dat zelf (onvoldoende) kunnen. In 2014 

startte de bouw van 80 sociale huurwoningen. Met deze nieuwe woningen, dragen we bij aan de 

doelstelling en houden wij door vernieuwing de kwaliteit van het bezit op peil.  

Een voornemen uit 2013 dat begin 2014 zijn beslag kreeg was de verkoop van 86 vrije 

sectorwoningen om zo middelen vrij te maken voor het investeren in sociale huur. 

De landelijke discussie rondom de herziene Woningwet, sturing van en toezicht op de 

woningcorporaties en de Parlementaire Enquête Woningcorporaties zijn ook bij ons nauwlettend 
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gevolgd. Waar nodig hebben wij, soms in BLNW-verband, via de branchevereniging Aedes onze 

zienswijze ingebracht. 

De Tweede Kamer stemde op 11 december 2014 unaniem in met de novelle op de Herzieningswet 

Toegelaten instellingen. Veel aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie zijn in het 

wetsvoorstel overgenomen. Algemeen wordt aangenomen dat de Eerste Kamer begin 2015 zal 

instemmen met de wet. Daarna starten ook wij met de implementatie van de nieuwe regelgeving.  

Bovenstaande ontwikkelingen zijn de hoofdlijnen van de ontwikkeling die Woningstichting Leusden het 

afgelopen jaar heeft doorgemaakt. Het verslag laat zien dat er grote stappen zijn gezet en dat we in 

2014 vrijwel alle vooraf gestelde doelen hebben bereikt.  

Monique Brewster 

directeur-bestuurder Woningstichting Leusden   
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Kengetallen 
 2014 2013 2012 2011 2010 

Vastgoed 
     

      Woningen/woongebouwen 
     aantal verhuureenheden (VHE) 

     
in beheer 2.553 2.668 2.657 2.730 2.654 

in voorraad 2 0 1 1 0 

in exploitatie 2.465,0 2.578,5 2.578,5 2.641,5 2.588,0 

Gemiddelde WOZ-waarde per VHE 178.063 194.442 206.755 208.773 210.073 

      Bedrijfsonroerend goed (BOG) 
     aantal m2  
     in exploitatie 10.272 10.272 10.272 9.123 1.995 

      Mutaties in het woningbezit  
     Aantal opgeleverd 10  41  12  105  63  

Aantal gekocht 3  1  3  2  3  

Aantal verkocht* 126  41  43  30  38  

Aantal gesloopt/uit beheer   1  45  0  0  

Totaal mutaties (113) 0  (73) 77  28  

      *) Specificatie aantal verkopen 
     Meerkeuzewoningen (MKW) - Koopgarant 32  32  42  29  36  

Definitieve verkoop 94  9  0  0  0  

Overige verkopen   0  1  1  2  

Totaal verkopen 126  41  43  30  38  

      Verkoop nieuwbouw 0  16  10  5  
 

      Aantal woningen naar huurprijsklassen (1) 
     (volgens huurprijsklassen BBSH) 

     Goedkope huur (tot € 374,44) 162  171  209  366  216  

Betaalbare huur  1.526  1.583  1.729  1.696  1.880  

Dure huur (meer dan € 574,35) 839  914  729  668  558  

 
2.527  2.668  2.667  2.730  2.654  

      Onderhoud 
     Kosten niet-planmatig onderhoud/VHE   256    250    253    220    218  

Kosten planmatig onderhoud/VHE  1.066    690    975    947    759  

Totaal kosten onderhoud/VHE  1.322    939   1.228   1.167    977  

      Prijs/kwaliteitsverhouding 
     Gemiddeld aantal punten WWS per VHE 174  165  165  165  147  

Gemiddelde netto-huurprijs per jaar / VHE 6.611  6.310  6.137  5.991  5.776  

      

(1) Dit betreft het aantal verhuureenheden -/- de zorgeenheden die aan Abrona en Wonen Plus zijn verhuurd. 
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2014 2013 2012 2011 2010 

Dienstverlening 

     Aantal ingeschreven woningzoekenden 3.466  3.496  3.334  3.218  2.863  

Aantal mutaties 153  170  188  243  190  

Mutatiegraad in %   6,0    6,4    6,8    8,5    7,2  

Acceptatiegraad in %  
   

65,4  69,0  

Huurachterstand zittende huurders in % 0,73% 0,72% 0,62% 0,56% 0,48% 

Huurderving in % (inclusief verkoopleegstand) 1,5% 1,8% 1,7% 1,8% 0,5% 

      Financiën 
     

      Vermogen en rendement 
     Solvabiliteit in % 19,2% 17,6% 15,2% 14,0% 12,7% 

Liquiditeit (vlottende activa gedeeld door vlottende 
passiva) 1,4  0,4  0,7  0,9  0,6  

Rentabiliteit eigen vermogen in % 16,2% 2,5% -7,5% 5,3% 4,6% 

Rentabiliteit vreemd vermogen % 3,3% 3,6% 3,2% 3,3% 3,2% 

Rentabiliteit totaal vermogen in % 7,9% 2,8% 1,2% 3,3% 3,1% 

ICR 2,0  2,2  1,8 1,7  
 

      Balans en winst- en verliesrekening 
     Eigen vermogen/VHE 15.178  12.725  11.116  10.051  8.347  

Totaal opbrengsten/VHE 10.142  7.583  7.200  6.451  6.417  

Financiële baten en lasten/VHE (3.922) (1.608) (1.541) (1.413) (1.267) 

Jaarresultaat/VHE 2.120  315  (905) 509  370  

      Personeel 
     Aantal medewerkers in dienst per ultimo (1) 33  35  38  36  33  

Gemiddeld aantal formatieplaatsen (incl. inhuur) 31,1  31,7  35,5  35,1  32,1  

Gemiddeld aantal formatieplaatsen per 1000 VHE 12,2  11,9  13,3  12,9  12,1  

Ziekteverzuim 6,8% 4,0% 2,2% 3,2% 5,5% 

      

      (1) Een aantal medewerkers werkt voor meerdere corporaties. Dit zijn de woningstichtingen: 
  Barneveld, Leusden, Nijkerk en Vallei Wonen in Woudenberg. 
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1. DIENSTVERLENING AAN ONZE DOELGROEP 
 

In 2014 benadrukten we onze kerntaak: het bieden van sociale huisvesting aan de doelgroep. Deze 

doelgroep bestaat uit huishoudens die vanwege financiële of fysieke beperkingen moeite hebben om 

zelfstandig in hun woonbehoefte te voorzien.  

Daarbij vinden we het belangrijk om te werken aan klantgerichte dienstverlening. We zetten in op de 

verbetering van interne processen en het afstemmen van de dienstverlening op de verwachtingen van 

de huurders. Eind 2014 werd de klantvisie vastgelegd, met het motto: “We doen het in één keer!”. 

Doel is dat klanten zoveel mogelijk direct en in de 1e lijn een antwoord krijgen op hun vraag. 

1.1 Onze woningvoorraad 
In ons beleid is vastgelegd dat we een sociale voorraad van minimaal 2.400 woningen handhaven. 

Deze voorraad wordt wel geleidelijk vernieuwd. Zo kunnen we inspelen op de veranderende behoefte 

vanuit onze doelgroepen, voorkomen we veroudering van ons woningbezit en werken we aan de 

verbetering van de duurzaamheid van onze woningvoorraad. 

In onderstaande tabel is te zien dat we eind 2014 een sociale voorraad hebben van 2.436 woningen. 

Daarnaast hebben we nog 91 vrije sector huurwoningen in het bezit. 

 ≤ € 699,48 > 699,48 totaal 

 aantal % aantal % aantal 

Appartementen 1.186 47% 51 2% 1.237 

Eengezinswoningen 1.250 49% 40 2% 1.290 

Totaal 2.436 96% 91 4% 2.527 

 

In onderstaande tabel is te zien hoe de voorraad woningen in beheer zich de afgelopen jaren heeft 

ontwikkeld. In 2014 zijn er 10 nieuwbouwwoningen opgeleverd (zie verder hoofdstuk 2), drie woningen 

zijn aangekocht en 126 woningen zijn verkocht (zie verder hoofdstuk 3). In deze tabel zijn tevens de 

onzelfstandige wooneenheden opgenomen. 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Aantal woningen 1-1 2.668 2.657 2.730 2.654 2.625 

Bij: nieuwbouw 10 41 12 105 63 

Bij: koop 3 1 3 2 3 

Af: verkoop 126 30 43 30 38 

Af: sloop/uit beheer 0 1 45 0 0 

Aantal woningen 31-12 2.555 2.668 2.657 2.730 2.654 

 

Ons bezit is relatief jong. Twee derde is gebouwd na 1980 (landelijk is dat 42%). Ruim 92% werd na 

1970 gebouwd. De kwaliteit van de woningen hangt samen met de ouderdom van onze voorraad: 

Onze woningen hebben een goede kwaliteit. Dat is te zien aan het aantal punten per woning. Dit ligt 

met 164 ruim hoger dan het landelijk gemiddelde van 140. 

De gemiddelde huurprijs per woning ligt juist relatief laag. De gemiddelde puntprijs van onze woningen 

is € 3,01, ten opzichte van € 3,12 landelijk. (bron: ‘Corporatie in perspectief 2013’) 

Om invulling te geven aan onze belangrijkste taak, het huisvesten van huishoudens met een smalle 

beurs, moeten er voldoende betaalbare en passende woningen beschikbaar zijn. Woningstichting 

Leusden heeft in 2014 2.668 woningen in beheer, waarvan ruim 2.400 woningen met een sociale 



  

 Woningstichting Leusden – Jaarverslag 2014        Pagina 10 van 78 

huur. Hiermee is 92% van onze woningen bestemd voor de doelgroep. Daarmee bieden wij in 

Leusden voldoende woningen ten behoeve van de kerntaak van de volkshuisvesting.  

Binnen de sociale voorraad is iets meer dan de helft van de woningen een eengezinswoning. Dat past 

bij het beeld van wonen in Leusden: van oorsprong veel gezinnen en dus veel eengezinswoningen. 

Omdat de vraag van zowel starters als senioren in de toekomst toeneemt, is de verwachting dat de 

samenstelling van de sociale voorraad naar woningtype ook verandert.  

1.2 Woningzoekenden 
Eind november stonden er 3.466 mensen ingeschreven als woningzoekende in Leusden. Deze 

inschrijvingen zijn overgedragen naar het regionale bestand van woningzoekenden. Vanaf begin 

december kunnen deze van oorsprong Leusdense woningzoekenden ook reageren op aangeboden 

woningen in Woudenberg, Soest, Amersfoort en Bunschoten. Woningzoekenden uit Nijkerk kunnen 

wel reageren in Leusden, omgekeerd geldt dat niet. Dit is conform de afspraken die regionaal zijn 

vastgelegd.  

Vanaf de zomer 2014 werden woningzoekenden geïnformeerd over het nieuwe regionale systeem van 

woonruimteverdeling. De verwachting was dat het aantal lokale inschrijvingen voor de start van het 

systeem zou groeien, met als doel gebruik te maken van de overgangsregeling. Er gebeurde precies 

het tegenovergestelde: veel mensen namen hun inschrijving in heroverweging en besloten zich uit te 

schrijven, waardoor het aantal ingeschreven woningzoekenden iets afnam.  

Grafiek: Aantal ingeschreven woningzoekenden van 2010 tot en met 2014. 

 

In 2014 lag het percentage actief woningzoekenden tot eind november rond 7%. Dat betekent dat het 

grootste deel van de ingeschreven woningzoekenden niet actief op zoek is naar een nieuwe woning. 

Veel mensen staan uit voorzorg ingeschreven als woningzoekende en bouwen inschrijfduur op, 

waarmee ze op een later moment een goede kans maken om een woning toegewezen te krijgen. 

 

1.3 Gemiddelde inschrijfduur 
De gemiddelde wachttijd bij toewijzing van een woning was de laatste jaren steeds ongeveer 3½ jaar. 

Dit is een acceptabele termijn. Ervan uitgaande dat de gemiddelde bewoningsperiode van een huis 

ongeveer 14,5 jaar is, is er dus voldoende tijd voor woningzoekenden om zich opnieuw in te schrijven 

en inschrijfduur op te bouwen. De wachttijd is een gemiddelde; voor een populaire eengezinswoning is 

de benodigde inschrijfduur langer dan voor een appartement met een beperkt woonoppervlak. 
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1.4 Verhuringen 
In 2014 zijn 153 nieuwe huurcontracten ingegaan. Dit is inclusief de nieuwbouw van ’t Zicht. De 

mutatiegraad in 2014 was 6,0%.  

 

 

 

De mutatiegraad ligt met 6,0% iets lager dan in 2013, toen de mutatiegraad 6,4% bedroeg. De 

verwachting was dat de mutatiegraad in de huidige woningmarkt en economische situatie veel lager 

zou liggen. De vastzittende markt valt daarmee nog redelijk mee, al is het voor de komende jaren een 

zorg of de doorstroming op peil blijft. 

 

De vrijgekomen woningen in het sociale segment zijn voor 97% verhuurd aan huishoudens met een 

inkomen binnen de inkomensgrens van de doelgroep. Woningstichting Leusden mag maximaal 10% 

van de vrijgekomen sociale huurwoningen verhuren aan huishoudens met een inkomen boven de 

gestelde inkomensgrens. Deze ruimte voor uitzonderingen wordt ook op die manier ingezet: in 

situaties van dreigende dakloosheid of bijvoorbeeld wanneer woningzoekenden op korte termijn een 

inkomensval verwacht door een veranderende privé-situatie zoals bijvoorbeeld een echtscheiding. In 

de tabel staan de toewijzingen naar inkomensklasse.  

 

 Sociale huur Vrije sector  

 ≤ € 699,48 % > € 699,48 % Totaal 

Tot € 34.678 125 97% 5 21% 130 

€ 34.678 - € 43.000 3 2% 5 21% 8 

Vanaf € 43.000 1 1% 14 58% 15 

Totaal 129  24  153 

 

Vrije sector huurwoningen worden in principe vanwege de huurprijs verhuurd aan huishoudens met 

een hoger inkomen. Vijf verhuringen vonden plaats aan een huishouden met een laag inkomen. Dit is 

mogelijk wanneer huurders, bijvoorbeeld door de verkoop van een eigen woning, beschikken over 

eigen vermogen.  
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1.5 Specifieke doelgroepen 

Jongeren  

Tussen 2010 en 2013 waren er afspraken met de gemeente over het verloten van een aantal 

woningen ten gunste van jonge starters op de woningmarkt. In 2014 zijn geen aanvullende afspraken 

gemaakt voor deze doelgroep.  

 

Urgenten 

Er zijn in totaal 14 urgentieaanvragen ingediend bij de Urgentiecommissie. Daarvan is aan vier 

aanvragers urgentie toegekend. We hebben in 2014 in totaal vijf urgente huishoudens aan een woning 

geholpen. Dit zijn niet allemaal in 2014 verstrekte urgenties. De geldigheid van een urgentieverklaring 

een jaar is, waardoor een deel al in 2013 een urgentieverklaring had. Momenteel zijn er vier 

woningzoekenden met een urgentieverklaring nog niet gehuisvest.  

Vanaf 1 januari 2015 wordt de ondersteuning van de Urgentiecommissie niet meer door 

Woningstichting Leusden geboden. Met de gemeente is in 2014 gesproken over de taak- en 

kostenverdeling, met als resultaat dat de kosten van de commissie en de ondersteuning vanaf  

1 januari 2015 terug gaan naar de gemeente Leusden. Daarmee ligt de formele verantwoordelijkheid 

van een publiekrechtelijke procedure daar waar deze hoort. In de laatste maanden van 2014 was er 

aandacht voor de overdracht van het werkproces en de communicatie hierover. Medewerkers van 

Woningstichting Leusden blijven woningzoekenden informeren over de aanvraag en procedure bij 

verzoeken om urgentie.  

Statushouders 

De taakstelling voor het huisvesten van statushouders in 2014 was 27 personen. Het is gelukt aan 

deze taakstelling te voldoen.  

Voor 2015 is het een uitdaging om aan de groeiende taakstelling te voldoen. Alleen al voor de 1
e
 helft 

van 2015 is de opdracht om 24 mensen te huisvesten. Statushouders zijn vaak jong en alleenstaand. 

Dat legt een grote druk op de woonruimteverdeling, vooral voor de woningen in complexen als de 

Walenburg en Kuperssingel. Met de gemeente wordt gesproken over of, en zo ja hoe, wij aan de 

groeiende vraag kunnen voldoen. De gevolgen voor de reguliere woningzoekenden zijn immers groot: 

de kans dat zij nog aan een woning komen wordt door deze druk kleiner.  

1.6 Waardering dienstverlening 

KWH  

De totaalscore van alle KWH metingen gaf eind 2014 een gemiddeld resultaat van 7,4, net als in 

2013. Deze resultaten kwamen tot stand door het benaderen van in totaal 466 huurders, voor hun 

ervaring op verschillende thema’s.  

Onderdeel Respons 2014 2013 

Klantencontact 115 8,1 7,4 

Woning zoeken 48 6,4 7,4 

Nieuwe woning 47 7,8 7,9 

Huur opzeggen 29 7,5 7,6 

Reparaties 132 8,6 8,0 

Onderhoud 81 7,8 7,6 

Ontevredenheid 14 5,5 5,9 

Totaal 466 7,4 7,4 
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Woningstichting Leusden scoort op alle onderdelen boven de norm. Dat betekent dat op basis van de 

meetsystematiek het KWH-huurlabel voor 2014 is behaald. 

Binnen de verschillende categorieën is een aantal aandachtspunten zichtbaar: 

 De waardering voor de wijze waarop mensen een woning kunnen zoeken is sterk gedaald. Dit 

is te verklaren door de overstap naar WoningNet eind november 2014. Het is belangrijk dit 

onderdeel in 2015 goed te bewaken en woningzoekenden goed te blijven informeren over de 

nieuwe werkwijze.  

 De waardering voor de manier waarop we omgaan met ontevreden klanten is onvoldoende. 

Dit blijft een verbeterpunt. Het aantal respondenten is laag, waardoor een relatief klein aantal 

mensen het rapportcijfer bepaalt.  

 Omdat we in 2013 opnieuw startten met het meten van de kwaliteit van de dienstverlening 

door KWH zijn er geen vergelijkbare gegevens van vóór 2013. Aandachtspunten voor 2015 

zijn de onderwerpen ‘woning zoeken’ en ‘ontevredenheid’. Deze cijfers liggen in 2014 lager 

dan in 2013.  

Aedes benchmark 

In november 2014 is de eerste Aedes-benchmark verschenen. Deze benchmark moet in de toekomst 

corporaties op meerdere terreinen met elkaar vergelijken. In dit eerste jaar beperkt de benchmark zich 

tot de onderdelen ‘kwaliteit’ (het huurdersoordeel) en ‘bedrijfsvoering’ (in dit eerste jaar de 

bedrijfslasten). Corporaties worden op elk onderdeel ingedeeld in klasse A, B of C. Per klasse is een 

derde van de deelnemende corporaties ondergebracht. De corporaties met de beste scores in klasse 

A, de middengroep in klasse B en de corporaties met de mindere scores in klasse C. 

Onze scores op het onderdeel Kwaliteit in de Aedes benchmark (resultaat 2013) zijn als volgt: 

 Totaalscore en letter Huurdersoordeel: 7,2 - B 

 Deelscore en letter Nieuwe huurder: 7,4 - B 

 Deelscore en letter Reparaties: 7,3 – B 

 Deelscore en letter Vertrokken huurder: 6,7 - C 

 Totaalcijfer KWH-Huurlabel 2013: 7,4 

Hiermee scoort Woningstichting Leusden gemiddeld net beneden het landelijk gemiddelde van 7,3 en 

wordt in de B-klasse geplaatst. De benchmark op het onderdeel bedrijfsvoering komt later in dit 

verslag aan bod. 

1.7 Geschillencommissie 
De Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied behandelt geschillen van Woningstichting 

Leusden en de woningcorporaties uit Barneveld, Nijkerk, Nijkerkerveen en Woudenberg. De 

commissie is onafhankelijk en biedt (kandidaat)huurders van de betrokken woningcorporaties een 

kosteloze, snelle en eenvoudige mogelijkheid om geschillen te laten beslechten. Uitspraken van de 

commissie zijn voor beide partijen bindend. Daarnaast geeft de commissie gevraagd en ongevraagd 

advies aan de afzonderlijke besturen van de corporaties naar aanleiding van de door haar behandelde 

klachten. 

 

In 2014 is aan de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied één geschil met 

Woningstichting Leusden voorgelegd. In deze zaak is de huurder gedeeltelijk in het gelijk gesteld.  
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Personele bezetting 

Per 31 december 2014 bestaat de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied uit de 

volgende personen: 

 

Naam Functie Aftredend 

E. Douma Voorzitter 2014 

mr. C.J. van der Made Secretaris 2015 niet herbenoembaar 

ing. N. Groeneveld Lid 2016 

Overzicht geschillen Woningstichting Leusden 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Voorgelegde geschillen 1 1 2 3 4 

Niet-ontvankelijk 0 0 0 2 1 

Afgewezen 0 1 0 1 1 

Geheel of gedeeltelijk toegewezen 

ttoiontooontvankelijktoegewezen 

1 0 0 0 2 

 

1.8 Huurdersparticipatie 
In het visitatierapport werden we aangesproken op het ontbreken van een 

huurdersvertegenwoordiging. Mede naar aanleiding van deze aanbeveling, besloten we om in het 

jaarplan 2014 op te nemen dat wij toe willen werken naar een nieuwe vorm van 

huurdersvertegenwoordiging waarbij huurders daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op beheer en 

beleid.  

Themagroepen 

Alle leden van de bewonerscommissies zijn in het 1
e
 trimester uitgenodigd voor een bijeenkomst 

onder leiding van de Woonbond. De bijeenkomst had als doel de huurders uit te nodigen om mee te 

praten over het algemene beleid van Woningstichting Leusden. Aan de Woonbond is gevraagd om 

huurders hierbij te ondersteunen. De input door huurders kan gegeven worden door deelname aan 3 

themagroepen. Het gaat om de volgende thema’s: 

 Ondernemingsplan 

 Onderhoudsbeleid 

 Huurbeleid 

 

In iedere themagroep buigt een aantal huurders 

zich, met de ondersteuning en begeleiding van de 

Woonbond, over één van de thema’s. Het resultaat 

is dat iedere themagroep een advies uitbrengt aan 

Woningstichting Leusden over wat huurders bij dat 

thema van belang vinden bij de beleidsvorming. Op 

deze manier hebben huurders niet meer alleen 

invloed op het beheer van één complex, maar ook 

op het beleid van Woningstichting Leusden als 

geheel. Deze werkwijze vraagt van de betrokken 

huurders geen jarenlange, maar juist een gerichte 

en praktische inzet met een resultaat binnen een 

termijn die is te overzien.  

Foto: themagroep ondernemingsplan  

In 2014 is er op zowel onderhoudsbeleid als het ondernemingsplan een kwalitatief advies van de 

huurdersvertegenwoordiging geformuleerd. Wij hebben daarop gereageerd met een persoonlijke 
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toelichting op welke adviezen wel en welke niet opgevolgd worden. De themagroep huurbeleid brengt 

begin 2015 een advies uit. 

In december 2014 is de deze vorm van samenwerking met de huurders geëvalueerd. Deelnemers van 

de themagroepen reageren zeer positief op onze openheid en de bereidheid om het gesprek aan te 

gaan. Alle leden gaan in 2015 graag door als lid van de themagroepen. Daarnaast wordt samen met 

de deelnemers nagedacht over het formaliseren van de werkwijze met themagroepen en de 

legitimatie daarvan naar alle huurders. 

Bewonerscommissies 

De kwaliteit en sfeer van de halfjaarlijkse vergaderingen met de bewonerscommissies zijn in het 

afgelopen jaar sterk verbeterd. Daarnaast is voor het eerst een uitje georganiseerd voor alle leden van 

bewonerscommissies. Doel was het bedanken van de leden voor hun inzet en gelegenheid bieden 

elkaar op een meer informele manier te leren kennen. Dit uitje, het bezoek aan een ambachtsmuseum 

en daarna een stamppotbuffet, waarbij ook een aantal leden van de raad van toezicht aansloot, is met 

groot enthousiasme ontvangen.  

Sinds 2013 beschikt iedere bewonerscommissie over een eigen budget dat ze kan inzetten om de 

leefbaarheid van- of de saamhorigheid in het complex te verbeteren. Net als in 2013 werd ook in 2014 

het grootste deel van het budget niet benut.  
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2. VERNIEUWING EN VERBETERING VAN ONS BEZIT 
Woningstichting Leusden staat in voor minimaal 2.400 sociale huurwoningen in Leusden. Van goede 

kwaliteit en passend bij de (toekomstige) vraag van onze doelgroep. Daarom bouwen we nieuwe 

woningen, herstructureren we ons bezit en passen we bestaande woningen aan. Andere woningen 

verkopen we om dit mogelijk te maken. 

2.1 Projecten gestart in 2014 

De Nieuwe Biezenkamp  

In de Biezenkamp stagneerde de ontwikkeling vooral door het wegvallen van de marktvraag naar 

koopappartementen. In 2014 is intensief gewerkt aan een oplossing voor de tekorten op de 

grondexploitatie. Rond de zomer zijn door de drie partijen, Woningstichting Leusden, gemeente en 

Heijmans, gewijzigde overeenkomsten voor een verdere ontwikkeling gesloten. Deze hebben voor ons 

geresulteerd in de volgende deelprojecten:  

Blok A: Alberik 

Op 23 juni 2014 is officieel gestart met de bouw van blok A, Alberik. Een start voor 1 juli 2014 was van 

groot belang in verband met het zeker stellen van subsidie van de provincie. Het project bestaat uit 20 

sociale huurappartementen en een winkelplint. Woningstichting Leusden wordt geen eigenaar van de 

winkelplint. Deze is eigendom van de ontwikkelaar. Eind 2014 was de bouw gevorderd tot en met de 

4e verdiepingsvloer. De prognose is dat het project medio 2015 wordt opgeleverd. In 2014 zijn alle 

appartementen verhuurd. 

  

MFC Atlas 

Dit deelproject bestaat uit 3.922 m2 multifunctioneel centrum (MFC) en 38 sociale huurwoningen. 

Sinds het begin van de eerste periode 2014 is met de gemeente onderhandeld over een turn-key-

afname van het MFC. Deze onderhandelingen zijn in het derde trimester afgerond. De overeenkomst 

met de gemeente is begin december getekend. De sociale huurwoningen boven het MFC worden 

eigendom van Woningstichting Leusden en lopen mee in de totale ontwikkeling. In oktober is een 

bouwteamovereenkomst gesloten en in december de aanneemovereenkomst. De officiële start van 

het project was op 11 december. De subsidie van de provincie ten behoeve van MFC Atlas is hiermee 

veilig gesteld. De oplevering is voorzien voor begin 2017.  

Met de bouw van MFC Atlas kon ook het complex Albert Buininggaarde eindelijk gesloopt worden. 

Sinds eind 2011 stond het complex, eigendom van Woningstichting Leusden, leeg in afwachting van 

de ontwikkelingen in de Biezenkamp.  

Foto’s: bouw Alberik 
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U-blok 

In het kader van de afspraken met Heijmans Vastgoed en de gemeente Leusden over de 

Biezenkamp, zijn de panden die Woningstichting Leusden hier in bezit had verkocht en eind 2014 

geleverd aan de gemeente Leusden. 

Project Groot Agteveld 

Bij onze koerswijziging past dat wij alleen nog sociale huurwoningen bouwen. Het project Groot 

Agteveld is hierop een uitzondering. In een gemengd project met De Alliantie worden in een aantal 

jaren 231 koop- en sociale huurwoningen gebouwd. Het doel van deze ontwikkeling is de inwoners 

van Achterveld een wooncarrière te bieden binnen de dorpsgrenzen en het levendig houden van het 

dorp door instroom van nieuwe bewoners.  

De 1e fase van het project Groot Agteveld is zowel civiel als bouwkundig aanbesteed. 

In november 2014 is met de bouw van het deelplan ’t Erf gestart waar door Woningstichting Leusden 

22 sociale huurwoningen worden ontwikkeld . De woningen worden medio 2015 opgeleverd. De 

verhuur is in 2014 gestart, inmiddels zijn alle 22 woningen toegewezen. 

In de 3e periode is ook gestart met de verkoop van de woningen van het deelplan Coöperatiegebouw. 

Dit project bestaat uit 6 grondgebonden woningen en 22 appartementen. Teneinde een start van dit 

deelproject in het voorjaar van 2015 mogelijk te maken en de subsidie van de provincie veilig te 

stellen, hebben wij besloten om voor 10 woningen als achtervang te fungeren. Ook de verkoop van 

deelplan 8 is gestart. Dit deel bestaat geheel uit koopwoningen.  

Project Groot-Krakhorst 

In 2014 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van het zorgproject Groot Krakhorst. In samenwerking 

met Stichting Grasboom Leusden wordt een zorgproject gerealiseerd dat ruimte biedt aan 12 jongeren 

met een autisme spectrum stoornis. In 2014 is overeenstemming bereikt met de gemeente over de 

grondprijs.  

In december is met Stichting Grasboom Leusden een intentieovereenkomst getekend. 

Woningstichting Leusden en de gemeente zijn nog met elkaar in gesprek over de invulling van de 

bestemming. We zetten in op een start bouw van dit project in 2015. 

2.2 Verbeteringen aan ons bezit 
Verbeteringen aan ons bezit worden op twee manieren toegepast. Op verzoek van individuele 

bewoners en via het planmatig onderhoud.  

Door de huurder aangevraagde verbeteringen worden uitgevoerd tegen een passende huurverhoging. 

Vorig jaar zijn 43 aanvragen ingediend voor een aanpassing met huurverhoging.  

Naast individuele verzoeken voeren we planmatig onderhoud uit. Bij dit onderhoud (per complex) is 

duurzaamheid een vast item bij de voorbereiding en uitvoering. We plaatsen voornamelijk 

voorzieningen die passen binnen onze duurzaamheidsdoelstellingen. Voorbeelden hiervan zijn HR 

CV-ketels en waterbesparende kranen.  

Aanpassingen binnen de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) 

Binnen de WMO zijn de aanvragen voor woningaanpassingen het afgelopen jaar fors gedaald, door 

de strengere voorwaarden om voor een aanpassing in aanmerking te komen. Naast mensen met een 

handicap maken vooral veel ouderen gebruik van de regeling. Bij de nieuwbouw en het planmatig 

onderhoud van seniorenwoningen wordt veel aandacht besteed aan voorzieningen zodat ouderen 

langer in hun woning kunnen blijven wonen.  

Energielabeling 

De energieprestatiecoëfficient (EPC) geeft de norm weer in aanloop naar een energieneutrale woning. 

De EPC voor nieuwbouwwoningen is begin 2011 landelijk genormeerd op 0,6. Dit betekent dat alle 

nieuwbouwprojecten bij de bouwaanvraag aan deze norm moeten voldoen. De gemeente Leusden 
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hanteert bovenop deze norm een extra inspanning van 10%. De overheid brengt de komende jaren de 

EPC steeds verder terug van 0,5 in 2015 naar nul in 2020 (= energieneutraal). Aanvragers die niet 

aan de norm voldoen, hebben geen recht op een bouwvergunning.  

 

In BLNW-verband wordt nauw samengewerkt op het gebied van energie-labeling. In 2013 is voor het 

gehele bezit de labeling bepaald. Jaarlijks wordt een benchmark uitgevoerd met de BLNW corporaties 

en Woningstichting Putten. Op deze wijze ontstaat een goed beeld van de duurzaamheid van het 

bezit. Het overgrote deel van onze woningen heeft het label C. De energie-index was eind 2014 1,37 

(2013: 1,39). Het landelijk gemiddelde in 2012 was 1,66
1
. In het Convenant Energiebesparing 

Huursector van juni 2012 (Aedes) is afgesproken dat corporatiewoningen eind 2020 gemiddeld 

energielabel B hebben. Dit betekent dat Woningstichting Leusden toewerkt naar een energie-index 

van 1,25.  

Overzicht aantal woningen per energielabel 2009 - 2014  

                                                      
1
 Bron: Project Benchmark energetische kwaliteit sociale huursector 2012  
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3. DE EXPLOITATIE VAN ONZE WONINGEN 
 

3.1 Huuropbrengsten 
De huuropbrengsten in 2014 zijn ten opzichte van 2013 met bijna 0,5% gestegen. Deze stijging is 

veroorzaakt door de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2014. De huur is toen, afhankelijk 

van het inkomen van de huurder verhoogd met minimaal 4% en maximaal 6,5%. Ook zijn de huren bij 

mutatie geharmoniseerd. Door de verkoop van woningen is stijging van de totale huursom beperkt 

gebleven. 

3.2 Huurachterstanden 
Het huurachterstand percentage is gedaald tot net onder de interne norm van 0,75%. In totaal zijn er 

74 betalingsregelingen, waarvan 39 in 2014 zijn afgesloten. Huurders maken sneller een 

betalingsafspraak om zo (hoge) incassokosten te voorkomen.  

Het aantal huurders met twee maanden of meer huurachterstand is 36. Dit aantal is vrijwel gelijk aan 

het aantal van 2013 (35). Dit is een mooi resultaat. Het constant houden van dit aantal wordt bereikt 

door de huurders met een achterstand proactief te benaderen. In totaal zijn 43 zaken in 2014 bij de 

deurwaarder in handen gegeven. Er zijn 6 aanzeggingen tot ontruiming gedaan, waarvan  

2 ontruimingen ook daadwerkelijk plaatsvonden. 

3.3 Huurderving 
De huurderving door leegstand is in 2014 licht gedaald van 1,39% naar 1,15% van de huursom. De 

leegstand is vooral veroorzaakt doordat een aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen en een 

bestaande aantal vrije sector huurwoningen voor langere tijd leeg stonden. In deze 

leegstandspercentages is BOG niet meegenomen. 

Naast huurderving wegens leegstand is er ook huurderving wegens oninbaarheid van huurschulden. 

Jaarlijks wordt 0,4% van de huursom gereserveerd om deze oninbare huurschulden op te vangen. In 

2014 zijn de vorderingen van 10 (2013: 5) vertrokken huurders als oninbaar afgeboekt. Totaal betreft 

dit een bedrag van € 29.414 ( 2013: € 46.971). Dit is inclusief de mutatiekosten die normaal 

gesproken voor rekening van de huurders komen.  

3.4 Verkoop van woningen 
Woningstichting Leusden verkoopt woningen en bedrijfspanden om de volgende redenen: 

 Het verkrijgen van financiële middelen om nieuwe investeringen te kunnen doen. 

 Vernieuwing van het bezit.. 

 Het effectueren van ingezet beleid van het afstoten van niet-DAEB bezit: Bedrijfspanden en 

huurwoningen met een huur boven de vrije sectorgrens worden zo mogelijk verkocht aan de 

huidige huurder of bij vertrek van de huidige huurder. 

De verkoop vindt op verschillende wijzen plaats: 

 Definitieve verkoop.  

o Huidige huurders kunnen een huurwoning met korting kopen. De korting is afhankelijk 

van het aantal jaren dat de huurder de huidige woning huurt. 

o Kopers kunnen kiezen voor de Starters Renteregeling. Wij zijn sinds 2012 aangesloten bij 

Social Finance NV voor de uitvoering van deze regeling. Als kopers voor deze regeling 

kiezen, zijn hun maandlasten aanmerkelijk lager. Woningstichting Leusden loopt hierbij 

wel het risico dat zij de voorgeschoten rente (20% van de totale rente) niet terug krijgt. 

o Verkoop van volledige complexen aan een belegger.  
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 Tijdelijke verkoop 

o Verkoop tegen Koopgarantvoorwaarden.  

Bij woningen die zijn aangemerkt als Koopgarantvoorwaarden kunnen huidige huurders 

(en bij mutatie belangstellenden) de woningen met korting kopen. Voor huidige huurders 

zijn er geen voorwaarden met betrekking tot hun inkomen. Niet-huurders hebben een 

maximaal inkomen van € 50.000 per jaar. 

In onderstaande tabel is weergeven hoeveel woningen in 2014 zijn verkocht en met welke producten.  

Verkoop 2014 aantal 

Aantal verkopen nieuwbouw 1 

- Waarvan koopgarant 0 

- Waarvan startersrenteregeling 0 

- Waarvan vrije verkoop 1 

  

Aantal verkopen bestaande bouw 125 

- Waarvan koopgarant 32 

- Waarvan vrije verkoop 90 

Waarvan vrije verkoop met 

startersrenteregeling 

3 

Totaal 126 

 

In 2014 zijn in totaal 126 woningen verkocht. Dit verkoopresultaat is opnieuw hoger dan het vorige 

jaar. Dit heeft vooral te maken met de verkoop van 86 woningen (twee complexen) aan een belegger. 

Daarnaast zijn er ook 40 individuele woningen verkocht. Potentiele kopers kunnen met onze 

producten toch een woning financieren. Dit leidt tot een aanzienlijke stijging in onze woningverkoop. 

Vooral het product Koopgarant is populair. 

Grafiek: Verkochte woningen van 2010 tot en met 2014 

 

Halverwege 2014 was het aantal individuele verkopen al dusdanig groot dat wij besloten te stoppen 

met verkoop bij mutatie. De verkoop mag immers niet tot effect hebben dat er onvoldoende woningen 

in de sociale huur beschikbaar zijn. Verkoop aan zittende huurders bleef wel mogelijk. Door de 
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gedaalde prijs, op basis van taxatiewaarden, en de lage rentestand is de belangstelling daarvoor 

gegroeid.  

 

3.5 VvE’s 
We beheren negen VvE’s actief. Eén VvE is een 100% externe VvE (zonder bezit Woningstichting 

Leusden).  

 

Een overzicht van het aantal VvE’s en de status van deze VvE’s: 

  VvE naam Betreft start exploitatie 

1 De Start woningen/bedrijfsruimten actief sinds 2003 

2 Rondeel (hoofsplitsing) hoofdsplitsing actief sinds 2011 

3 Tolgaarde (hoofdsplitsing) hoofdsplitsing 1 februari 2012 

4 Apollovlinder (hoofdsplitsing) hoofdsplitsing 1 mei 2012 

5 38 woningen Apollovlinder (*) appartementen 1 mei 2012 

6 18 woningen Apollovlinder appartementen 1 april 2012 

7 Commerciële ruimten commerciële ruimten 1 april 2012 

8 Parkeergarage Tolplaats parkeerplaatsen 1 oktober 2012 

9 ’t Zicht appartementen 1 mei 2013 

10 ‘t Hamersveld verzorgingshuis/appartementen volgt 

 

(*) Per ultimo 2014 is het beheer van deze VvE overgedragen aan een nieuwe beheerder. 

3.6 MFC’s 

Antares 

Wij werken aan de verbetering van de exploitatie. Ook bij de gemeente Leusden is bestuurlijk 

draagvlak voor verbetering. Dit is nodig omdat afspraken uit het verleden op een aantal punten 

gewijzigd moeten worden. Gesprekken hierover lopen en worden voortgezet in 2015. 

De exploitatiecijfers zijn in 2014 verbeterd ten opzichte van 2013. In 2014 is, na doorvoering van een 

aantal aanpassingen in beheer en personeel, een verlaging in de kosten gerealiseerd van 16% ten 

opzichte van 2013. De opbrengsten zijn daarbij met 7% gestegen. De stijging van de opbrengsten 

wordt vooral veroorzaakt door het inroepen van de garantieafspraken met de gemeente. De bezetting 

in uren is zowel voor welzijnsactiviteiten als overige verhuringen afgenomen. 

Atlas en Atria 

Na de bouw van MFC Antares gaven we te kennen voor de nog te bouwen MFC’s Atlas en Atria niet 

op dezelfde weg verder te willen. Dit besluit was het gevolg van veranderingen in het speelveld, 

waarbij woningcorporaties zich primair moeten richten op sociale woningbouw. Daarnaast speelden 

ook de tegenvallende resultaten van Antares een belangrijke rol. 

In onze nieuwe rol dragen we bij aan de bouw van Atlas, door de realisatie van 38 sociale 

huurappartementen bovenop het MFC. We zijn geen partij meer bij de bouw van Atria bestaande uit 

scholen en kinderdagopvang. 

De wijziging van de afspraken moest financieel worden afgewikkeld, waarbij de onderhandelingen 

tussen de gemeente Leusden en Woningstichting Leusden op één onderdeel, waarmee een bedrag 

van ca. 1,2 miljoen euro is gemoeid, niet tot overeenstemming leidden. Partijen hebben daarop 

gezamenlijk besloten de ontwikkeling van Atlas, zonder uitstel verder op te pakken en een bindend 

advies te vragen aan een deskundige arbiter over het onderdeel waarop zij niet tot overeenstemming 

zijn gekomen. In 2015 brengt de arbiter een bindend advies uit. 
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3.7 Bedrijfspanden 
In onderstaande tabel is het mutatieverloop opgenomen van onze bedrijfspanden in vierkante meters. 

 

 

3.8 Onderhoudsuitgaven 
De totale onderhoudsuitgaven bedroegen in 2014 € 3.259.000. Dit bedrag ligt, met name door een 

aantal grote planmatig onderhoudsprojecten, hoger dan in 2013. 

Jaar 2014 2013 2012 2011 2010 

Dagelijks onderhoud 632 643 709  568 558 

Planmatig onderhoud 2.627 1.779 2.438 2.453 1.946 

Totaal  3.259 2.422 3.147 3.021 2.504 

Bedragen x € 1000 

Dagelijks onderhoud 

Het totaal aan mutatieonderhoud en reparatieverzoeken lag in 2014 tot het 3
e
 trimester prima op koers 

van de begroting 2014. Opvallend is dat het gemiddelde bedrag per reparatie(verzoek aanmerkelijk 

lager is (€ 119) dan vooraf begroot (€ 225). Toch is het totaalbudget voor reparatieverzoeken 

overschreden, omdat er relatief veel meldingen zijn geweest. 

Bij het mutatieonderhoud is het gemiddelde bedrag per mutatie hoger dan vooraf ingeschat. Dit komt 

door de hoge kosten voor drie ingrijpende renovaties bij mutatie. Ondanks dat bleef het totaalbedrag 

besteed aan mutatieonderhoud binnen de begroting. 

Planmatig onderhoud 

Het planmatig onderhoud 2014 is uitgevoerd volgens de planning van het uitvoeringsprogramma. In 

de begroting 2014 was een bedrag opgenomen van ruim 2,5 miljoen euro. Alle werkzaamheden zijn 

uitgevoerd en het totaalbedrag bleef binnen de begroting. Het positieve resultaat is vooral een gevolg 

van goede aanbestedingsresultaten. Daarnaast profiteerden we dit jaar opnieuw van het gunstige 

BTW-tarief op arbeid. 

De kosten van het onderhoud in vergelijking met de sector: 

Onderhoudskosten  

Per verhuureenheid 

Woningstichting 

Leusden 

werkelijk 2014 

Woningstichting 

Leusden 

werkelijk 2013 

Woningstichting 

Leusden 

werkelijk 2012 

Referentie 

werkelijk 

2012 

Landelijk 

werkelijk 

2012
2
 

Dagelijks onderhoud 410 373 389 462 509 

Planmatig 

onderhoud 

892 549 818 865 800 

Totaal onderhoud 

per VHE 

1.303 922 1.207 1.327 1.309 

Bedragen x € 1000 

                                                      
 
2
Bron: CFV, Corporatie in perspectief 2013 

 

Bedrijfspanden (in m2 VVO) 2014 2013 2012 2011 2010 

Beginstand 10.953 10.953 9.804 2.674 2.674 

Af: verkocht 0 0 105 630 0 

Bij: nieuwbouw/uitbreiding 0 0 1.254 7.760 0 

Eindstand (in beheer) 10.953 10.953 10.953 9.804 2.674 

Waarvan aandeel derden 681 681 681 681 681 

Eindstand (in exploitatie) 10.272 10.272 10.272 9.123 1.993 
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4. ORGANISATIE 
 

4.1 Strategie en sturing 
Sinds 2013 werken we aan de verdere ontwikkeling van de strategische sturing. Dit leidde in januari 

2014 tot de vaststelling van de vastgoedstrategie. Deze vastgoedstrategie beschrijft een 

wensportefeuille voor 2030. De wensportefeuille wordt in 2015 verder uitgewerkt naar maatregelen 

voor de individuele woningcomplexen. 

Verder is in 2014 de KoersWijzer opgesteld. Hierin wordt in hoofdlijnen de koers geschetst voor de 

komende jaren. De KoersWijzer is uitgewerkt in een meerjaren ondernemingsplan. Begin 2015 is dit 

plan vastgesteld na goedkeuring door de raad van toezicht. 

4.2 Sociaal- en personeelsbeleid 

Herstructurering organisatie 

Per 1 juli 2014 is de organisatie geherstructureerd. De herstructurering had als doel de bedrijfslasten 

te verminderen en de organisatie slagvaardiger en efficiënter in te richten. De drie afdelingen 

Projecten, FEZ en Woondiensten zijn samengevoegd in twee afdelingen: Wonen en Bedrijfsvoering. 

De projectmanagers nieuwbouw zijn in de staf rechtstreeks onder de directeur geplaatst.  

Met de vakbonden is geen overeenstemming bereikt over een sociaal plan. De ondernemingsraad van 

Woningstichting Leusden heeft zowel op het herstructureringsplan als op het sociaal plan een positief 

advies gegeven. Vier medewerkers hebben een beroep gedaan op de hardheidsclausule in het 

sociaal plan, waarvan twee zijn gehonoreerd. 

Personele bezetting en formatie 

Als gevolg van de herstructurering zijn vijf medewerkers uit dienst gegaan (4,9 fte). Twee 

medewerkers traden op eigen verzoek uit dienst. Een arbeidsovereenkomst is door de kantonrechter 

ontbonden (niet als gevolg van organisatiewijziging). In het verslagjaar traden vier medewerkers in 

dienst (2,7 fte). Het verloopcijfer over 2014 bedraagt 25%. 

 

 

Organisatie tot 1 juli 2014 
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P&O binnen BLNW 

Binnen het samenwerkingsverband is een senior personeelsadviseur en een personeelsadviseur in dienst. 

Vanwege de herstructurering zijn zij in 2014 samen 20 uur per week voor Woningstichting Leusden 

beschikbaar. Een aantal P&O-thema’s is in 2014 in BLNW-verband opgepakt: flexibilisering van arbeid, de 

integriteitscode met bijbehorende workshops, voorbereiding invoering werkkostenregeling en samenvoegen 

salarisadministraties BLNW.  

ARBO 

Op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn in 2014 de geplande actiepunten uit het Arbo jaarplan 

uitgevoerd. Dit plan is een opsomming van activiteiten in het kader van veilig en gezond werken. Er is in 

2014 geen gebruik gemaakt van de vertrouwenspersonen. Er waren geen bedrijfsongevallen. 

Code integriteit en dilemmaworkshop 

Elke BLNW-corporatie had zijn eigen integriteits- en klokkenluidersregeling. Begin 2014 zijn deze 

regelingen herschreven tot één regeling voor BLNW. De hoofdlijn is voor de verschillende corporaties 

gelijk. In de uitwerking zijn er verschillen per corporatie. In de Code staan de uitgangspunten van de 

kernwaarden betrouwbaar, respectvol, transparant en professioneel beschreven. Op deze basis 

werken we met elkaar, met onze huurders en stakeholders. De gedragscode is na instemming van de 

Organisatie vanaf 1 juli 2014 
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individuele ondernemingsraden in de organisaties geïntroduceerd tijdens gezamenlijke 

dilemmaworkshops.  

Resultaatgerichte functiebeschrijvingen 

In BLNW-verband is een pilot gedraaid met ‘resultaatgerichte functieomschrijvingen’. Hiermee willen we 

onze doelstelling ‘beter sturen op resultaten’ realiseren. De functies zijn bij Woningstichting Leusden in 

het kader van de herstructurering ook inhoudelijk aangepast c.q. gewijzigd. Vervolgens zijn de 

functies, volgens de in BLNW vastgestelde lay-out, resultaatgericht beschreven.  

Bijeenkomst flexibel werken 

Begin 2014 vond de bijeenkomst flexibilisering van arbeid plaats met de directies en MT’s van BLNW. 

Deze bijeenkomst stond vooral in het teken van discussie met elkaar over de gewenste prioriteiten in 

de toekomst in het kader van flexibel werken. 

Samenvoeging salarisadministraties BLNW 

De salarisadministraties van Woningstichting Leusden, WSNijkerk en Vallei Wonen zijn per 1 januari 2014 

samengevoegd waarbij Nijkerk zorgt voor de verwerking van de salarisgegevens.  

CAO Woondiensten 

De onderhandelingen voor de CAO Woondiensten zijn in oktober 2014 vastgelopen. De onderwerpen waar 

geen overeenstemming is bereikt is de afbouw van het Voorwaardelijk vroegpensioen (VPL) en een 

marktconform loongebouw. De standpunten van werkgevers en werknemers liggen te ver uit elkaar om tot 

een CAO te kunnen komen. Vanuit Aedes is aangegeven dat we rekening moeten houden met een langere 

cao-loze periode.  

Overige arbeidsvoorwaarden/ bedrijfseigen regelingen 

Naast een toekomstige versobering van de CAO zijn we ook binnen BLNW apart aan het kijken naar 

de huidige eigen arbeidsvoorwaarden. Arbeidsvoorwaarden die bovenmatig zijn, (niet opgenomen in 

de CAO) worden afgebouwd.  

Beoordelen 

We voeren jaarlijks plan-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken. In de plangesprekken worden de 

doelen en resultaten die de medewerker in het komende jaar moet behalen besproken en vastgelegd. 

In de plangesprekken wordt minimaal één doel opgenomen dat voor het gehele bedrijf gelijk is. Ook 

de ontwikkeling van de medewerker krijgt gestructureerd aandacht en er worden waar nodig concrete 

verbeterafspraken gemaakt. Na de organisatiewijziging wijkt de gespreksinhoud in 2014 af van 

overige jaren omdat met de meeste medewerkers een inwerkperiode in hun nieuwe functie is 

afgesproken. Deze inwerkperiode werd formeel afgesloten met een beoordeling in december 2014. In 

het verslagjaar hebben de meeste medewerkers een periodieke salarisverhoging ontvangen, voor 

zover zij hun schaaleinde nog niet hebben bereikt. Daarnaast heeft een enkele medewerker een extra 

waardering ontvangen voor bovenmatige inzet. 

Opleidingen 

We stellen jaarlijks een opleidingsbudget vast. In 2014 is er € 60.000 beschikbaar voor opleiding. Van 

dit budget is € 60.141 gebruikt. In het kader van de inwerkperiode die met medewerkers is 

afgesproken na de herstructurering van de organisatie, zijn opleidingsafspraken gemaakt met 

individuele medewerkers. De opleidingsbehoefte van medewerkers is actief besproken in de 

plangesprekken. Medewerkers volgden inhoudelijke en vakgerichte cursussen en opleidingen en 

vaardigheidstrainingen. Er wordt standaard geïnventariseerd of er ook binnen de andere corporaties 

interesse is zodat een training in BLNW-verband ingekocht kan worden.  

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2014 6,8% (2013: 4,0); het streefcijfer is < 4,0. De 

meldingsfrequentie was in 2014 1,10 (2013: 1,05); het streefcijfer is ≤ 1,0. De stijging van het 
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ziektepercentage in 2014 is te verklaren vanwege langdurige uitval van een aantal medewerkers met 

klachten van uiteenlopende aard. 

Bijzonderheden 2014 

In het verslagjaar is er onder externe begeleiding na de herstructurering twee keer een bijeenkomst 

georganiseerd met alle medewerkers om knelpunten in de samenwerking te benoemen, 

samenwerkingsafspraken te maken en de voortgang te monitoren.  

Ondernemingsraad 

In 2014 vond er regelmatig overleg plaats tussen de ondernemingsraad en de directeur-bestuurder. 

Het belangrijkste onderwerp van overleg was de beoogde herstructurering van de organisatie waarvan 

duidelijk was geworden dat dit grote consequenties zou hebben voor de organisatie en het personeel. 

De ondernemingsraad heeft zich daarbij laten bijstaan door een extern deskundige en een commissie 

met afgevaardigden van afdelingen die niet in de ondernemingsraad vertegenwoordigd waren. Ook is 

er met de voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van toezicht gesproken over dit onderwerp. Tot 

slot had de ondernemingsraad ook contact met de vakbonden over de herstructurering en het sociaal 

plan. 

 

Overige onderwerpen die ter sprake kwamen zijn o.a. het Arbo jaarplan, de autoregeling, de nieuwe 

BLNW gedragscode, de woondiensten cafetariaregeling, invulling van bedrijfsdagen met de 

medewerkers, de sfeer in de organisatie en de verkiezingen voor een nieuwe ondernemingsraad 

 

In de loop van het jaar sprak de ondernemingsraad met de achterban over de lopende zaken en werd 

toelichting gegeven over de voortgang in het proces van de reorganisatie.  

 

Medio 2014 schreef de ondernemingsraad verkiezingen uit vanwege de verstreken zittingstermijn. Er 

kwamen in oktober twee aanmeldingen binnen. De zittende leden waren in principe niet herkiesbaar. 

Omdat de ondernemingsraad bij voorkeur uit drie personen bestaat bood één van de ''oude'' leden 

aan om zijn termijn te verlengen. Omdat er niet meer dan drie kandidaten zijn, is er geen stemronde 

gehouden en worden de kandidaten conform het OR-reglement geacht te zijn gekozen. In de eerste 

OR-vergadering in 2015 worden de taken overgedragen.  

 

4.3 Bedrijfslasten 
Onze netto bedrijfslasten waren de afgelopen jaren fors toegenomen. In onderstaand overzicht zijn de 

cijfers van de afgelopen vier jaar en de begroting voor het jaar 2015 opgenomen. 

Netto bedrijfslasten Begroting 

2015 

Werkelijk 

2014 

Werkelijk 

2013 

Werkelijk 

2012 

Werkelijk 

2011 

Personele lasten (*) 2.040 2.249 2.309 2.947 2.614 

Overige exploitatiekosten 

vastgoed 

955 790 1.067 1.004 930 

Duurzaamheid 450     

Overige algemene bedrijfslasten 996 1.338 1.221 1.402 1.268 

Kosten reorganisatie  418    

Af: overige bedrijfsopbrengsten -267 -583 -597 -684 -677 

Totaal 4.174 4.212 4.000 4.669 4.135 

Netto bedrijfslasten per VHE € 1.654 € 1.683 € 1.522 € 1.783 € 1.586 

(*) in de personeelslasten zijn ook de kosten voor het inhuren van personeel opgenomen. 

bedragen x € 1.000, met uitzondering van de laatste regel. 
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In het najaar van 2012 zijn maatregelen getroffen om de bedrijfslasten te laten dalen. Deze 

maatregelen zijn in 2013 gerealiseerd. In 2014 vond een reorganisatie plaats. De effecten hiervan 

worden in 2015 zichtbaar.  

De netto bedrijfslasten stegen in 2014 ten opzichte van de werkelijke netto bedrijfslasten van 2013 

met ruim € 0,2 mln. Dit komt vooral door de reorganisatiekosten. In 2015 dalen de personeelslasten 

en de overige algemene bedrijfslasten. 

Aedes Benchmark 

De resultaten van Woningstichting Leusden op het onderdeel Bedrijfsvoering in de Aedes benchmark 

zijn als volgt: 

De totale geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten zijn bij Woningstichting Leusden  

€ 1.392 per verhuureenheid. Hiermee scoort Woningstichting Leusden ruim boven het gemiddelde van 

€ 1.035 en wordt Woningstichting Leusden in de C-klasse geplaatst. Voor Woningstichting Leusden 

zijn de verkoopkosten een belangrijke onderdeel van de hoge kosten. Deze bedragen € 140 per 

verhuureenheid (ca. 10% van de totale geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten). 

4.4 Personeelslasten 
De kosten van het personeel in vergelijking met de sector waren in 2012 erg hoog, omdat we door de 

vele grote projecten veel personeel in dienst hadden ten opzichte van het aantal verhuureenheden. In 

het najaar van 2012 is gestart met het terugbrengen van de personeelslasten. Ook in 2013 en 2014 is 

hierop gestuurd. 

Personeelslasten  

Per verhuureenheid 

Woning 

stichting 

Leusden 

begroting 

2015 

Woning 

stichting 

Leusden 

werkelijk 

2014 

Woning 

stichting 

Leusden 

werkelijk 

2013 

Woning 

stichting 

Leusden 

werkelijk 

2012 

Referentie 

werkelijk 

2012 

Landelijk 

werkelijk 

2012 

Personeelslasten lonen en 

salarissen 

769 812 822 869 729 742 

Personeelskosten per FTE 77.787 73.640 70.075 65.943 69.246 66.128 

Aantal vhe per FTE 101 91 85 76 95 89 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de kosten per verhuureenheid dalen. Tevens is zichtbaar dat het 

aantal verhuureenheden (vhe) per FTE flink is gestegen. 

Kengetallen organisatie 

 realisatie 2014 begroting 2014 

aantal fte's in dienst     27,58  29,18 

bruto salariskosten (excl. sociale lasten en pensioen)  € 1.506.885   € 1.671.000  

aantal fte's inleen      3,47 2,00 

kosten inleen  € 216.702   € 100.000  

opleidingskosten  € 60.141  € 60.000  

   

ziekteverzuim % 6,8% < 4,0% 

aantal meldingen      35   < 30  

totale duur ziekteverzuim in dagen      700  

frequentie     1.10  <1 
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4.5 ICT 
In het afgelopen jaar werkten we aan de volgende ICT-projecten: 

 Afronding technische escape bij calamiteiten in samenwerking met WSN  

 Implementatie Empire release R14 

 Inrichting Wordlink 

 Inrichting nieuwe website 

 Overstap naar WoningNet Regio Eemvallei 

4.6 Onze relatie met stakeholders 
Gemeente Leusden: prestatieafspraken 

Begin 2014 lag het concept voor de prestatieafspraken gereed voor ondertekening. De gemeente 

besloot daarop dat ze eerst de nieuwe Woonvisie wil opstellen voordat de (aangepaste) 

prestatieafspraken ondertekend worden. Daarom is in het eerste bestuurlijk overleg met de nieuwe 

wethouder Wonen afgesproken het concept van de prestatieafspraken in 2014 niet formeel te 

bekrachtigen maar wel te handelen naar de inhoud ervan. De nieuwe Woonvisie is gepland voor 2015, 

waarna de prestatieafspraken ook definitief vernieuwd kunnen worden. 

BLNW-samenwerking 

We werken samen met Woningstichting Barneveld, Woningstichting Nijkerk en Vallei Wonen (Woudenberg). 

Deze samenwerking komt onder anderen tot uitdrukking in treasury-activiteiten, HR-activiteiten en -

beleidsontwikkeling en risicomanagement bij projectontwikkeling. Ook delen we kennis op gezamenlijke 

thema’s zoals communicatie, IT, projectontwikkeling en nieuwe wet- en regelgeving voor de 

corporatiesector. Alle BLNW-activiteiten zijn in de jaarplannen vastgelegd.  

Wij hebben een gezamenlijke onafhankelijke Geschillenadvies commissie. 

Binnen corporatieland is de samenwerking vergaand en uniek en daarom iets waar we trots op mogen zijn. 

Corporaties moeten meer doen met minder mensen en minder geld. Door kennis te delen en slim samen te 

werken, krijgen we meer professionaliteit in de organisaties en uiteindelijk leveren we daardoor betere 

producten/diensten aan onze klanten. Wij sluiten voor de toekomst niets uit, maar voor de komende jaren 

willen we de samenwerking vooral voortzetten en waar mogelijk versterken of intensiveren. De 

zelfstandigheid van de deelnemende corporaties staat op dit moment niet ter discussie.  

Larikslaan2 

Sinds 2007 maakte Woningstichting Leusden deel uit van het samenwerkingsverband van een 

gezamenlijke front-office voor wonen, zorg en welzijn in Leusden. Omdat wij in het licht van onze 

nieuwe koers en bijbehorende kerntaken kritisch hebben gekeken naar alle taken én de daaruit 

voortvloeiende kosten en opbrengsten, hebben wij de intensieve samenwerking en daarmee ook de 

relatief hoge financiële bijdrage aan Larikslaan2 in 2014 afgebouwd. Vanaf 2015 doen wij geen 

structurele financiële bijdrage meer en nemen wij geen receptiediensten meer af van Larikslaan2. Wij 

blijven wel samenwerken op het gebied van zorg en welzijn. Larikslaan2 werkt vanaf eind 2014 met 

een basisteam en een sociaal team. Bij het basisteam kunnen we terecht met vragen over of 

signalering van situaties waarin huurders onvoldoende in staat zijn zelfstandig te wonen. Het sociaal 

team wordt ingezet bij situaties waar sprake is van meerdere zware problemen (overlast, verslaving, 

huurachterstand etc.). 

Aedes 

Aedes heeft zich het afgelopen jaar ingezet om de standpunten van de corporaties bij minister en bij 

de kamer goed over het voetlicht te brengen in de discussies rondom de Herzieningswet en 

tegenwicht geboden bij de vaak negatieve berichtgeving over corporaties rondom de parlementaire 

enquête. 
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Op 24 november is de eerste Aedes benchmark gepresenteerd gebaseerd op de cijfers over 2013. 

Deze benchmark maakt voor het eerst prestaties van woningcorporaties onderling echt vergelijkbaar. 

In totaal werkte 83 procent van alle woningcorporaties mee aan de benchmark. Deze corporaties 

bezitten 85 procent van alle ‘verhuureenheden’ in de gehele branche. Huurders geven 

woningcorporaties gemiddeld een 7,3 voor hun dienstverlening en de door corporaties beïnvloedbare 

bedrijfslasten zijn in de periode 2012-2013 met 2,4 procent gedaald.  

De verwachting is dat corporaties leren van elkaar en dat de gemiddelde bedrijfslasten daardoor de 

komende jaren dalen. Er worden de komende jaren meer onderwerpen toegevoegd aan de 

benchmark. Als eerste de onderhoudslasten. 

Directeur-bestuurders en toezichthouders hebben in 2014 besloten zich te verplichten tot Permanente 

Educatie. Zij bekrachtigen hiermee het belang van de ontwikkeling van kennis en kunde. Dit betekent 

dat zij vanaf 1 januari 2015 punten moeten halen door geaccrediteerde opleidingen te volgen op 

terreinen als veranderkunde, leiderschap, governance en financiën. 

Stakeholders betrokken bij de koers van Woningstichting Leusden 

De KoersWijzer is tot stand gekomen na een intensief traject waarin huurders, de raad van toezicht, 

medewerkers en andere belanghebbenden zoals leden van het college van B&W, woordvoerders 

volkshuisvesting uit de gemeenteraad en collega-corporaties, invloed hebben kunnen uitoefenen op 

de koers. De belanghebbenden werden uitgenodigd om in een aantal lunchbijeenkomsten te reageren 

op stellingen over de missie, de doelgroep, het woningaanbod, de dienstverlening aan klanten en de 

samenwerking met andere partijen. Daarnaast heeft de huurdersthemagroep ondernemingsplan een 

advies geschreven over de koers.  

Aan de hand van deze input is een aantal keuzes gemaakt voor de richting die Woningstichting 

Leusden de komende jaren op gaat. Deze keuzes zijn verwoord in de KoersWijzer en zijn vervolgens 

uitgewerkt in het ondernemingsplan 2015-2018. 

Maatschappelijke betrokkenheid 

We krijgen regelmatig verzoeken om maatschappelijke betrokkenheid (sponsoring, deelname) voor 

diverse activiteiten en projecten in de gemeente. We vinden het belangrijk bij te dragen aan lokale 

verbondenheid, aan activiteiten die bijdragen aan een verbeterde leefomgeving van onze huurders en 

overige inwoners in Leusden. Het budget voor sponsoring is echter beperkt, waardoor we bij ieder 

verzoek overwegen in welke mate de aanvraag voldoet aan de gestelde randvoorwaarden binnen ons 

sponsorbeleid. 

In 2014 hebben we - in sponsoring (geld of producten), ondersteuning of deelname - bijgedragen aan 

de Erfgoedprijs, de VAC Leusden, de 

Ombudsman, Bouwdorp en het ontbijt 

op Prinsjesdag. Daarnaast hebben we 

tijdens de Matchbeurs Leusden vijf 

matches gemaakt: eenmalig 

communicatieadvies aan Wensboom 

Leusden, een training effectief 

vergaderen aan vrijwilligers, wekelijkse 

oefenruimte voor een koor  in ons 

kantoor, paraplu’s voor een uitje van de 

Zonnebloem en onze technische 

medewerkers hielpen bij het maken van 

vogelhuisjes in het CNME. 
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5. FINANCIELE BESCHOUWING 
 

De werkelijke uitkomsten over 2014 zijn ongeveer € 5,6 miljoen beter dan begroot. De belangrijkste 

oorzaken van de afwijkingen zijn: 

Positief effect 
Kosten onderhoud: Door voordelige aanbestedingen en het btw-voordeel op arbeid 

zijn de onderhoudskosten lager dan begroot. 

X € 1 mln. 

 

0,4 

 

Onrendabele toppen: Deze lasten zijn lager dan begroot. Dit heeft diverse oorzaken. 

O.a. uitstel investeringsbeslissing en lagere onrendabele top dan begroot. 

 

Vennootschapsbelasting: In de fiscale jaarrekening 2013 is rekening gehouden met 

een afwaardering van de materiële activa. De waarde per ultimo 2013 is ten opzichte 

van de openingsbalans in 2008 met € 48 mln. is gedaald. De verrekenbare fiscale 

verliezen zijn hierdoor fors gestegen. Dit geeft een positief effect op het resultaat in 

2014. 

Voor de verkoop van woningen in 2014 waar fiscaal verlies op wordt geleden, maar 

commerciële winst op is behaald, moest een belastinglatentie worden opgenomen 

voor de waardedaling in 2013. In 2014 moest 25% van de commerciële winst als 

mutatie in de belastingen als last worden verantwoord. Deze last was niet begroot. 

Per saldo is het resultaat positiever dan begroot. 
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Negatief effect 
Waardeveranderingen bestaand bezit: Deze lasten zijn lager dan begroot omdat de 

maximale sociale huurgrens voor 3 jaar is vastgezet en de verhuurdersheffing per 

complex wordt toegerekend. 

 

Overige bedrijfslasten: De overige bedrijfslasten zijn hoger dan begroot. Dit komt door 

hogere kosten van de reorganisatie, advies, ICT en overige personeelskosten.  

 

Financiële baten en lasten: Het saldo van de rentelasten en baten is gunstiger dan 

begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de rente op leningen met 

variabele rente lager is dan begroot en investeringen zijn uitgesteld. Dit heeft per 

saldo een voordelig effect van € 0,4 mln.  

De waardewijziging in 2014 van de derivaten in de extendible leningen moet in het 

resultaat onder financieringslasten verantwoord worden. Hiervoor wordt er in 2014 

een bedrag van € 6 mln. afgeboekt.  
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5.1 Treasury en renteontwikkelingen 
Treasury behoort tot onze belangrijkste sturingsmiddelen. We beschikken over een treasurystatuut. 

Doelstelling van het beleid is risicobeheersing en een zo effectief mogelijke inzet van middelen binnen 

de aangegeven marges. Het totaal van de leningenportefeuille bedraagt bijna € 105 miljoen ultimo 

2014.  

Onder de term treasury vallen de volgende werkzaamheden: 

 Het aantrekken van financiering. 

 Het beleggen van tijdelijk overtollige gelden. 
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 Het uitvoeren van alle overige activiteiten die vermeld staan in het treasurystatuut, zoals het 

vormen van een rentevisie, het uitvoeren van de voorgeschreven werkzaamheden en het 

nemen van besluiten ter zake.  

In BNLW verband wordt vier keer per jaar een treasury bijeenkomst gehouden waarin de actualiteiten 

van de markt worden besproken. Ook wordt hier informatie en kennis gedeeld over leningsvormen en 

rente instrumenten. Op deze wijze hebben we de kennis en continuïteit omtrent treasury 

gewaarborgd. 

Woningstichting Leusden trekt in het algemeen gelden aan op grond van bedrijfsfinanciering. In 2014 

zijn rekening houdend met de uitgangspunten van het treasurystatuut, de volgende zaken uitgevoerd: 

 Tijdelijk overtollige gelden zijn bij banken, die voldoen aan de eisen van het treasurystatuut, 

belegd. 

 De opslag op de basisrentelening is in 2014 opnieuw vastgesteld. 

 De jaarlijkse evaluatie van het treasurystatuut heeft plaatsgevonden. 

Verwachte treasury acties in 2015: 

 Op basis van de huidige bekende informatie zal voor het jaar 2015 geen geld worden 

aangetrokken. Mogelijkerwijs wordt er in 2015 geld aangetrokken voor het jaar 2016, maar dit 

hangt af van de rentevisie, van gerealiseerde verkopen en van realisatie nieuwbouw. 

 De opslag op een roll-over lening moet in 2015 opnieuw worden vastgesteld. 

 De treasurycommissie komt minimaal één keer in de vier maanden bijeen en tevens wordt het 

treasurystatuut geëvalueerd. 

Rente-instrumenten 

Ten behoeve van het project multifunctionele centra zijn drie extendible leningen van elk € 10 mln. 

Aangetrokken (twee bij de NWB en één bij de BNG). Hiermee wordt zekerheid verkregen over het 

renterisico voor de eerste 21 tot 25 jaren.  

Met ingang van 2014 moeten de derivaten die verwerkt zijn in de extendible leningen op de balans 

gewaardeerd worden. Op het moment van afsluiten was de waarde van deze derivaten totaal € 1,3 

mln. Ultimo 2014 is de negatieve waarde ruim € 12 mln. Hierdoor wordt onze schuldpositie vergroot. 

Door de stelselwijziging is het eigen vermogen per 1 januari 2014 afgenomen met een bedrag van     € 

4.2 mln. Het jaarresultaat 2014 is € 5,2 mln lager na doorvoeren van de stelselwijziging. 

Er is een basisrentelening aangetrokken van € 10 mln. met een looptijd van 49 jaar en een basisrente 

van 3,075%. Het bedrag is ontvangen in 2011. Tot 1 september 2016 wordt een opslag van 0,25% 

betaald. 

Er is in december 2010 een cap afgesloten ter dekking van het renterisico van een roll-over lening van 

€ 6,5 mln. met een strike van 4,25% voor de periode 1 maart 2012 tot en met 2 maart 2015. De 

marktwaarde van deze cap op 31 december 2014 is door de lage huidige rente nihil. 

De rente instrumenten voldoen aan de intern gestelde eisen in het treasury statuut. 
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Rente risicoprofiel 

In onderstaande grafiek staan de verwachte jaarlijkse renterisico’s: 

 

Om het renterisico te beheersen zijn diverse regels opgesteld. Deze regels zijn vastgelegd in het 

treasurystatuut. Het treasurystatuut is gepubliceerd op onze website. 

5.2 Rentelasten op leningenportefeuille 
 Woning 

stichting 

Leusden 

prognose 

2015 

Woning 

stichting 

Leusden 

werkelijk 

2014 

Woning 

stichting 

Leusden 

werkelijk 

2013 

Woning 

stichting 

Leusden 

werkelijk 

2012 

Referentie 

werkelijk 

2012 

Landelijk 

werkelijk 

2012 

Rentelasten per vhe 1.380 1.482 1.672 1.732 1.462 1.513 

Rentelasten op 

leningenportefeuille in % 

3,43 3,33 3,58 3,45 4,17 4,19 

 

In bovenstaande tabel is te zien dat onze rentelasten in de afgelopen jaren aanmerkelijk zijn gedaald. 

In 2012 had Woningstichting Leusden ten opzichte van het landelijk gemiddelde een hoge schuld per 

vhe. Hierdoor waren de rentelasten per vhe ook hoger dan gemiddeld. In de afgelopen jaren hebben 

we veel meer afgelost dan er nieuwe leningen zijn aangetrokken. In de cijfers is geen rekening 

gehouden met de waardeverandering van de derivaten in de extendible leningen. 

5.3 Waardeveranderingen, financiële positie projecten en onrendabele 

toppen 
De door ons ingezette bezuinigingen op de beheerskosten en de besluiten die genomen zijn door de 

regering hebben invloed op de bedrijfswaarde van de materiële vaste activa 

De bedrijfswaarde daalt door de verhuurdersheffing die de overheid heeft ingevoerd voor sociale 

huurwoningen. Deze daling wordt deels gecompenseerd door een daling van de beheerskosten en 

ook doordat woningcorporaties de huren de komende jaren mogen laten stijgen boven inflatie. Voor 

de berekening van de bedrijfswaarde is voor de jaren 2015 t/m 2017 een stijging van de huren van 

1,5% boven inflatie meegenomen. Als maximum grens voor de huren wordt de vrije sector huurgrens 
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aangehouden. Verder is er rekening gehouden met huurharmonisatie. De inflatie in 2014 was maar 

1%, dit betekent dat de huurverhoging in 2015 ook beperkt zal zijn. De rijksoverheid heeft besloten dat 

DAEB-grens voor een periode van 3 jaar wordt bevroren. Deze maatregelen hebben een negatief 

effect op de bedrijfswaarde. De waarde van het bestaand bezit is in 2014 gedaald met € 934.000. 

Project De Biezenkamp Blok A Alberik 20 sociale huurappartementen 

In 2014 is het definitieve besluit genomen om 20 appartementen in De Biezenkamp te bouwen. De 

bouw is in de zomer gestart. De onrendabele top bedraagt € 1.258.000. 

Project Groot Agteveld 1
ste

 fase 22 sociale huurwoningen 

In 2014 is besloten om 22 woningen in Achterveld te bouwen. De bouw is in november 2014 gestart. 

De onrendabele top bedraagt € 1.130.000. 

Project MFC Atlas en 38 sociale huurappartementen  

In 2014 is het definitieve besluit genomen om nieuwbouwproject MFC Atlas met appartementen in De 

Biezenkamp te bouwen. De gemeente Leusden neemt MFC Atlas na oplevering turn-key van ons af. 

De appartementen blijven eigendom van Woningstichting Leusden. De start van het project was op 12 

december 2014. De onrendabele top van de appartementen bedraagt € 1.968.000. 

Woningen verkocht onder Koopgarantvoorwaarden 

Jaarlijks wordt de waardeontwikkeling van de woningen verkocht onder Koopgarantvoorwaarden 

ingeschat. In 2014 was er sprake van een daling in de waarde. Een deel van deze waardedaling wordt 

gedragen door de eigenaar. Per saldo is een verlies van € 211.000 ten laste van het resultaat van 

Woningstichting Leusden gebracht. 

Elke vier maanden wordt nagegaan wat de financiële positie is van de projecten. De uitkomsten 

hiervan worden vastgelegd in de periodieke rapportage. 

5.4 Scheiding DAEB en niet-DAEB 
Diensten van algemeen economisch belang (DAEB) bevinden zich op het grensvlak tussen publieke 

belangen op nationaal en decentraal niveau en de regels van de interne markt. Woningen met een 

kale maandhuur van boven de vrije sectorgrens zijn volgens de regels niet-DEAB bezit. Van de 

woningen met een huur onder de vrije sector grens mag maximaal 10% ook aangewezen worden als 

niet-DAEB bezit. Wij hanteren strikt de vrije sector grens.  

We hebben van alle verhuureenheden vastgelegd of het een DAEB of niet- DAEB eenheid is. Formeel 

is de administratieve scheiding DAEB / niet-DAEB uitgesteld tot 1 januari 2015. Voor het aanleveren 

van kasstroomgegevens aan het WSW en CFV is deze scheiding echter al enige tijd van belang. 

Omdat er nog onduidelijkheid is hoe de scheiding van DAEB en niet-DAEB in de balansposities moet 

plaatsvinden heeft een volledig scheiding nog niet plaatsgevonden. Een voorbeeld van de 

onduidelijkheid is: Moet een complex met zowel DAEB als niet DAEB-bezit gesplitst worden op basis 

van WOZ-waarde van de eenheden of o.b.v. bedrijfswaarde van de eenheden of o.b.v. het aantal 

eenheden? 

5.5 Beoordeling Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) 
Het CFV verplicht de corporatie een zodanig financieel beleid te voeren dat haar voortbestaan in 

financieel opzicht gewaarborgd is. 

Op basis van een risico-inschatting bepaalt het CFV een aantal ratio’s. Op het toezichtveld solvabiliteit 

en draagkracht vermogen heeft het CFV de volgende ontwikkeling vastgelegd : 
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Risico inschatting CFV Ultimo 2013 Ultimo 2016 Ultimo 2018 
 Volkshuisvestelijk vermogen (x € 1.000,-) 99.116 106.204 114.146 

Noodzakelijke buffer volgens CFV 33.781 49.799 54.813 

    

Vermogen per verhuureenheid ( € 1,-) 37.411 41.790 44.495 

Buffer per verhuureenheid 12.751 19.419 21.366 

 

De beoordeling van het CFV in 2014 over de jaarcijfers 2013, ontvangen informatie en aangeleverde 

meerjarenprognoses geeft het CFV geen aanleiding tot het doen van interventies. We zitten ruim 

boven de buffer van het CFV. 

5.6 Waarderingsgrondslagen 
Voorlopig wordt de waardering op historische kostprijs gehandhaafd, voor de posten waarvoor dit 

toegestaan is. 

Solvabiliteit op basis van de historische kostprijs 

We streven naar een minimale solvabiliteit van 10%. Hierbij is geen rekening gehouden met 

onrendabele toppen of andere extra bijdragen vanuit het eigen vermogen voor andere dan in 

paragraaf 2 van dit hoofdstuk genoemde projecten.  

De solvabiliteit per 31 december 2014 is 19,2% (2013: 17,6%). 

Eind januari 2014 zijn er 86 vrije sector huurwoningen aan beleggers verkocht. Verder zijn er de 

komende jaren 20 tot 30 verkooptransacties per jaar aan sociale huurwoningen en van vrije sector 

huurwoningen ingerekend. Als deze aantallen verkopen worden gehaald, dan stijgt de solvabiliteit tot 

28% in 2019.  

Solvabiliteitsratio 

De solvabiliteitsratio geeft weer welk percentage van het totale vermogen bestaat uit eigen vermogen. 

Oftewel welk deel van de activa met eigen vermogen is gefinancierd. De ondergrens hiervoor is sterk 

afhankelijk van de gekozen waarderingsgrondslag voor de activa. 

Interest dekkingsratio 
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Deze ratio geeft aan hoe vaak uit de operationele kasstroom (som van de winst vóór belastingen en 

de rentelasten) de verschuldigde rente aan de verschaffers van vreemd vermogen betaald kan 

worden. We hebben deze ondergrens vastgesteld op 1,6. Het WSW heeft voor 2014 de ondergrens 

vastgesteld op 1,4. 

De interest dekkingsratio per 31 december 2014 is: 2,0 (2013: 2,2) In 2014 is de ratio fors gedaald 

door de sterke stijging van de verhuurdersheffing en de kosten van de reorganisatie. In 2015 stijgt de 

ratio door de gerealiseerde kostenbezuinigingen en de daling van de rentelasten.  

Waardeontwikkeling vastgoed en leningenportefeuille (Loan to Value) 

De verhouding tussen de leningenportefeuille en de waarde van het vastgoed (gebaseerd op de 

bedrijfswaarde) wordt ook wel “Loan to Value” genoemd.  

We hanteren in 2014 een bovengrens van 65%. Het WSW hanteert een bovengrens van 75%. In 2014 

zijn we ruim onder deze grens gebleven.  

De Loan to Value per 31 december 2014 is 56% (2013:55%) Omdat in 2014 de derivaten op de 

balans gewaardeerd moeten worden en de bedrijfswaarde is gedaald stijgt de Loan To Value. Dit 

ondanks de aflossing van ruim € 12 mln. in 2014. In de jaren 2015 tot en met 2019 wordt er geen 

rekening mee gehouden dat de saneringssteun in de bedrijfswaardeberekening moet worden 

opgenomen. In onderstaande grafiek is dit verwerkt. 

De verwachte ontwikkeling van de Loan to Value-ratio is als volgt: 

 

 

5.7 Kasstromen en balanspositie 
Uit de meerjarenprognoses blijkt dat bij ongewijzigd beleid het eigen vermogen snel stijgt en het 

bedrag aan geldleningen snel afneemt. In 2015 wordt het strategisch voorraad beleid herijkt. Dit zal 

invloed hebben op de kasstromen voor de komende jaren. 

Verkochte woningen tegen Koopgarantvoorwaarden moeten op basis van de Richtlijnen voor de 

Jaarrekening op de balans worden opgenomen. Dit geldt zowel voor de waarde van de woningen als 

voor het geraamde terugkoopbedrag. Het verschil tussen de boekwaarde op historische kostprijs en 

het verkoopbedrag mag niet als winst worden verantwoord in de verlies- en winstrekening, maar moet 

rechtstreeks in het eigen vermogen worden verantwoord als ongerealiseerde herwaardering. 

We hebben begin 2013 besloten dat we niet meer dan 300 woningen tegen Koopgarantvoorwaarden 

willen verkopen. Ultimo 2014 zijn er 242 woningen verkocht tegen deze voorwaarden. De verwachting 
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is dat in 2017 het maximum van 300 woningen wordt bereikt. Per ultimo 2014 is de solvabiliteit 17,6%. 

72% hiervan bestaat uit niet gerealiseerde winst inzake verkopen onder voorwaarden. 

In de volgende grafiek staat de ontwikkeling van de solvabiliteit en het niet gerealiseerde deel 

Koopgarant weergegeven:  

 

De daling in het eigen vermogen in 2013 wordt veroorzaakt door het structureel inrekenen van de 

verhuurdersheffing in de meerjarenbegroting. Hierdoor daalt de bedrijfswaarde van de complexen en 

moet bij die complexen, waarbij de bedrijfswaarde lager is dan de boekwaarde, het verschil als een 

verlies genomen worden. Om het verlies van de bedrijfswaarde te beperken worden huren de 

komende jaren extra verhoogd. In onze begroting rekenen we met een gemiddelde levensduur van 

onze complexen. Voor een aantal complexen hebben we deze levensduur vanwege de hoge 

onderhoudskwaliteit van de woningen verlengd. 

In de meerjarenbegroting 2015 – 2024 is geprognotiseerd dat het bedrag aan opgenomen 

geldleningen de komende jaren daalt en in 2023 op € 55 mln. uitkomt. In de meerjarenbegroting is 

rekening gehouden met saneringssteun en verhuurdersheffing. Woningstichting Leusden voldoet aan 

de nieuwe eisen van het WSW inzake het percentage aflossing per jaar.  

5.8 Borgingsruimte 
Per 1 januari 2011 is ingevoerd dat door het WSW geborgd geld niet mag worden gebruikt voor 

investeringen in niet-DAEB bezit. Duidelijkheid over voorwaarden kwam veel later. Op de 

invoeringsdatum waren we aan het investeren in nieuwbouwprojecten met deels niet-DAEB vastgoed. 

Het WSW heeft aangegeven dat hiervoor een ongeborgde lening moest worden aangetrokken of niet-

DAEB bezit verkocht. We hebben besloten om niet-DAEB bezit te verkopen. Het WSW heeft een 

investeringsstop opgelegd totdat aan de eisen voldaan is. Begin 2014 heeft Woningstichting Leusden 

86 niet-DAEB woningen aan beleggers verkocht. Hiermee is aan de voorwaarden van het WSW 

voldaan en is de investeringsstop door het WSW opgeheven. Het WSW heeft in 2014 aan 

Woningstichting Leusden een borgbaarheidsverklaring afgegeven voor de jaren 2014 tot en met 2016. 

Deze ruimte is voldoende om de geplande investeringen uit te voeren. 

5.9 Fiscaliteiten 
In 2012 heeft de belastingdienst een boekenonderzoek gehouden over de jaren 2007 t/m 2011. Er is 

in 2013 een naheffingsaanslag opgelegd voor deze jaren van in totaal € 49.291. In overleg met onze 
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belastingadviseur is bezwaar aangetekend. Deels is dit bezwaar inmiddels gegrond verklaard door de 

belastingdienst. Het resterende geschil is het feit of de verkoop van bestaande huurwoningen wel of 

niet meegerekend moet worden voor het bepalen van de hoogte van de Pro Rata Regeling. Er zijn 

tegenstrijdige uitspraken van rechtbanken hierover. De uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden van 

13 november 2012 bepaalt dat de verkoop van huurwoningen uit de Pro Rata moet worden 

geëlimineerd. De staatssecretaris heeft hier tegen beroep in cassatie aangetekend. De Hoge Raad 

heeft het oordeel van het gerechtshof bevestigd. De belastingdienst heeft de naheffing ongedaan 

gemaakt. We hebben het geld in 2014 terugontvangen van de belastingdienst. 

Met ingang van 1 maart 2013 is het btw-tarief op arbeidskosten voor verbouwingen en renovatiewerk-

zaamheden in de bestaande bouw tijdelijk verlaagd van 21% naar 6%. Deze tijdelijke verlaging duurt 

tot 1 juli 2015. 

Met ingang van 1 januari 2014 is de integratieheffing vervallen.  

5.10 Vennootschapsbelasting 
De integrale belastingplicht voor woningcorporaties heeft als ingangsdatum 1 januari 2008.  

Inzake de geldleningen is in 2008 bij het opstellen van de jaarrekening een latentie gevormd van  

€ 1.240.000. Dit bedrag zal in ongeveer zeven jaar vrijvallen ten laste van de exploitatie. Concreet 

betekent dit dat er gedurende zeven jaar jaarlijks € 176.000 minder aan VPB betaald hoeft te worden, 

dan op grond van het fiscale resultaat over de desbetreffende jaren betaald zou moeten worden.  

In de jaarrekening 2014 is rekening mee gehouden dat er over 2013 en 2014 geen VPB betaald 

wordt. 

Over een aantal jaren betaalt Woningstichting Leusden vennootschapsbelasting. Daarom zijn in 2013 

en 2014 latente belastingen opgenomen voor: 

 De verkoop van woningen aan beleggers in 2013, met een commerciële winst en een fiscaal 

verlies hiervoor is in 2013 een latentie gevormd van € 2,7 miljoen. Omdat de verkoop in 2014 

is gerealiseerd, is deze latentie in 2014 afgewikkeld. 

 Verkochte woningen met een terugkoopgarantie: De latentie voor de waardedaling bedraagt € 

0,7 miljoen per ultimo 2013 en € 0,9 miljoen per ultimo 2014. 

 Inzake de afwaardering van de fiscale waarde van onze woningen per ultimo 2013 is ultimo 

2014 een actieve latentie ontstaan van € 10,2 miljoen. 

 Verrekenbare verliezen: Een latentie van € 1 miljoen per ultimo 2013 en € 1,6 per ultimo 2014. 

Vaststellingsovereenkomst 

We hebben de vaststellingsovereenkomst (VSO-1) inzake de vennootschapsbelasting (VPB) 

ondertekend. De oorspronkelijke looptijd was van 2006 t/m 2010. Ultimo 2007 is de VSO-1 door de 

overheid eenzijdig opgezegd per 1 januari 2008 door middel van het doorvoeren van een 

wetswijziging in de Wet VPB. Hierdoor zijn woningcorporaties met ingang van 1 januari 2008 integraal 

belastingplichtig geworden. 

Wij hebben in 2007 gekozen voor model I. Dit houdt in dat belaste activiteiten worden ondergebracht 

in een aparte BV, zoals de huurwoningen met een maandhuur boven de sociale huurgrens.  

Over 2006 is een fiscaal verrekenbaar verlies ontstaan van € 212.493. Het fiscaal verrekenbare 

verlies over 2007 bedraagt € 123.109. De aangifte heeft plaatsgevonden via Leusden Vastgoed B.V. 

De commerciële resultaten over de jaren 2006 t/m 2014 van Leusden Vastgoed BV zijn nagenoeg 

nihil. Commercieel zijn er in de jaren 2006 t/m 2014 géén activiteiten ondergebracht in Leusden 

Vastgoed BV en Leusden Vastgoed Holding BV. De kans dat deze verliezen daadwerkelijk verrekend 

kunnen worden is klein. 
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We hebben VSO-2 ondertekend. Per ultimo 2013 is VSO-2 opnieuw met een jaar verlengd door de 

belastingdienst. 

Woningstichting Leusden heeft een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met de 100% 

dochter: Leusden Vastgoed Holding B.V. en Leusden Vastgoed B.V. Leusden Vastgoed B.V. is een 

100% dochter van Leusden Vastgoed Holding B.V. 

Vennootschapsbelasting 2013 

De vennootschapsbelasting over 2013 bestaat uit de acute belastinglast over 2013 en de verwerking 

van het effect van de belastinglatentie over 2008. De acute belastinglast over 2013 is ingeschat op 

nihil. 

De verwerkte actieve belastinglatentie (vordering) is gebaseerd op het verschil tussen de fiscale en 

commerciële waardering per 1 januari 2008 van de langlopende leningen. De fiscale waardering is 

voorgeschreven in VSO-2. Voor ons is de fiscale waarde lager dan de commerciële waarde, dit heeft 

een verhogend effect op het fiscale beginvermogen per 1 januari 2008 ten opzichte van het 

commerciële vermogen. Doordat het waarderingsverschil gedurende de komende jaren (de 

gemiddelde looptijd van de leningen) ten laste van het fiscale resultaat wordt gebracht, wordt dit 

verschil aan het einde van de periode opgeheven. De aangifte 2013 is begin 2015 ingediend bij de 

belastingdienst. Hierin is de waardedaling van de woningen meegenomen. 

5.11 Risicomanagement 
Elke vier maanden bepaalt het MT de TOP 5 van risico’s. Deze risico’s worden vastgelegd in 

trimesterrapportage. Naast de omschrijving van de risico’s worden er beheersmaatregelen vastgelegd. 

Verder worden van alle lopende projecten elke vier maanden de mogelijke risico’s besproken en wordt 

de uitkomst hiervan vastgelegd. Voor elk project worden de risico’s die volgens het normenkader rood 

gekleurd zijn, beheersmaatregelen besproken en doorgevoerd. De belangrijkste projecten worden in 

het BLNW samenwerkingsverband besproken. Ook wordt hierbij aan elkaar advies gegeven over 

beheersmaatregelen. 

  



  

 Woningstichting Leusden – Jaarverslag 2014        Pagina 39 van 78 

6. VERKLARING BESTUUR 

 

6.1 Governance  
Woningstichting Leusden heeft zich in 2014 vooral gericht op het verlagen van de bedrijfslasten door 

een organisatiewijziging die in juli geëffectueerd is, en het actualiseren van de visie en de strategie 

van de organisatie. Belanghouders en huurders zijn in discussiesessies betrokken bij het vaststellen 

van de koers van de organisatie. Ook met de medewerkers is een dergelijke discussiesessie 

georganiseerd.  

De koers is daarna uitgewerkt in een meerjaren ondernemingsplan dat door het MT is vastgesteld. In 

de eerste vergadering van 2015 wordt het ter goedkeuring aan de raad van toezicht voorgelegd. Met 

de huurders van Woningstichting Leusden is met het instellen van themagroepen onder externe 

begeleiding van de Woonbond, een start gemaakt om hen structureel te betrekken bij de koers en het 

beleid van de organisatie. Deze aanpak wordt met enthousiaste instemming van de huurders in 2015 

voortgezet en moet leiden tot een formele huurdersvertegenwoordiging conform de wet. Een 

aanbeveling vanuit het visitatierapport.  

De samenwerking tussen bestuur en raad van toezicht is goed. In 2014 zijn afspraken gemaakt over 

de wijze waarop de raad zich formeel en informeel een beeld kan vormen van het reilen en zeilen van 

de organisatie. Deze afspraken worden in 2015 uitgevoerd.  

6.2 In control 
Woningstichting Leusden heeft in 2012 onderkend dat het niet beschikt over een meerjaren 

ondernemingsplan dat voldoende sturingskracht en kaders biedt. Met ingang van 2013 zijn er 

jaarplannen opgesteld als eerste aanzet om verbetering te brengen in de planning- en control cyclus. 

Vanaf 2014 is daar het instrument Balanced Scorecard bijgekomen.  

Belangrijk onderdeel bij de sturing en het in control zijn was het opstellen in 2014 van de KoersWijzer, 

waarin de koers van de organisatie op hoofdlijnen vastligt en de uitwerking daarvan in een meerjaren 

ondernemingsplan 2015- 2018. De formulering van een vastgoedstrategie per wijk of complex om de 

gewenste woningportefeuille te bewerkstelligen is gezien de veelheid van activiteiten in 2014 en de 

impact van de organisatiewijziging, uitgesteld tot 2015 wanneer ook de woonvisie van de gemeente 

wordt herijkt.  

Het realiseren van de doelen uit het jaarplan 2014 is gemonitord in trimesterrapportages die ook met 

alle medewerkers besproken zijn in algemene werkoverleggen. Waar nodig is er bijgestuurd. De 

managers hebben na het tweede trimester bij hun voortgangsgesprek een gedetailleerde rapportage 

opgesteld over de voortgang van het jaarplan op hun eigen verantwoordelijkheidsgebieden.  

In de trimesterrapportage worden steeds de belangrijkste risico’s voor de continuïteit benoemd en 

waar nodig beheersmaatregelen getroffen. Bij de fase verslagen van de nieuwbouw projecten zit 

standaard een risicoanalyse en een overzicht van beheersmaatregelen.  

Eind 2014 is aan de hand van het nieuwe ondernemingsplan een jaarplan opgesteld voor 2015, 

waarin de doelen en te behalen resultaten voor 2015 benoemd zijn.  

In 2014 is een lang lopende discussie met het WSW over de financiering van niet DAEB bezit 

opgelost en is de opgelegde investeringsstop opgeheven. o.a. Door gunstige verkopen heeft 

Woningstichting Leusden in 2014 en 2015 geen leningen hoeven aan te trekken. Door dit gegeven 

gecombineerd met de verlaging van de bedrijfslasten, hebben we de risico’s die samenhangen met de 

bedrijfsvoering fors verminderd.  

De verkoop bestaand bezit heeft in 2014, naast de verkoop van het niet-DAEB bezit, meer opgeleverd 

dan begroot. Er zijn relatief veel Koopgarantwoningen. Terugverkoop aan de woningstichting blijft 

altijd mogelijk waardoor we in een korte periode geconfronteerd kunnen worden met veel terug te 
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kopen woningen. Om dit risico op te kunnen vangen hebben we begin 2013 beleid vastgesteld met 

betrekking tot de maximale omvang van de Koopgarantvoorraad en het aanhouden van een 

voldoende liquiditeitenbuffer.  

Nieuwe investeringen worden alleen gedaan binnen de kaders van het Investeringsstatuut dat in 2013 

is goedgekeurd door de raad van toezicht én in 2014 geactualiseerd is. Bij nieuwe projecten wordt een 

risicoanalyse gemaakt en worden voor de besluitvorming verschillende scenario’s verkend. 

Woningstichting Leusden heeft in 2014 drie nieuwe projecten opgestart.  

De afwikkeling van het project MFC’s Leusden heeft in 2014 veel extra aandacht gevraagd. De 

geplande en met de gemeente Leusden in het verleden afgesproken bouw en beheer van drie 

multifunctionele accommodaties bleek voor Woningstichting Leusden een te groot risico - met name in 

de exploitatie van de gebouwen - in te houden. De optimistische opbrengstramingen bleken na de 

realisatie van Antares niet haalbaar. In 2013 zijn met de gemeente Leusden afspraken gemaakt over 

het afstoten van MFC Atria. Deze afspraken zouden in 2014 geformaliseerd worden. Sinds begin 2014 

liepen met de gemeente ook gesprekken over MFC Atlas met als doel het beperken van de 

exploitatierisico’s voor Woningstichting Leusden. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat 

Woningstichting Leusden MFC Atlas ontwikkelt en het daarna turn-key overdraagt aan de gemeente 

die het zelf zal (laten) exploiteren. In deze gesprekken heeft de gemeente zich op het standpunt 

gesteld dat de investeringsbijdrage die bij Antares is gedaan in feite bestemd was voor Atria en Atlas 

en dat deze bijdrage in de vorm van de geprognosticeerde winst van Antares terug moest vloeien naar 

de 2 andere MFC’s. Het betreft een bijdrage van ca. € 1,2 miljoen. Woningstichting Leusden heeft zich 

verzet tegen deze lezing die ertoe zou leiden dat ook de in 2013 overeengekomen bijdrage in de door 

Woningstichting Leusden gemaakte ontwikkelingskosten voor Atria niet gedaan zou worden. 

Om de relatie met de gemeente niet verder te belasten en het project MFC Atlas niet opnieuw uit te 

stellen is op voorstel van Woningstichting Leusden een arbiter aangesteld om zich over het geschil 

tussen gemeente en woningstichting te buigen. De arbiter zal in het eerste kwartaal van 2015 een 

bindend advies doen. Partijen zijn naast de arbitrage, finale kwijting overeengekomen.  

De exploitatie van MFC Antares, is in 2014 verder verbeterd maar nog steeds niet kostenneutraal. 

Over MFC Antares zijn in 2014 diverse gesprekken gevoerd met de gemeente over een 

bestemmingswijziging en het uitbesteden van de exploitatie. Deze hebben tot heden nog niet het 

gewenste resultaat gehad en worden in 2015 voortgezet.  

De gemiddelde onderhoudslasten bij Woningstichting Leusden liggen op een niveau waarbij verdere 

reductie van kosten nog mogelijk is bij behoud van de basiskwaliteit van het onderhoud. 

Woningstichting Leusden stapt in 2015 over op meer vraaggestuurd onderhoud. De kosten zijn in 

2014 verder afgenomen  

In 2014 is met de herstructurering van de organisatie ingezet op een reductie in personeelskosten. 

Vanwege de extra kosten van de organisatiewijziging zal deze met name in 2015 tot besparingen 

leiden. Woningstichting Leusden is financieel gezond maar vanwege het feit dat wij met 

maatschappelijk geld werken en vanwege de onzekerheid rondom de verdere invulling van 

kabinetsmaatregelen blijft behoedzaam omgaan met onze middelen geboden. 

Onze rapporteringrisico’s worden door de accountant opnieuw als ‘gemiddeld’ ingeschat. Onze 

omgeving en dan met name de wet- en regelgeving verhoogt het risico. De beheersingsmaatregelen 

van Woningstichting Leusden worden voldoende geacht. Aandachtspunten liggen op het gebied van 

controles rondom huurmutaties en de automatiseringsomgeving. Daarnaast verdient het verder 

uitwerken van het strategisch voorraadbeleid aandacht, mede als basis voor de bedrijfswaarde 

berekening. Wij schenken daar in 2015 aandacht aan. 

Naar aanleiding van de managementletter 2013 hebben wij in 2014 een plan van aanpak gemaakt 

waarin is opgenomen hoe de aanbevelingen van de accountant worden opgevolgd en welke 

aanbevelingen wij niet overnemen, met de motivering daarvan. Dit plan van aanpak is besproken in de 

vergadering van de raad van toezicht.  



  

 Woningstichting Leusden – Jaarverslag 2014        Pagina 41 van 78 

Op grond van wat mij daarover bekend is en op grond van mijn inzicht kan ik verklaren dat 

Woningstichting Leusden de risicobeheersing naar behoren invulling geeft en heeft gegeven en dat de 

we voldoende ‘in control’ zijn voor het sturen op realisatie van onze doelstellingen en het behouden 

van financiële continuïteit.  

6.3 Besteding middelen 
Ook in 2014 was ons belangrijkste doel en resultaat de huisvesting van onze doelgroep. De reductie 

van bedrijfslasten en het beleidsmatig inhoud geven aan onze nieuwe koers in een KoersWijzer en 

een meerjaren ondernemingsplan, evenals het betrekken van stakeholders, huurders en medewerkers 

daarbij heeft het afgelopen jaar veel aandacht gekregen. 

Als bestuurder van Woningstichting Leusden verklaar ik daarbij dat alle middelen in 2014 volledig zijn 

besteed in het belang van de volkshuisvesting. 

Deze verklaring is opgesteld door directeur-bestuurder mevrouw M.F. Brewster. 
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7. GOVERNANCE EN RAAD VAN TOEZICHT 
 

Governanceverslag 

In dit verslag staat hoe de raad van toezicht haar taken en verantwoordelijkheden in 2014 heeft 

ingevuld. De raad handelt daarbij conform de 1 juli 2011 geactualiseerde ‘Governancecode 

Woningcorporaties’ en volgt nauwlettend via het actieve lidmaatschap van de VTW, de ontwikkelingen 

in de sector op het gebied van governance. 

Datzelfde geldt voor de toepassing de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen en het daarop 

gebaseerde ministeriële besluit ‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten 

instellingen volkshuisvesting’ die per 1 januari 2014 is ingegaan. In 2014 is er binnen de grenzen van 

de wettelijke regeling geopereerd. 

7.1 Governance-structuur van Woningstichting Leusden 
Woningstichting Leusden is een stichting. De statuten vermelden de taken en bevoegdheden van de 

raad van toezicht. De uitwerking daarvan is vastgelegd in het ‘Reglement raad van toezicht en bestuur 

Woningstichting Leusden’. Het reglement is door de raad en de bestuurder op 13 december 2012 

vastgesteld en is evenals de statuten gepubliceerd op de website van Woningstichting Leusden. 

 

Het bestuur van Woningstichting Leusden bestaat in 2014 uit één directeur-bestuurder. De taken en 

bevoegdheden van de directeur-bestuurder staan vermeld in de statuten en zijn nader uitgewerkt in 

genoemd reglement. Daarnaast zijn de bevoegdheden van de bestuurder, de delegatie daarvan aan 

leden van het managementteam en de procuratieregeling geregeld in de ‘Bevoegdhedenregeling’. 

Deze laatste regeling is in 2014 naar aanleiding van de organisatiewijziging geactualiseerd, en 

opnieuw door de bestuurder en de raad vastgesteld. 

De directeur-bestuurder heeft voor het nemen van een aantal, in de statuten beschreven, besluiten de 

voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht nodig. De besluiten waarvoor toestemming van 

de raad van toezicht vereist is en de wijze waarop die worden genomen zijn beschreven in genoemd 

reglement en regeling. 

 

Deelnemingen 

In 2006 zijn Leusden Vastgoed Holding BV en Leusden Vastgoed BV officieel opgericht. Leusden 

Vastgoed Holding BV is 100% dochter van Woningstichting Leusden en Leusden Vastgoed BV is 

100% dochter van Leusden Vastgoed Holding BV. De deelnemingen zijn opgericht om 

bedrijfsactiviteiten onder te brengen die een risico met zich meebrengen, die naar ons oordeel niet in 

de doelstelling van Woningstichting Leusden passen. Er vinden tot heden geen activiteiten plaats via 

de BV’s. Het bestuur van en toezicht op beide deelnemingen is geregeld in genoemd reglement.  
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7.2 Samenstelling van de raad van toezicht 2014 
Naam Geboorte 

jaar 

Functie Commissie Benoemd Aftredend Herbenoembaar 

       

Dhr. H. A Voortman 1953 Voorzitter RC - HV 2009 1 maart 2017 Nee 

Mw. E. de Kruijk  1958 Lid  RC 2009 1 maart 2015 Nee 

Dhr. M.G. Jekel RA 

Dhr. J.G. Hofland RE RA 

Dhr. Drs. R.J. de Kimpe 

Dhr. R. Krol 

1958 

1973 

1957 

1962 

Vice vz  

Lid 

Vice vz 16-04-2014 

Lid 

AC 

AC 

RC 

AC - HV 

2003 

2010 

2010 

2010 

16 april 2014 

1 maart 2014 

1 maart 2014 

1 maart 2014 

Nee 

Ja 

Ja 

ja 

AC Audit Commissie  

RC Remuneratie Commissie  

HV Huurdersvertegenwoordiging  

 

Functies en nevenfuncties leden raad van toezicht in 2014 

 

De heer H.A. Voortman  

 Eigenaar Ton Voortman Advies en Toezicht 

 Secretaris Rotary Club Amersfoort-Regio 

 Provinciaal Consul ANWB 

 Voorzitter Stichting Stimuleringsprijs Ondernemend Leusden 

 Lid RvT Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe 

 Voorzitter Rekenkamercommissie Soest 

Mevrouw E. de Kruijk 

 Secretaris directeur bij waterschap Groot Salland  

 Voorzitter Stichting Eerstelijnsgezondheidszorg Achterveld 

De heer M.G. Jekel RA 

 Directeur Financiën, ASR Nederland NV 

 Lid Raad van Commissarissen SOS International BV 

 Lid Raad van Commissarissen Brand New Day Houdstermaatschappij BV 

 Lid Raad van Commissarissen Brand New Day Levensverzekeringsmaatschappij NV 

De heer J.G. Hofland RA RE 

 Senior Vice President Group Audit ABN AMRO bank 

De heer drs. R.J. de Kimpe 

 Partner marketingadviesbureau VODW 

 Voorzitter Bedrijvenkring Leusden 

 Intendant Stichting Citymarketing Regio Amersfoort 

De heer R. Krol  

 Manager Vastgoed & Facilitair Bedrijf, Zorggroep Noordwest-Veluwe 

 Voorzitter stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Utrecht 

 Kerkrentmeester Protestantse kerk Leusden 

 Commissie Erfgoedprijs Leusden 

 

In overeenstemming met de statuten zijn de leden van de raad benoemd voor een periode van 

maximaal 4 jaar. Op grond van de vernieuwde Governancecode en de maatschappelijke discussie 

over het beperken van de zittingstermijnen heeft de raad zich kritisch beraden op de vraag of het 

uitdienen door de heer Jekel van deze 3
e
 zittingstermijn wenselijk zou zijn. Vanwege de noodzakelijke 

continuïteit, in de raad van toezicht en het gegeven dat de overige leden van de raad allemaal recent 

waren benoemd heeft de raad die vraag eerder bevestigend beantwoord. In 2013 is al afgesproken 
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dat gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht, de heer Jekel zijn derde termijn niet 

uitdient en in april 2014 aftreedt. De heer Jekel is conform het vastgestelde rooster in april 2014 

afgetreden. 

In december 2013 heeft de raad al besloten het aantal leden na het aftreden van de heer Jekel in 

2014, te beperken tot 5 om op die manier bij te dragen aan het beperken van de bedrijfslasten en het 

goede voorbeeld te geven aan de organisatie.  

 

De raad van toezicht heeft in 2014 het rooster van aftreden geactualiseerd waarbij is voorzien in 

continuïteit in de raad.  

 2014 2015 2016 2017 2018 

H.A. Voortman    Aftredend niet 

herbenoembaar 

 

R.J. de Kimpe 

 

Aftredend  

herbenoembaar 

   Aftredend niet 

herbenoembaar 

R. Krol 

 

Aftredend  

herbenoembaar 

   Aftredend niet 

herbenoembaar 

E. de Kruijk  Aftredend niet 

herbenoembaar 

   

J.G. Hofland 

 

Aftredend  

herbenoembaar 

   Aftredend niet 

herbenoembaar 

M.G. Jekel 

 

Aftredend niet 

herbenoembaar 

    

Nieuw lid  1 1 1 2 

Aant. leden 6/5 5 5 5 5 

 

De raad van toezicht kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Van beide commissies 

is het reglement te vinden op de website van Woningstichting Leusden. 

 

7.3 Profiel van de raad van toezicht 
Dee profielschets van de raad is te vinden op de website van de woningstichting. De profielschets 

kent zeven aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden zijn in 2014 als volgt in de raad 

vertegenwoordigd. 
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Dhr. H.A. Voortman  X     X 

Mw. E. De Kruijk  X      

Dhr. M.G. Jekel RA      X  

Dhr. J.G. Hofland RE RA      X  

Dhr. Drs. R.J. de Kimpe   X     

Dhr. R. Krol X   X X   

In 2014 is het profiel geactualiseerd.  
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7.4 Informatieverzameling door de raad van toezicht 
De raad van toezicht informeert zich op diverse manieren om haar toezichthoudende rol voldoende in 

te vullen. Zo vormde de raad zich een beeld van het gevoerde beleid van Woningstichting Leusden, 

de bereikte resultaten en de relevante (markt)ontwikkelingen. 

Brancheorganisaties VTW en Aedes 

De leden van de raad volgen nauwgezet de ontwikkelingen en maatregelen met betrekking tot wonen 

en de mogelijke gevolgen daarvoor voor Woningstichting Leusden. Dit gebeurt onder andere via de 

informatievoorziening van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties waarvan de raad 

van toezicht actief lid is, via de nieuwssite en magazine van branchevereniging Aedes. 

Informatie van de bestuurder:  

In 2014 zijn onder andere geagendeerd en besproken het jaarverslag 2013, de begroting 2015 en het 

daaraan gekoppelde jaarplan 2015, de Koerswijzer en het concept ondernemingsplan 2015-2018, 

investeringsbesluiten en het herstructureringsplan voor de organisatie. Belangrijk voor de 

informatievoorziening zijn ook de besproken trimesterrapportages over de voortgang van de 

voorgenomen activiteiten en met aandacht voor besteding van budgetten, de goedkeuring van een 

aantal fases in de projectontwikkeling, de liquiditeitsprognose, treasury activiteiten en risico-

inventarisatie en -beheersing. 

Er is maandelijks bilateraal overleg tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de directeur-

bestuurder over actuele ontwikkelingen. Alle leden van de raad ontvangen van het besprokene een 

samenvatting.  

Informatie van de accountant:  

Managementletter en jaarverslag zijn besproken in aanwezigheid van de accountant. Ook is het plan 

van aanpak van het bestuur, naar aanleiding van de managementletter, besproken en van 

kanttekeningen voorzien. De raad heeft het functioneren van de accountant geëvalueerd en naar 

aanleiding daarvan besloten de accountant opnieuw aan te stellen voor een periode van vier jaar.  

Extern toezicht 

Informatie van CFV, WSW en het ministerie; ontvangen rapportages en oordeelbrieven zijn in de 

vergadering van de raad besproken. 

Informatie van belangenhouders 

Leden van de raad waren aanwezig bij informatiebijeenkomsten van de gemeente, een 

verkiezingsdebat over het lokale volkshuisvestingsbeleid en raadsvergaderingen. Verder waren de 

leden van de raad aanwezig bij een informele fietstocht van het bestuur en management van 

Woningstichting Leusden met raadsleden en het college van B&W. Er zijn gesprekken met 

stakeholders gevoerd en de (lokale) pers wordt gevolgd. Er is incidenteel overleg geweest met de 

bestuurder samen, met het college van B&W in het kader van stakeholdermanagement 

Alle leden van de raad wonen in de gemeente Leusden en staan dus dichtbij de ontwikkelingen 

binnen de gemeente. Zowel de voorzitter als enkele leden zijn maatschappelijk zeer actief. In 2014 

hebben bestuur en raad afspraken gemaakt om verder invulling te geven aan de relatie van de raad 

met stakeholders waaronder de huurders en de medewerkers van Woningstichting Leusden. Verder 

hebben drie leden van de raad deelgenomen aan de groepsdiscussie met stakeholders bij het 

bepalen van de koers van de organisatie. De huurdersleden van de raad hebben een bijeenkomst met 

bewonerscommissies bijgewoond. 

Medewerkers 

Informatie vanuit de ondernemingsraad en minimaal eenmaal per jaar overleg met de 

ondernemingsraad; aanwezigheid van afdelingshoofden bij de vergaderingen van de raad indien de 

onderwerpen hun afdeling of taakgebied betroffen; informele aanwezigheid bij 

personeelsbijeenkomsten. 
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Opleidingen 

Tenslotte verkreeg de raad van toezicht informatie door het volgen van symposia en cursussen. In 

2014 hebben vier leden van de raad deelgenomen aan VTW thema- en ledenbijeenkomsten en 

andere relevante informatiebijeenkomsten. Een lid volgt een specifieke leergang voor 

commissarissen. De voorzitter heeft samen met de bestuurder een bijeenkomst van MKW en VTW 

bezocht met als thema’s samenwerking tussen raad en bestuur en verantwoording.  

 

De raad van toezicht is van mening dat zij gedurende 2014 voldoende in de diepte en de breedte is 

geïnformeerd om het toezicht adequaat in te vullen. 

7.5 Toezichtkader van de raad van toezicht 
De raad van toezicht beoordeelt voor het uitoefenen van de toezichtstaak, aan haar voorgelegde 

besluiten uiteraard in het kader van ter zake doende wet- en regelgeving (waaronder het BBSH), de 

door Woningstichting Leusden onderschreven Aedes Governancecode, de statuten en het 

strategische beleid van Woningstichting Leusden, de begroting 2014 en het jaarplan 2014 met daarin 

beschreven de voorgenomen activiteiten gedurende 2014, de prestatieafspraken tussen 

Woningstichting Leusden en de gemeente Leusden en tenslotte de elementaire beginselen van goed 

ondernemerschap.  

 

Op grond van dit kader beoordeelt de raad van toezicht in ieder geval de bestuursbesluiten inzake de 

realisatie van volkshuisvestelijke doelen, de continuïteit van Woningstichting Leusden, de risico’s die 

verbonden zijn aan de activiteiten van Woningstichting Leusden, de opzet en werking van interne 

beheersings- en controlesystemen, het kwaliteitsbeleid, de kwaliteit van de maatschappelijke 

verantwoording, de financiële verslaggeving en het de naleving van wet- en regelgeving.  

7.6 Vergaderingen en besluitvorming raad van toezicht 
In 2014 heeft de raad van toezicht acht maal op reguliere wijze vergaderd. Twee vergaderingen waren 

ingelast voor besluitvorming rondom nieuwbouwprojecten, een vergadering was ingelast vanwege de 

besluitvorming rondom de organisatiewijziging. De directeur-bestuurder was bij al deze vergaderingen 

aanwezig. De agenda van de vergadering werd voorbereid door de voorzitter en directeur-bestuurder. 

De vergaderingen zijn steeds tijdig bijeengeroepen, onder vermelding van (op basis van een 

jaarschema bepaalde) agendapunten, aangevuld met actuele punten. 

 

Afhankelijk van de agenda waren andere deskundigen in de vergaderingen aanwezig om de raad ten 

behoeve van de besluitvorming van extra informatie te voorzien dan wel gerezen vragen te 

beantwoorden, bijvoorbeeld de accountant of afdelingshoofden van Woningstichting Leusden of 

externe adviseurs. 

De belangrijkste besluiten die de raad van toezicht heeft genomen zijn:  

 

Besluiten betreffende het functioneren van de raad van toezicht 

 Vaststellen van de geactualiseerde Bevoegdhedenregeling 

 Vaststellen van het geactualiseerde Investeringsstatuut 

 

Goedkeuring van bestuursbesluiten 

 Jaarverslag en jaarrekening 2013 van Woningstichting Leusden  

 Realisatiebesluiten van de projecten Alberik, MFC Atlas en ’t Erf (Achterveld) 

 Begroting en jaarplan 2015 en de meerjarenraming van Woningstichting Leusden 

 Goedkeuring van de koers van Woningstichting Leusden zoals vastgelegd in de Koerswijzer 

 Goedkeuring van de Gedragscode en Regeling melding mogelijke misstanden. 

 Goedkeuring om de geschillen met de gemeente, rondom de financiële afwikkeling van de 

samenwerkingsovereenkomst MFC, voor te leggen aan een arbiter.  
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Overige besluiten 

 Vaststellen van de bezoldiging van de bestuurder per 1 januari 2014 naar aanleiding van de 

nieuwe WNT staffel 

 

De auditcommissie heeft in 2014 twee keer vergaderd. Onderwerpen in deze vergaderingen waren 

het voorbereiden van de bespreking in de raad en het formuleren van een advies over 

accountantsverslag 2013, het jaarverslag en de jaarrekening 2013, de managementletter 2013, de 

Balanced Scorecard 2015 van de woningstichting, de meerjarenbegroting, WSW en 

faciliteringsvolume, de toezichtbrief Centraal Fonds en de evaluatie van- en de nieuwe opdracht aan 

de accountant.  

 

De remuneratiecommissie heeft in 2014 twee keer vergaderd. Onderwerpen waren de bezoldiging en 

functioneren van de directeur-bestuurder en de honorering van de leden van de raad van toezicht.  

7.7 Algemeen oordeel van de raad van toezicht 
Het jaar 2014 was een jaar van consolidatie van de ingezette koers. De raad heeft een rol gespeeld bij 

het door belangenhouders geaccepteerd krijgen van de nieuwe koers.  

De blijvende exploitatietekorten MFC Antares, gekoppeld aan de onderhandelingen om tot een 

ontvlechting van de MFC overeenkomsten te komen, waren in 2014 punten waar de raad op gefocust 

was. Het beheersen van deze risico’s was op vergaderingen van de raad een punt van bespreking. 

Een punt van zorg was de voortdurende negatieve berichtgeving over woningcorporaties en de vele 

maatregelen die vanuit de Rijksoverheid op corporaties afkomen. De raad heeft veel aandacht 

besteed aan de organisatiewijziging en de impact daarvan op de medewerkers en aan de 

huurderstevredenheid. 

 

Opnieuw heeft Woningstichting Leusden, tegen de stroom in, de verkoopdoelstellingen ruimschoots 

gehaald, wat een positieve invloed op de kasstroom van Woningstichting Leusden heeft gehad.  

De governancedocumenten van Woningstichting Leusden zijn op orde. De bedrijfslasten worden 

structureel verlaagd door de krimp van de organisatie in 2014.  

De raad van toezicht heeft waardering voor de resultaten van de bestuurder en de organisatie in 2014. 

Het project MFC is in goede banen geleid en vrijwel ontvlochten, er is een start gemaakt met het 

daadwerkelijk inspraak bieden aan huurders, de strategie van Woningstichting Leusden is vastgelegd 

in de KoersWijzer, de organisatie werkt efficiënter en de financiële positie van de woningstichting is 

sterk verbeterd. 

7.8 De raad van toezicht als werkgever 
De raad van toezicht functioneerde van 1 januari tot en met 31 december 2014 als opdrachtgever voor 

mevrouw M.F. Brewster als directeur-bestuurder van Woningstichting Leusden. Mevrouw Brewster is 

in 2013 aangesteld voor een periode van vier jaar.  

De honorering van directeur-bestuurder past binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens 

die gold vanaf 1 januari 2014 en het daarop gebaseerde ministeriële besluit ‘Regeling 

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting’.  

De remuneratiecommissie van de raad van toezicht heeft januari 2015 een beoordelingsgesprek met 

mevrouw Brewster gevoerd. Daarin is geconstateerd dat zij Woningstichting Leusden op adequate 

wijze heeft geleid, dat de afgesproken resultaten zijn behaald en dat waar nodig tijdig is ingegrepen of 

bijgestuurd. 

7.9 Honorering van de raad van toezicht 
Bij de herstructurering van de organisatie heeft de raad van toezicht ook haar eigen bezoldiging onder 

de loep genomen. Hierbij zijn de in 2013 vastgestelde bedragen aangepast aan de ontwikkelingen op 

de werkvloer. In 2014 bedroeg de beloning van de voorzitter € 9.795 en voor de overige raadsleden  

€ 6.530 (exclusief 21% BTW)  
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7.10 De raad van toezicht en de Governance Code 
Woningstichting Leusden onderschrijft de Governance Code Woningcorporaties en de algemeen 

verbindendverklaring daarvan. Woningstichting Leusden wil de Code geheel naleven. In het laatste 

trimester van 2013 hebben we dit gecontroleerd. Uit de controle bleek dat Woningstichting Leusden in 

2014 nog aan de volgende aandachtspunten moest werken: 

 Er was geen toetsingskader voor het aangaan en beëindigen van verbindingen (II.1.7) Dit is in 

2014 rechtgezet. Het toetsingskader is in 2014 door de raad vastgesteld. 

 

Bij de controle 2014 bleek Woningstichting Leusden te voldoen aan de bepalingen uit de 

Governancecode.  

 

De raad van toezicht is in 2014 enkele keren wat dieper op haar eigen functioneren en de 

verwachtingen van de omgeving, externe toezichthouders en belangenhouders ingegaan door met 

elkaar het thema maatschappelijke aanspreekbaarheid van de raad door te spreken, uitgewerkt in een 

aantal subthema’s die steeds door twee leden van de raad werden voorbereid. Begin 2015 is de 

gebruikelijke jaarlijkse zelfevaluatie gehouden.  

De raad is van mening dat dit in het afgelopen jaar het toezicht goed en actief is uitgevoerd. Dat geldt 

ook voor haar rol als werkgever. De balans tussen betrokkenheid en afstand heeft voortdurend 

aandacht. De raad wil nadrukkelijk sparringpartner zijn voor de bestuurder zonder in haar rol te treden. 

Enerzijds is de rol van toezichthouders in formele zin beperkt, terwijl anderzijds de maatschappelijke 

omgeving waarin geopereerd wordt steeds meer vraagt om actieve betrokkenheid en verdergaande 

verantwoordelijkheid van toezichthouders bij het functioneren en de resultaten van de organisatie. De 

raad is zich hiervan bewust en weegt dit situationeel mee. 

7.11 Verklaring van de raad van toezicht 
Conform de statuten van Woningstichting Leusden heeft de raad van toezicht aan BDO Audit & 

Assurance BV opdracht verstrekt om de jaarrekening 2014 en het jaarverslag 2014 te onderzoeken. 

Het accountantsrapport is in de vergadering door de raad van toezicht met de accountant besproken. 

De accountant heeft in de vergadering een toelichting gegeven op de belangrijkste zaken en er is 

kennisgenomen van de door de accountant afgegeven goedkeurende verklaring. Op grond hiervan 

heeft de raad van toezicht de jaarrekening en het jaarverslag goedgekeurd. Tevens verklaart de raad 

van toezicht dat alle leden volledig onafhankelijk hebben gefunctioneerd. De raad is van mening dat 

het intern toezicht over 2014 naar beste kunnen en op goede wijze is ingevuld.  

 

Tot slot wil de raad zijn waardering uitspreken voor alle medewerkers van Woningstichting Leusden. 

Ook in 2014 hebben zij zich, in een voor hen onzekere periode met veel veranderingen, volledig en 

met goede resultaten ingezet voor Woningstichting Leusden. 

 

Leusden, februari 2015  

H. A Voortman 

J.G. Hofland 

R.J. de Kimpe 

R. Krol 

E. de Kruijk 
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Jaarrekening  
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1 Balans

31-dec 31-dec

Balans per ultimo 2014 2013

vóór resultaatbestemming, in euro's

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Sociaal vastgoed in exploitatie 103.534.592 108.622.015 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.729.847     6.472.492     

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de 

exploitatie 5.001.241     5.162.758     

110.265.681 120.257.264 

Vastgoedbeleggingen

Commercieel vastgoed in exploitatie 18.911.667   22.939.497   

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 34.543.425   31.239.332   

53.455.092   54.178.829   

Financiële vaste activa

Deelnemingen 19.736         18.500         

Latente belastingvordering 14.584.318   4.634.086     

Overige 3.000           21.000         

14.607.054   4.673.586     

Som der vaste activa 178.327.826 179.109.679 

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop 292.000       2.685.438     

Overige voorraden -              863              

292.000       2.686.301     

Onderhanden projecten 3.975.524     -              

Vorderingen

Huurdebiteuren 35.129         74.673         

Overige vorderingen 2.250.934     628.914       

Overlopende activa 34.128         127.778       

2.320.192     831.365       

Liquide middelen 9.694.993     3.820.139     

Som der vlottende activa 16.282.709   7.337.806     

TOTAAL ACTIVA 194.610.535 186.447.485 

1. Balans 
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31-dec 31-dec

2014 2013

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal 45               45               

Algemene reserve 32.186.468   31.998.673   

Resultaat boekjaar 5.226.358     812.091       

Totaal eigen vermogen 37.412.872   32.810.809   

Voorzieningen

Voorziening onrendabele toppen 1.081.548     -              

Langlopende schulden

Leningen kredietinstellingen 96.718.026   104.923.144 

Overige langlopende schulden 12.216.074   -              

Terugkoopverplichting onder voorwaarden 35.746.905   32.238.099   

Overige schulden 14.925         17.804         

Totaal langlopende schulden 144.695.930 137.179.047 

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 7.056.807     12.802.633   

Schulden aan leveranciers 1.268.781     641.967       

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.172.407     636.804       

Overige schulden 413.264       426.151       

Overlopende passiva 1.508.927     1.950.075     

Totaal kortlopende schulden 11.420.186   16.457.630   

TOTAAL PASSIVA 194.610.535 186.447.485 
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2 Winst & Verliesrekening
in euro's

2014 2013

Bedrijfsopbrengsten
Huren 17.241.903 17.160.819

Opbrengsten servicecontracten 644.105 690.721

Verkoop onroerende zaken 6.537.168 1.139.787

Overige bedrijfsopbrengsten 578.013 562.614

SOM BEDRIJFSOPBRENGSTEN 25.001.189 19.553.941

Bedrijfslasten
Afschrijvingen op vaste activa 3.329.149 4.068.840

Overige waardeveranderingen materiele vaste activa 4.980.172 6.073.932

Personeelslasten 2.138.637 1.758.950

Sociale lasten 228.939 238.731

Pensioenlasten 299.028 311.557

Kosten onderhoud 3.259.411 2.422.074

Leefbaarheid 38.523 29.643

Lasten servicecontracten 639.115 656.324

Overige bedrijfslasten 4.190.878 2.919.121

SOM DER BEDRIJFSLASTEN 19.103.851 18.479.173

BEDRIJFSRESULTAAT 5.897.338 1.074.768

Niet gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille -211.829 -392.750

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

Rentebaten 201.847 288.188

Rentelasten 9.869.761 4.433.417

-9.667.914 -4.145.230

RESULTAAT UIT GEWONE

BEDRIJFSUITOEFENING -3.982.406 -3.463.211

RESULTAAT VÓÓR BELASTING -3.982.406 -3.463.211

Vennootschapsbelasting 9.208.764 4.275.302

RESULTAAT NA BELASTING 5.226.358 812.091

2. Winst & Verliesrekening  
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3 Kasstroomoverzicht
2014 2013

Kasstroom uit operatonele activiteiten

Ontvangsten van huurders 17.305 17.495

Ontvangsten van subsidiegevers 0 0

Ontvangsten koopgarantwoningen 4.579 7.032

Ontvangsten overig 252 341

22.136 24.869

Betalingen salariskosten en uitzendkrachten -2.667 -2.309

Betalingen aan leveranciers onderhoud -2.998 -2.422

Betalingen uit hoofde van zakelijke lasten -687 -695

Betalingen overig -4.135 -2.879

-10.486 -8.304

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 11.649 16.564

Ontvangen interest 90 101

Betaalde interest -4.187 -4.820

Betaalde winstbelasting (VPB) 0 0

-4.097 -4.719

Kasstroom uit operationele activiteiten 7.552 11.845

Kasstroom uit investeringsactivitieten

Desinvesteringen materiële vaste activa 15.468 2.473

Desinvesteringen financiële vaste activa 0 94

15.468 2.567

Investeringen materiële vaste activa -4.344 -4.741

Investeringen financiële vaste activa 1 0

-4.342 -4.741

Kasstroom uit investeringsactivitieten 11.126 -2.174

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten uit langlopende schulden (nieuwe leningen) 0 4.600

Aflossing langlopende schulden -12.757 -14.933

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -12.757 -10.333

Mutatie geldmiddelen in het boekjaar 5.920 -663

Saldo ultimo boekjaar

Liquide middelen 9.695 3.820

Schulden aan kredietinstellingen rekening courant 0 -45

9.695 3.775

Saldo primo boekjaar

Liquide middelen 3.820 5.939

Schulden aan kredietinstellingen rekening courant -45 -1.501

3.775 4.438

Mutatie in het boekjaar 5.920 -663

3. Kasstroomoverzicht 
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4. Waarderingsgrondslagen 

4.1  Algemene grondslagen 

4.1.1 Algemeen 

Woningstichting Leusden is een stichting met de 
status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. 
De statutaire vestigingsplaats is Leusden, de 
feitelijke vestigingsplaats is Larikslaan 2 te Leusden. 
De activiteiten bestaan voornamelijk uit de 
exploitatie van woningen voor de sociale 
huursector. De stichting heeft specifieke toelating in 
de regio Leusden en is werkzaam binnen de 
juridische wetgeving vanuit de Woonwet en het 
Besluit Beheer Sociale Huursector. 

4.1.2 Regelgeving 

De jaarverslaggeving door toegelaten instellingen 
volkshuisvesting dient te voldoen aan de eisen 
zoals deze zijn geformuleerd in het Besluit beheer 
sociale huursector. In dit besluit wordt BW2 Titel 9 
voorgeschreven behoudens enkele uitzonderingen 
van specifieke aard. De jaarrekening 2014 is 
gebaseerd op de herziene Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving 645 ‘Toegelaten Instellingen 
volkshuisvesting’ (aangepast 2013).  

Toelichtingen op posten in de balans, winst-en-
verliesrekening worden in de jaarrekening 
genummerd. 

4.1.3 Stelselwijziging 

Op 19 december 2013 heeft de Raad voor de 
Jaarverslaggeving een wijziging gepubliceerd in RJ 
290: RJ-Uiting 2013-15 ‘Richtlijn 290: Financiële 
instrumenten (2013)’. Dit is een vervolg op de 
eerdere RJ-Uiting 2013-12. Een van de 
onderwerpen is het scheiden van embedded 
derivaten. De wijziging in RJ 290 is van toepassing 
op boekjaren die op of na 1 januari 2014 beginnen.  

Conform Richtlijn 290.2013 is het negatief effect van 
de stelselwijziging per 1 januari 2014 rechtstreeks in 
het eigen vermogen verwerkt, maar zijn de 
vergelijkende cijfers in de jaarrekening over het 
boekjaar 2013 niet aangepast. Door het afzonderlijk 
waarderen en opnemen in de balans van de 
embedded derivaten ontstaat er tevens een actieve 
belastinglatentie. Het eigen vermogen is afgenomen 
met een bedrag van € 4.201.649. De overige 
reserves zijn per 1 januari 2014 gedaald van     € 
32.810.809 naar € 28.609.160. 

Het resultaat over 2014 op basis van de nieuwe 
grondslagen bedraagt € 5.226.85 positief. Indien op 
de oude grondslagen zou zijn gewaardeerd, dan 
zou het resultaat € 2.736 negatief hebben 
bedragen. De vergelijkende cijfers over het boekjaar 
2013 zijn, overeenkomstig de RJ-niet herrekend 
naar de nieuwe waarderingsgrondslagen  

4.1.4 Verwerking integrale belastingplicht  

Belastingen over de resultaten omvatten de over de 
verslagperiode verschuldigde en verrekenbare 
winstbelastingen en latente belastingen. De 

belastingen worden in de winst- en verliesrekening 
opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking 
hebben op posten die rechtstreeks in het eigen 
vermogen worden opgenomen, in welk geval de 
belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt. De 
over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare 
belasting is de naar verwachting te betalen 
belasting over de belastbare winst over het 
boekjaar, rekening houdend met de fiscale 
faciliteiten en de vaststellingsovereenkomst (VSO), 
berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn 
vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe 
materieel al op verslagdatum is besloten, en 
eventuele correcties op de over voorgaande jaren 
verschuldigde belasting.  
 
Voor latente belastingen wordt een voorziening 
getroffen voor tijdelijke verschillen tussen de 
boekwaarde van activa en verplichtingen ten 
behoeve van de financiële verslaggeving en de 
fiscale boekwaarde van die posten.  
Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering 
opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in 
de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen 
zijn die voor de realisatie van het tijdelijke verschil 
kunnen worden aangewend. Latente 
belastingvorderingen worden per iedere 
verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het 
niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee 
samenhangende belastingvoordeel zal worden 
gerealiseerd. Latente belastingvorderingen zijn 
opgenomen onder de vlottende activa of onder de 
financiële vaste activa indien de verwachte looptijd 
groter is dan een jaar. De latente 
belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de 
voorzieningen. De berekening van de latente 
belastingvorderingen en –verplichtingen geschiedt 
tegen een belastingpercentage van 25%. 
 
Saldering van latenties vindt plaats indien en voor 
zover voldaan wordt aan de wettelijke bepalingen 
hieromtrent art BW 2.363 en RJ 115.305 (corporatie 
is bevoegd tot salderen en heeft het stellige 
voornemen om te salderen en looptijd van vordering 
en schulden is nagenoeg gelijk, simultane 
afwikkeling). 

4.2 Grondslagen voor de waardering van 
activa en passiva 

4.2.1 Algemeen 

Voor zover niet anders is aangegeven worden 
activa en passiva gewaardeerd op nominale 
waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit 
noodzakelijk is, een voorziening wegens mogelijke 
oninbaarheid in mindering gebracht. 

4.2.2 Verwerking verplichtingen 

In de jaarrekening worden naast juridisch 
afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke 
verplichtingen verwerkt die kunnen worden 
gekwalificeerd als intern geformaliseerd en extern 
gecommuniceerd. Hiervan is sprake wanneer 
uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting 
huurders, gemeenten en overige stakeholders 
aangaande verplichtingen inzake toekomstige 
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herstructureringen en toekomstige 
nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is 
gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de 
woningstichting rondom projectontwikkeling en 
herstructurering. Van een feitelijke verplichting is 
sprake indien de formalisering van de definitieve 
ontwerpfase en afgeleid het aanvragen van de 
bouwvergunning heeft plaatsgevonden. 

4.2.3 Materiële vaste activa 

Sociaal vastgoed in exploitatie 

De woningcorporatie kwalificeert het sociaal 
vastgoed als bedrijfsmiddel, aangezien zij een 
beleid heeft dat gericht is op het realiseren van de 
volkshuisvestelijke taken. Het volkshuisvestelijk 
beleid staat hierbij centraal.  

Het sociaal vastgoed in exploitatie omvat woningen 
met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het 
maatschappelijk vastgoed en het overige sociale 
vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen 
huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de 
minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Het 
maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed 
dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, 
waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele 
instellingen en dienstverleners, die zijn vermeld op 
de bijlage zoals opgenomen in de Beschikking van 
de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 
aangaande de staatssteun voor toegelaten 
instellingen 

Verkrijgingsprijs 

Het sociaal vastgoed in exploitatie is gewaardeerd 
tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder 
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en (naar 
verwachting duurzame) bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijvingen zijn 
volgens de lineaire methode bepaald op basis van 
de verwachte economische levensduur, waarbij 
rekening is gehouden met de 
componentenbenadering.  

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt 
bepaald als de som van alle direct toe te rekenen 
uitgaven, eventueel vermeerderd met na-
investeringen. Tevens worden hierbij de rente 
tijdens de bouw op vreemd vermogen en direct 
toerekenbare interne kosten alsmede 
transactiekosten geactiveerd. Voor zover verkregen 
subsidies kwalificeren als investeringssubsidie 
worden deze in mindering gebracht op de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De geactiveerde 
rente wordt berekend tegen de gemiddelde 
rentevoet over het totale vreemde vermogen 
exclusief de leningen die specifiek voor de 
onroerende zaken zijn aangetrokken. Voor 
onroerende zaken waarvoor specifieke financiering 
is aangetrokken wordt de interestvoet van deze 
specifieke financiering gehanteerd.  

Uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-
investeringen) die leiden tot een waarde verhoging 
van het actief worden aangemerkt als activeerbare 
kosten van vernieuwing. 

De lasten van onderhoud waaronder renovatie 
onderscheiden zich van activeerbare kosten door 
het feit dat er geen sprake is van een waarde 
verhoging van het actief. De lasten van onderhoud 
worden direct in het resultaat verantwoord. 

Complex-indeling 

Complexen worden gedefinieerd op basis van 
groepen van gelijksoortige activa (kasstroom 
genererende eenheid). Deze worden gedefinieerd 
op basis van onderkende productmarktcombinaties. 
De indeling is deels bepaald door samenvoeging 
van oudere complexen en deels door rekening te 
houden met bestaande product-marktcombinaties. 
Complexen bestaande uit eengezins- en 
meergezinswoningen/appartementen zijn 
opgesplitst in afzonderlijke subcomplexen. Verder 
zijn er specifieke HAT-complexen gevormd. 
Aansluiting is daarbij gezocht bij de differentiatie in 
het huur- en onderhoudsbeleid en 
levensduurschattingen.  

Reële waarde en bijzondere 
waardeverminderingen 

Jaarlijks vindt toetsing plaats van de boekwaarde en 
reële waarde. De toetsing geschiedt op 
complexniveau.  

Een bijzonder waardeverminderingsverlies is het 
bedrag waarmee de boekwaarde de reële waarde 
duurzaam overschrijdt. Van duurzaamheid is sprake 
wanneer de verwachte reële waarde gedurende een 
periode van ten minste vijf jaar lager is dan de 
boekwaarde.  

De reële waarde wordt afhankelijk gesteld van de 
voorgenomen bestemming van complexen. De reële 
waarde van het sociaal vastgoed in exploitatie is de 
bedrijfswaarde. De onroerende zaken kunnen voor 
langere of kortere termijn voor verhuur worden 
aangehouden. 

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 zou zijn verantwoord. 

De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante 
waarde van het saldo van de kasstromen 
verbonden met de toekomstige inkomsten en 
uitgaven over de geschatte economische 
levensduur van de investeringen. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de voorgenomen 
bestemming en aard van het bezit. Onderscheid 
wordt gemaakt in woningen bestemd voor de 
verhuur, woningen bestemd voor de verkoop op 
korte en langere termijn en bedrijfsmatige 
onroerende zaken. 

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke 
en onderbouwde veronderstellingen die de beste 
schatting van de directie weergeven van de 
economische omstandigheden die van toepassing 
zullen zijn gedurende de resterende levensduur van 
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het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de eind 
2014 intern geformaliseerde meerjarenbegroting en 
bestrijken een periode van 5 jaar behoudens de 
verwachte kosten van planmatig onderhoud, 
erfpacht en overige contracten met een 
werkingsduur van meer dan vijf jaar. De kosten van 
planmatig onderhoud worden gebaseerd op de in de 
meerjaren onderhoudsbegroting onderkende cycli 
per component. Voor latere jaren wordt uitgegaan 
van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor 
inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde 
lastenniveaus. 

Uitgangspunten bedrijfswaarde 

Bij de bedrijfswaardeberekening zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd:  

 Verwachte huurverhoging in: · 
o Eerste jaar 2015: 1%+ 1,5% extra (2014: 4,0%) 
o De jaren 2016 t/m 2017: 2% + 1,5% 
o Jaarlijkse huurontwikkeling vanaf 2019: 2,0 % 

(2014: 2,0 %) 
o Aftopping huurstijging voor sociale 

huurwoningen bij grens vrije sector huur 

 de onderhoudskosten zijn gebaseerd op de 
meerjaren onderhoudsplanning per complex, 

 over de laatste vier jaar van de exploitatie van 
een complex wordt alleen klachten- en 
mutatieonderhoud gerekend, 

 de variabele lasten (inclusief belastingen, 
dagelijks- en mutatieonderhoud) bedragen € 
1.478 per woning in het eerste jaar en daarna € 
1.415 per woning per jaar (vorig jaar: € 1.652 
per woning) 

 Er is rekening gehouden met de 
huurtoeslagheffing volgens de staffel die bekend 
is gemaakt door het ministerie van BZK voor de 
jaren 2015 t/m 2018, daarna is een verhoging 
van 2% per jaar ingerekend  

 jaarlijkse lastenstijging van 2,0% tot en met 
2018, vanaf 2019 3% (vorig jaar: 3,0%),  

 disconteringsvoet 5,25% (vorig jaar: 5,25 %), 

 huurderving 0,4% (vorig jaar: 0,4%), 

 De restwaarde van de grond en de sloopkosten 
van de complexen zijn gebaseerd op reële 
schattingen 

 De verwachte opbrengstwaarde van de 
woningen die aangemerkt zijn voor verkoop 
worden alleen voor de eerstkomende vijf jaar op 
basis van de verwachte mutatiegraad 
ingerekend.  

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie  
Dit betreffen complexen in aanbouw die worden 
gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en toegerekende 
kosten van het werkapparaat uit hoofde van 
voorbereiding, toezicht en directievoering onder 
aftrek van een bijzondere waardevermindering. Bij 
de bepaling van de bijzondere waardevermindering 
worden de boekwaarde en de reële waarde van de 
kasstroom genererende eenheid waartoe de 
onroerende zaken gaan behoren betrokken. Voorts 
wordt rente tijdens de bouw toegerekend. De 
geactiveerde rente wordt berekend tegen de 
gemiddelde rentevoet over het totale vreemde 

vermogen. Voor onroerende zaken waarvoor 
specifieke financiering is aangetrokken wordt de 
interestvoet van deze specifieke financiering 
gehanteerd. Indien de bijzondere 
waardevermindering hoger is dan de waarde van de 
onroerende zaken in ontwikkeling, dan wordt de 
onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een 
voorziening aan de creditzijde van de balans 
opgenomen. 
Afschrijving vindt eerst plaats nadat de betreffende 
complexen in exploitatie zijn genomen. 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van 
de exploitatie 
Deze activa zijn gewaardeerd tegen 
aanschafwaarde verminderd met lineaire 
afschrijvingen op basis van de verwachte 
economische levensduur. 

4.2.4 Vastgoedbeleggingen 

Commercieel vastgoed in exploitatie 

Het commercieel vastgoed in exploitatie omvat 
woningen met een huurprijs boven de 
huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig vastgoed (niet 
zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige 
commercieel vastgoed. 

Het commercieel vastgoed in exploitatie is 
gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve 
afschrijvingen en (naar verwachting duurzame) 
bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingen zijn volgens de lineaire methode 
bepaald op basis van de verwachte economische 
levensduur, waarbij rekening is gehouden met de 
componentenbenadering.  
 
Jaarlijks vindt toetsing plaats van de boekwaarde en 
reële waarde. De toetsing geschiedt op 
complexniveau. Een bijzonder 
waardeverminderingsverlies is het bedrag waarmee 
de boekwaarde de reële waarde duurzaam 
overschrijdt. Van duurzaamheid is sprake wanneer 
de verwachte reële waarde gedurende een periode 
van ten minste vijf jaar lager is dan de boekwaarde. 
De reële waarde wordt afhankelijk gesteld van de 
voorgenomen bestemming van complexen. De reële 
waarde van bedrijfsonroerend goed is gelijk gesteld 
aan de marktwaarde in verhuurde staat. De reële 
waarde voor commerciële verhuur van woningen is 
gelijk gesteld aan de contante waarde van de 
toekomstige kasstromen en/of uitkomsten van 
taxaties uitgevoerd door daartoe bevoegde 
kantoren. Alle commerciële vastgoed objecten 
worden bij toerbeurt elke 3 jaar getaxeerd. 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Onroerende zaken, die in het kader van de 
“Koopgarant”-regeling zijn overgedragen aan een 
derde en waarvoor de woningstichting een 
terugkoopplicht kent, worden aangemerkt als 
financieringsconstructie.  
De betreffende onroerende zaken worden 
gewaardeerd tegen actuele waarde, zijnde de met 
de koper overeengekomen contractprijs bij eerste 
waardering en de marktwaarde bepaald conform de 
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contractvoorwaarden bij latere waardering. Bij 
eerste waardering is sprake van een her 
classificatie van de onroerende zaken, zodat de 
herwaardering naar actuele waarde rechtstreeks in 
het eigen vermogen worden verwerkt, tenzij sprake 
is van eerder genomen waardeverminderingen. Bij 
latere waardering wordt de waardemutatie in het 
resultaat verwerkt. 
 
Voor de in de regeling overeengekomen 
overdrachtswaarde wordt aan de creditzijde van de 
balans een terugkoopverplichting opgenomen. Deze 
terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd 
op de actuele waarde van de verplichting, rekening 
houdend met de contractvoorwaarden. 
 
De “Koopgarant”-regeling heeft de volgende 
kenmerken: 

 verkoop vindt plaats door overdracht van het 
recht van erfpacht die eeuwigdurend tegen nihil 
is afgekocht, 

 het erfpachtrecht wordt verkocht conform de 
koopovereenkomst en gewaardeerd op de 
marktwaarde van de grond en woning, 

 verkoopbedrag is de taxatiewaarde minus 20% 
of 25%, 

 Woningstichting Leusden heeft een 
terugkoopplicht, 

 mutatie van de taxatiewaarde bij terugkoop 
wordt gedeeld door erfpachtlater en 
erfpachthouder 

De op balansdatum opgetreden geschatte 
waardemutatie van de woningen verkocht onder 
voorwaarden wordt verwerkt in de balansposten. 

In het geval van een waardestijging heeft 
Woningstichting Leusden in de toekomst een 
verplichting om het overeengekomen deel van de 
waardestijging te betalen. In het geval van een 
waardedaling daalt het terugkoopbedrag met het 
overeengekomen deel van de waardedaling. Het bij 
terugkoop getaxeerde effect van door bewoner 
aangebrachte woningverbeteringen wordt door 
Woningstichting Leusden voor 100% verrekend. 

4.2.5 Financiële vaste activa 

Latente belastingvordering 

Belastingen over de resultaten omvatten de over de 
verslagperiode verschuldigde en verrekenbare 
winstbelastingen en latente belastingen. De 
belastingen worden in de winst-en-verliesrekening 
opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking 
hebben op posten die rechtstreeks in het eigen 
vermogen worden opgenomen, in welk geval de 
belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt. De 
over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare 
belasting is de naar verwachting te betalen 
belasting over de belastbare winst over het 
boekjaar, rekening houdend met de fiscale 
faciliteiten en de vaststellingen overeenkomst 
(VSO), berekend aan de hand van belastingtarieven 
die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel 
waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, 

en eventuele correcties op de over voorgaande 
jaren verschuldigde belasting.  

Voor latente belastingen wordt een vordering dan 
wel een voorziening getroffen voor tijdelijke 
verschillen tussen de boekwaarde van activa en 
verplichtingen ten behoeve van de financiële 
verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die 
posten. Er wordt uitsluitend een latente 
belastingvordering opgenomen voor zover het 
waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare 
winsten beschikbaar zullen zijn die voor de 
realisatie van het tijdelijke verschil dan wel 
compensabele verliezen kunnen worden 
aangewend. Latente belastingvorderingen worden 
per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor 
zover het niet langer waarschijnlijk is dat het 
daarmee samenhangende belastingvoordeel zal 
worden gerealiseerd. Latente belastingvorderingen 
zijn opgenomen onder de vlottende activa of onder 
de financiële vaste activa indien de verwachte 
looptijd langer is dan een jaar. De latente 
belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de 
voorzieningen. De latenties worden gewaardeerd 
tegen contante waarde. Saldering van latenties 
vindt plaats indien en voor zover de corporatie 
bevoegd is tot saldering, simultane afwikkeling en 
tevens het stellige voornemen heeft om dit te doen. 

Deelnemingen 
De deelnemingen waarin de stichting invloed van 
betekenis heeft, zijn gewaardeerd tegen netto 
vermogenswaarde. Voor zover hiervan geen sprake 
is de deelnemingen van verwaarloosbare betekenis 
zijn worden de deelnemingen gewaardeerd tegen 
aanschafwaarde. Verwaarloosbare betekenis wordt 
geacht aanwezig te zijn indien er géén feitelijke 
bedrijfsactiviteiten in de deelneming plaatsvinden. 

4.2.6 Voorraden 

Vastgoed bestemd voor verkoop 

Deze vlottende activa wordt gewaardeerd tegen 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Voorraad materialen 

De voorraad materialen wordt gewaardeerd tegen 
vaste verrekenprijzen of lagere directe 
opbrengstwaarde. 

Onderhanden projecten 
De onderhanden projecten (onroerende zaken 
verkocht in aanbouw) in opdracht van derden 
worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde 
projectkosten vermeerderd met de toegerekende 
winst en verminderd met verwachte verliezen en 
gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een 
onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan 
worden ingeschat, wordt geen winst toegerekend. 
De projectkosten omvatten de direct op het project 
betrekking hebbende kosten, de kosten die 
toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het 
algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en 
andere kosten die contractueel aan de 
opdrachtgever kunnen worden toegerekend. 
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In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen 
de uit projectontwikkeling voortkomende projecten 
indien en voor zover voor eenheden van het project 
voor of tijdens de constructie een onvoorwaardelijke 
verkoopovereenkomst is afgesloten. 
 
Onderhanden projecten waarvan het saldo een 
debetstand vertoont, worden gepresenteerd onder 
de vlottende activa. Onderhanden projecten 
waarvan het saldo een creditstand vertoont, worden 
gepresenteerd onder de kortlopende schulden. 

4.2.7 Vorderingen 

Algemeen 
Waardering geschiedt tegen nominale waarde, 
rekening houdend met een voorziening voor 
mogelijke oninbaarheid. De vorderingen hebben 
een resterende looptijd van maximaal 1 jaar. 

Huurdebiteuren 
Waardering geschiedt tegen nominale waarde 
rekening houdend met een voorziening voor 
mogelijke oninbaarheid gebaseerd op een 
dynamische benadering. 

4.2.8 Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 
deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden en staan ter vrije beschikking van de 
stichting. Rekening-courantschulden bij banken zijn 
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden. 

4.2.9 Voorzieningen 

Voorziening onrendabele toppen 

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele 
investeringen nieuwbouw worden als bijzondere 
waardeverandering in mindering gebracht op de 
boekwaarde van het complex waartoe de 
investeringen gaan behoren. Indien en voor zover 
de verwachte verliezen de boekwaarde van het 
betreffende complex overtreffen wordt voor dit 
meerdere een voorziening gevormd. Onder 
verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan 
de geraamde stichtingskosten minus de 
bedrijfswaarde. 

4.2.8 Langlopende schulden 

Algemeen 
Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen 
de nominale waarde. De aflossingsverplichting voor 
het komend jaar van de langlopende schulden is 
opgenomen onder de kortlopende schulden. 

Leningen kredietinstellingen 
De leningen kredietinstellingen betreffen annuïtaire 
en fixe leningen. 

Derivaten  
Woningstichting Leusden maakt gebruik van 
financiële instrumenten (derivaten) om renterisico’s 
en ook looptijdrisico’s te beperken. De voorwaarden 
waaronder derivaten kunnen worden afgesloten, zijn 

vastgelegd in het treasurystatuut en het 
treasuryjaarplan. In de jaarrekening is rekening 
gehouden met de beleidsregels derivatentransacties 
van de minister.  

Scheiden embedded derivaten 

Embedded derivaten zijn derivaten die onderdeel 
uitmaken van (besloten zijn in) een contract. 
Volgens de RJ richtlijn is er sprake van een 
embedded derivaat indien de component uit het 
contract 

a. voldoet aan de definitie van een derivaat; en 
b. als contractuele voorwaarde of groep van 

contractuele voorwaarden is besloten in een 
basiscontract (bijvoorbeeld lening 
overeenkomst). 

1
e
 verwerking 

In de situatie van de corporatie betekent dit dat de 
embedded derivaten die door de kredietinstellingen 
zijn besloten in extendible leningen gewaardeerd 
dienen te worden tegen reële waarde. De extendible 
moet worden gezien als twee afzonderlijke 
instrumenten: de ‘kale’ lening en de geschreven 
swaption. De extendible lening kent een deel van de 
looptijd (doorgaans het laatste deel) waarin de bank 
het recht heeft om te kiezen voor een vooraf-
bepaalde vaste rente, of de dan geldende 
marktrente. Deze keuzemogelijkheid is te 
vergelijken met een geschreven swaption, een optie 
op een swap. Daarnaast is er in deze lenigen een 
premie verdisconteerd die gewaardeerd en 
geamortiseerd dient te worden. De initiële reële 
waarde van de swaption is gelijk verondersteld aan 
de impliciet (te) ontvangen premie voor de swaption.  

Vervolgwaardering gedurende de looptijd van de 
swaption 

De lening wordt gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs. Het disagio dat is ontstaan bij de 
afsplitsing van de swaption wordt geamortiseerd 
over de looptijd van de swaption. De amortisatie 
wordt gebaseerd op de effectieve rente.  

Kostprijs hedge accounting (indien van 
toepassing) 

Woningstichting Leusden past waar mogelijk 
kostprijs hedge accounting toe. Op het moment van 
aangaan van een hedge relatie, wordt dit door 
Woningstichting Leusden gedocumenteerd. 
Woningstichting Leusden stelt middels een test 
periodiek de effectiviteit van de hedge relatie vast. 
Dit gebeurt door het vergelijken van de kritische 
kenmerken van het hedge instrument met die van 
de afgedekte positie, of door het vergelijken van de 
verandering in reële waarde van het hedge-
instrument en de afgedekte positie Indien de 
kritische kenmerken van het hedge instrument en 
die van de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk 
zijn. Bij het toepassen van kostprijshedge-
accounting is de eerste waardering en de grondslag 
van verwerking in de balans en de resultaatbepaling 
van het hedge-instrument afhankelijk van de 
afgedekte post. Dit betekent dat derivaten tegen 
kostprijs worden gewaardeerd omdat de afgedekte 
leningen ook tegen kostprijs in de balans worden 
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verwerkt. Het ineffectieve deel van de hedgerelatie 
wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt 
indien het hedge instrument een negatieve reële 
waarde heeft. 

Financiële instrumenten en risicobeheersing 

Binnen het treasurybeleid dient het gebruik van 
afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’) ter 
beperking van inherente financiële risico's. Op 
grond van het vigerende interne treasurystatuut is 
het gebruik van derivaten slechts toegestaan voor 
zover er een materieel verband met de 
financieringspositie of het belegde vermogen kan 
worden gelegd. Derivaten mogen niet worden 
gebruikt voor het innemen van een speculatieve 
positie. 

Marktrisico 

Woningstichting Leusden beheerst het marktrisico 
door stratificatie aan te brengen in de portefeuille, 
en limieten te stellen aan de rentebandbreedte van 
individuele transacties en het aantal transacties en 
de totale omvang daarvan per tegenpartij. 

Renterisico 

Woningstichting Leusden loopt renterisico met 
betrekking tot de reële waarde van de 
rentedragende vorderingen en effecten met name 
onder financiële vaste activa Leningen u/g en 
overige effecten als gevolg van wijzingen in de 
marktrente. Voor vorderingen en schulden met 
variabele renteafspraken wordt risico gelopen ten 
aanzien van toekomstige kasstromen als gevolg van 
wijzigingen in de rentestanden.  

Kredietrisico/beschikbaarheidsrisico 

Voor de beschikbaarheid van financiering is de 
organisatie sterk afhankelijk van het blijvend 
functioneren van het borgingsstelsel via het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 

Liquiditeitsrisico 

Woningstichting Leusden maakt gebruik van de 
huisbankier teneinde over een kredietfaciliteit te 
kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk 
worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank 
voor beschikbare kredietfaciliteiten.  

Beschikbaarheidsrisico 

De (voorgenomen) maatregelen vanuit de landelijke 
overheid en de omvangrijke saneringssteun door 
het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, leiden 
tot een significante aantasting van de operationele 
kasstroom van woningcorporaties.Woningstichting 
Leusden heeft haar financiële meerjarenplan 
zodanig aangepast op deze maatregelen dat de 
beschikbaarheid van faciliteiten voor financiering en 
herfinanciering gecontinueerd wordt. 

Woningstichting Leusden voldoet in de 
meerjarenplanning aan de financiële kengetallen 
zoals deze door toezichthouders en ander financiële 
stakeholders worden gehanteerd. 

Terugkoopverplichting verkopen onder 
voorwaarden 
In het kader van de verkoop van woningen onder 
voorwaarden (VOV) heeft Woningstichting Leusden 
een terugkoopverplichting die mede afhankelijk is 
van de ontwikkeling van de waarde van de 
betreffende onroerende zaken in het economisch 
verkeer. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks 
gewaardeerd. Indien de verwachting is dat de 
terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden, is de 
verplichting onder de kortlopende schulden 
verantwoord. 

Kortlopende schulden  

Deze verplichtingen met een looptijd korter dan één 
jaar zijn tegen nominale waarde opgenomen.  

4.3 Grondslagen voor bepaling van het 
resultaat 

4.3.1 Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de 
opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 
kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten 
op transacties worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen zodra zij 
voorzienbaar zijn. 

4.3.2 Opbrengstverantwoording 

Opbrengsten uit de levering van goederen worden 
verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s 
met betrekking tot de eigendom van de goederen 
zijn overgedragen aan de koper. 

Opbrengsten uit de levering van diensten 
geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de 
balansdatum in verhouding tot de in totaal te 
verrichten diensten. 

 
Bijzondere posten 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die behoren 
tot de gewone bedrijfsuitoefening, maar op grond 
van de aard, omvang of het incidentele karakter 
afzonderlijk worden toegelicht, teneinde een goed 
inzicht te geven in het resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening van de corporatie en met name 
de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden 
met het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid 
van de resultaten zoveel als mogelijk naar aard en 
omvang afzonderlijk en ongesaldeerd toegelicht.  

4.3.3 Huren 

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege 
gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 
2014 bedroeg dit maximumpercentage 2,5% tot 
6,5% voor de woningen onder de vrije-sector grens. 
(Het maximum percentage is afhankelijk van het 
inkomen)  

4.3.4 Verkoop onroerende zaken 

De post verkopen onroerende zaken betreft het 
saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de 
gemaakte direct toerekenbare verkoopkosten. 
Winsten worden verantwoord in het jaar van 
levering (passeren transportakte).  
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De opbrengst uit woningen verkocht onder 
voorwaarden (“Koopgarant”-regeling) worden niet 
verantwoord als verkoopopbrengst daar de 
belangrijkste economische rechten niet zijn 
overgedragen aan de koper. De gegarandeerde 
terugkoopverplichting wordt opgenomen onder de 
post langlopende schulden, terugkoopverplichting 
verkopen onder voorwaarden.  

4.3.5 Afschrijvingen 

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden 
gebaseerd op basis van de verkrijging- of 
vervaardigingprijs.. Met een mogelijke restwaarde 
wordt geen rekening gehouden. Op grond wordt niet 
afgeschreven. Afschrijvingen vinden plaats volgens 
lineaire methode op basis van de geschatte 
economische levensduur. Er zijn geen 
inhaalafschrijvingen gedaan. Ultimo 2013 is per 
complex de rest levensduur opnieuw bepaald. Voor 
veel complexen is de levensduur verlengd. 

4.3.6 Overige waardeveranderingen materiële 
vaste activa 

De overige waardeveranderingen worden 
gebaseerd op de waardering van de betreffende 
activaposten. De onder deze post verantwoorde 
bedragen hebben betrekking op een afboeking dan 
wel een terugneming van een bijzondere 
waardevermindering. Deze bijzondere 
waardevermindering ontstaat door een jaarlijkse 
toets van de reële waarde ten opzichte van de 
waarde gebaseerd op de boekwaarde. 

4.3.7 Pensioenen 

De woningstichting heeft een pensioenregeling bij 
het bedrijfstakpensioenfonds SPW. Deze regeling 
betreft een toegezegd pensioenregeling. Hierbij is 
een pensioen toegezegd aan personeel op de 
pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, 
salaris en dienstjaren. Deze toegezegde 
pensioenregeling is verwerkt als zou sprake zijn van 
een toegezegde bijdrageregeling. 

Voor de pensioenregeling betaalt de woningstichting 
op verplichte, contractuele of vrijwillige basis 
premies aan het pensioenfonds. Behalve de 
betaling van deze premies, heeft de woningstichting 
geen verdere verplichtingen uit hoofde van de 
pensioenregeling. De woningstichting heeft in geval 
van een tekort bij het fonds geen verplichting tot het 
voldoen van aanvullende bijdragen anders dan 
hogere toekomstige premies. De premies worden 
verantwoord als personeelskosten als deze 
verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden 
verantwoord als overlopende activa indien deze tot 
een terugstorting leiden of tot een vermindering van 
toekomstige betalingen. 

4.3.8 Lasten onderhoud 

Onder deze post 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.De lasten van onderhoud 
onderscheiden zich van activeerbare kosten door 

het feit dat er geen sprake is van een 
waardeverhoging van het actief. 

4.3.9 Overige bedrijfslasten 

De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan 
het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

4.3.10 Rentebaten en rentelasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig 
verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij 
de verwerking van de rentelasten wordt rekening 
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op 
de ontvangen leningen.  

Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende 
activa gedurende de periode van vervaardiging van 
een actief, indien het een aanmerkelijke 
hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiksklaar of 
verkoopklaar te maken. De te activeren rente wordt 
berekend op basis van de verschuldigde rente over 
specifiek voor de vervaardiging opgenomen 
leningen en van de gewogen rentevoet van leningen 
die niet specifiek aan de vervaardiging van het 
actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de 
uitgaven en periode van vervaardiging. 

4.3.11 Belastingen 

De belasting over het resultaat wordt berekend over 
het resultaat voor belastingen in de winst- en 
verliesrekening, rekening houdend met de 
vrijgestelde winstbestandsdelen en na bijtelling van 
niet of beperkt aftrekbare kosten. Tevens wordt 
rekening gehouden met de mutaties in de latente 
belasting vorderingen en schulden. 

De aangiften tot en met 2012 zijn inmiddels door de 
belastingdienst op nihil vastgesteld.  

4.3.12 Financiële instrumenten  

Binnen het treasurybeleid van de woningstichting 
dient het gebruik van financiële instrumenten ter 
beperking van renterisico’s.  

Onder financiële instrumenten worden zowel de 
primaire financiële instrumenten, zowel vorderingen, 
en schulden, als de financiële derivaten verstaan. 
Voor de grondslagen van de primaire financiële 
instrumenten wordt verwezen naar de toelichting 
per balanspost. Financiële derivaten worden 
toegelicht onder de niet uit de balans blijkende 
rechten en verplichtingen. 

4.3.13 Valuta- en renterisico 

Valutarisico 

De woningstichting is alleen werkzaam in Nederland 
en loopt geen valutarisico. 

Renterisico 
Woningstichting Leusden loopt renterisico over de 
rentedragende vorderingen (met name onder 
financiële vaste activa en liquide middelen) en 
rentedragende langlopende en kortlopende 
schulden (waaronder schulden aan 
kredietinstellingen). Voor vorderingen en schulden 
met variabele renteafspraken loopt de 
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woningstichting risico ten aanzien van toekomstige 
kasstromen, met betrekking tot vastrentende 
vorderingen en schulden loopt de woningstichting 
risico over de marktwaarde. Met betrekking tot de 
vorderingen worden geen financiële derivaten met 
betrekking tot renterisico gecontracteerd. 

Kredietrisico 
Woningstichting Leusden heeft geen significante 
concentraties van kredietrisico.  

Derivaten 

Zie de alinea bij financiële instrumenten.  

4.4 Belangrijke inschattingen ten aanzien van 
waardering en resultaatbepaling 

De jaarrekening wordt overeenkomstig BW2 Titel 9 
opgesteld. Het management dient daartoe bepaalde 
veronderstellingen en schattingen te maken die van 
invloed zijn op de waardering van activa en 
verplichtingen, op de resultaatbepaling en de 
rapportage van voorwaardelijke activa en 
verplichtingen. De volgende 
waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van 
het management het meest kritisch voor het 
weergeven van de financiële positie en vereisen 
een subjectieve of complexe beoordeling van het 
management: 

 Materiële vaste activa, minimum 
waarderingsregel 

 Timing en verwerking van onrendabele 
investeringen nieuwbouw en herstructurering 

 Vennootschapsbelasting 

4.4.1 Materiële vaste activa, minimum 
waarderingsregel 

Onroerende en roerende zaken in exploitatie 
worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs- of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve 
afschrijvingen en (naar verwachting duurzame) 
bijzondere waardeverminderingen. Een bijzonder 
waardeverminderingsverlies is het bedrag waarmee 
de boekwaarde de reële waarde duurzaam 
overschrijdt. Van duurzaamheid is sprake wanneer 
de verwachte reële waarde gedurende een periode 
van ten minste vijf jaar lager is dan de boekwaarde. 
De reële waarde wordt afhankelijk gesteld van de 
voorgenomen bestemming van complexen. De reële 
waarde van de onroerende zaken in exploitatie 
bestemd voor de verhuur is de bedrijfswaarde. De 
onroerende zaken kunnen voor langere of kortere 
termijn voor verhuur worden aangehouden. De 
uitgangspunten van de reële waarde zijn deels 
afhankelijk van de interne beleidsvoornemens van 
Woningstichting Leusden. Deze beleidsvoornemens 
komen ondermeer tot uitdrukking in het strategisch 
voorraadbeheer waarbij eigen keuzes worden 
gemaakt ten aanzien van verhuur of verkoop, 
levensduur, kwaliteit- en huurniveaus. Voor zover 
mogelijk hanteert Woningstichting Leusden binnen 
de sector gangbare uitgangspunten. 

4.4.2 Timing en verwerking van onrendabele 
investeringen nieuwbouw/herstructurering 

In de jaarrekening worden naast juridisch 
afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke 
verplichtingen verwerkt die kunnen worden 
gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern 
gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer 
uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting 
huurders, gemeenten en overige stakeholders 
aangaande verplichtingen inzake toekomstige 
herstructureringen en toekomstige 
nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is 
gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de 
corporatie rondom projectontwikkeling en 
herstructurering. Van een feitelijke verplichting is 
sprake indien de formalisering van de definitief 
ontwerp fase en afgeleid het aanvragen van de 
bouwvergunning heeft plaatsgevonden. De 
aannames gedaan bij de financiële impact van 
bovengenoemde feitelijke verplichtingen kunnen 
afwijken bij daadwerkelijke realisatie van de 
projecten. Planvorming kan ondermeer wijzigingen 
in de tijd ondergaan door bewegingen in het 
prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures 
en aanpassingen in de voorgenomen 
bouwproductie. 

4.4.3 Vennootschapsbelasting 

Vanaf 1 januari 2008 is sprake van integrale 
belastingheffing. De door Woningstichting Leusden 
ondertekende Vaststellingsovereenkomst-2 is van 
toepassing. Woningstichting Leusden volgt de 
ontwikkelingen op de voet en betrekt deze bij de 
bepaling van de fiscale positie in de balans en 
resultatenrekening.Voor de vennootschapsbelasting 
is Woningstichting Leusden een fiscale eenheid 
aangegaan met Leusden Holding BV en Leusden 
Vastgoed BV aan gegaan met ingang van 1 januari 
2008. 

4.5 Grondslag kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 
directe methode. Bij deze methode worden de 
ontvangsten en betalingen uit operationele 
activiteiten gerubriceerd naar de belangrijkste te 
onderscheiden categorieën, zoals ontvangsten van 
huurders, betalingen aan leveranciers en betalingen 
aan werknemers. 

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht 
bestaat uit de liquide middelen onder aftrek van 
bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt 
onderscheid gemaakt tussen operationele, 
investerings- en financieringsactiviteiten.De 
kasstromen uit hoofde van de financiering zijn 
gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties 
in de hoofdsom (opgenomen onder 
financieringsactiviteiten) en betaalde interest 
(opgenomen onder operationele activiteiten). De 
investeringen in materiële vaste activa worden 
opgenomen onder aftrek van de onder overige 
schulden voorkomende verplichtingen. 
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5. Toelichting op de balans

5.1  Materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

 Sociaal 

vastgoed in 

exploitatie 

 Vastgoed in 

ontwikkeling 

bestemd voor 

eigen 

exploitatie 

 Onroerende en 

roerende zaken 

ten dienste van de 

exploitatie 

 Commercieel 

vastgoed in 

exploitatie 

 Onroerende 

zaken 

verkocht 

onder 

voorwaarden 

 materiële 

vaste activa 

Stand primo 2014
Aanschafwaarde 156.566.742 9.270.997 6.743.618 31.518.657 12.469.270 216.569.284

Herwaarderingen 0 0 0 0 24.263.670 24.263.670

Cumulatieve 

waardeverminderingen -22.738.149 -2.798.505 0 -5.667.757 -3.657.617 -34.862.028

Cumulatieve 

afschrijvingen -25.206.578 0 -1.580.860 -2.911.403 -1.835.992 -31.534.833

Boekwaarde 108.622.015 6.472.492 5.162.758 22.939.497 31.239.332 174.436.093

Mutaties 2014

Investeringen 418.371          3.295.698 55.909 17.885            390.778            4.178.641 

Desinvesteringen

- Aanschafwaarde -1.986.754      -7.547.999          -9.534.753 

- Cumulatieve afschrijving 696.382          1.090.477            1.786.859 

Herwaardering      3.192.789     3.192.789 

Afschrijvingen

- Afschrijvingen -3.271.117      -217.425 -553.878                -4.042.420 

- Afschrijving ORT 603.771          108.094                 711.865 

Waardeveranderingen

- Waardeverminderingen -719.636         -3.274.237        -889.951    -4.883.824 

- Terugneming van 

waardeverminderingen                -   

Overboekingen

- Aanschafwaarde -1.511.926      -5.464.105 3.903.052        1.097.763        -1.975.215 

 -Waardevermindering 196.810          700.000 -798.579         -221.672             -123.441 

- Cumulatieve afschrijving 486.676          -246.883         -265.613              -25.820 

Totaal mutaties -5.087.423 -4.742.644 -161.517 -4.027.831 3.304.093 -10.715.321

Stand ultimo 2014

Aanschafwaarde 153.486.433 7.102.589 6.799.527 27.891.596 13.957.811 209.237.957

Herwaarderingen 0 0 0 0 27.456.459 27.456.459

Cumulatieve 

waardeverminderingen -22.657.204 -5.372.742 0 -6.358.242 -4.769.240 -39.157.429

Cumulatieve 

afschrijvingen -27.294.637 0 -1.798.286 -2.621.687 -2.101.605 -33.816.214

Boekwaarde 103.534.592 1.729.847 5.001.241 18.911.667 34.543.425 163.720.772

5. Toelichting op de balans 
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5.1.1 Afschrijvingstermijnen 

De afschrijvingstermijnen zijn als volgt: 

 Grond: geen afschrijvingen 

 Bouwkosten: 40 tot 50 jaar. Bij levensduurverlenging langer 

 Kantoor: 40 jaar 

 Inventaris: 5 tot 10 jaar 

5.1.2 Geactiveerde rente 

In het boekjaar werd ter zake van onroerende zaken in ontwikkeling een bedrag ad € 90.617 aan 

bouwrente geactiveerd. Bij niet-specifiek gefinancierde nieuwbouwprojecten werd een gemiddelde 

rentevoet gehanteerd van 3,33%. 

5.1.2 Verzekering 

De activa zijn verzekerd tegen schade door brand, storm en vliegtuig. Het vastgoed is verzekerd voor 

de herbouwwaarde waarbij onderverzekering is uitgesloten. 

5.1.3 Financiering onroerend goed 

Het onroerend goed is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd of met kapitaalmarktleningen onder 

WSW-garantie. Er zijn geen hypothecaire zekerheden afgegeven. 

5.1.4 Actuele waarde 

De actuele waarde van de onroerende en roerende zaken in exploitatie gebaseerd op bedrijfswaarde 

bedraagt ultimo 2014 € 179 mln. Ultimo 2013 was de bedrijfswaarde € 194 mln.  

De bedrijfswaarde is in 2014 t.o.v. 2013 met € 15 mln. gedaald. 

In zijn geen woningen opgeleverd. De huuropbrengsten zijn gedaald met € 27 miljoen door lagere 

huurverhoging 2015 en huurbevriezing vanaf 2016. Er zijn minder koopgarantverkopen ingerekend 

wat leidt tot een stijging van € 3 miljoen. De meerjarenonderhoudsbegroting is geactualiseerd, de 

onderhoudslasten dalen met € 5 miljoen. In 2014 is een reorganisatie doorgevoerd wat leidt tot een 

daling van de bedrijfslasten met € 1 miljoen. Door een daling van de woz waarde is de 

verhuurdersheffing € 1 miljoen lager. 

De bedrijfswaarde voor het sociaal vastgoed in exploitatie op totaalniveau bedraagt ultimo 2014   € 

149 miljoen(2013: € 155 miljoen). De bedrijfswaarde van het commercieel vastgoed in exploitatie 

bedraagt ultimo 2014 € 29 miljoen (2013: € 40 miljoen). 

De marktwaarde van het commercieel vastgoed ultimo 2014 is € 38,1 mln (2013 € 48,4 mln). 

5.1.5 Onroerende zaken in ontwikkeling 

In de onroerende zaken in ontwikkeling zijn onder andere de grondpositie Groot Agteveld en de 

ontwikkeling van woningen aan de Biezenkamp verantwoord. 
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De latente belastingvordering inzake voorwaartse verliescompensatie bedraagt € 12,0 miljoen, 

gebaseerd op waardering tegen contante waarde met een disconteringsvoet na belasting van 3,32%.  

De latente belastingvordering inzake tijdelijke verschillen bedraagt € 2,6 miljoen, gebaseerd op 

waardering tegen contante waarde met een disconteringsvoet na belasting van 3,32%. Voor de 

volgende posten zijn tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde en de fiscale waarde aanwezig: 

 Leningenportefeuille 

 Latentie onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

 

Nadere toelichting per onderdeel van de belastinglatentie inzake tijdelijke verschillen: 

 Het tijdelijke verschil inzake de leningenportefeuille bedraagt nominaal € 0,0 miljoen 

(2013: € 0,2 miljoen). 

 Het tijdelijke verschil inzake onroerende zaken verkocht onder voorwaarden inzake 

ongerealiseerd verlies, korting en winstrecht waarvan wordt verwacht dat deze in de 

komende twintig jaar afloopt nominaal € 1,3 miljoen, en is in de balans gewaardeerd 

tegen de contante waarde van € 0,9 miljoen. 

2014 2013

5.2 Financiële vaste activa

Deelnemingen

Leusden Vastgoed Holding BV

Saldo begin boekjaar 18.500 18.500

Bij: investeringen 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Saldo einde boekjaar 18.500 18.500

In 2006 zijn Leusden Vastgoed Holding BV en Leusden Vastgoed BV opgericht.

Leusden Vastgoed BV is een 100%-deelneming van Leusden Vastgoed Holding BV.

In 2006 is door Woningstichting Leusden haar 100% belang in Leusden Vastgoed 

Holding BV volgestort.

Woningnet BV

Saldo begin boekjaar 0 0

Bij: investeringen 1.236 0

Af: desinvesteringen 0 0

Saldo einde boekjaar 1.236 0

19.736 18.500

Totaal deelnemingen

Latente belastingvordering

Saldo begin boekjaar 4.634.086 358.784

Latentie embeddeds beginbalans 741.468 0

Latentie embeddeds mutaties 2014 918.697 0

Mutatie latentie leningen -171.110 -187.674

Latentie verkoop onder voorwaarden 216.896 727.249

Latentie i.v.m. complexgewijze verkoop -2.715.504 2.715.504

Latentie verrekenbare verliezen 10.959.785 1.020.223

Saldo einde boekjaar 14.584.318 4.634.086
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2014 2013

Specificatie van de nominale waarde van op nihil gewaardeerde belastinglatenties:

- Fiscaal hogere waarde verkoopvjiver komende 5 jaar 2.704.409

- Fiscaal gevormde onderhoudsvoorziening -1.568.800

- Fiscaal hogere waarde vastgoed in exploitatie 55.344.967

- Afwaardering bezit -12.042.400

- Fiscaal hogere waarde vastgoed in ontwikkeling/voorraden 588.937

- Fiscaal hogere waarde vastgoed ten dienste van de exploitatie -524.748

44.502.365

Overige financiële vaste activa

Verzekeringspremie

Saldo begin van het boekjaar 21.000 39.000

Af: Vrijval jaardeel 18.000 18.000

Saldo einde boekjaar 3.000 21.000

In 2010 is er een Cap van 4,25% afgesloten voor de periode

1 maart 2012 tot 1 maart 2015. De premie wordt in drie jaar (van

maart 2012 t/m februari 2015 ten laste van het resultaat gebracht.

Totaal financiële vaste activa 14.605.818 4.673.586

 Op basis van nieuwe regelgeving inzake de waardering van embeddeds is een verschil 

ontstaan € 1,7 miljoen. Dit is 15% van stijging van de waarde van de extendible leningen 

i.v.m. de waardering van de embedded derivaten. 
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2014 

 
2013 

5.3 Voorraden 
   

     

 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 

   

 
Saldo begin van het boekjaar 0 

 
3.125.639 

 
Investeringen  0 

 
1.620.129 

 
Verkoop 0 

 
-846.845 

 
Waardevermindering 0 

 
-164.195 

 
Overboeking naar voorraad en mva in exploitatie 0 

 
-1.501.066 

 
Overboeking naar onroerende zaken bestemd voor verkoop 0 

 
-2.233.661 

 
Saldo einde boekjaar 0 

 
0 

     

 
Onroerende zaken bestemd voor verkoop 

   

 
Saldo begin van het boekjaar 2.685.438 

 
3.706.802 

 
Overboeking van vastgoed in ontw. Bestemd voor verkoop 0 

 
2.233.661 

 
Mutaties -2.393.438 

 
-3.255.025 

 
Saldo einde boekjaar 292.000 

 
2.685.438 

     

 
Voorraad materialen 

   

 
Saldo begin van het boekjaar 863 

 
863 

 
Mutaties -863 

 
0 

 
Saldo einde boekjaar 0 

 
863 

     

 
Totaal voorraden 292.000 

 
2.686.301 

     

     5.4 Onderhanden projecten 
   

 
Onderhanden projecten in opdracht van derden 5.052.017 

 
0 

 
Totaal ontvangen voorschotten 1.076.493 

 
0 

 
Boekwaarde per 31 december 3.975.524 

 
0 

     

 

In 2014 zijn de kosten van de grondexploitatie Groot Achterveld 
overgeveld van projecten in ontwikkeling naar onderhanden projecten. 

   

     

 
Specificatie projecten in ontwikkeling 2014: 

   

  

Groot 
Achterveld 

 
MFC Atlas 

 
Onderhanden projecten in opdracht van derden 4.685.088 

 
366.929 

 
Totaal ontvangen voorschotten 90.584 

 
985.909 

  
4.594.504 

 
-618.980 

     

     5.5 Vorderingen 
   

     

 
Huurdebiteuren 182.828 

 
184.035 

 
Af: Voorziening debiteuren -147.698 

 
-109.361 

 
Totaal huurdebiteuren 35.129 

 
74.673 

      

  
2014 

 
2013 
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Overige vorderingen 

   

 
- Pensioenpremie 0 

 
766 

 
- Nog te ontvangen bedragen 2.240.430 

 
615.127 

 
- Diverse kleine vorderingen 10.504 

 
13.021 

 
Totaal overige vorderingen 2.250.934 

 
628.914 

     

 
De nog te ontvangen bedragen betreffen o.a. vorderingen op: 

   

 

Woningcorporatie Nijkerk, Larikslaan 2, servicebureau gemeenten 
inzake WMO, mutatiekosten vertrokken huurders en gemeente 
Leusden inzake kosten MFC Atlas, bijdrage MFC Atria en sloopkosten 
AB-gaarde. 

   

     

     

 
Overlopende activa. 

   

 
Nog te ontvangen rente 34.128 

 
55.575 

 
Servicekosten 0 

 
72.203 

 
Totaal overlopende activa 34.128 

 
127.778 

     

     

 
Totaal vorderingen 2.320.192 

 
831.366 

     

     5.6 Liquide middelen. 
   

 
Rekening courant banken 9.694.993 

 
3.774.900 

 
Totaal liquide middelen 9.694.993 

 
3.774.900 
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2014 2013

Overige langlopende schulden

Saldo begin jaar 0 0

1e waardering embeddeds (1) 1.282.469 0

Stelselwijziging embeddeds (1) 4.854.634 0

Resultaat mutatie 2014 embeddeds (1) 6.078.971 0

Saldo einde jaar 12.216.074 0

Totaal leningen 108.934.100 104.923.144

De gemiddelde rente van de leningportefeuille bedroeg over 2014 3,33% (over 2013 3,57%).

De aflossingsverplichting voor 2015 bedraagt: € 7.056.807

Specificatie leningen naar restant looptijd en rente-% (x € 1.000)

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn opgenomen onder de 

kortlopende schulden.

(1) Met ingang van jaarrekening 2014 moeten de derivaten in de extendible leningen gewaardeerd 

worden. Zie verder de waarderingsgrondslagen 4.1.2.12.3 Derivaten.

totaal 0 - 3% 3 - 4% 4 - 5%

    0 - 5 jaar 39.823.144 10.445.363 22.066.028 7.311.754

  6 -  9 jaar 18.600.000 4.600.000 5.000.000 9.000.000

10 - 20 jaar 0 0 0 0

> 20 jaar 46.500.000 6.500.000 10.000.000 30.000.000

Totaal 104.923.144 21.545.363 37.066.028 46.311.754

Obligo's WSW

Terugkoopverplichting verkopen onder voorwaarden 2014 2013

Saldo begin boekjaar 32.238.099 26.218.588

Terugkopen -445.573 -161.275

Vermeerderingen 4.632.501 7.093.824

Waardemutatie ultimo boekjaar -678.122 -913.038

Saldo einde boekjaar 35.746.905 32.238.099

Voor een nadere toelichting op de verwerkingswijze en waardering van de terugkoopverplichting wordt 

verwezen naar de waarderingsgrondslagen.

Als gevolg van de borgstelling door het WSW voor door Woningstichting Leusden afgesloten leningen 

heeft Woningstichting Leusden een voorwaardelijke obligoverplichting van € 4,0 mln.

Zolang het risicovermogen van het WSW voldoende is om eventuele betalingsverplichtingen van WSW-

deelnemers over te nemen, wordt géén beroep gedaan op deze obligoverplichting. 

Woningstichting Leusden heeft in 2014 in totaal 32 woningen onder voorwaarden (Koopgarant) 

verkocht.In 2014 zijn er 3 woningen teruggekocht. Het totaal aantal verkochte woningen onder 

voorwaarden is nu op 244 gekomen. 
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2014 2013

Waarborgsommen.

Saldo begin boekjaar 12.210 4.278

Mutaties 2.715 7.932

Saldo einde boekjaar 14.925 12.210

De waarborgsommen zijn van een aantal huurders met huurachterstand

en huurders met problemen met wie in het verleden een extra hoge

waarborg is afgesproken. 

Overige schulden

Saldo begin boekjaar 5.592 3.189

Vrijval -5.592 2.403

Saldo einde boekjaar 0 5.592

Vanaf 2004 is een commerciële ruimte in het complex 1490 (de Start) BTW belast verhuurd. 

De BTW over de investering valt binnen een periode van tien jaar vrij.

Totaal overige schulden 14.925 17.802

Totaal langlopende schulden 133.628.166 137.179.044

5.10 Kortlopende schulden.

Schulden aan kredietinstellingen

Kortlopende aflossingsverplichting langlopende schulden 7.056.807 12.757.394

Rekening courant met Rabobank 0 45.239

Totaal schulden aan kredietinstellingen 7.056.807 12.802.633

Totaal schulden aan leveranciers 1.268.781 641.967

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Premies sociale verzekeringen en loonheffing 75.442 57.473

BTW 1.059.423 549.210

Pensioenpremies 37.541 30.121

Totaal belastingen en premies sociale verzekering 1.172.407 636.804

Overige schulden

Overige schulden 413.264 426.151

Totaal overige schulden 413.264 426.151

Overlopende passiva

Niet vervallen rente 1.327.596 1.767.592

Vooruitontvangen huur 132.300 147.138

Overige overlopende passiva 49.031 35.345

Totaal overlopende passiva 1.508.927 1.950.075

Totaal kortlopende schulden 11.420.186 16.457.630
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Belastingen

Woningstichting Leusden heeft in de fiscale jaarrekening van 2013 het bezit afgewaardeerd in verband 

met de gedaalde WOZ-waarde. Hierdoor is een fiscaal verlies ontstaan van ruim € 48 mln. Dit is 

meegenomen in de verrekenbare verliezen. De belasting hierop van 25% is € 12 mln. Dit bedrag is 

volgens de voorschriften in het resultaat onder de post vennootschapsbelasting verwerkt. Hierdoor hoeft er  

er in de komende jaren geen vennootschapsbelasting te worden betaald. 

Zodra de WOZ-waarde van het afgewaarde bezit weer gaat stijgen wordt dit fiscaal als winst gezien. Dit is 

van toepassing tot maximaal het afgewaardeerde bedrag van € 48 mln. Woningstichting Leusden 

verwacht dat de WOZ-waarde de komende jaren weer gaat stijgen. Dan zal de belasting van € 12 mln. 

alsnog betaald moeten worden aan de belastingdienst. Volgens de huidige regelgeving mag deze last 

niet in het resultaat meegenomen worden. De verwachte verplichting mag ook niet in de balans 

opgenomen worden.
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6. Toelichting op de Winst- en verliesrekening 2014

6.1 Bedrijfsopbrengsten
2014 2013

1 Huren

Opbrengst huren woningen 16.295.087  16.270.344    

Opbrengst huur bedrijfsruimtes 1.212.471    1.211.450      

Huurderving door leegstand en oninbaarheid -265.655 -320.975 

Totaal huren 17.241.903  17.160.819    

De stijging van de huren van € 81.000 is voornamelijk veroorzaakt door:

- gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2014 van 3,4% (2013: 4,5%).

- huurharmonisaties en geriefverbeteringen

- verkoop 86 dure huurwoningen

- verlaging door (te) verkopen woningen (koopgarant)

2 Opbrengsten servicecontracten

Leveringen en diensten (servicekostenvergoedingen) 639.115      656.324        

Abonnementsgelden dienstverlening 4.990          34.397          

Totaal opbrengsten servicecontracten 644.105      690.721        

Op basis van geraamde kosten worden voorschotten voor diverse leveringen

en diensten in rekening gebracht. Er vindt jaarlijks afrekening met de

bewoners plaats van de servicekosten. De kosten zijn opgenomen onder de

post "Lasten servicecontracten". De nog af te rekenen servicekosten over

het boekjaar zijn opgenomen in de balans onder de kortlopende schulden.

3 Verkoop onroerende zaken

In rekening gebrachte verkoopprijs woningen en BOG 15.620.992  2.473.000      

Af: verkoopkosten woningen en BOG -193.293 -331.810 

Opbrengst verkopen bestaand bezit 15.427.699  2.141.190      

Af: boekwaarde woningen en BOG -8.890.532 -1.001.403 

Totaal verkoop onroerende zaken 6.537.168    1.139.787      

In de verkoopkosten zijn ook de verkoopkosten van de koopgarantwoningen meegenomen.

In 2014 zijn 94 woningen definitief verkocht

In 2013 zijn 11 woningen definitief verkocht

4 Overige bedrijfsopbrengsten

Opbrengsten aanbodmodel (1) 74.770 93.564

Interne doorbelasting aan nieuwbouw (2) 331.434 255.628

Vergoeding administratiekosten servicekosten 27.203 34.516

Dienstverlening derden 106.617 101.317

Diverse opbrengsten 37.990 77.588

Totaal overige opbrengsten 578.013 562.614

Onder diverse opbrengsten zijn diverse nagekomen baten uit voorgaande 

jaren verantwoord.

Onder abonnementsgelden dienstverlening zijn de baten opgenomen.

vanwege het rioolfonds, de glasverzekering en overige dienstverlening.

(2) Een redelijk deel van de indirecte kosten die verband houden met 

projectontwikkelings- activiteiten zijn toegerekend aan de activa in ontwikkeling. 

(1) In november 2014 is Woningstichting Leusden in regionaal verband overgegaan naar 

Woningnet. Hierdoor is de opbrengst van inschrijvingen en verleningen vanaf de 

overgangsdatum komen te vervallen.
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6.2 Bedrijfslasten
2014 2013

1 Afschrijvingen op materiële vaste activa.

Woningen, woongebouwen 2.752.804    3.455.148    

waarvan videosysteem ten laste van servicekosten -1.376 -1.317 

Bedrijfsruimtes 360.296      397.938      

Activa ten dienste van de exploitatie 217.425      217.071      

Totaal afschrijvingen op materiële vaste activa. 3.329.149    4.068.840    

 

2 Overige waardeverandering materiële vaste activa

Waardeverminderingen onroerende en roerende zaken in exploitatie 729.635      3.221.551    

Terugneming op waardeverminderingen (activa in exploitatie) 0 0

Waardeverminderingen onroerende en roerende zaken in ontwikkeling 4.257.654    2.861.743    

Terugneming op waardeverminderingen (activa in ontwikkeling) 0 0

Overige waardeverandering materiële vaste activa -7.117 -9.362 

Totaal overige waardeverandering 4.980.172    6.073.932    

3 Lonen en salarissen

Salarissen 1.504.896    1.611.771    

Dekking uren onderhoud -1.556 -2.329 

Reorganisatie 417.610 0

Uitzendkrachten 217.687      149.508      

Totaal lonen en salarissen 2.138.637    1.758.950    

Sociale lasten 228.939      238.731      

Pensioenlasten 299.028      311.557      

De salarissen zijn conform de CAO voor Woondiensten.

In 2014 was er gemiddeld 27,58 FTE in loondienst 

werkzaam (2013: 30,08 FTE)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 

publieke en semipublieke sector (WNT)

in werking getreden. De directeur/bestuurder wordt op grond van deze wet 

gezien als topfunctionaris. In het kader van de WNT worden de volgende 

gegevens gemeld.

De bezoldiging van de directeur/bestuurder bedroeg in 2014, in euro's:

M.F. 

Brewster

- Bruto salaris 88.585        

- Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 1.296          

- Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 

(pensioenpremies) 18.800        

Totaal 108.681      

Duur dienstverband in boekjaar (in dagen) 365             

Omvang van het dienstverband in het boekjaar 36 uur per week

Toepasselijk WNT-maximum € 130.600 € 130.600
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2014 2013

4 Lasten onderhoud

Lasten dagelijks onderhoud 1.044.603    1.104.547    

Lasten planmatig onderhoud 2.214.808    1.317.527    

Totaal lasten onderhoud 3.259.411    2.422.074    

5 Leefbaarheids- en duurzaamheidsuitgaven 38.523        29.643        

De leefbaarheidsuitgaven in 2014 bestaan uit bijdragen aan sociaal 

maatschappelijke activiteiten en bemiddeling (€ 4.026) en een fysieke 

maatregelen (€ 34.496).

6 Lasten servicecontracten

Energielasten 354.319      423.867      

Schoonmaakkosten/onderhoud 254.192      296.232      

Overige leveringen en diensten 30.604 63.775-        

Totaal lasten service contracten 639.115      656.324      

7 Overige bedrijfslasten

Overige exploitatielasten woningen

Belastingen 625.891      638.706      

Verzekeringen 60.764        55.877        

Overige algemene directe exploitatielasten (1) 64.994        298.830      

Totaal overige exploitatielasten woningen 751.649      993.413      

Algemene kosten

Overige personeelskosten 234.357      175.806      

Eenmalige kosten automatisering 130.325      31.217        

Kosten automatisering 187.026      158.994      

Kosten dienstverlening adviseurs 168.076      135.918      

Huisvestingslasten 84.908        94.713        

Energielasten kantoor 45.376        46.468        

Algemene kosten Larikslaan 2 (2) 164.248      175.961      

Saneringssteun 497.344      594.563      

Verhuurdersheffing 1.603.729    66.728        

Kosten Raad van Toezicht (4) 54.900        69.660        

Overige algemene kosten (3) 268.940      332.010      

Totaal algemene kosten 3.439.230    1.882.037    

Totaal overige bedrijfslasten 4.190.878    2.875.449    

Toelichting op de overige bedrijfslasten

(1) De overige algemene directe exploitatielasten heeft voornamelijk 

betrekking op de exploitatiekosten inzake het MFC Antares 

(2) algemene kosten Larikslaan 2 betreft het saldo van het aandeel van 

Woningstichting Leusden in de totale kosten van de front-office.

(3) overige algemene kosten bestaan onder andere uit kosten 

woonruimteverdeling, bewonersblad, lidmaatschap branche-organisaties, 

drukwerk, porti en telefoonkosten.
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Overige gegevens 

Voorstel winstbestemming  

Na goedkeuring door de Raad van Toezicht wordt het resultaat over het boekjaar 2014 ten gunste van 

de overige reserves gebracht. 

  

2014 2013

10 Rentelasten (leningen)

- Rente leningen kredietinstellingen 3.708.765    4.393.520    

- Borgstellingsvergoeding WSW 16.936        14.718        

- Overige rentelasten 19.414        25.180        

Rentelasten 3.745.115    4.433.417    

Rentelasten (embedded) (1)

- Rentelasten geamortiseerde rente (2014) 45.675        0

- Rentelasten mutatie embedded (2014) 6.078.971    0

6.124.646    0

Totaal rentelasten 9.869.761    4.433.417    

(1) Met ingang van 2014 moeten de derivaten binnen de extendible 

leningen gewaardeerd worden op de balans. De waardeverandering in het 

jaar moet onder rentelasten verantwoord worden. In 2014 is de rente sterk 

gedaald en hierdoor is de waarde van de derivaten sterk gestegen. Deze 

stijging wordt ten laste van het resultaat gebracht.

11 Vennootschapsbelasting

Acute VPB last 0 0

Mutatie latente belastingen (voordelig resultaat) (1) (2) 9.208.764 4.275.302    

Totaal Vennootschapsbelasting 9.208.764    4.275.302

(1) In 2013 zijn de koopcontracten getekend van 86 woningen die verkocht 

zijn aan beleggers. De fiscale winst op de waarde daling van deze 

woningen moest verantwoord worden in het resultaat van 2013. Dit is de 

belangrijkste oorzaak van de positieve uitkomst van de mutatie latente 

belastingen in 2013. Daarnaast is er een fiscale voorziening voor meerjaren 

onderhoud gevormd.

(2) In 2014 zijn de verkochte 86 woningen geleverd aan de beleggers. De 

commerciële winst is dan ook in 2014 genomen. Hiervan moet in 2014 

25% als verlies worden verantwoord in deze post. 

De fiscale jaarrekening 2013 is in januari 2015 ingediend. Hierin is 

meegenomen dat de WOZ-waarde van het bezit sinds januari 2008 (fiscale 

openingsbalans) fors is gedaald. De verrekenbare verliezen zijn hierdoor 

aanzienkijk toegenomen. De verliezen leiden tot een vordering op de 

belastingdienst, die verrekend kan worden met toekomstige fiscale 

winsten. Deze vordering is als winst verantwoord in de mutatie latente 

belastingen.
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7. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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