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Inleiding 

Woningstichting Leusden heeft als primair doel het huisvesten van mensen die vanwege hun 

financiële situatie en/of vanwege (fysieke) beperkingen niet in hun eigen woonbehoefte kunnen 

voorzien. 2018 was het laatste jaar van ons oude ondernemingsplan met de speerpunten: goed 

wonen, tijdig wonen en kwaliteit (van dienstverlening en van het vastgoed). 

Uitvoering Ondernemingsplan en jaarplan  

Aan goed wonen gaven wij o.a. inhoud door onze inspanningen voor de verduurzaming van ons 

bezit. Door dit te combineren met groot onderhoud, beperken wij de overlast voor onze 

huurders. Huurders waren zeer tevreden over dit proces en waardeerden het met een 8.  

Goed wonen is meer dan een goede woning. Wij startten als pilot met het project Koffie in de wijk, 

waarbij WSL naar haar bewoners toegaat om informeel te spreken over wat onze huurders 

bezighoudt, maar ook om bewoners met elkaar in contact te brengen. 

 

In 2018 leverden wij 54 nieuwe woningen op, waaronder 29 woningen voor mensen met een 

verstandelijke beperking in het Huis van Leusden. In Leusden-Zuid werden 22 woningen 

opgeleverd, waarnaar 7 nieuwe bewoners 

doorstroomden met het project van Groot 

naar Fijn.  

 

Met het vernieuwen en uitbreiden van onze 

woningvoorraad leveren wij een bijdrage 

aan het tijdig wonen door woningzoekenden 

uit Leusden en de regio. Door de bouw van 

aangepaste woningen geven wij invulling 

aan onze doelstelling om kwetsbare 

groepen van woonruimte te voorzien. 

 

 

Woningstichting Leusden droeg bij aan betaalbaar wonen door passend toewijzen en door een 

zeer gematigde huurverhoging. Daarnaast bevroren we, naar aanleiding van het voorstel van 

onze huurdersorganisatie HLVE, de huur van huurders met een inkomen op bijstandsniveau. 

 

De kwaliteit van onze dienstverlening is een belangrijk thema voor Woningstichting Leusden. In 

2018 rondden wij bedrijfsbrede coaching af, die werd opgezet om de klantvisie die in 2016 is 

geformuleerd in de praktijk te brengen. Ook voerde WSL voor het eerst een strategische 

personeelsplanning uit.  

Een nieuw ondernemingsplan: 2019-2022 

Wij werkten ook met huurders, gemeente Leusden, overige samenwerkingspartners en natuurlijk 

onze eigen medewerkers aan een nieuw ondernemingsplan 2019-2022: Dichtbij en betrokken. 

Door het betrekken van relevante stakeholders kregen wij zowel hun inbreng in- als draagvlak 

voor het Ondernemingsplan.  

 

Oplevering 't Palet - Leusden Zuid 
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WSL 45 

In 2018 bestond WSL 45 jaar. Dit 

vierden wij met onze 

medewerkers, maar ook met 

onze stakeholders bij de 

traditionele zomerborrel waarop 

WSL zich verantwoordt voor de 

resultaten en het beleid van het 

vorige jaar. Hier werd het nieuwe 

Ondernemingsplan 

gepresenteerd. In oktober 

vierden wij het feest met alle huurders tijdens een open dag bij WSL. Huurders konden een kijkje 

nemen op het project Olmenlaan of zich verdiepen in het geld van WSL. Ook vertelden diverse 

huurders hun verhaal over de relatie met Leusden en met WSL.  

Huurdersparticipatie 

Met de HLVE en de gemeente werkten wij aan de uitvoering en het opstellen van 

prestatieafspraken. Ook bespraken wij met HLVE het huurbeleid en de versterking van de 

huurdersorganisatie.  

 

Wij evalueerden de uitvoering van de activiteiten in ons jaarplan en de resultaten. Sommige 

doelen halen we wel, andere doelen niet. Het voorgenomen huurdersportaal op de website werd 

opnieuw uitgesteld, omdat wij concludeerden dat de relatie met onze overige ICT activiteiten 

onvoldoende in beeld was. In 2019 werken wij met externe ondersteuning verder aan de 

digitalisering van onze dienstverlening.  

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over resultaten van het jaar 2018.  

Monique Brewster 

directeur-bestuurder Woningstichting Leusden  

  

Open dag - WSL 45 jaar – demonstratie Brandweer Leusden 
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1 Dienstverlening aan de doelgroep 

1.1 Onze woningvoorraad 

Om invulling te geven aan onze belangrijkste taak, het huisvesten van huishoudens die niet 

zelfstandig in hun woonruimte kunnen voorzien, moeten er voldoende betaalbare en passende 

woningen beschikbaar zijn. Wij hadden in 2018 het doel om een voorraad sociale huurwoningen 

(Daeb) van minimaal 2.500 woningen te handhaven. Dit voornemen behaalden wij, met 2.538 

sociale huurwoningen. Van deze woningen hebben er 1.817 een huurprijs onder de tweede 

aftoppingsgrens, waarvan 1.360 ook onder de eerste aftoppingsgrens.  

In onderstaande tabel is te zien dat we 2.606 woningen beheren, waarvan 180 woningen met een 

huur boven de liberalisatiegrens. Van deze woningen vallen er 68 in de vrije sector (niet-Daeb). 

De rest van deze woningen heeft wel een huur boven deze grens, maar wordt gerekend tot de 

voorraad sociale huurwoningen. De huur van deze woningen is door de jaarlijkse 

(inkomensafhankelijke) huuraanpassing boven de grens uitgekomen. Deze woningen worden bij 

nieuwe verhuringen onder de liberalisatiegrens verhuurd.  

Segment huurprijs 31-12-2018 31-12-2017 

Onder eerste aftoppingsgrens € 0 –€ 597,30 1.360 1.416  

Onder tweede aftoppingsgrens € 597,30 –€ 640,14 

  €640640,14 640,14 

635,05 

457 397  

Onder liberalisatiegrens € 640,14 –€710,68 

710,68 

609 579  

Boven liberalisatiegrens > € 710,68 180 191 

Totaal  2.606 2.583 

 

Vernieuwing van de voorraad 

De voorraad wordt geleidelijk vernieuwd. Zo spelen we in op de veranderende behoefte van 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 hoe het aantal woningen in beheer zich de afgelopen jaren 

ontwikkelde. In 2018 zijn er 54 nieuwbouwwoningen opgeleverd (zie verder hoofdstuk 2). We 

kochten 14 woningen aan* en verkochten 16 woningen. Eind 2018 waren twee verkochte 

woningen nog niet bij de notaris gepasseerd (zie verder hoofdstuk 3). Ten slotte voegden we in 

2018 twee woningen samen tot één woning (= 1 uit beheer). 

* Deze 14 zijn exclusief het - begin 2018 - aangekochte verzorgingscentrum ’t Hamerveld met 71 zorgeenheden.  

 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Aantal woningen 1-1 2.611 2.624 2.582 2.555 2.668 

Bij: nieuwbouw 54 0 50 42 10 

Bij: aankoop 71     

Bij: terugkoop Koopgarant 14 11 12 3 3 

Af: verkoop 16 24 20 18 126 

Af: sloop/uit beheer 1 0 0 0 0 

Aantal woningen 31-12 2.733 2.611 2.624 2.582 2.555 

Inclusief 27 onzelfstandige wooneenheden tot en met 2017. Vanaf 2018: 98 onzelfstandige eenheden.  
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Woningtype 

Woningstichting Leusden beheert eind 2018 1.329 eengezinswoningen en 1.277 

meergezinswoningen. Dat past bij het beeld van wonen in Leusden: van oorsprong veel gezinnen, 

dus veel eengezinswoningen. Omdat de vraag van zowel starters als senioren toeneemt, werken 

wij met de uitvoering van het strategisch voorraadbeleid aan een passende samenstelling van de 

sociale voorraad.  

Woninggrootte 

Onze woningen zijn ruim. Dat is te zien aan het aantal woningwaarderingspunten per woning. Dit 

ligt met 167 ruim boven het landelijk gemiddelde van 140. Van woningen met 142 punten of 

meer ligt de maximale huurprijs boven de liberalisatiegrens. Een groot deel van onze woningen 

valt in deze categorie. We houden deze woningen in het sociale huursegment.  

1.2 Woningzoekenden 

Woningzoekenden Leusden 

Eind 2018 stonden 3.106 (2017: 2.806) woningzoekenden uit de gemeente Leusden ingeschreven 

bij Woningnet Eemvallei. Van deze ingeschreven woningzoekenden plaatsten 686 in 2018 (2017: 

663) minimaal één goede reactie op het vrijgekomen aanbod en waren dus actief op zoek naar 

een woning. Dit is 22% (2017: 24%) van de ingeschreven woningzoekenden. 

Gemiddelde inschrijftijd  

De gemiddelde inschrijftijd bij toewijzing van een woning in Leusden was 6,3 jaar (2017: 5,8). De 

gemiddelde zoektijd, de tijd tussen de eerste reactie van de woningzoekende en de toewijzing 

van een woning, is korter. 

1.3 Verhuringen 

In 2018 verhuurden we 206 woningen (2017: 170 verhuringen). Het aantal verhuizingen in 

verhouding tot de totale voorraad (mutatiegraad) steeg naar 7,1% (2017: 6,6%).  

 

 

 

90% van de huurwoningen met een huurprijs tot de liberalisatiegrens (< € 710,68) is aangeboden 

aan woningzoekenden met een inkomen onder de € 36.165 (de primaire doelgroep). We voldoen 
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hiermee aan de regel dat minimaal 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan de 

primaire doelgroep wordt verhuurd. 

 

Maximaal 20% van de vrijgekomen sociale huurwoningen mogen we verhuren aan huishoudens 

met een inkomen boven € 36.798. Hiervan mag maximaal 10% verhuurd worden aan 

huishoudens met een inkomen boven € 41.056. Deze ruimte wordt in 2018 alleen bij 

uitzonderingen ingezet: in situaties van dreigende dakloosheid of wanneer woningzoekenden op 

korte termijn een inkomensval verwachten door een veranderende privésituatie, zoals een 

echtscheiding.  

 

In de tabel staan de toewijzingen naar inkomensklasse: 

Inkomen < 710,68 % >710,68 %  Totaal 

< € 36.798 200 99 0 0 200 

€ 36.798 - € 41.056 2 1  0 0 2 

> € 41.056 0 0 4 100 4 

Eindtotaal 202 100 4 100 206 

 

Vrije sectorhuurwoningen worden, vanwege de huurprijs, in principe verhuurd aan huishoudens 

met een hoger inkomen. Uitzonderingen zijn mogelijk wanneer huurders, bijvoorbeeld door de 

verkoop van een eigen woning, beschikken over eigen vermogen.  

 

We voldoen ook aan de regels voor passend toewijzen. 100% (de regel is > 95%) van de 

huishoudens met recht op huurtoeslag huurde een woning met een huur tot de aftoppingsgrens.  

(€ 597,30 bij één- en tweepersoonshuishoudens of € 640,14 bij drie- en meer personen). 

Herkomst nieuwe huurders 

In 2018 verhuurden we 51% van onze woningen aan Leusdenaren (2017: 56%), 31% aan 

woningzoekenden uit de regio en 18% aan woningzoekenden van buiten de regio. Daartegenover 

staat dat 23% van de Leusdenaren die via Woningnet Eemvallei een huurwoning betrok, dit 

buiten Leusden deed.  

Aedes Benchmark – beschikbaarheid & betaalbaarheid 

In november 2018 verscheen de vierde Aedes-benchmark. Deze benchmark vergelijkt corporaties 

op meerdere terreinen met elkaar. Woningstichting Leusden doet mee aan de onderdelen 

kwaliteit (het huurdersoordeel), bedrijfslasten, onderhoud en verbetering (m.u.v. technische 

woningkwaliteit (energie-index)) en beschikbaarheid en betaalbaarheid. Corporaties worden op elk 

onderdeel ingedeeld in klasse A, B of C. In elke klasse is ongeveer 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. 

De benchmark 2018 kijkt terug op de resultaten van corporaties over het jaar 2017. De resultaten 

van Woningstichting Leusden op het onderdeel beschikbaarheid & betaalbaarheid in de Aedes 

benchmark zijn als volgt: 
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 Score 

WSL 

Gemiddelde 

score sector 

Letter 

WSL 

Beschikbaarheid & Betaalbaarheid     B 

Ontwikkeling voorraad tot hoge aftoppingsgrens (Daeb) 3,2% -0,9%   

Ontwikkeling voorraad tot liberalisatiegrens (Daeb) 0,2% -2,6%   

Aandeel tot aftoppingsgrens binnen vrijkomend aanbod 82,5% 86,0%   

Match voorraad en doelgroep huurtoeslag (Daeb) 87,7% 85,3%   

Deelscore Beschikbaarheid     A 

Huurprijs (Daeb) € 573 € 516   

Verhouding huur / maximaal toegestane huur (Daeb) 70,1% 72,1%   

Verandering huurprijs t.o.v. afgelopen jaar (Daeb) 2,3% 0,9%   

Deelscore Betaalbaarheid     C 

Toewijzingen aan huishoudens met inkomen < 

huurtoeslaggrens 
83,1% 79,8%   

Deelscore Huisvesten doelgroepen     A 

 

1.4 Specifieke doelgroepen 

Urgenten 

In 2018 gaf de urgentiecommissie 8 urgenties af. Alle urgenten kregen binnen de met de 

gemeente afgesproken termijn een woning toegewezen. 

Vergunninghouders 

In 2018 huisvestten we 37 vergunninghouders (in 13 woningen), waarmee we de taakstelling (39 

personen) net niet haalden.  

Senioren 

In 2018 verhuurden we 10 woningen aan kandidaten via het doorstroomproject “Van Groot naar 

Fijn”. In dit project bieden wij 65-plussers de mogelijkheid om met voorrang te verhuizen naar 

een beter passende woning. Huurders van Woningstichting Leusden betalen na verhuizing niet 

meer dan hun oude netto huurprijs.  

Tijdelijke opvang 

De tijdelijke opvang in Villa Buitenhof bij de Lisidunahof huisvestte ook in 2018 diverse 

Leusdenaren, die tijdelijk een time-out nodig hadden. Naarmate het jaar verstreek, kwamen er 

meer kandidaten. Dit project - opgezet door de Raad van Kerken, Stichting Lariks en WSL - heeft 

inmiddels bewezen dat het een welkome toevoeging is aan de woningvoorraad in Leusden. 

1.5 Sociaal beheer en leefbaarheid 

In 2018 zien wij een toename in de complexiteit van overlast. Het gaat vaak om huurders die zorg 

weigeren. Hun gedrag ontaardt vaak in een combinatie van overlast naar omwonenden, 

vervuiling en huurachterstand. Deze zaken worden besproken in een speciaal overleg met de 

gemeente Leusden, Stichting Lariks en de GGD. Samen zoeken we naar een oplossing. Helaas 

komt het voor dat er geen andere uitweg is dan via een gerechtelijke procedure de 

overeenkomst te ontbinden en de woning te ontruimen.  
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1.6 Onze dienstverlening 

Klantvisie 

In 2018 volgde een grote groep medewerkers van WSL een coachingstraject, in het kader van de 

klantvisie. De speerpunten zijn dat wij onze klanten behandelen volgens onze kernwaarden: 

respectvol, open en betrokken. Het traject is organisatiebreed ingezet en begeleid door een 

externe deskundige. De uitvoering van de klantvisie is een doorlopend proces waar - naast de 

leidinggevenden - ook de medewerkers elkaar feedback geven over de wijze waarop wij onze 

klanten te woord staan. 

Frontoffice  

Ons uitgangspunt is dat de frontoffice 80% van de binnenkomende vragen direct afhandelt. Dit 

doel is ook in 2018 behaald. Naast de reguliere werkzaamheden is een deel van het 

incassoproces ondergebracht bij de frontoffice. Mede door de persoonlijke benadering bij het 

ontstaan van een betalingsachterstanden zijn de huurachterstanden zeer laag. 

Sinds de zomervakantie is de frontoffice op vrijdagmiddag gesloten.  

Klanttevredenheid  

KWH meet voor ons de klanttevredenheid. De totaalscore van alle KWH-metingen over onze 

dienstverlening in 2018 gaf een gemiddeld resultaat van 7,8. We scoren op alle onderdelen boven 

de norm. Alleen op het onderdeel Nieuwe woning scoorden we onder het landelijk gemiddelde. 

De overige onderdelen zitten op of boven het landelijk gemiddelde. 

In de tabel staat ook het percentage tevreden huurders vermeld. Dit percentage geeft extra 

inzicht in de klanttevredenheid. Zo is te zien dat, hoewel de gemiddelde beoordeling van de 

onderdelen Reparaties en Onderhoud met een 7,9 hoog is, toch 8% (reparaties) en 11% 

(onderhoud) van de respondenten een onvoldoende gaf voor deze processen.  

 

Onderdeel 2018 2017 2016 2015 

Algemene dienstverlening 7,6 87% 7,6 87% 8,1 7,8 

Woning zoeken 7,7 97% 7,5 96% 7,4 7,6 

Nieuwe woning 7,5 94% 7,7 98% 7,6 7,6 

Huur opzeggen 7,9 95% 7,4 90% 7,6 7,8 

Reparaties 7,9 92% 8,1 97% 7,9 8,2 

Onderhoud 7,9 89% 8,0 95% 8,0 8,2 

Gemiddeld 7,8 7,7 7,8 7,9 

 

Aedes benchmark - kwaliteit 

Onze scores op het onderdeel 

Kwaliteit in de Aedes benchmark: 

Score 

2018 

Gem. 

sector 

Relatieve 

positie 

Score 

2017 

Score 

2016 

Score 

2015 

Huurdersoordeel 
  

B A B B 

Nieuwe huurder 7,5 7,5 B 7,9 (A) 7,1 (C) 7,1 (C) 

Huurders met een reparatieverzoek 7,8 7,5 B 8,1 (A) 7,7 (B) 8 (A) 

Vertrekkende huurder 7,3 7,4 B 6,8 (C) 7,5 (B) 6,5 (C) 

 

Woningstichting Leusden staat bij het onderdeel klanttevredenheid met deze score in de B-

klasse.  
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De benchmarkresultaten op de andere onderdelen komen later in dit verslag aan bod. 

1.7 Geschillencommissie 

Per 31 december 2018 bestaat de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied, waar 

Woningstichting Leusden bij is aangesloten, uit de volgende personen: 

Naam Functie Aftredend 

E. Douma Voorzitter 2020 

Mr. M.P.H. van Wezel Secretaris 2022 ( herbenoemd in 2018)  

Ing. N. Groeneveld Lid 2019 

 

De Geschillencommissie nam dit jaar twee geschillen uit Leusden in behandeling. Daarnaast 

werd één geschil niet ontvankelijk verklaard. Uitspraken van de twee behandelde geschillen volgt 

in 2019.  

 

Woningstichting Leusden voert het secretariaat voor de Geschillencommissie Woningcorporaties 

Valleigebied. Sinds eind 2017 behandelt de commissie ook de geschillen voor Eemland Wonen 

(Baarn). Op voordracht van Woningstichting Barneveld verzochten zeven woningcorporaties uit 

de regio Foodvalley eind 2018 om aansluiting bij onze gezamenlijke geschillencommissie. De 

aangesloten huurdersorganisaties adviseren begin 2019 over dit verzoek. 

1.8 Huurdersparticipatie 

Huurdersvertegenwoordiging op corporatieniveau 

In 2018 was er periodiek overleg over de voortgang van de prestatieafspraken. Ondanks het 

aanzienlijke aantal afspraken, is het merendeel van de jaardoelstellingen gehaald. Parallel aan de 

uitvoering van de afspraken 2018, startten wij in het tweede trimester met het bod aan de 

gemeente en de bespreking voor de prestatieafspraken 2019.  

Themagroepen 

De HLVE formuleerde in 2018 met een themagroep van huurders een advies over de jaarlijkse 

huuraanpassing 2018. De constructieve samenwerking tussen de HLVE en WSL zorgde voor een 

gematigde huuraanpassing.  

Bewonerscommissies 

Bewonerscommissies overleggen minimaal twee keer per jaar met Woningstichting Leusden. In 

deze overleggen bespreken we de directe woon- en leefomgeving en huurdersbelangen, zoals 

onderhoud, schoonmaak, veiligheid, servicekosten of andere zaken die in de buurt spelen. Wij 

sloten het jaar af met zeven bewonerscommissies. 

Als dank voor hun inzet gingen we samen een middag naar Museum Het Schip (Amsterdamse 

School). 
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2 Onderhoud, vernieuwing en verbetering van onze woningen 

2.1 Onderhoud 

Jaar 2018 2017 2016 2015 2014 

Dagelijks onderhoud 863 709 703 692 632 

Planmatig onderhoud 2.637 2.260 2.159 1.831 2.627 

Onderhoud duurzaamheid (**) 1.531 414    

Organisatiekosten (*) 741 753 744 758  

Totaal  5.771 4.136 3.606 3.281 3.259 

Bedragen x € 1000 

 

 (*) De organisatiekosten worden sinds 2015 

meegerekend. 

(**) Dit onderhoud wordt tegelijk uitgevoerd met 

investeringen in duurzaamheid. 

 

 

Walenburg van rood naar grijs: in 2018 werd de 

wijk, bekend om de rode kozijnen en deuren, 

grondig aangepakt. Door het rood te vervangen 

door grijs ontstond er een rustiger staatbeeld. Een 

mooi resultaat! 

 

 

De kosten van het onderhoud per verhuureenheid in de afgelopen jaren: 

Onderhoudskosten per vhe 2018 2017 2016 2015 2014 

Dagelijks onderhoud 319 275 271 273 252 

Planmatig onderhoud 975 875 833 723 1.049 

Duurzaamheid 566 160    

Organisatiekosten (*) 278 291 288 299  

Totaal onderhoud per VHE 2.138 1.601 1.392 1.295 1.301 

(*) De organisatiekosten worden sinds 2015 meegerekend. 

Reparatie onderhoud (dagelijks onderhoud) 

In 2018 dienden huurders 2.035 reparatieverzoeken in, met totale kosten van € 334.000. 

Gemiddeld gaven wij € 164 uit per reparatie.  

Mutatieonderhoud (dagelijks onderhoud) 

Mutatieonderhoud is onderhoud dat nodig is om een woning na een verhuizing weer klaar te 

maken voor verhuur. Aan mutatieonderhoud gaven we veel meer uit dan begroot (€ 165.000 

t.o.v. € 137.000), omdat er meer verhuizingen waren dan begroot. De kosten bedroegen 

gemiddeld € 801 per mutatie. 
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Planmatig onderhoud 

Alle planmatig onderhoudsprojecten zijn afgerond voor het eind van 2018. In het incidenteel 

planmatig onderhoud is een overschrijding vanwege twee grote werken: vervangen van 

schoorsteenkappen en daken (vooruitgeschoven onderhoud). 

 

De totale onderhoudsuitgaven bedroegen in 2018 € 5.030.000. Wij gaven extra uit aan planmatig 

onderhoud, doordat we later geplande werkzaamheden eerder uitvoerden in combinatie met 

duurzaamheidsmaatregelen.   

Inspecties 

Zoals vastgelegd in onze doelstellingen inspecteerden we in 2018 20% van ons woningbezit. Ons 

woningbezit verkeert in goede staat van onderhoud.  

Aedes Benchmark – Onderhoud & verbetering 

De benchmark 2018 kijkt terug op de resultaten van corporaties over het jaar 2017. De resultaten 

van Woningstichting Leusden op het onderdeel Onderhoud & verbetering in de Aedes 

benchmark zijn als volgt: 

 

 
Score 

WSL 

Gemiddel

de score 

sector 

Letter 

WSL 

Geharmoniseerde instandhoudingskosten driejarig gemiddelde * € 1511 € 2244   

Instandhoudingskosten referentiewaarde driejarig gemiddelde € 1878     

Instandhoudingskostenindex driejarig 80   A 

Technische woningkwaliteit (energie-index)   1,65   

Technische woningkwaliteit referentiewaarde 1,46     

Technische woningkwaliteitsindex       

Ervaren woningkwaliteit* 7,0 7,1   

Ervaren woningkwaliteit referentiewaarde 7,1     

Ervaren woningkwaliteitsindex 99   C 

*Dit onderdeel gaat over door de huurders ervaren kwaliteit. Bij conditiemetingen door een onafhankelijke 

derde blijkt het bezit in een goede tot zeer goede staat van onderhoud te verkeren. 
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2.2 Duurzaamheid 

In 2018 pakten wij de verduurzaming van de 

complexen Wildenburgstraat en Tolboomstraat aan. 

Het ging om 79 woningen waar 

isolatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd.  

Daarnaast plaatsten we zonneboilers, PV panelen, 

nieuw isolatieglas en CV ketels.  

Het energielabel van deze woningen is nu A+.  

 

Na de zomer startten we aan de Esdoornhof en 

Wilgenlaan. Dit project is in februari 2019 af. 

2.3 Nieuwbouw 

Leusden-Zuid 

In het najaar van 2018 ontvingen de huurders van ’t 

Palet in Leusden-Zuid de sleutels van hun nieuwe 

appartement. We reserveerden elf appartementen 

op de begane grond voor ‘Van Groot naar Fijn’. 

Uiteindelijk stroomden zeven huishoudens via deze 

regeling door naar ’t Palet.  

Huis van Leusden – Abrona 

Eind 2018 mochten de cliënten van Abrona ‘eindelijk’ 

verhuizen naar het Huis van Leusden. Wij bouwden hier 29 appartementen met 

gemeenschappelijke ruimten, bestemd voor volwassenen met een verstandelijke beperking. In 

het nieuwe gemeentehuis op de begane grond is dagbesteding mogelijk. Een spannende periode 

voor de cliënten, maar inmiddels zijn alle appartementen ingericht en heeft iedereen een mooie, 

eigen plek in het Huis van Leusden. 

Groot Agteveld 

In 2018 leverden wij drie sociale huurwoningen en 28 koopwoningen op in deelplan Veld 6. We 

begonnen ook met de voorbereidingen van Veld 4 & 5, met o.a. 19 sociale huurwoningen. Het 

lukte niet om de bouw in 2018 te starten, zoals gepland was. De datum is verschoven naar 2019. 

De sociale huurwoningen worden gasloos. 

Eind 2018 werden wij verrast met de melding dat er in het project vervuild zand zou zijn gebruikt. 

De gemeente Leusden trad doortastend op en stelde een onderzoek in. Hieruit bleek dat er geen 

gevaar is voor de volksgezondheid en dat er verder geen maatregelen noodzakelijk zijn.  

MFC Antares 

Eind 2017 werd de bestemmingsplanwijziging voor Leusden-Zuid onherroepelijk. In 2018 wilden 

wij starten met de bouw van zes woningen op het nog leegstaande deel van de tweede 

verdieping. Bij aanbesteding bleek het project, door de gestegen bouwprijzen, te duur uit te 

vallen. In 2019 praten wij verder over een oplossing.  
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Olmenlaan 2 

In 2017 kochten we een voormalig kantoorpand aan de Olmenlaan/Larikslaan. In 2018 startten 

we met de transformatie van dit kantoor tot 53 sociale huurwoningen en een vrije sectorwoning. 

De oplevering is eind 2019. 

Ombouw Olmenlaan: de verdiepingen 

zijn schoon, de nieuwe kozijnen liggen 

klaar om geplaatst te worden.  

 

 

 

 

 

Hof van Lis 

We werken met projectpartner bouwbedrijf Van Wijnen aan een stedenbouwkundig plan voor de 

ontwikkeling van de Lisidunalocatie. Dit plan is vrijwel gereed. In 2019 start de 

wijzigingsprocedure voor het bestemmingsplan. De start bouw staat op de planning voor 2020. 

Op deze locatie bouwen wij ongeveer 50 sociale huurwoningen.  

Maanwijk/Maanweg 

Woningstichting Leusden bezit een stuk grond aan de Maanweg in Leusden-Zuid. Vlak bij deze 

kavels wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de Maanwijk, een nieuwe wijk aan de noordkant 

van Leusden-Zuid. Heijmans Vastgoed ontwikkelt deze wijk. Het plan bestaat uit ongeveer 100 

woningen, waarvan 30% sociale huurwoningen. WSL is de beoogde eigenaar van deze 

huurwoningen.  

Wij zijn met Heijmans in gesprek om de ontwikkelingen van de Maanwijk en de Maanweg op 

elkaar af te stemmen en eventueel te integreren. In 2019 start voor beide kavels een 

wijzigingsprocedure bestemmingsplan. Start bouw is beoogd voor 2020. 

Upgrade Esveld 

Wij startten een verkenning naar de mogelijkheden voor renovatie van het gebouw Esveld in 

Achterveld. 
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3 De exploitatie van onze woningen 

3.1 Huuropbrengsten 

De huuropbrengsten stegen in 2018. Deze stijging komt onder andere door de 

huuraanpassingen per 1 juli 2017 en 1 juli 2018. Ook zijn huren bij nieuwe verhuringen 

geharmoniseerd. Bij sommige mutaties pasten we de huur naar beneden aan, in verband met 

het passend toewijzen. De huuropbrengst steeg ook door de aankoop van ’t Hamersveld, met 72 

eenheden, en de oplevering van 54 woningen in de tweede helft van 2018. 

 

Bij de huurders van vrije sectorhuurwoningen met een inkomen onder € 41.056 pasten wij in 

2018 de huur niet aan. Ook voor huurders die bijstand ontvingen pasten wij in 2018 de huur niet 

aan. Een aantal kreeg in 2018 zelfs een huurverlaging. Bij de overige huurders van sociale 

huurwoningen is de huur met 1,4% verhoogd. Bij de overige huurders van vrije 

sectorhuurwoningen verhoogden we de huren met 2,2%. 

Huurachterstanden en ontruimingen 

Het huurachterstandspercentage van zittende huurders is 0,20% (2017: 0,28%). Dit is lager dan 

de scherpe interne norm van 0,40%. Het beperkt houden van huurachterstanden bereiken we 

niet alleen door snel aan te manen, maar juist ook door persoonlijk contact met de huurders; 

bellen en huisbezoeken.  

De huurachterstand van vertrokken huurders steeg van 0,11% in 2017 naar 0,12% in 2018. 

In 2018 zijn vier woningen ontruimd vanwege huurachterstand en één vanwege overlast. 

Daarnaast zegden drie huurders de huur zelf op, na de uitspraak van een ontruimingsvonnis. 

Twee huurders voldeden alle schuld na het vonnis voor ontruiming en mochten blijven wonen. 

Met drie huurders maakten we na een vonnis tot ontruiming afspraken om de huur alsnog te 

betalen. 

3.2 Huurderving 

Leegstand 

De huurderving door leegstand daalde in 2018 van 0,54% naar 0,44% van de huursom.  

Huurderving wegens oninbaarheid van huurschulden 

Jaarlijks reserveren wij 0,4% van de huursom om oninbare huurschulden op te vangen. Omdat 

we minder afboeken en de huurachterstand de laatste jaren daalde, is deze reserve te hoog. 

Daarom is er in 2018 net zoals in 2016 en 2017 geen extra geld gereserveerd. In 2018 boekten we 

€ 11.892 af als oninbaar (2017: € 20.064). Dit bedrag is inclusief mutatiekosten die voor rekening 

van de huurders komen en niet geïncasseerd konden worden. Bedragen die eerder waren 

afgeboekt en we alsnog ontvingen, zijn in deze bedragen verwerkt.  

3.3 Verkoop van woningen 

 Begroot (2018) Verkocht (2018) Verkocht (2017) 

Koopgarant 11 10 10 

Definitieve verkoop 10 6 14 

Totaal verkocht 21 16 24 

Teruggekocht (KG) 11 14 11 

Verkopen -/- terugkoop 10 2 13 
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We verkopen woningen in de vrije verkoop en onder Koopgarantvoorwaarden. Bij Koopgarant 

heeft Woningstichting Leusden een terugkoopplicht. 

We verkopen woningen om de volgende redenen: 

 Verminderen van het aantal (grote) eengezinswoningen, zoals opgenomen in het 

strategisch voorraadbeleid. Zo sluiten onze woningen beter aan bij de huidige- en 

toekomstige vraag; 

 Met onze Koopgarantwoningen bedienen we een doelgroep die te weinig verdient om 

een woning te kunnen kopen en te veel om in aanmerking te komen voor een sociale 

huurwoning;  

 Het uitvoeren van ingezet beleid van het afstoten van niet-Daeb bezit: Bedrijfspanden 

en een deel van de  vrije sectorhuurwoningen worden verkocht aan de huidige huurder 

of bij vertrek van de huidige huurder. 

We verkochten twee parkeerplaatsen in de Tolgaarde, een bedrijfsruimte in De Hank en de 

sportzaal in MFC Antares. 

3.4  VvE’s 

Eind 2018 beheren we acht actieve VvE’s: 

  VvE naam Betreft Start exploitatie 

1 De Start appartementen/bedrijfsruimten actief sinds 2003 

2 Rondeel (hoofsplitsing) hoofdsplitsing actief sinds 2011 

3 Tolgaarde (hoofdsplitsing) hoofdsplitsing 1 februari 2012 

4 Parkeergarage Tolplaats parkeerplaatsen 1 oktober 2012 

5 Alberik hoofdsplitsing  1 oktober 2015 

6 Atlas appartementen/MFC 1 oktober 2016 

7 Antares MFC 15 april 2018 

8 De Hank appartementen/bedrijfsruimten 29 november 2018 

3.5 MFC’s 

Antares 

In 2016 kwamen wij met de gemeente en scholengroep Voilà tot overeenstemming over een plan 

voor het optimaliseren van de exploitatie van MFC Antares. De gemeenteraad ging in het 

voorjaar van 2017 unaniem akkoord met de aankoop van de sportzaal in MFC Antares door de 

gemeente. Na de goedkeuring is gestart met formeel vastleggen van afspraken en de uitvoering 

van de plannen. De overdracht van de sportzaal was op 15 mei 2018. Daarmee is de ontvlechting 

van het contract MFC’s afgerond.  

3.6 Bedrijfspanden 

 Vierkante meters: BOG MOG ZOG Totaal 

Beginstand 3.863 6.876 1.360 12.089 

Aankoop   5.747 5.747 

Nieuwbouw   1.334 1.334 

Verkoop -344 -945  -1.279 

Totaal in beheer 3.519 5.931 8.441 17.891 

Aantal derden 

*((Alliantie 

376 258 249 782 

Totaal in exploitatie 3.244 5.674 8.192 17.109 

Het aantal derden is het aandeel van de Alliantie. 
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In 2018 kochten we verzorgingstehuis ’t Hamersveld (5.747m2) van Beweging 3.0. 

Eind 2018 bereikten wij met de ontwikkelaar overeenstemming over de aankoop van 18 

parkeerplaatsen onder het Huis van Leusden. De parkeerplekken zijn aangekocht om te 

voorkomen dat wij de zorgappartementen in dit complex in de toekomst niet kunnen omzetten 

naar gewone sociale huur, vanwege een parkeernorm. Levering van de plekken is afhankelijk van 

goedkeuring door de Autoriteit woningcorporaties en wordt verwacht in 2019.  
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4 Onze organisatie 

4.1 Strategie en sturing 

Jaarplan en balanced scorecard 

Onze activiteiten uit het jaarplan 2018 zijn gebaseerd op de Koerswijzer, uitgewerkt in het 

Ondernemingsplan 2015-2018. De belangrijkste jaardoelstellingen zijn opgenomen in de 

balanced scorecard. Per trimester rapporteerden wij aan de raad over de uitvoering van het 

jaarplan, de belangrijkste risico’s, de stand van onze financiën en actuele zaken. Na het tweede 

trimester evalueerden wij intern de voortgang van het jaarplan en stelden waar nodig de plannen 

bij.  

Ondernemingsplan 

Wij werkten aan het opstellen van een nieuw ondernemingsplan voor de periode 2019-2022. 

Daarbij werden de aanbevelingen uit de visitatie 2017 meegenomen, naast de bevindingen uit de 

evaluatie van het oude ondernemingsplan. Op die manier werd de pdca-cirkel van het 

ondernemingsplan gesloten. Het nieuwe ondernemingsplan werd opgesteld met actieve 

bijdragen van onze belanghebbenden en van alle medewerkers. Door dit proces, waar ook de 

leden van de raad van commissarissen bij betrokken werden, heeft het plan een breed draagvlak.  

Portefeuillestrategie en strategisch voorraadbeleid 

In 2018 bespraken medewerkers de sterke en zwakke punten van een aantal complexen in 

zogenoemde complexsessies, resulterend in een toekomststrategie per complex. De uitkomsten 

van deze sessies worden meegenomen in de portefeuillestrategie 2019-2030. Ook vulden we de 

AEDES routekaart CO2-neutraal in, waarmee we een indruk kregen van de kosten van de 

verduurzaming van onze voorraad.  

Prestatieafspraken 

In 2018 monitorden wij de voortgang van de prestatieafspraken voor het jaar 2018, samen met 

gemeente en huurders, en werden de prestatieafspraken voor het jaar 2019 voorbereid. De 

prestatieafspraken 2019 zijn op 11 december 2018 ondertekend. 

Wetgeving (compliance) 

Veegwet Wonen 

De Veegwet Wonen trad in werking op 1 juli 2017. Daarmee zijn de Woningwet en het Besluit 

toegelaten instelling volkshuisvesting (Btiv) gewijzigd. De Veegwet repareert een aantal punten in 

de Woningwet. De wijziging brengt ook mee dat woningcorporaties hun statuten vóór 1 januari 

2019 in overeenstemming moeten brengen met de wet. 

In december 2018 pasten wij de statuten van Woningstichting Leusden aan, volgens de richtlijnen 

van de Veegwet. De naam van de raad van toezicht werd daarbij in lijn met de terminologie in de 

wetgeving, gewijzigd in raad van commissarissen.  

AVG 

We implementeerden de nieuwe privacywet (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht is geworden. 

Veel processen zijn aangepast en het privacybeleid is aangescherpt. In 2019 voeren we ook nog 

acties uit voor implementatie van de AVG.  
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4.2 Sociaal en personeelsbeleid 

Focus op samenwerking en dienstverlening 

Bij de plangesprekken spraken wij drie gemeenschappelijke doelen af. Die hadden betrekking op 

onderlinge samenwerking, op het handelen volgens de klantvisie van WSL en het scheppen van 

een werkklimaat voor medewerkers, waarin het mogelijk is verantwoordelijkheid te nemen voor 

eigen werk en de gemeenschappelijke resultaten. Deze onderwerpen kwamen ook in de 

algemene werkoverleggen aan de orde. 

Overleg 

Naast het afdelingsoverleg is er vier keer per jaar met alle medewerkers een benen-op-tafel-

overleg (BOT), drie keer gekoppeld aan de trimesterrapportage. Het doel van deze overleggen is 

om medewerkers te informeren, te betrekken bij het beleid en de resultaten, draagvlak te 

creëren en samenwerking te stimuleren.  

Tijdens deze overleggen informeren we elkaar over actuele thema’s en is er gelegenheid om 

vragen te stellen en in discussie te gaan. Daarnaast kwamen wij twee keer bij elkaar over het 

nieuwe ondernemingsplan.  

 

Verder hadden wij ook in 2018 een special over het jaarplan en de begroting 2018. Op de 

jaarlijkse bedrijfsdag besteedden wij aandacht aan wat het (samen)werken, volgens de 

kernwaarden van WSL, nu in de praktijk betekent. Ook spraken we over (integriteits-)dilemma’s 

en aan de uitkomsten van de strategische personeelsplanning. Deze keer waren we op bezoek bij 

het Woningbedrijf Velsen. De dag werd afgesloten met een fietsrondleiding door het bezit in 

Velsen. 

Managementteam 

Het MT werkt samen op basis van vertrouwen en hanteert één lijn bij beoordelingen en bij 

grensoverschrijdend gedrag. Ook in 2018 evalueerden wij onze samenwerking, met feedback van 

de medewerkers die via de OR is opgehaald en besteedden wij aandacht aan de verbeterpunten. 

Personele bezetting en formatie 

Op 31 december 2018 heeft Woningstichting Leusden 28 medewerkers in dienst: 22,75 fte (2017: 

25,14 fte). Dit is de bezetting inclusief de medewerkers die vanuit BLNW worden ingeleend (0,33 

fte intern controller en 0,25 fte P&O en 0,05 fte salarisadministratie). Vanwege het uittreden van 

Barneveld uit het BLNW samenwerkingsverband per 1 januari 2019 en het daaraan gekoppelde 

vertrek van de P&O adviseur, stelden WSL, Vallei Wonen en Woningstichting Nijkerk, in december 

een nieuwe P&O adviseur aan.  
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Kengetallen organisatie 

 realisatie 2018 begroting 2018 

aantal fte's in dienst  23,93  24,69 

bruto salariskosten (excl. sociale lasten en pensioen)  € 1.353.548   € 1.442.000  

aantal fte’s inleen*  0,16 2,00 

kosten inleen  € 12.199   € 100.000  

opleidingskosten  € 78.858  € 50.000  

ziekteverzuim % 1,9% < 4,0% 

aantal meldingen 41   < 30  

totale duur ziekteverzuim in dagen 188  

frequentie  1.5  <1 

* Met ingang van 5 maart 2018 is een projectmanager nieuwbouw ingehuurd voor 32 uur per week. De kosten worden 

rechtstreek verantwoord bij de projecten. Daarom worden deze kosten hier niet meegenomen. 

Gesprekscyclus 

Begin 2018 zijn wij in overleg met de OR gestart met een nieuwe opzet van de gesprekscyclus die 

meer uitgaat van de motivatie en behoeften van de medewerkers en waarbij deze meer de 

verantwoordelijkheid en de regie krijgen bij het voeren van de plan- en voortgangsgesprekken. 

Opleiding en ontwikkeling staan in deze gesprekken op de agenda. In het beoordelingsgesprek 

aan het eind van het jaar is kort teruggeblikt op het functioneren en is de beoordeling verwerkt in 

de afspraken 2019.  

Opleidingen  

Binnen WSL is veel aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers vanwege verdergaande 

digitalisering en veranderende eisen uit de politiek en samenleving. Bij het opstellen van de 
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strategische personeelsplanning koos het MT een aantal speerpunten voor de opleidingen 2019 

die ook verwerkt worden in de planafspraken.  

De OR volgde in BLNW-verband een opfriscursus over de rol en mogelijkheden van de OR bij 

veranderingen in de organisatie.  

KLIMMR en FLOW 

Twintig corporaties in/rond Utrecht werken samen onder de 

naam ‘KLIMMR – werken en groeien’. Met subsidie vanuit 

FLOW (Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties) is een 

mobiliteitscentrum opgezet. Bijeenkomsten en activiteiten 

voor corporatiemedewerkers van de KLIMMR-corporaties zijn 

gericht op de eigen regie in mobiliteit en loopbaanontwikkeling. Op de website www.klimmr.nl 

worden vacatures, opleiding, ontwikkelingsmogelijkheden en het delen van kennis 

gecentraliseerd binnen corporaties in de regio.  

 

Vanuit FLOW is de site www.kansenportaal.nl gelanceerd waar alle corporatiemedewerkers in 

Nederland kennis en kunde beschikbaar stellen. Kansen, ofwel: vacatures, stages, 

inspiratieplekken en tijdelijke opdrachten worden hier gedeeld.  

Verplichte educatie toezichthouders en bestuur. 

Commissarissen en directeur-bestuurders van woningcorporaties zijn verplicht zich permanent 

te ontwikkelen. Met de permanente educatie geven raad en bestuur het goede voorbeeld aan de 

organisatie.  

Arbo  

Mede naar aanleiding van het MTO is het klimaatsysteem in het kantoor grondig onderzocht en zijn 

maatregelen in gang gezet. In het najaar is het calamiteitenteam opnieuw getraind in het omgaan met 

agressie en bedreigende situaties.  

 

De rol van de vertrouwenspersoon ligt bij ArboUnie. In 2018 was er een melding vanuit 

Woningstichting Leusden aan de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft de melder 

doorverwezen naar een mediator. De rol van preventiemedewerker is in 2018 ondergebracht bij de 

personeelsadviseur. 

Het verzuim bij WSL is structureel laag. De dienstverlening van de Arbodienst en bedrijfsarts wordt in 

BLNW verband ingekocht. Na evaluatie is eind 2018 besloten over te stappen naar een andere 

Arbodienst. De betrokken Ondernemingsraden hebben over de keuze positief geadviseerd.  

Arbeidsvoorwaarden 

In juni 2018 is de CAO Woondiensten 2017-2018 door Aedes en de bonden goedgekeurd, nadat 

de onderhandelingen enige tijd stillagen. De CAO Woondiensten loopt met terugwerkende kracht 

van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 en geldt voor ruim 25.000 medewerkers.  

Ondernemingsraad 

De samenstelling van de ondernemingsraad was in 2018 tot 1 april: 

 Albert Meppelink (voorzitter, Staf) 

 Jean-Pierre de Fouw (Bedrijfsvoering) 

 Jos Baas (Wonen) 

https://www.klimmr.nl/
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Op 1 april is Jean-Pierre de Fouw, voorzitter van de OR geworden en is Albert Meppelink (uit 

dienst) vervangen door Monique van de Brink (Wonen). Omdat er één kandidaat was, is er geen 

verkiezing gehouden.  

De OR voerde in het verslagjaar vier overleggen met de directeur-bestuurder. Belangrijke 

onderwerpen waren: 

 Privacywetgeving 

 Opleidingsbeleid 

 Verbouwing kantoor 

 Aanstelling preventiemedewerker 

 Wijziging Arbodienst 

 Verzuimregistratie 

 Strategische personeelsplanning 

 Vrijdagmiddagsluiting en verplichte vrije dagen 

 Arbo Jaarplan 

 Aanpassing reglement geschillencommissie  

 Wijziging samenstelling Ondernemingsraad  

 De OR bracht advies uit over de aanstelling van twee nieuwe rvc leden. 

4.3 Bedrijfslasten 

Netto bedrijfslasten 2018 2017 2016 2015 2014 

Personele lasten (*) 1.798 1.853 1.911 1.919 2.249 

Overige exploitatiekosten vastgoed 891 907 868 1.019 790 

Overige algemene bedrijfslasten 860 1.022 889 946 1.338 

Kosten reorganisatie    -53 418 

Af: overige bedrijfsopbrengsten -244 -333 -354 -326 -583 

Totaal 3.305 3.449 3.314 3.505 4.212** 

Netto bedrijfslasten per VHE € 1.222 € 1.335 € 1.279  € 1.386 € 1.683 

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

bedragen x € 1.000 met uitzondering van de laatste regel. 

(**) Een deel van de bedrijfslasten 2014 bestaat uit reorganisatiekosten. De effecten van de krimp van personeel zijn 

vanaf 2015 zichtbaar.  

Personeelslasten 

Jaar 2018 2017 2016 2015 2014 

Personeelslasten per vhe 660 710 688 720 810 

Personeelskosten per FTE 74.645 72.946 72.115 71.155 73.640 

Aantal vhe per FTE 112 102 100 95 84 

 

In bovenstaande tabel is zichtbaar dat de personeelslasten per verhuureenheid in de afgelopen 

jaren gemiddeld zijn gedaald. Ook is zichtbaar dat het aantal verhuureenheden (vhe) per fte 

stijgt. 

Aedes Benchmark - bedrijfslasten 

De benchmark 2018 kijkt terug op de resultaten van corporaties over het jaar 2017. 

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

benchmark zijn als volgt: 
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  Uw score Gemiddelde 

sector 

Uw letter 

Prestatieveld Bedrijfslasten     A 

Geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten € 735 € 764 A 
  

De totale geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten 2017 zijn bij Woningstichting 

Leusden € 735 per verhuureenheid (2016: € 724). Hiermee blijven we onder het gemiddelde van 

€ 764 (2016: € 790) en worden we in de A-klasse geplaatst (benchmark 2017: A-klasse).  

4.4 Communicatie 

In 2017 hadden wij een gezamenlijke aftrap en groepssessies, waarna in 2018 voor veel 

medewerkers een individueel coachingstraject startte, waarbij onze klantvisie centraal stond.  

Om te toetsen of we op de goede weg zijn, vroegen we onze huurders, tijdens ons 

verjaardagsfeest in oktober, ons feedback te geven. Daarvoor stond er een oude 

Volkswagencamper op ons parkeerterrein. Acht huurders gaven in de camper, voor de camera, 

antwoord op vragen over onze dienstverlening, wonen In Leusden, leefbaarheid en veiligheid. We 

kregen kritiek waar we wat van leren, maar ook veel complimenten om trots op te zijn! 

 

Vanwege het uitwerken van de in 2016 vastgestelde klantvisie, is de invoering van een 

huurdersportaal uitgesteld. In 2018 werd het keuzetraject doorlopen en inmiddels is een keuze 

gemaakt. In 2019 realiseren we daadwerkelijk een nieuw huurdersportaal. Het huurdersportaal is 

onderdeel van een groter digitaliseringsproject dat in de komende jaren wordt uitgewerkt. Met 

deze digitalisering verliezen we de offline huurder zeker niet uit het oog, we denken er zelfs tijd 

mee te winnen om deze groep beter te bedienen.  

4.5 Onze relatie met stakeholders 

Onze belangrijkste stakeholders zijn onze huurders, de gemeente Leusden, onze 

samenwerkingspartners binnen BLNW en de SWEV en zorgpartijen in Leusden. 

Stakeholdersbijeenkomst  

Woningstichting Leusden werkt transparant. Jaarlijks organiseren wij een 

stakeholdersbijeenkomst waarin wij het jaarverslag bespreken. In 2018 had de bijeenkomst ‘WSL 

verantwoordt zich’ een extra feestelijk tintje, door onze 45e verjaardag.  

 

Gemeente Leusden: prestatieafspraken 

In 2018 overlegde Woningstichting Leusden, naast de reguliere bestuurlijke overleggen, met de 

gemeente en de huurdersorganisatie HLVE over de voortgang van de prestatieafspraken 2018 en 

het bod 2019.  
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Huurdersorganisatie 

In 2018 hadden we overleg met de HLVE over de prestatieafspraken 2018 en 2019. De HLVE heeft 

in de overleggen de belangen van de huurders uitstekend vertegenwoordigd. In 2019 willen we 

samen met de HLVE de huurders betrekken bij onze bedrijfsvoering door een aantal 

themabijeenkomsten te organiseren. In welke vorm en op welke schaal dit plaatsvindt, 

bespreken we in de loop van het eerste kwartaal. 

(B)LNW-samenwerking 

Woningstichting Leusden werkt samen met Woningstichting Barneveld, Woningstichting Nijkerk 

en Vallei Wonen (Woudenberg). Deze samenwerking komt primair tot uitdrukking in 

treasuryactiviteiten, 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. Eind 2018 maakte 

Woningstichting Barneveld de keuze te stoppen met het samenwerkingsverband BLNW. 

Woningstichting Leusden blijft onveranderd samenwerken met Woningstichting Nijkerk en Vallei 

Wonen. De laatste partij onderzoekt in 2019 de mogelijkheid tot fusie. Dit kan tot gevolg hebben 

dat ook hier de samenwerking in de loop van het jaar verandert. 

SWEV; Samenwerkende Woningcorporaties Eemvallei 

De corporaties werken samen bij regionale, gemeente- of corporatie-overstijgende vraagstukken 

en in de regionale woonruimteverdeling. In 2018 werkten wij onder meer samen aan een 

vernieuwd WoningNet, dat in 2019 van start gaat. 

Samenwerking met Zorgpartijen 

September 2018 verhuisde Stichting Larikslaan2 naar het Huis van Leusden. De naam van de 

stichting veranderde in Lariks. Wij blijven samenwerken op het gebied van zorg en welzijn, zoals 

bij overlast, verslaving en schuldproblematiek. Daarnaast werken we samen met Stichting 

Grasboom voor huisvesting van jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis, in Groot 

Krakhorst. Met Beweging 3.0 spraken wij over ontwikkeling van de Lisidunalocatie, de aankoop 

en het beheer van ’t Hamersveld en op initiatief van de Rotary Leusden, verkenden wij met 

andere partners de mogelijkheden voor een Respijthuis voor mantelzorgers in Leusden. 
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5 Financiële beschouwing 

Functionele indeling 

Met ingang van het verantwoordingsjaar 2016 wordt de Winst- en Verliesrekening gepresenteerd 

volgens de functionele indeling. Hierbij worden kosten en opbrengsten toegerekend aan de 

belangrijkste activiteiten.  

Resultaat ten opzichte van de begroting 

Het resultaat in de winst- en verliesrekening over 2018 is € 33,9 miljoen hoger dan begroot. Op 

een aantal onderdelen zijn er grote verschillen. De belangrijkste oorzaken van de afwijkingen zijn: 

 

Positief effect 
X € 1 mln. 

Herwaardering bestaand bezit: In 2018 is de marktwaarde meer gestegen dan waar 

in de begroting rekening mee is gehouden. 

 

De investeringen in duurzaamheid zijn in de begroting apart als onrendabel 

afgeboekt. In de jaarrekening zijn de investeringen in duurzaamheid als investering 

in de activa meegenomen en gaat hierdoor mee in de waardeverandering bestaand 

bezit. 

 

In de begroting van 2018 is rekening gehouden met een onrendabele top. In de 

jaarrekening van 2018 is geen onrendabele top verantwoord. 

 

32,9 

 

 

2,3 

 

 

 

 

0,8 

Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille. Dit betreft de waarde-

verandering van verkochte Koopgarantwoningen. Deze waarde is meer gestegen 

dan begroot. 

 

 

0,5 

Negatief effect  

Financiële baten en lasten: De waardeverandering in 2018 van de derivaten in de 

extendible leningen moet in het resultaat onder de financiële baten en lasten 

verantwoord worden. De waarde van deze derivaten is in 2018 met € 1,1 miljoen 

gestegen. Dit bedrag wordt ten laste van het resultaat gebracht. Daarnaast zijn de 

werkelijke rentelasten in 2018 iets lager dan begroot en is er meer rente 

doorberekend aan projecten dan begroot. 

 

De vennootschapsbelasting is hoger dan begroot. In de begroting 2018 is rekening 

gehouden dat de eerdere afboeking van de fiscale-waarde van de activa geheel in 

2017 zou worden teruggedraaid, omdat de prijzen van de woningen zo veel waren 

gestegen. Een deel van de WOZ van woningen is per 1 januari 2018 nog niet op de 

waarde van voor de afwaardering. Er wordt verwacht dat dit eind 2018 wel zo is.      

 

 

 

0,9 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

5.1 Treasury en renteontwikkelingen 

Treasury is een van onze belangrijkste sturingsmiddelen. De totale nominale waarde van onze 

leningenportefeuille bedraagt eind 2018 bijna € 101 miljoen.  

Het beleid is vastgelegd in een Treasurystatuut. Doel van het beleid is risicobeheersing en een zo 

effectief mogelijke inzet van middelen, binnen de aangegeven marges.  

 



Jaarverslag 2018 – Woningstichting Leusden  pagina 28 

 

Onder de term treasury vallen de volgende werkzaamheden: 

 Het aantrekken van financiering. 

 Het beleggen van tijdelijk overtollige gelden. 

 Het uitvoeren van alle overige activiteiten die vermeld staan in het Treasurystatuut. 

 Het uitvoeren van de voorgeschreven werkzaamheden en het nemen van relevante 

besluiten.  

 

In BLNW-verband houden we vier keer per jaar een treasurybijeenkomst, waarin we de 

actualiteiten van de markt bespreken. De leden van deze bijeenkomst vormen de 

treasurycommissie. In deze bijeenkomsten delen we informatie en kennis over de mogelijkheden 

om leningen aan te trekken. Ook nieuw aan te trekken leningen worden besproken in de 

treasurycommissie. Na akkoord van de treasurycommissie worden deze leningen definitief 

aangetrokken. Op deze wijze waarborgen wij gezamenlijk de kennis en continuïteit betreffende 

treasury. 

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

2018 voerden we - rekening houdend met de uitgangspunten van het Treasurystatuut - de 

volgende zaken uit: 

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

statuut.  

 Er zijn in 2017 twee leningen van in totaal € 9 miljoen aangetrokken, die in 2018 zijn 

gestort. 

 Er zijn twee leningen aangetrokken van elk € 5 miljoen, die in 2018 zijn gestort. 

 Er is in 2018 een lening van € 5 miljoen aangetrokken met een variabele hoofdsom. 

Hiervan is in 2018 € 1 miljoen gestort. 

 De jaarlijkse evaluatie van het Treasurystatuut vond op 6 december 2018 plaats. 

 De rekeningcourantovereenkomst met de Rabobank is beëindigd. 

 Er is een voorstel gemaakt voor het wijzigen van het Treasurystatuut. Deze komt in 2019 

in de raad van commissarissen. 

Op basis van de huidig bekende informatie verwachten wij voor het jaar 2019 € 10,5 miljoen aan 

te trekken. Dit bedrag is nodig voor herfinanciering en investeringen in duurzaamheid en 

nieuwbouw. Verder is de benodigde financiering afhankelijk van eventuele aankoop van bezit en 

de voortgang van de realisatie nieuwbouw. 

Rente-instrumenten 

Voor de multifunctionele centra zijn in 2007 en 2008 drie extendible leningen van elk  

€ 10 miljoen aangetrokken (twee bij de NWB en één bij de BNG). Hiermee werd zekerheid 

verkregen over het renterisico voor de eerste 21 tot 25 jaren. In de rentetijdvakken die op het 

rentevaste tijdvak volgen loopt Woningstichting Leusden een renterisico dat afhankelijk is van de 

rente ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Voor verdere kenmerken van het renterisico wordt 

verwezen naar de toelichting in de jaarrekening (niet in de balans opgenomen rechten en 

verplichtingen). 

Sinds 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 miljoen. Eind 2018 is de negatieve waarde € 13,2 miljoen. De schuldpositie ten opzichte van 

vorig jaar is gestegen.  
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Woningstichting Leusden heeft sinds 2011 een basisrentelening van € 10 miljoen met een 

looptijd van 49 jaar en een basisrente van 3,075%. Met ingang van 1 september 2016 tot 

2 september 2019 is de opslag 0,12%. 

De rente instrumenten voldoen aan de eisen in het Treasurystatuut. 

Renterisicoprofiel 

In onderstaande grafiek staan de verwachte jaarlijkse renterisico’s: 

 

Het renterisico is in de 1ste jaren hoger dan 15%. Deze grens van 15% geldt niet voor elke 

corporatie afzonderlijk, maar wel voor de gehele sector. In 2020 is het renterisico hoog in 

verband met het aantrekken van nieuwe leningen voor nieuwbouw en 

duurzaamheidsmaatregelen. Met ingang van 2023 is het renterisico heel dicht bij de 15%. Het is 

niet toegestaan om leningen meer dan zes maanden voor de stortingsdata aan te trekken. In 

2022 is het renterisico hoger in verband met een spreadherziening van een basisrentelening. 

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

Treasurystatuut. 

5.2 Rentelasten op leningenportefeuille 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Rentelasten per vhe 1.080 1.131 1.211 1.380 1.482 

Rentelasten op leningenportefeuille in % 3,07 3,24 3,26 3,39 3,33 

 

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

gedaald. In de afgelopen jaren hebben we meer afgelost dan er nieuwe leningen zijn 

aangetrokken. In 2018 zijn er meer leningen aangetrokken, dan er zijn afgelost. 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 

Met ingang van 2016 is het voor woningcorporaties verplicht om op marktwaarde te waarderen. 

De marktwaarde is in 2016, 2017 en 2018 fors gestegen. Deze stijging betekent niet dat 

Woningstichting Leusden dan meer geld binnen krijgt. Zie ook paragraaf 5.8 Eigen vermogen. 
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Woningen verkocht onder Koopgarantvoorwaarden 

Jaarlijks wordt de waardeontwikkeling van de woningen geschat die zijn verkocht onder 

Koopgarantvoorwaarden. In 2018 was er sprake van een stijging (8,7%) (2017: 12,3%) in de 

waarde. Een groot deel (50% tot 77,5%) van deze waardestijging komt ten gunste van de 

eigenaren. De rest komt ten gunste van Woningstichting Leusden. In totaal is de winst van 

€1.267.000 (2017: € 1.857.000) ten gunste van het resultaat van Woningstichting Leusden 

gebracht. 

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 sociaal huurcontract zijn volgens de regels Daeb bezit. Ook als de huur boven 

de vrije sectorgrens uitkomt.  

Vanuit de Daeb is per 1 januari 2017 een interne lening van € 10,5 miljoen verstrekt aan de niet-

Daeb. De verwachting is dat deze lening in uiterlijk 7 jaar wordt terugbetaald. Op 31 december 

2018 is het saldo van deze lening € 7,6 miljoen. 

In 2017 kwam er bij niet-Daeb meer geld binnen dan geraamd. Daarom was het mogelijk om een 

interne lening vanuit de niet-Daeb aan de Daeb te verstrekken van ruim € 6, 3 miljoen. Op 31 

december 2018 wordt er vanuit de niet-Daeb € 6,7 miljoen uitgeleend aan de Daeb. 

5.5 Beoordeling Autoriteit woningcorporaties (Aw) 

De Aw verplicht corporaties een zodanig financieel beleid te voeren dat het voortbestaan in 

financieel opzicht gewaarborgd is. De Aw heeft geen opmerkingen over het financiële beleid van 

Woningstichting Leusden. 

5.6 Waarderingsgrondslagen 

Het vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op marktwaarde. Hierbij worden de woningen 

gewaardeerd volgens het handboek. Het bedrijfsonroerendgoed, maatschappelijk onroerend 

goed, zorgonroerendgoed en de vrije sector worden getaxeerd door een daartoe bevoegde 

taxateur. 

Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde  

2018 kenmerkt zich door een wederom sterk aangetrokken woningmarkt ten opzichte van 2017. 

Zowel in de koop- als huurmarkt blijft een toenemende interesse bestaan. Voor de 

woningportefeuille van Woningstichting Leusden zorgde dit voor een stijging van de 

marktwaarde. De totale waarde van de woningportefeuille groeide met € 52 miljoen naar een 

waarde van € 430 miljoen. Dit betreft een waardegroei van 15%. Circa 30% van deze 

waardestijging wordt veroorzaakt door mutaties in het bezit. De overige 70% is het gevolg van 

een verder aangetrokken koopmarkt, waarin de toegenomen vraag en krapte resulteren in een 

leegwaarde groei van de vastgoedportefeuille. De lage rentestand is hier mede een bepalende 

factor in.  

De huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed had een neerwaartse invloed op de 

waardeontwikkeling. Hoewel de ontwikkeling van de contracthuur positief is, blijft deze achter op 

2017, door een gematigde huuraanpassing en passend toewijzen. Hiermee wordt invulling 

gegeven aan de maatschappelijke taak op het gebied van betaalbaarheid.  
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Solvabiliteit op basis van de marktwaarde  

De solvabiliteit per 31 december 2018 is 67,7% (2017: 67,4%). 

In de komende jaren zijn er vijf verkooptransacties per jaar van sociale huurwoningen en één van 

vrije sectorhuurwoningen ingerekend. Daarnaast wordt rekening gehouden met de nieuwbouw 

van 30 sociale huurwoningen per jaar. De verwachting is dat de solvabiliteit stijgt tot 70% in 2028.  

Beleidswaarde  
Beleidsmatige beschouwing op de beleidswaarde  

Het WSW en de Aw hebben in het kader van het nieuwe integraal toezichtskader besloten om 

met ingang van het boekjaar 2018 de in voorgaande jaren gehanteerde bedrijfswaarde te 

vervangen door een nieuw waarde begrip, de beleidswaarde. Corporaties vermelden m.i.v. het 

jaarverslag 2018 de beleidswaarde in plaats van de bedrijfswaarde in de toelichting van de 

jaarrekening. In het bestuursverslag wordt een beleidsmatige beschouwing opgenomen.  

De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling van de 

marktwaarde in verhuurde staat welke hiervoor is toegelicht, omdat de beleidswaarde de 

marktwaarde als vertrekpunt neemt.  

De beleidswaarde vormt een onderdeel van het Verticaal toezichtmodel van de Aw en WSW. Het 

jaar 2019 is een overgangsjaar naar een definitief normenkader. De uitkomsten van de 

beleidswaarde in het jaarverslag 2018 van alle corporaties zal voor de Aw en WSW als input 

dienen om een definitieve sectornorm voor LTV en solvabiliteit vast te stellen. WSW en de Aw 

hebben aangegeven dat gedurende 2019 de voorlopige norm voor de LTV 75% blijft en voor de 

solvabiliteit 20%. Bovendien is er een overgangsregime van Aw en WSW van toepassing voor het 

proces van borging dat de borgingsruimte gedurende dit overgangsjaar bepaald. De 

borgingsruimte wordt in deze overgangsfase dan ook o.b.v. een bredere analyse van de 

financiële positie van de individuele corporatie bepaald.  

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse oordelen en schattingen. Dit is 

inherent aan het toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit 

van toepassing op de bepaling van de marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in 

exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed (terug te vinden in de marktwaarde en 

beleidswaarde), is geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste schattingspost waar 

het bestuur een inschatting over moet maken voor de jaarrekening.  

De beleidswaarde kent als vertrekpunt de marktwaarde in verhuurde staat waarbij er in het 

kader van de beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer aansluiting wordt gezocht bij 

het beleid van de corporatie in plaats van de uitgangspunten in de markt. Met deze toelichting 

wordt nadere duiding gegeven aan het deel van de waarde van het vastgoed en dus van het 

corresponderende deel van het vermogen dat als gevolg van het beleid van de woningcorporatie 

niet of pas op zeer lange termijn kan worden gerealiseerd.  

De beleidswaarde van Woningstichting Leusden is hoger dan het gemiddelde in de sector. De 

oorzaak hiervan is de gemiddeld hogere aanvangshuur, hoge WOZ waarde en de samenstelling 

van ons bezit (relatief veel eengezinswoningen).  

In overeenstemming met de regelgeving is geen vergelijkend cijfer voor (eind) 2017 bepaald, 

daarom kan in het overgangsjaar 2018 geen ontwikkeling in de beleidswaarde worden toegelicht. 
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Op basis van ervaringen uit dit boekjaar kan de externe toezichthouder besluiten nadere 

invulling te geven aan het begrip beleidswaarde. Mogelijke onzekerheden in de uitgangspunten 

die samenhangen met de verdere ontwikkeling van dit waarde begrip kunnen leiden tot 

aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden, onder meer samenhangend met:  

 Aanpassing van de huurstijgingsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde is de (bij 

mutatie van de woning te realiseren) markthuur aangepast naar de streefhuur. Deze is 

gebaseerd op een schatting door Woningstichting Leusden van de nieuwe huur bij 

mutatie. Hierbij houden we ook rekening met wettelijke bepalingen, zoals passend 

toewijzen, prestatieafspraken en afspraken met de huurdersvereniging over 

huursomstijging en de huursom. In de praktijk kunnen de huurstijging, de streefhuur en 

de huursom afwijken van de uitgangspunten in de beleidswaarde vanwege onder andere 

afwijkingen in de mutatiegraad en de dan geldende kaders voor het passend toewijzen 

en het huursombeleid.  

 Full-variant corporaties: bepaling van de toegepaste disconteringsvoet 

(doorexploiteerscenario) die eind 2018 in de beleidswaardebepaling is opgenomen, 

wordt gelijk verondersteld aan de disconteringsvoet van de marktwaardebepaling. 

Theoretisch kan mogelijk een lager risicoprofiel worden verondersteld in de 

beleidswaarde door inrekenen van een lagere huur (betaalbaarheid) en hogere kwaliteit 

(onderhoud). Doordat de disconteringsvoet bij doorexploitatie meer betekenis heeft 

gekregen, krijgt de bepaling van deze disconteringsvoet meer aandacht. Het is denkbaar 

dat hierdoor de disconteringsvoet de komende jaren nog een ontwikkeling gaat 

doormaken. 

 Basis-variant corporaties: bepaling van de toegepaste disconteringsvoet, die eind 2018 in 

de beleidswaardebepaling gelijk is aan de in het Handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde 2018 opgenomen disconteringsvoet voor het type vastgoedbezit en de 

regio waarin Woningstichting Leusden actief is. In theorie kan een lager risicoprofiel 

worden verondersteld in de beleidswaarde door inrekenen van een lagere huur 

(betaalbaarheid) en hogere kwaliteit (onderhoud). Doordat de disconteringsvoet bij 

doorexploitatie meer betekenis heeft gekregen krijgt de bepaling van deze 

disconteringsvoet meer aandacht. Het is denkbaar dat hierdoor de disconteringsvoet de 

komende jaren nog een ontwikkeling gaat doormaken.  

 Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van onderhoudskosten versus 

investeringen en/of toerekening van niet direct vastgoedgerelateerde bedrijfslasten.  

 Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van beheerskosten.  

Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van het 

vastgoed in exploitatie  

Het bestuur van Woningstichting Leusden maakte een inschatting van het gedeelte van het eigen 

vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze 

schatting ligt in lijn met het verschil tussen de beleidswaarde van het Daeb-bezit en het niet-Daeb 

bezit in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en bedraagt circa  

€ 202 miljoen. Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde eind 2018 bestaat uit de 

volgende onderdelen: 
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Dit impliceert dat circa 61% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn 

realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (vooral) de beleidswaarde, is dit aan (kleine) 

veranderingen onderhevig 

Interest coverage (dekkings) ratio (ICR) 

De ICR geeft aan hoe vaak uit de operationele kasstroom (resultaat vóór belastingen en de 

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

worden. Woningstichting Leusden heeft deze ondergrens intern vastgesteld op 1,6. Het WSW 

heeft voor 2018 de ondergrens vastgesteld op 1,4. 

De ICR per 31 december 2018 is 1,61 (2017: 3,26). In 2018 daalt de ratio doordat er veel 

vennootschapsbelasting is betaald. 

 

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 2018 een bovengrens van 65% op basis van bedrijfswaarde. Het WSW hanteert 

een bovengrens van 75% op basis van bedrijfswaarde. In 2018 zijn we ruim onder de grenzen 

gebleven.  
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In de grafiek hierboven is de verwachte ontwikkeling van de Loan to Value-ratio verwerkt. 

De Loan to Value per 31 december 2018 (bedrijfswaarde) is 54,0% (2017: 48,0%)  

In 2018 is ruim € 4,5 miljoen afgelost en voor € 20 miljoen is aan nieuwe leningen gestort.  

5.7 Kasstromen en balanspositie 

Uit de laatste meerjarenprognose blijkt dat het eigen vermogen stijgt. Dit komt voornamelijk 

door waardeontwikkeling. Tegen Koopgarantvoorwaarden verkochte woningen worden op basis 

van de Richtlijnen voor de jaarrekening op de balans opgenomen. Dit geldt voor de waarde van 

de woningen en voor het geraamde terugkoopbedrag.  

Het verschil tussen boekwaarde op marktwaarde en het verkoopbedrag mag niet als winst 

worden verantwoord in de winst- en verliesrekening, maar wordt rechtstreeks in het eigen 

vermogen verantwoord als ongerealiseerde herwaardering. 

 

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

verkopen. Eind 2018 stond de teller op 248 tegen deze voorwaarden verkochte woningen. In 

2016 is het strategisch voorraadbeleid bijgesteld, met een lager aantal woningen met 

Koopgarantlabel. De verwachting is dat we het maximum van 300 woningen niet bereiken.  

 

In de meerjarenbegroting 2019 – 2028 is geprognotiseerd dat het bedrag aan opgenomen 

geldleningen in 2019 en 2020 stijgt en in de jaren daarna ongeveer gelijk blijft op ± € 113 miljoen. 

Hierbij is nog maar beperkt rekening gehouden met alle investeringen in duurzaamheid. In de 

volgende meerjarenbegroting worden deze kosten meegenomen en dan zal het bedrag aan 

geldleningen verder blijven oplopen. Woningstichting Leusden voldoet aan de eisen van het WSW 

voor het percentage aflossing per jaar.  

5.8 Eigen vermogen 

Met ingang van 2016 zijn woningcorporaties verplicht om de marktwaarde van het vastgoed op 

de balans te zetten. Hierdoor is het eigen vermogen fors omhoog gegaan. De ontstane financiële 

ruimte is echter fictief. De marktwaarde is alleen realistisch als we huren bij de huuraanpassing 
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maximaal verhogen en bij mutaties verkopen tegen marktwaarde, of nieuwe huurders de woning 

tegen markthuren gaan huren.  

Woningstichting Leusden verhuurt woningen tegen sociale huren en verkoopt de meeste 

woningen ook niet bij vertrek van de huurder. De bedrijfswaarde is daarom veel lager dan de 

marktwaarde. Het verschil tussen de bedrijfswaarde en de marktwaarde is beklemd vermogen, 

dat niet ingezet kan worden.  

Het WSW wil dat corporaties een minimale buffer aanhouden voor het opvangen van risico’s. 

Deze buffer is 20% van het totale vermogen bij waardering op basis van bedrijfswaarde. Deze 

buffer is dus niet vrij inzetbaar. Woningstichting Leusden heeft plannen voor het realiseren van 

nieuwe woningen. Hiervoor is eigen vermogen nodig. Dit betekent dat een deel van het eigen 

vermogen al een bestemming heeft en dus ook niet vrij beschikbaar is. 

 

 

 

 

  

 

Het vrij beschikbare vermogen gebruiken we voor investeringen in nieuwe woningen, 

duurzaamheidsmaatregelen en het betaalbaar houden van de huren.  

5.9 Borgingsruimte 

Het WSW heeft in 2018 aan Woningstichting Leusden een borgbaarheidsverklaring afgegeven 

voor de jaren 2018 tot en met 2020. Deze verkregen financieringsruimte is gelijk aan de ruimte 

die gevraagd is. 

5.10 Vennootschapsbelasting 

De aangifte vennootschapsbelasting 2016 is begin 2018 ingediend bij de Belastingdienst. De 

aangifte is in 2018 ongewijzigd vastgesteld. De aangifte vennootschapsbelasting 2017 en 2018 

worden ingediend nadat de WOZ-beschikkingen 2019 zijn afgegeven, met de waarden van het 

bezit per 1 januari 2018. Vanwege de verwachting dat we in 2018 vennootschapsbelasting 

moesten betalen, zijn er in 2017 en 2018 voorschotten betaald. In 2018 bedroeg het voorschot 

over 2017 € 3.740.000. 

 

Voor 2018 houden we rekening met een bedrag van € 2.198.000 aan vennootschapsbelasting. In 

2018 is € 540.000 aan voorschot betaald over 2018. 

 

Beklemd vermogen (x € 1.000,-) 31-dec-18 31-dec-17 

Marktwaarde 430.047 377.908 

Bedrijfswaarde 186.462 175.302 

Beklemd vermogen 243.585 202.606 

   
Eigen vermogen (x € 1.000,-) 31-dec-18 31-dec-17 

Totaal eigen vermogen 335.066 295.604 

Af: beklemd vermogen -243.585 -202.606 

Af: benodigde risico buffer volgens eisen WSW -50.362 -47.187 

Af: eigen vermogen voor geplande investeringen -32.278 -20.799 

Vrij inzetbaar eigen vermogen 8.269 25.011 
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Er zijn latente belastingen opgenomen voor de volgende posten: 

 Door compensabele verliezen ontstaat een actieve latentie. Deze verliezen zijn ontstaan 

door de afwaardering van de fiscale waarde van onze woningen aan het eind van 2013 is 

eind 2014. Deze actieve latentie was € 10,2 miljoen. In 2015, 2016, 2017 en in 2018 steeg 

de waarde van deze woningen weer. De latentie eind 2018 is nihil (2017: € 1,8 miljoen); 

 Latentie derivaten: Een latentie van € 2,5 miljoen eind 2018 en € 2,4 miljoen eind 2017; 

 Voor de fiscaal gevormde onderhoudsvoorziening is een latentie gevormd van 

- € 2,5 miljoen. (2017: - € 2,0 miljoen);  

 Voor de in de begroting opgenomen woningverkopen in de komende vijf jaar, is een 

latentie opgenomen van € 0,1 miljoen (2017: 0,1 miljoen). 

Fiscale eenheid 

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

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

een 100% dochter van Leusden Vastgoed Holding B.V. 

5.11 Risicomanagement 

Elke vier maanden bepaalt het managementteam van risico’s vast voor de voortgang van de 

doelen van Woningstichting Leusden. Deze risico’s leggen we vast in de trimesterrapportage. 

Voor de top 5 leggen we ook beheersmaatregelen vast.  

Verder bespreken we van alle lopende nieuwbouwprojecten de mogelijke risico’s. Bij elk project 

worden voor de risico’s, die volgens het normenkader rood gekleurd zijn, beheersmaatregelen 

besproken en doorgevoerd. De belangrijkste projecten worden in het BLNW 

samenwerkingsverband besproken in een risicoklankbordgroep. De corporaties wijzen elkaar op 

mogelijke risico’s en adviseren elkaar over beheersmaatregelen. 

De beheersing van de renterisico’s zijn geregeld in het Treasurystatuut. Zie verder 5.1. treasury 

en renteontwikkelingen. 

(Her)financiering zien wij niet als risico. Er is genoeg ruimte op de door het WSW vastgestelde 

grenzen (normratio’s). Deze worden jaarlijks bewaakt bij het opstellen van de begroting met het 

doorrekenen van een aantal scenario’s. 

We beoordeelden onze kasstroomrisico’s door verschillende scenario’s door te rekenen. Bij een 

slecht-weer-scenario voldoet een aantal parameters niet aan de minimale criteria van het WSW. 

In het slecht-weer-scenario wordt geen rekening gehouden met bijstelling van het beleid. Er zijn 

dan diverse mogelijkheden om toch aan de minimum eisen van het WSW te blijven voldoen. 

Door het beleid aan te passen kan Woningstichting Leusden buiten financiële problemen blijven. 

Daarom is het kasstroomrisico laag. We letten erop dat wij ons houden aan de wet- en 

regelgeving.  

Risico’s Koopgarant 

We verkochten relatief veel Koopgarantwoningen. Terugkoop is een verplichting, waardoor wij 

binnen een korte periode geconfronteerd kunnen worden met veel terug te kopen woningen. In 

de afgelopen jaren bleek dat zelfs bij een worst-case-scenario de omvang van de 

Koopgarantportefeuille geen risico vormt.  
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6 Verklaring bestuur 

6.1 Governance en Compliance 

Woningstichting Leusden richtte zich in 2018 op: 

 de uitvoering van het jaarplan 2018 als afronding van het Ondernemingsplan 2015-2018,  

 het in overleg met stakeholders opstellen van het nieuwe ondernemingsplan Dichtbij en 

Betrokken voor de periode 2019-2022,  

 het maken en uitvoeren van prestatieafspraken met de gemeente en de 

huurdersorganisatie HLVE,  

 het in lijn met de Veegwet brengen van de statuten en de implementatie AVG. 

 

De samenwerking tussen bestuur en raad van commissarissen is gebaseerd op vertrouwen 

zonder de onafhankelijke blik uit het oog te verliezen.  

In de Governancecode Woningcorporaties is opgenomen dat bestuurders van woningcorporaties 

zich blijven ontwikkelen en hun kennis actueel houden. Bestuurders moeten in drie jaar tijd 108 

PE-punten behalen.  

In 2018 haalde de bestuurder van Woningstichting Leusden het volgende aantal PE-punten: 

Naam bestuurder Aantal behaalde PE-punten over 2018  Min. te behalen punten in 2018 

Mevrouw M.F. Brewster 16,5 (2017: 231,5) 0 

 

6.2 In control 

2018 was het laatste jaar waarin wij werkten aan de uitvoering van het Ondernemingsplan 2015-

2018. De jaarplannen van Woningstichting Leusden zijn een afgeleide van het Ondernemingsplan 

dat daarmee basis vormt voor de planning- en control cyclus van Woningstichting Leusden. Eind 

2017 evalueerden wij het jaarplan 2017. Bijstellingen en wijzigingen zijn verwerkt in het jaarplan 

2018. In de balanced scorecard staan de belangrijkste prestatie-indicatoren voor 2018. Eind 2018 

evalueerden wij zowel het Ondernemingsplan 2015-2018 als het jaarplan 2018. Zaken die nog 

uitgevoerd moeten worden zijn in een door het MT te bewaken actielijst opgenomen. 

 

De realisatie van het jaarplan 2018 is vastgelegd in trimesterrapportages. Het format van de 

rapportage werd in BLNW verband geactualiseerd. In het tweede en derde trimester werd het 

format, met input van de rvc, bijgesteld, Vanaf 2019 werken wij met het nieuwe vaste format.  

 

In de trimesterrapportages worden steeds de belangrijkste risico’s voor de continuïteit van de 

corporatie benoemd en waar nodig beheersmaatregelen getroffen. Bij de faseverslagen van 

nieuwbouwprojecten zit standaard een risicoanalyse met een overzicht van beheersmaatregelen. 

De voortgang van de projecten, de besteding van budgetten en de mogelijke risico’s worden 

gemonitord in een zes-wekelijks overleg tussen bestuurder en de verantwoordelijke 

projectmanagers. De afspraken uit dit overleg worden schriftelijk vastgelegd. 
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De continuïteit van de organisatie is geborgd door een adequate planning- en control cyclus, een 

actuele portefeuillestrategie, periodiek uitvoeren van risicomanagement en solide financiële 

sturing. Wij verstevigen de cultuur van klantgerichtheid, transparantie en eigen 

verantwoordelijkheid. Onze inspanningen zijn gericht op het bieden van goede, betaalbare 

woonruimte aan onze doelgroep en een adequate dienstverlening. 

Investeringen in nieuwbouw worden bij Woningstichting Leusden gedaan binnen de kaders van 

het Investeringsstatuut 2017, na goedkeuring door de raad van commissarissen. Bij nieuwe 

projecten wordt een risicoanalyse gemaakt en verschillende scenario’s verkend. 

Nieuwbouwprojecten worden vooraf getoetst aan de portefeuillestrategie.  

De bedrijfslasten van Woningstichting Leusden liggen onder het gemiddelde. In de benchmark 

van Aedes 2017 zit Woningstichting Leusden in de A groep terwijl de waardering van onze 

huurders met een gemiddeld cijfer van 7,8 een B scoort. Woningstichting Leusden is financieel 

gezond. Vanwege het feit dat wij met maatschappelijk geld werken en vanwege de altijd 

aanwezige onzekerheid over de koers van de rijksoverheid, blijft behoedzaam omgaan met onze 

middelen geboden. In 2018 werden wij naast de onzekerheid over ingrepen van de rijksoverheid 

geconfronteerd met fors stijgende bouwprijzen. Wij konden echter binnen de daarvoor gestelde 

kaders ons werk blijven doen. 

Naar aanleiding van de managementletter 2017 hebben wij in 2018 de aanbevelingen van de 

accountant opgevolgd. De aanpak is besproken met de auditcommissie en in de vergadering van 

de raad van commissarissen.  

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 2018 was het belangrijkste doel en resultaat van Woningstichting Leusden de huisvesting 

van onze doelgroep. Het opstellen van een nieuw ondernemingsplan, het maken en uitvoeren 

van prestatieafspraken met gemeente en huurders, waren naast het beheren en bouwen van 

woningen belangrijke aandachtdossiers.  

Als bestuurder van Woningstichting Leusden verklaar ik daarbij dat alle middelen in 2018 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 Verslag van de raad van commissarissen 

7.1 Legitimatie 

De raad van commissarissen (rvc) heeft de volgende rollen: werkgever, toezichthouder en 

klankbord/adviseur van het bestuur. De missie en de kernwaarden van Woningstichting Leusden 

zijn uitgangspunt voor het toezicht dat de raad uitoefent. De raad van commissarissen handelt 

op basis van de bevoegdheden zoals die in de statuten zijn omschreven. Deze bevoegdheden zijn 

uitgewerkt in Reglement raad van commissarissen van Woningstichting Leusden waarin de 

werkwijze van de raad is beschreven.  

In het Reglement is opgenomen dat de rvc werkt met commissies: de remuneratiecommissie en 

de auditcommissie. De commissies adviseren over onderwerpen die binnen hun taakgebied 

vallen en bereiden de besluitvorming van de raad voor. Dit laat onverlet dat de 

verantwoordelijkheid voor de besluitvorming bij de raad van commissarissen als geheel ligt. 

De rol van de remuneratiecommissie 

De remuneratiecommissie doet voorstellen aan de raad over het te voeren bezoldigingsbeleid 

voor de directeur-bestuurder, de bezoldiging van de bestuurder en de vergoeding van de leden 

van de raad en zijn voorzitter. De commissie voert ook het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de 

bestuurder en rapporteert daarover aan de voltallige raad. De commissie haalt voor dit gesprek 

actief informatie op, bij externe belanghebbenden en bij medewerkers. 

De rol van de auditcommissie 

De auditcommissie wordt geleid door een financieel specialist en ondersteunt het toezicht door 

de rvc op het financiële domein, adviseert de rvc over haar taak en bereidt relevante 

besluitvorming van de rvc voor. 

De auditcommissie: 

a. adviseert de rvc over de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en 

compliance, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het 

toezicht op de financiële risico’s op het gebied van treasury en fiscaliteit en toezicht op de 

werking van de interne gedragscodes, 

b. adviseert de rvc over de financiële informatieverschaffing van Woningstichting Leusden, 

waaronder de keuze van waarderingsgrondslagen, toepassing en beoordeling van effecten van 

nieuwe regels, prognoses, overige financiële rapportages en de bevindingen van de externe 

accountant, 

c. adviseert de rvc over de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de 

interne controller en de externe accountant, 

d. adviseert de rvc over de voorgeschreven financiële informatieverschaffing aan externe 

toezichthouders, 

e. adviseert de rvc over de goedkeuring van het opgestelde werkplan voor de interne controle 

en/of het auditplan en spreekt daarover buiten de aanwezigheid van de bestuurder en de 

manager Bedrijfsvoering met de interne controller, 

f. adviseert de rvc over het functioneren van de externe accountant, 

g. dient als klankbord van het bestuur over bovengenoemde onderwerpen. 
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Het Reglement van de raad van commissarissen met als bijlagen de profielschets en de 

Reglementen voor de audit- en remuneratiecommissie staan op de website van Woningstichting 

Leusden.  

Toezichtvisie 

De rvc heeft zijn bestaansreden, wat hij onder goed toezicht verstaat en namens wie hij toezicht 

houdt vastgelegd in een Toezichtvisie. De rvc geeft hierin een antwoord op basisvragen over zijn 

taakopvatting, doel en functie. De raad beschrijft hierin ook dat de rvc en zijn leden vanuit een 

maatschappelijke betrokkenheid als toezichthouder, actief en structureel verantwoording 

afleggen aan interne en externe belanghebbenden. 

 

In dit verslag doet de raad van commissarissen verslag van de manier waarop hij haar taken en 

verantwoordelijkheden in 2018 heeft ingevuld. De raad handelt daarbij volgens de 1 juli 2015 

geactualiseerde ‘Governancecode Woningcorporaties’ en volgt nauwlettend, via het actieve 

lidmaatschap van de VTW en relevante opleidingen, de ontwikkelingen in de sector op het gebied 

van governance. 

De raad conformeert zich aan de VTW norm wanneer het gaat om de eigen bezoldiging en houdt 

zich bij het vaststellen van het salaris van het bestuur aan de Wet Normering bezoldiging 

Topfunctionarissen (WNT) en het daarop gebaseerde ministeriële besluit ‘Regeling 

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting’.  

7.2 Over toezicht houden 

De raad houdt zowel toezicht op het bestuur, als op de besturing van de organisatie. 

De toezichthoudende rol houdt in: informatie verwerven, vragen stellen, oordelen en wanneer 

nodig ingrijpen. Het toezicht kan vooraf plaatsvinden en is dan gericht op strategie, voornemens, 

besluiten en risicobeheersing, maar het toezicht gebeurt ook achteraf en is dan gericht op het 

monitoren van de uitvoering van beleid, besturing, opbrengsten en resultaten van de organisatie. 

De primaire focus van de raad van commissarissen is borging van de (financiële) continuïteit van 

de organisatie. De raad heeft de bevoegdheid om bepaalde bestuursbesluiten goed te keuren, 

bijvoorbeeld investeringen die een bepaald bedrag te boven gaan. 

Onze visie op toezicht en toetsing 

Woningstichting Leusden is een lokaal verankerde woningcorporatie. Leden van de rvc zijn 

toegankelijk voor belanghebbenden en voor werknemers en zoeken actief de dialoog. De leden 

van de rvc halen -naast de formele en informele informatie van de directeur-bestuurder - 

signalen op over het functioneren van Woningstichting Leusden door o.a. het bijwonen van de 

jaarlijkse stakeholderbijeenkomst, gesprekken met de OR en het meelopen met medewerkers in 

de vorm van stage. 

Bestuur en rvc werken op basis van openheid en vertrouwen en met respect voor elkaars rollen 

en verantwoordelijkheden. 
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De rvc zoekt bij het uitoefenen van het toezicht nadrukkelijk naar de balans tussen harde en 

zachte controls. Cijfermatige en andere stuurinformatie vanuit de werkorganisatie zijn belangrijk 

voor de controlerende taak van de rvc. Er is echter ook aandacht voor ‘zachte’ 

managementaspecten als intuïtie, emotie en ervaring. Er is meer dan meten, vastleggen en 

controleren. Bovenal hecht de rvc aan het “no surprise” beginsel. Dat wil zeggen dat er openheid 

is in de relatie tussen bestuurder en rvc en dat zij elkaar niet verrassen. In ieder geval één keer 

per jaar in het jaargesprek geeft de rvc de bestuurder feedback over de manier waarop hij 

invulling geeft aan zijn rol. Dat gebeurt op basis van de Toezichtvisie van de raad en aan de hand 

van de gemaakte (beleids-) afspraken en het Toezichtkader.  

Toezichtkader 

De raad van commissarissen beoordeelt voor het uitoefenen van de toezichtstaak aan hem 

voorgelegde besluiten in het kader van toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de 

Woningwet, de Veegwet en het BTIV), richtlijnen van externe toezichthouders Autoriteit wonen 

(Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), de Governancecode, de statuten en 

diverse reglementen. Deze zijn te raadplegen via de website van Woningstichting Leusden en 

bestaan uit Bestuursreglement, Financieel reglement, Treasurystatuut, Verbindingenstatuut, 

Investeringsstatuut, Bevoegdhedenregeling en de Gedragscode Woningstichting Leusden. 

In een Toezichtkader heeft de raad uitgewerkt hoe hij de Toezichtvisie in de praktijk wil brengen. 

Het Toezichtkader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en 

omvat het geheel van spelregels die de rvc bij het uitoefenen van zijn taken volgt.  

Toetsingskader 

Het toetsingskader is voor het bestuur kaderstellend en voor de rvc richtinggevend om toezicht 

te houden. Het wordt gevormd door kaders die betrekking hebben op de besturing en de 

beheersing van de organisatie. 

Op grond van dit kader beoordeelt de raad van commissarissen in ieder geval de 

bestuursbesluiten over 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 de naleving van wet- en regelgeving. 

Het toetsingskader van Woningstichting Leusden bestaat uit bestaande documenten zoals de 

Koerswijzer, het ondernemingsplan, de portefeuillestrategie, het jaarplan, de 

(meerjaren)begroting, de liquiditeitsbegroting en het treasury-jaarplan.  

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website, rubriek ‘bestuur en raad van 

commissarissen’.  

7.3 Governancecode Woningcorporaties 2015 

Een Governancecode geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur en 

toezicht. De code besteedt aandacht aan cultuur en gedrag, passend bij transparante en integere 

organisaties. Het belang van (toekomstige) bewoners en andere direct belanghebbenden blijft 

daarbij voorop staan. De gemeente en de huurdersorganisaties hebben een uitdrukkelijke positie 

in de code. 

https://www.wsleusden.nl/over-ons/bestuur-en-raad-van-toezicht/
https://www.wsleusden.nl/over-ons/bestuur-en-raad-van-toezicht/
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De code is verplicht voor leden van Aedes en de VTW en is door de minister algemeen 

verbindend verklaard. De rvc en bestuur van Woningstichting Leusden onderschrijven de code 

van harte. In de volgende paragraaf leggen wij uit hoe de code bij Woningstichting Leusden wordt 

toegepast. 

Verantwoording van ‘leg uit’-bepalingen 

De code kent twee typen bepalingen: ‘pas toe’ en ‘pas toe of leg uit’. 

Om de kwaliteit en transparantie van handelen van bestuur en rvc te bevorderen is afwijking bij 

een aantal bepalingen niet mogelijk, hiervoor geldt uitsluitend ‘pas toe’. Dit is bij de betreffende 

bepalingen in de code weergegeven. 

Voor de overige bepalingen geldt dat corporaties daarvan af kunnen wijken als dit volgens de 

corporatie tot een beter resultaat leidt. Woningstichting Leusden heeft in 2018 geen afwijkingen 

van de code.  

Governance op de agenda in 2018  

 Benoeming nieuwe leden rvc 

 Aanpassing rooster van aftreden rvc 

 Benoeming vicevoorzitter rvc 

 Benoeming lid en voorzitter remuneratiecommissie 

 Benoeming lid en voorzitter auditcommissie 

 Vergoeding leden rvc 

 Bezoldiging bestuurder  

 Nieuwe statuten conform Veegwet 

 Aanpassing Bestuursreglement 

 Goedkeuring ondernemingsplan 2019-2022 

7.4 De toezichthoudende rol van de raad 

Toezicht op strategie 

Eind 2017 is de raad geïnformeerd over het jaarplan en de balanced scorecard 2018. Het jaarplan 

is in lijn is met de strategische keuze die Woningstichting Leusden in 2012 heeft gemaakt zich te 

richten op de kerntaken en met het ondernemingsplan. 

Toezicht op financiële en operationele prestaties 

In april 2018 werd het jaarverslag 2017 goedgekeurd op advies van de auditcommissie nadat de 

raad met de externe accountant overleg heeft gevoerd. De rvc verleende decharge aan het 

bestuur.   

In november 2018 heeft de rvc de begroting 2019 goedgekeurd. De rvc ontving elk trimester een 

rapportage over de voortgang van de activiteiten uit het jaarplan en de besteding van de 

middelen.  

Auditcommissie in 2018 

De auditcommissie vergaderde in 2018 twee keer. Onderwerpen in deze vergaderingen waren de 

eigen werkwijze, het voorbereiden van de bespreking in de vergadering van de raad van 

commissarissen en het formuleren van een advies over het accountantsverslag 2017, het 

jaarverslag en de jaarrekening 2017, de managementletter 2017, de begroting 2019, het jaarplan 

en de balanced scorecard 2019 en het controle plan 2019. De audit commissie sprak eenmaal 

met de intern controller buiten aanwezigheid van de bestuurder als controle op de door het 
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bestuur aangeleverde informatie. Ook de “soft controls” in de organisatie kwamen in het gesprek 

aan de orde.  

Verder sprak de auditcommissie over de voortgang van het controleplan en de wensen van de 

raad voor de verslaglegging van de interne audits en de evaluatie van de treasurycommissie. 

7.5 Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties 

De rvc stelt zich primair door de trimesterrapportages en mondeling door de bestuurder op de 

hoogte van de volkshuisvestelijke prestaties van de corporatie. De Aedes benchmark waarin 

efficiency en klantgerichtheid van de corporatie vergeleken worden met de branche, wordt in de 

vergadering besproken.  

In de vergaderingen worden bij de bestuursmededelingen ook de voortgang en inhoud van de 

prestatieafspraken met huurdersorganisatie en de gemeente Leusden en de inhoud van de 

bestuurlijke overleggen met de gemeente besproken. Ook zijn deze onderwerp van gesprek in 

het periodieke overleg tussen bestuur en voorzitter. 

Verder stonden in 2018 op de agenda de goedkeuring van de aankoop van een stuk grond bij de 

Lisidunahof voor de bouw van sociale huurwoningen; het investeringsbesluit voor zes sociale 

huurwoningen in Antares en de verkoop van de medische plint Tolgaarde. Verder nam de raad 

kennis van de inrichting van het risicomanagement bij WSL. 

Volkshuisvestelijk verslag 

Woningstichting Leusden heeft een volkshuisvestelijk verslag opgesteld, waaruit blijkt dat zij zich 

houdt aan de wettelijke begrenzing van haar taken en waarin staat hoe Woningstichting Leusden 

uitvoering geeft aan afspraken met de gemeente en met huurders. Het verslag besteedt verder 

aandacht aan de dialoog met stakeholders. De toewijzing van woningen en de besteding van 

middelen worden verantwoord. 

Klachtenbehandeling 

De directeur-bestuurder heeft in 2018 twee geschillen aan de raad gerapporteerd. Deze worden 

in 2019 door de Geschillencommissie behandeld. Woningstichting Leusden legt klachten over 

dienstverlening schriftelijk vast en volgt de afhandeling. Het bestuur bespreekt met de raad 

maatregelen die hij neemt om het aantal klachten terug te brengen en klachten van huurders te 

voorkomen. 

Toezicht op stakeholderdialoog 

Tijdens de rvc-vergaderingen komt de stakeholdersdialoog aan bod bij het agendapunt 

bestuurlijke mededelingen. Leden van de raad zijn aanwezig bij bijeenkomsten met stakeholders. 

In 2018 bij WSL verantwoordt zich, bij de workshops over het nieuwe ondernemingsplan en een 

bijeenkomst met bewonerscommissies en de huurdersorganisatie.  

Bij de jaarlijkse (zomer)bijeenkomst “WSL verantwoordt zich ” doet de corporatie direct aan 

stakeholders verslag van haar maatschappelijke prestaties in het voorgaande verslagjaar. 

De raad heeft tijdens de stakeholdersbijeenkomst met diverse belangenhouders informeel 

gesproken over het beeld van Woningstichting Leusden en heeft daaruit geconcludeerd dat het 

imago van Woningstichting Leusden zeer positief is.  

 

Leden van de raad waren aanwezig bij een jaarlijkse informatiebijeenkomst met de 

gemeenteraad, het College van B&W en de HLVE. De rvc kon ook hier van gedachten wissen met 
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de belangrijkste belanghebbenden van Woningstichting Leusden. Deze jaarlijkse bijeenkomst had 

dit jaar als thema’s nieuwbouw en duurzaamheid en dan vooral de financierbaarheid daarvan op 

de middellange termijn.  

 

Leden van de raad die op voordracht van de huurders zijn benoemd, hebben een reguliere 

vergadering van de HLVE bezocht om te horen wat er zoal speelt en hoe zij de samenwerking met 

de WSL ervaren. 

De remuneratiecommissie overlegde in het kader van de jaarlijkse beoordeling van het bestuur, 

met de voor wonen verantwoordelijke wethouder van de gemeente Leusden en sprak informeel 

met medewerkers over de rol van de bestuurder. Ook is aan de HLVE gevraagd hoe zij de relatie 

met de bestuurder en diens optreden beoordelen. 

7.6 Toezicht op risicobeheersing 

De auditcommissie is bij risicobeheersing vanuit de rvc het eerste aanspreekpunt als het gaat om 

het toezicht. De verantwoordelijkheden van deze commissie ten aanzien van risicobeheersing 

zijn opgenomen in het reglement van de auditcommissie. De auditcommissie besteedt specifiek 

aandacht aan de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. In 2018 ging de 

aandacht van de nieuwe commissie ook uit naar het leren kennen van de organisatie en de 

(financiële) processen.  

Toezicht op verbindingen 

In 2006 zijn Leusden Vastgoed Holding BV en Leusden Vastgoed BV 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 in het verleden opgericht om 

de mogelijkheid te hebben bedrijfsactiviteiten onder te brengen die een risico met zich 

meebrengen. Er vinden tot nu geen activiteiten plaats via de Bv’s. Het bestuur van- en toezicht op 

beide deelnemingen is geregeld in het ‘Reglement raad van commissarissen en bestuur 

Woningstichting Leusden’.  

7.7 De werkgeversrol van de raad 

Invulling werkgeversrol voor bestuur 

De rvc ziet de werkgeversrol als een belangrijke rol. De bestuurder bestuurt de organisatie. De 

rvc is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de 

bestuurder, beoordeelt het functioneren en stelt zijn arbeidsvoorwaarden vast.  

De raad ziet erop toe dat de bestuurder naar behoren functioneert (onder andere een bij de 

organisatie passende bestuursstijl en -cultuur hanteert), wet- en regelgeving naleeft en werkt aan 

het behalen van resultaten gericht op het realiseren van de doelstellingen van Woningstichting 

Leusden. De raad realiseert zich daarbij dat goed bestuur voor een groot deel niet in regels of 

richtlijnen is te vatten, maar draait om cultuur, gedrag, leiderschap, professionaliteit en discussie 

over-, afwegingen bij- en handelen naar normen en waarden.  
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De leden van de remuneratiecommissie voeren jaarlijks een beoordelingsgesprek met de 

directeur-bestuurder en adviseren de rvc over beoordeling en bezoldiging. De raad richt de 

functionerings- en beoordelingscyclus zodanig in dat ook invulling wordt gegeven aan de zachte 

kant. Om zicht te hebben op het functioneren en de ontwikkeling van de bestuurder beperkt de 

raad zich niet tot zijn eigen waarneming, maar wint informatie in bij medewerkers en externe 

stakeholders. 

Beoordelingskader en beoordeling 

De raad van commissarissen functioneert als werkgever van mevrouw M.F. Brewster als 

directeur-bestuurder van Woningstichting Leusden. Mevrouw Brewster is in 2013 aangesteld 

voor een periode van vier jaar. In 2017 besloot de raad na overleg met haar, tot herbenoeming 

voor een nieuwe periode van vier jaar. 

 

De honorering van directeur-bestuurder past binnen de kaders van de Wet Normering 

Topinkomens die geldt vanaf 1 januari 2014 en het daarop gebaseerde ministeriële besluit 

‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting’.  

 

Op basis van afspraken zoals vastgelegd in het jaarplan van Woningstichting Leusden, overige 

afspraken zoals vastgelegd in het toezichtkader, feedback van de medewerkers en externen en 

de waarnemingen van de rvc, wordt de directeur-bestuurder jaarlijks beoordeeld. De 

resultaatgebieden en competenties zijn opgenomen in het op 24 november 2016 vastgestelde 

functieprofiel. De competenties genoemd in het BTIV zijn leidend in het functieprofiel. 

De remuneratiecommissie van de raad van commissarissen heeft in december 2018 een 

beoordelingsgesprek met mevrouw Brewster gevoerd. Bij de beoordeling zijn de resultaten over 

2018, het oordeel uit de Aedes Benchmark en de KWH beoordelingen betrokken. 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.  

Beloningskader en beloning 

De rvc stelde op 21 april 2016 het beloningsbeleid van het bestuur vast met in achtneming van  

de wettelijke kaders. De beloning wordt in het jaarverslag van Woningstichting Leusden 

gepubliceerd. Het beloningsbeleid staat op de website van WSL. De beoordeling en de beloning 

zijn vastgelegd in het verslag van de remuneratiecommissie. Bij een voldoende beoordeling 

wordt jaarlijks een loonsverhoging toegekend, wanneer de bestuurder het maximum volgens de 

WNT nog niet heeft bereikt.  

Remuneratiecommissie in 2018 

De remuneratiecommissie vergaderde in het verslagjaar driemaal. 

 Voorbereiding beoordeling bestuur 

 Beoordelingsgesprek bestuurder 

 Bezoldiging bestuur en rvc 

7.8 Organisatiecultuur en integriteit 

De raad is van mening dat binnen Woningstichting Leusden een integere en open cultuur heerst 

waarbinnen ruimte is voor reflectie en tegenspraak. Dat blijk ook uit de jaarlijkse workshops 

waarin bestuur en medewerkers discussiëren over (integriteits-)dilemma’s. Uit de gesprekken die 

de raad voerde met de OR en de intern controller blijkt dat de bestuurder het goede voorbeeld 

geeft bij het opbouwen van een cultuur waarin medewerkers elkaar onafhankelijk van hun 
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formele positie, kunnen en durven aanspreken en waarin klanten centraal staan. Deze open 

aanspreekcultuur is er ook in de gesprekken tussen raad en bestuur en maakt het mogelijk ook 

over wat minder makkelijke onderwerpen met elkaar in gesprek te gaan.  

Woningstichting Leusden heeft een interne gedragscode. Deze code beschrijft waarden en 

normen die medewerkers in acht moeten nemen. Ook is er een klokkenluidersregeling (regeling 

melding mogelijke misstanden). Deze zijn gepubliceerd op de website en op het intranet. 

Woningstichting Leusden heeft een externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon 

ontving in 2018 één melding van een medewerker van Woningstichting Leusden. Deze melding 

had betrekking op een geschil tussen twee medewerkers.  

De leden van de raad van commissarissen handelen in de geest van de Gedragscode van 

Woningstichting Leusden. 

7.9 De klankbordfunctie 

Eén van de taken van de raad van commissarissen is de klankbordfunctie voor de directeur-

bestuurder. Naast de toezichthoudende taak en de rol van werkgever beschikt de rvc over het 

vermogen en de houding om het bestuur met raad (gevraagd en ongevraagd) en als klankbord 

terzijde te staan.  

Dit vergt van de rvc nadrukkelijk het vermogen op strategisch niveau te functioneren door zich 

op hoofdlijnen een oordeel te vormen over vraagstukken bij WSL en hierover van gedachten te 

wisselen met de bestuurder, waarbij de juiste balans moet worden gevonden tussen 

betrokkenheid en afstand. Soms is een afstandelijk controlerende raad nodig, soms moet hij juist 

een preventief actieve houding hebben. 

De raad treedt in deze functie op als sparringpartner en adviseur van de bestuurder. Het sparren 

gebeurt bijvoorbeeld in het werkoverleg van de bestuurder met de voorzitter van de rvc, en met 

individuele leden op basis van hun specifieke expertise. 

Dit gebeurde in het verslagjaar over risico’s bij nieuwbouwprojecten, het nieuwe 

ondernemingsplan van Woningstichting Leusden en de relatie met externe toezichthouders. 

7.10 Over de raad van commissarissen 

Profielschets 

De rvc heeft een profielschets opgesteld voor zijn samenstelling en deze geactualiseerd voor de 

vacatures die de raad in 2018 moest opvullen. Hierin is opgenomen dat alle leden van de rvc aan 

een aantal algemene functie-eisen voldoen. Daarnaast is opgenomen dat in de raad diverse 

specifieke deskundigheden aanwezig zijn om het brede spectrum van de woningcorporatie te 

kunnen overzien. In het schema ‘Samenstelling rvc’ is weergegeven aan welk profiel de 

betreffende commissarissen in het verslagjaar voldoen. Het functioneren van de Raad is gebaat 

bij een goede teamsamenstelling en diversiteit. Ook op dit gebied zijn in het profiel criteria 

opgenomen. De individuele leden vullen elkaar qua competenties aan, kunnen in goede 

harmonie met elkaar samenwerken, maar kunnen elkaar ook kritisch aanspreken. 

Samenstelling van de raad van commissarissen in 2018 

De raad heeft in 2018 drie nieuwe leden aangesteld die in 2017 geworven zijn, waaronder een lid 

op voordracht van de huurdersorganisatie, en een lid en voorzitter van de auditcommissie. 
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Bij de werving is geadverteerd in landelijke dagbladen, op landelijke websites en de eigen website 

van Woningstichting Leusden. Voorafgaand aan de benoeming hebben bestuur en OR een 

positief advies afgegeven aan de rvc.  

In de vergadering van november 2017 heeft de raad besloten tot de voorgenomen benoeming 

van drie nieuwe leden per 1 maart 2018 onder voorbehoud van een positieve zienswijze door de 

Aw. De benoeming is in 2018 bekrachtigd nadat voor alle kandidaat-leden een positieve 

zienswijze was afgegeven. 

Voor de nieuwe leden is een introductieprogramma waarin alle relevante onderdelen van de 

functie aan bod komen, zoals beschreven in het Reglement van de raad van commissarissen. Als 

uitbreiding op het (introductie)programma heeft een kennismakingsbijeenkomst met de gehele 

raad plaatsgevonden onder externe begeleiding, waarin de visie op toezicht en motivatie van 

individuele leden en het gesprek daarover centraal heeft gestaan. 

De rvc bestaat op 31 december 2018 uit vijf leden, waarvan twee leden op voordracht van de 

huurdersorganisatie. De profielschets dateert uit 2017 en is te vinden op de website van 

Woningstichting Leusden.  
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Samenstelling van de raad  in 2018 & rooster van aftreden 

Naam Functie   In functie van - tot Her- 

benoembaar 

Drs. G.J. Waterink (1961) Voorzitter RC 1-3-2017 1-3-2021 Ja 

Drs. ing. F.J.E. Schreurs RA (1975) Lid AC 1-3-2018 1-9-2021 Ja 

Mevrouw mr. Sijbrandij-Endert (1979) Lid HV 1-3-2018 1-3-2022 Ja 

Ir. M.T. Jansen (1977) Lid AC 1-3-2018 1-3-2022 Ja 

Mevrouw K. Broekhuizen (1979) Vicevoorzitter  HV-RC 1-9-2016 1-9-2020 Ja 

Dhr. drs. R.J. de Kimpe (1957) Vicevoorzitter RC 1-3-2010 1-3-2018 Nee 

Dhr. J.G. Hofland RE RA (1973) Lid AC  1-3-2010 1-3-2018 Nee 

Dhr. R. Krol (1962) Lid AC-HV 1-3-2010 1-3-2018 Nee 

RC - Remuneratie Commissie 

AC - Auditcommissie 

HV - Huurdersvertegenwoordiging 
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G.J. Waterink  X   X   X   X 
F.J.E. Schreurs   X X   X  

M.A. Sijbrandij-Endert X X      X 

M.T. Jansen      X  X  X  

K. Broekhuizen  X  X      X 

 

Functies en nevenfuncties leden raad van commissarissen in 2018 

De heer drs. G.J. Waterink 

 Eigenaar Waterink Advies en Interim management 

 Vicevoorzitter raad van commissarissen woningstichting de Thuisvester 

 Lid raad van toezicht Marente 

 Gastdocent Radboud Universiteit Nijmegen 

 Lid raad van toezicht stichting het Spectrum 

 Lid van de raad van toezicht van Savant Zorg 

 

De heer drs. ing. F.J.E. Schreurs RA 

 Partner bij Control5 BV 

 Eigenaar Fier Beheer BV  

 Eigenaar Fier Consultancy  

 Kascommissie VvE Kapelweg 157 t/m 167-C te Amersfoort 
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De heer ir. M.T. Jansen 

 Sr. Manager Vastgoed bij Vaster Invest 

 Eigenaar Boslaan vastgoed 

 Vicevoorzitter rvt en lid remuneratiecommissie Woningstichting Weststellingwerf 

 

Mevrouw mr. Sijbrandij-Endert  

 Eigenaar MAS-juristen  

 Lid raad van toezicht Stichting Pulse, sector zorg- en welzijn t/m eind november 2018 

 Vicevoorzitter raad van commissarissen woningbouwvereniging De Woningraat 

 Lid raad van toezicht Stichting Kinderopvang Vianen 

 Coördinator en juridisch adviseur Wetswinkel Utrechtse Waarden  

 

Mevrouw K. Broekhuizen 

 Eigenaar L&B CC 

 Vicevoorzitter raad van commissarissen Veenendaalse Woningstichting 

7.11 Functioneren van de raad 

Integriteit en onafhankelijkheid 

Ieder rvc-lid handelt volgens de integriteitseisen opgenomen in het Reglement raad van 

commissarissen. Door deze te onderschrijven geeft een lid van de raad aan dat hij of zij zich in 

het verleden, het heden en in de toekomst integer en in overeenstemming met de hiertoe 

opgestelde wet- en regelgeving en bedrijfsregels heeft en zal gedragen.  

Toezichthouders melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de rvc 

en aan de overige leden van de raad. In het verslagjaar zijn er geen tegenstrijdige belangen 

gemeld. 

De rvc is zo samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang 

dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en hun taak naar behoren kunnen 

vervullen. De leden van de rvc hebben geen nevenfuncties die strijdig zijn met het belang van 

Woningstichting Leusden.  

Aanspreekbaarheid 

De rvc hecht grote waarde aan zijn aanspreekbaarheid. De rvc is aanspreekbaar op- en legt 

inhoudelijk verantwoording af over het gehouden toezicht.  

Meldingsplicht 

Voor raden van commissarissen geldt op basis van de nieuwe regelgeving een brede 

meldingsplicht. Bij financiële problemen, dreigende sanering, het ontbreken van financiële 

middelen voor het voortzetten van verbindingen, twijfel over de integriteit bij beleid of beheer bij 

de corporatie, rechtmatigheidskwesties of bijvoorbeeld het niet halen van de toewijzingsnormen, 

dienen de raden van commissarissen dit direct te melden aan de Autoriteit woningcorporaties. In 

2018 heeft de rvc van Woningstichting Leusden geen meldingen gedaan bij de Autoriteit 

woningcorporaties. 
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Informatievoorziening 

De raad van commissarissen 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. 

 

De rvc ziet erop toe dat de ontvangen informatie de relevante aspecten laat zien op financieel, 

volkshuisvestelijk, maatschappelijk en organisatorisch gebied en op het gebied van de 

dienstverlening aan de klanten van Woningstichting Leusden. 

Om zijn taken goed te kunnen vervullen heeft de raad zich in 2018 regelmatig mondeling en 

schriftelijk door de directie laten informeren over de volgende specifieke onderwerpen:  

 Ontwikkeling en risico’s nieuwbouwprojecten 

 Voortgang exploitatie MFC Antares 

 Investeringen duurzaamheid 

 Ondernemingsplan 2019-2022 

 Relatie stakeholders 

 Audits door intern controller 

 Jaarverslag en jaarrekening  

 Management letter en accountantsverslag 

 Trimesterrapportages 

 Begroting en jaarplan, Balanced scorecard 

 Huurdersparticipatie 

 Bod op de woonvisie en prestatieafspraken 

 

Er is periodiek bilateraal overleg tussen de voorzitter van de raad van commissarissen en de 

directeur-bestuurder over actuele ontwikkelingen. Ook de agendavoering van de 

raadsvergaderingen komt hierbij aan de orde.  

De raad laat zich ook informeren door relevante stakeholders binnen en buiten de organisatie. 

De rvc zorgt er voor dat zelfstandig informatie wordt ingewonnen over de gang van zaken bij 

Woningstichting Leusden, zowel op formele als informele wijze. Zo zijn er gesprekken met, de 

ondernemingsraad, medewerkers, de huurdersorganisatie, de controller en de accountant. 

Leden van de rvc liepen stage bij medewerkers van Woningstichting Leusden. 

De rvc ervaart de contacten met de huurdersorganisatie en de OR als zeer belangrijk omdat 

daarmee vanuit verschillende perspectieven informatie wordt verkregen over het functioneren 

van Woningstichting Leusden. 

 

De rvc is van oordeel dat de planning- en control cyclus van Woningstichting Leusden goed 

functioneert en toereikende informatie genereert voor de toezichthoudende taak van de rvc. De 

specifieke doelen die de organisatie zich in een jaar stelt, worden in goed meetbare prestatie-

indicatoren gedefinieerd en er wordt bijgestuurd als daar aanleiding toe is. Verandering van 

omgeving – zoals wijziging van wetgeving – wordt systematisch bijgehouden en de implementatie 

van veranderingen wordt beheerst. 

 

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 
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waarvan de raad van commissarissen actief lid is, via de nieuwssites en het magazine van 

branchevereniging Aedes. 

 

De leden van de rvc namen in 2018 deel aan een bijeenkomst met leden van de gemeenteraad, 

College van B&W en het bestuur van HLVE, aan de stakeholdersbijeenkomst en aan een 

ontmoeting met bewonerscommissies. Leden liepen stage op een bedrijfsonderdeel bij WSL en 

maakten zo informeel kennis met de organisatie en konden zich een beeld vormen van hoe 

medewerkers de organisatie ervaren. Om de lokale informatievoorziening te organiseren is in 

2018 een digitale knipselkrant met relevant lokaal en regionaal nieuws voor de leden van de raad 

opengesteld. 

Kennismakingsbijenkomst  

Vanwege het aantreden van drie nieuwe leden in 2018, organiseerde de remuneratiecommissie 

een kennismakingsbijeenkomst onder externe begeleiding, waar de leden van de raad 

kennismaakten met elkaar, de nieuwe leden werden geïntroduceerd in het reilen en zeilen van 

Woningstichting Leusden vanuit het perspectief van de raad en waar de leden met elkaar konden 

afstemmen hoe zij willen samenwerken en hoe zij gezamenlijk het toezicht op het bestuur en de 

besturing van de corporatie vorm willen geven.  

Lidmaatschappen 

De leden van de rvc zijn lid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Ze 

ontvangen diverse vaktijdschriften en brochures. De leden worden daarnaast in de gelegenheid 

gesteld om opleidingen te volgen. 

Zelfevaluatie 

De rvc evalueerde december 2018 het eigen functioneren (in termen van effectiviteit) en dat van 

individuele leden van de rvc onder externe begeleiding. Waar nodig zijn afspraken gemaakt met 

betrekking tot het functioneren van (leden van) de raad. Ook de onderlinge samenwerking in de 

rvc en de relatie met het bestuur is onderwerp van de evaluatie. Met de bestuurder is als 

onderdeel van de zelfevaluatie een open gesprek gevoerd over de rollen van rvc en bestuur en 

over de relatie. 

Permanente Educatie (PE) 

Toezichthouders en directeur-bestuurders van woningcorporaties zijn verplicht tot Permanente 

Educatie (PE). Zo blijven ze zich ontwikkelen voor een goede uitvoering van hun taak. Het gaat om 

het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden en houding en gedrag die nodig zijn om de 

verantwoordelijkheden en taken effectief te kunnen uitvoeren. 

Interne toezichthouders van corporaties die lid zijn van de Vereniging van Toezichthouders in 

Woningcorporaties (VTW) moeten jaarlijks 5 PE-punten halen. In een kalenderjaar behaalde PE-

punten meer dan de geldende PE-norm, kunnen meegenomen worden naar het volgende jaar.1 

Voor 2018 hebben de toezichthouders van Woningstichting Leusden het volgende aantal PE-

punten behaald. Zij voldoen daarmee aan de norm. 

 

                                                        
1 Bron: website VTW 
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Naam toezichthouder Aantal behaalde PE-

punten 2017 

Aantal behaalde PE-

punten 2018 

Minimaal te behalen 

in 2018 

G.J. Waterink 8 22 2 

M.T. Jansen n.v.t. 10 4 

F.J.E. Schreurs n.v.t. 16 4 

M.A. Sijbrandij-Endert 26 - 0 

Mw. K. Broekhuizen  6 20 4 

 

Bezoldiging 

voorzitters van raden van commissarissen mogen volgens de Wet Normering Topinkomens 

(WNT2) maximaal 15 % van een bestuurderssalaris als vergoeding ontvangen. De honorering van 

overige leden van de raad kan volgens de WNT2 maximaal 10 procent van het maximaal 

geldende bestuurderssalaris bedragen.  

De VTW heeft een bindende beroepsregel (april 2015) vastgesteld tot matiging van de beloning 

van commissarissen van woningcorporaties. De voorzitter van een raad van commissarissen mag 

maximaal 11,55 % van het maximum van het bestuurderssalaris ontvangen en andere rvc-leden 

7,7 %. VTW-leden zijn verplicht zich aan deze regel te houden. De raad van commissarissen van 

Woningstichting Leusden conformeert zich aan deze regel.  

De raad van commissarissen heeft besloten haar beloning voor 2018 conform de beroepsregel 

van de VTW vast te stellen op: € 10.500 voor leden en € 15.750 voor de voorzitter. Daarnaast is 

een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De kosten hiervoor bedragen € 5,65 per lid. De 

honorering van commissarissen wordt op de website van Woningstichting Leusden gepubliceerd. 

Naast de bezoldiging stelt Woningstichting Leusden middelen ter beschikking voor activiteiten op 

het gebied van professionalisering en deskundigheidsbevordering (permanente educatie), de 

zelfevaluatie en onbelaste kosten die de individuele commissaris, uit hoofde van zijn/haar 

functie, maakt. De corporatie voldoet ook de kosten voor de aansprakelijkheids- en 

rechtsbijstandsverzekering die zij heeft afgesloten voor de leden van de raad van 

commissarissen in verband met het uitoefenen van de functie. 

De raad stelde de bezoldiging 2018 vast op 15 februari 2018.  

Vergaderingen, overig 

De raad vergaderde in 2018 vijf keer met de directeur-bestuurder. Voorafgaand aan 

deze vergaderingen vond een besloten vooroverleg plaats. De agenda van de vergaderingen 

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 deskundigen uit de organisatie 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, medewerkers van Woningstichting 

Leusden of externe adviseurs. 
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De belangrijkste besluiten die de raad van commissarissen heeft genomen zijn:  

Besluiten over het functioneren van de raad van commissarissen 

 Bekrachtigen van de (voorgenomen) benoeming van mevrouw Sijbrandij, de heer 

Schreurs en de heer Jansen tot lid van de raad van commissarissen; 

 Benoeming mevrouw Broekhuizen tot vicevoorzitter van de raad; 

 Benoeming mevrouw Broekhuizen tot voorzitter van de remuneratiecommissie en de 

heer Waterink tot lid van de remuneratiecommissie; 

 Benoeming van de heren Schreurs en Jansen tot respectievelijk voorzitter en lid van de 

audit commissie; 

 Regeling vervanging bij ontstentenis en belet van de rvc vastgesteld; 

 Aanpassing rooster van aftreden rvc. 

Goedkeuring van bestuursbesluiten 

 Ondernemingsplan 2019-2022, Betrokken en Dichtbij; 

 Investering aankoop grond Lisiduna; 

 Investering 6 woningen Antares; 

 Begroting 2018; 

 Statutenwijziging WSL inclusief naamswijziging raad van toezicht in raad van 

commissarissen; 

 Aanpassing Bestuursreglement naar aanleiding van wijziging statuten. 

Overige besluiten 

 Vaststellen Jaarverslag en jaarrekening 2017 van Woningstichting Leusden; 

 Vaststellen van de bezoldiging van het bestuur en de rvc 2018. 

7.12 Tot slot 

Vooruitblik 

In 2019 is voor Woningstichting Leusden het eerste uitvoeringsjaar van het nieuwe 

ondernemingsplan Dichtbij en Betrokken. De raad van commissarissen2 actualiseert haar 

Toezichtvisie met inachtneming van dit plan.  

Met de gemeente zijn in 2015 afspraken gemaakt over het versneld bijbouwen van sociale 

huurwoningen om de druk op de woningmarkt te verlichten. Ook in 2019 zetten wij onze 

middelen in om deze afspraak te realiseren. Een uitdaging daarbij zijn de gestegen en nog steeds 

stijgende bouwprijzen. De raad beziet alle voornemens tot realisatie mede het licht van haar 

zorgplicht voor de financiële continuïteit van WSL.  

Dankwoord 

De raad van commissarissen bedankt alle medewerkers van Woningstichting Leusden van harte 

voor hun inzet in 2018. De raad heeft waardering voor de resultaten van bestuur en organisatie. 

Er werden 54 nieuwe woningen voor onze doelgroep opgeleverd waarmee, in lijn met de 

prestatieafspraken, een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan zowel de kwaliteit als de 

kwantiteit van de volkshuisvesting in de gemeente en de regio.  

                                                        
2 Naamswijziging per 1-1-2019 
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Slotverklaring 

Het bestuur heeft het jaarverslag over 2018 opgesteld, met daarin opgenomen de jaarrekening. 

Mazars Accountants N.V. heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende 

controleverklaring. De raad van commissarissen kan zich verenigen met het jaarverslag van het 

bestuur. De raad van commissarissen verleent het bestuur décharge voor het gevoerde beleid, 

en stelt de jaarrekening vast. 

De middelen van Woningstichting Leusden zijn uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting 

besteed. Onze activiteiten richten zich alleen op volkshuisvesting en leefbaarheid in de gemeente 

Leusden, in overeenstemming met de statuten van de stichting. Onze woningen liggen binnen 

het statutaire werkgebied. Wij hebben geen risicovolle posities ingenomen bij onze beleggingen 

en verbintenissen.  

De rvc en zijn individuele leden verklaren integer en onafhankelijk te hebben gehandeld.  

 

Ondertekening 

 

Dit verslag is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningstichting Leusden: 

Te Leusden,  

 

 

 

 

 

G.J. Waterink   F.J.E. Schreurs   M.T. Jansen 

voorzitter   voorzitter AC 

 

 

 

 

 

 

M.A. Sijbrandij-Endert   K. Broekhuizen 

     vicevoorzitter 

 

 

 

Bestuur Woningstichting Leusden 

 

 

 

 

 

 

M.F. Brewster  



Jaarverslag 2018 – Woningstichting Leusden  pagina 55 

 

8 Kengetallen 

Vastgoed 
     

 

   2018    2017   2016   2015    2014 

Woningen/woongebouwen 

     

aantal verhuureenheden (VHE) 

     in beheer 2.733 2.604 2.614 2.574 2.553 

in voorraad 1 1 4 2 2 

in exploitatie 2.645 2.516 2.526 2.486 2.465 

Gemiddelde WOZ-waarde per VHE 190.999 181.460 180.776 179.820 

   

178.063 

      Mutaties in het woningbezit  

     Aantal opgeleverd 54  3  50  42  10  

Aantal gekocht 85  11  12  3  3  

Aantal verkocht* 16  24  20  18  126  

Aantal gesloopt/uit beheer 1  0  0  0  0  

Totaal mutaties 122 (10)  42  27 (113)  

      *) Specificatie aantal verkopen 

     Meerkeuzewoningen (MKW) - Koopgarant 10  14  8  17  32  

Definitieve verkoop 6  10  12  1  94  

Overige verkopen 0  0  0  0  0  

Totaal verkopen 16  24  20  18  126  

  

  

   Aantal woningen naar huurprijsklassen 

     (volgens huurprijsklassen BBSH) 

     Goedkope huur (tot € 414) 162  170  162  159  162  

Betaalbare huur  1.657  1.651  1.574  1.550  1.526  

Dure huur (meer dan € 635,) 787  762  859  845  839  

 

2.606 2.583  2.595  2.554  2.527  

      Onderhoud 

     

Kosten niet-planmatig onderhoud/VHE     367     336 

            

341       355      256  

Kosten planmatig onderhoud/VHE                1.177    1.265 1.048    940    1.066  

Totaal kosten onderhoud/VHE    2.138    1.601    1.389    1.389    1.322  

      Prijs/kwaliteitsverhouding 

     Gemiddeld aantal punten WWS per VHE 167  167  168  168  174  

Gemiddelde netto-huurprijs per jaar / VHE 6.772  7.041  7.013  7.126  6.611  

      Dienstverlening 

     Aantal ingeschreven woningzoekenden 

    

3.466  

Nieuwe verhuringen 206  170  202  218  153  

Mutatiegraad in %     7,1      6,5      7,7      8,5         6,0  

Huurachterstand zittende huurders in % 0,20% 0,28% 0,28% 0,46% 0,73% 

Huurderving in % (inclusief 

verkoopleegstand) 0,4% 0,5% 0,4% 0,6% 1,5% 
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2018 2017 2016 2015 2014 

Financiën 

     
      Vermogen en rendement 

     Solvabiliteit in % 67,6% 67,4% 61,9% 61,0% 19,2% 

Liquiditeit  

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

Rentabiliteit eigen vermogen in % 13,1% 20,0% 3,7% 4,0% 16,2% 

Rentabiliteit vreemd vermogen % 3,1% 3,2% 3,3% 3,4% 3,5% 

Rentabiliteit totaal vermogen in % 9,2% 12,0% 3,6% 4,5% 7,8% 

ICR 1,61  3,26  2,8  2,9  2,0  

LtV 23% 26% 32% 34% 

 Dekkingsratio 19% 17% 20% 22% 

 

      Balans en winst- en verliesrekening 

     Eigen vermogen/VHE 126.679  117.025  97.244  95.092  15.178  

Totaal opbrengsten/VHE 7.970  8.042  8.011  7.595  10.142  

Financiële baten en lasten  

(excl. waardemutatie)/VHE (1.001) (1.118) (1.179) (1.304) (1.437) 

Jaarresultaat/VHE 15.397  19.486  3.514  3.682  2.120  

      Personeel 

     Aantal medewerkers in dienst 31-12 (1) 28  30  31  33  33  

Gemiddeld aantal formatieplaatsen (incl. inhuur) 24,1  25,4  25,8  26,9  31,1  

Gemiddeld aantal formatieplaatsen per 1000 VHE 8,8  9,8  9,9  10,4  12,2  

Ziekteverzuim 1,9% 3,0% 2,6% 3,1% 6,8% 

      (1) Een aantal medewerkers werken voor meerdere corporaties. Dit zijn de 

woningstichtingen: 

   Barneveld, Leusden, Nijkerk en Vallei Wonen in Woudenberg. 
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Jaarrekening  
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9 Balans 
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10 Winst & Verliesrekening 
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11 Kasstroomoverzicht (in € ) 
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De rente op leningen is de aan geldverstrekkers daadwerkelijk betaalde rente in 2018. De 

vennootschapsbelasting zijn de aan de belastingdienst betaalde bedragen voor de voorlopige 

aanslagen 2017 en 2018. De investeringsuitgaven zijn de aan aannemers betaalde bedragen voor 

in 2018 gestarte en opgeleverde projecten. In de verkoopopbrengsten zijn ook de ontvangen 

bedragen uit koopgarant opgenomen.  
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12 Waarderingsgrondslagen 

12.1 Algemene grondslagen 

12.1.1 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. 

Kamer van Koophandel 41188040. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie van 

woningen voor de sociale huursector. De stichting is werkzaam binnen de juridische wetgeving 

vanuit de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). Twee bv’s 

(Leusden Vastgoed Holding BV en Leusden Vastgoed BV) zijn opgenomen als deelneming omdat van 

consolidatie wordt afgezien, vanwege de te verwaarlozen betekenis. 

12.1.2 Regelgeving 

De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met het Besluit Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting. In dit besluit wordt BW2 Titel 9 voorgeschreven, behoudens enkele uitzonderingen 

van specifieke aard. De jaarrekening 2018 is gebaseerd op de herziene Richtlijn voor de 

Jaarverslaggeving 645 ‘Toegelaten Instellingen volkshuisvesting’.  

Toelichtingen op posten in de balans, winst-en-verliesrekening worden in de jaarrekening 

genummerd. 

12.1.3 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, behalve wanneer deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen 

vermogen worden opgenomen, in dat geval wordt de belasting in het eigen vermogen 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%. 
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Saldering van latenties vindt plaats wanneer en voor zover voldaan wordt aan de wettelijke 

bepalingen hierover 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). 

12.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

12.2.1 Algemeen 

Voor zover niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. 

Hierbij wordt op vorderingen, als dit noodzakelijk is, een voorziening wegens mogelijke 

oninbaarheid in mindering gebracht. 

12.2.2 Verwerking verplichtingen 

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen ook 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 over verplichtingen met betrekking tot toekomstige herstructureringen en 

toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het 

besluitvormingsproces van WSL rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke 

verplichting is sprake wanneer de formalisering van de definitieve ontwerpfase en afgeleid, het 

aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden. 

12.2.3 Vastgoedbeleggingen 

Vastgoed in exploitatie 

Uitgangspunten en grondslagen voor toerekening van activa, verplichtingen, baten, lasten en 

kasstromen aan de Daeb-tak en de niet-Daeb-tak. Het vastgoed in exploitatie wordt op basis van het 

in 2017 door de Autoriteit woningcorporaties goedgekeurd definitief scheidingsvoorstel plus 

eventuele verkopen binnen de Toegelaten Instelling tussen de Daeb- en niet-Daeb-tak 

geclassificeerd naar Daeb- en niet-Daeb-vastgoed. Voor de toerekening van activa, verplichtingen, 

baten, lasten respectievelijk kasstromen aan deze Daeb-tak of niet-Daeb-tak is 

de volgende methodiek toegepast:  

 Wanneer activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen volledig toezien op 

Daeb- of niet-Daeb-activiteiten, zijn deze volledig aan de Daeb-tak respectievelijk niet-Daeb-

tak toegerekend; 

 Wanneer deze toezien op zowel Daeb- als niet-Daeb activiteiten, zijn deze op basis van een 

verdeelsleutel toegerekend. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel Daeb-

verhuureenheden ten opzichte van het aandeel niet-Daeb-verhuureenheden. De 

verdeelsleutel is gebaseerd op 100 m2 niet woningen is factor 1 elke woning heeft ook een 

factor 1; 

 Vorderingen, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen uit hoofde van 

vennootschapsbelasting worden toegerekend aan de Daeb- of niet-Daeb-tak op basis van 

het fiscale resultaat, met toerekening van de voordelen van de fiscale verhuureenheden. 

Latente belastingen voor compensabele verliezen worden opgenomen in de tak waar sprake 

is van compensabele verliezen. Latente posities uit hoofde van waarderingsverschillen 

tussen commercieel en fiscaal worden gealloceerd naar de Daeb- of niet-Daeb-tak op basis 
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van de relatieve verdeling van het aantal verhuureenheden. De onroerende zaken in 

exploitatie worden op objectniveau geclassificeerd naar Daeb en niet-Daeb vastgoed. Het 

Daeb vastgoed in exploitatie omvat woningen met een aanvangshuur onder de 

huurtoeslaggrens, het maatschappelijk vastgoed en het overige Daeb vastgoed. De 

huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 januari 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 

Waardering bij eerste verwerking Daeb en niet-Daeb vastgoed  

Bij de eerste verwerking wordt het Daeb vastgoed in exploitatie en het niet-Daeb vastgoed in 

exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten minus eventuele investeringssubsidies. De 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe kosten en de 

hieraan direct toerekenbare kosten 

Waardering na eerste verwerking 

Vastgoed in exploitatie wordt op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste 

verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde, die 

overeenkomstig artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 plaatsvindt 

volgens de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen 

volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’. Woningstichting Leusden 

hanteert (voor het merendeel van haar onroerende zaken in exploitatie) de basisversie van het 

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. In de basisversie wordt de waardering van het 

vastgoed op portefeuilleniveau en de daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve modelmatig 

bepaald. Bij deze waardering is geen taxateur betrokken met uitzondering van BOG/MOG/ZOG, dat 

op full versie wordt gewaardeerd. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig bepaalde 

actuele waarde van het vastgoed afwijkt van de actuele waarde die met betrokkenheid van een 

taxateur tot stand zou zijn gekomen. 

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.  

Uitgangspunten marktwaarde 

De bepaling van de marktwaarde gebeurt op basis van het Handboek modelmatig waarderen 2018. 

Het bedrijfsonroerend goed, zorgonroerendgoed goed en maatschappelijk onroerend goed wordt 
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afzonderlijk getaxeerd volgens de uitgangspunten van het Handboek modelmatig waarderen 2018. 

Woningen worden gewaardeerd op basis van de basisversie van het handboek. 

Parameters marktwaarde 

 2019 2020  2021 2022 

Prijsinflatie 2,5% 2,3% 2,2% 2,0% 

Looninflatie 2,9% 2,8% 2,7% 2,5% 

Leegwaarde 5,45% 2,0% 2,0% 2,0% 

Verhuurderheffing 0,561% 0,592% 0,592% 0,593% 

 

 Instandhoudingsonderhoud € 594 - € 1.078 per woning; mutatieonderhoud € 663 - € 883 per 

woning. Onderhoud niet woningen € 5,40 - € 10,80 per m2. 

 Beheerkosten € 428 - € 436 per woning en 2%-3% voor niet woningen. 

 Gehanteerde vrijheidsgraden BOG/MOG/ZOG 

 De markthuur is gebaseerd op referentietransacties (BOG/MOG) en de huurwaarde per 

eenheid op basis van referentietransacties of inschatting op basis van vergoeding vanuit 

normatieve huisvestingscomponent (ZOG). 

 De exit yield is gebaseerd op een resterende waarde per m² b.v.o. / grondwaarde op basis 

van de vigerende bestemming in relatie tot de nog resterende looptijd van het contract 

(BOG/MOG/ZOG). 

 Disconteringsvoet aangepast op grond van referentietransacties in relatie tot de risico’s op 

de kasstroom die voortkomen uit de verhuursituatie, objecteigenschappen, bestemming en 

alternatieve aanwendbaarheid (BOG/MOG/ZOG). 

 De mutatiekans is gebaseerd op de verhuursituatie in verhouding tot marktconforme 

huurcondities (BOG/MOG/ZOG). 

 Het BOG/MOG/ZOG is per 31 december 2018 door een externe taxateur getaxeerd op basis 

van de full versie. De waarde van dit vastgoed is getaxeerd op € 32 mln.  

 De gehanteerde vrijheidsgraden zijn in onderstaande tabel opgenomen. 

 

 



Jaarrekening 2018 – Woningstichting Leusden  pagina 67 

 

Grondslagen voor de bepaling van de beleidswaarde  

Het WSW en de Aw hebben in het kader van het nieuwe integraal toezichtskader besloten om met 

ingang van het boekjaar 2018 de in voorgaande jaren gehanteerde bedrijfswaarde te vervangen 

door een nieuw waardebegrip, de beleidswaarde. Corporaties vermelden m.i.v. het jaarverslag 2018 

de beleidswaarde in plaats van de bedrijfswaarde in de toelichting van de jaarrekening. In het 

bestuursverslag wordt een beleidsmatige beschouwing opgenomen.  

De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Woningstichting Leusden en beoogt inzicht te geven in 

de verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. Onder de 

beleidswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa 

(kasstroom genererende eenheden) toe te rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het 

beleid van Woningstichting Leusden. De grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in 

exploitatie (zelfstandige- en onzelfstandige woongelegenheden) komen overeen met de 

grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, met uitzondering van:  

1. Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, dus geen rekening houden met een 

uitpondscenario en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in 

exploitatie.  

2. Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het 

ingeschatte moment van (huurders)mutatie. De streefhuur betreft de huur die volgens het 

beleid van de corporatie bij mutatie in rekening wordt gebracht, passend binnen de 

geldende wet- en regelgeving, feitelijke beklemmingen en prestatieafspraken met 

gemeenten. Woningstichting Leusden hanteert in haar beleid een streefhuur van 76% van 

de maximaal redelijke huur.  

3. Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het 

(onderhouds)beleid van de corporatie en het als onderdeel daarvan vastgestelde meerjaren 

onderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats van onderhoudsnormen in de 

markt. Woningstichting Leusden hanteert hierbij de volgende uitgangspunten ten opzichte 

van de marktwaarde. Voor onderhoud wordt rekening gehouden met € 1.510 per woning.  

4. Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerlasten in plaats van marktconforme lasten 

ter zake. Hieronder worden verstaan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te 

relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten van de corporatie en zoals deze worden 

opgenomen onder het hoofd ‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening. 

Woningstichting Leusden hanteert hierbij de volgende uitgangspunten ten opzichte van de 

marktwaarde. Beheerskosten € 1.237 per woning. 

 

De beleidswaarde van BOG / MOG / ZOG is gelijk aan de marktwaarde en hierbij wordt dus 

verondersteld dat de marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten.  

Woningstichting Leusden hanteert de volgende uitgangspunten in de beleidswaarde: 

  eind 2018 

Streefhuur van  € 644 

% van de maximale huur 76% 

Onderhoudsnorm € 1.510 

Beheerlasten € 1.237 

Discontovoet 5,5%-6,56% 
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Voor zover afwijkend voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde 

uitgangspunten, zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie - zoals 

toegepast voor de bepaling van de beleidswaarde van de activa in exploitatie - afgeleid van de 

meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten en de lasten van verhuur & beheer) 

en geënt op de wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV artikel 151.  

Woningstichting Leusden heeft hierbij uitgangspunten bepaald die mede van invloed zijn op de 

beleidswaarde. Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn daarom van invloed op deze waarde. 

 

Toelichting bij activa in exploitatie: sensitiviteitsanalyse  

In onderstaande tabel wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van de 

uitgangspunten voor de beleidswaarde heeft op de beleidswaarde: 

  

effect op 

beleidswaarde totaal 

Beleidswaarde   € 228.672 

Discontovoet 0,5% hoger -€ 28.005   

Streefhuur € 65 lager -€ 19.402   

Beheer en onderhoudskosten € 250 

hoger -€ 8.758   

Subtotaal   -€ 56.165 

Totaal beleidswaarde    € 172.507 

 

De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in ontwikkeling 

is. Verdere ontwikkeling van dit waardebegrip door de Aw en WSW zal kunnen leiden tot 

aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden, denk aan de nadere aanscherping van het 

begrip onderhoud / verbetering en beheerlasten. 

Toelichting bij activa in exploitatie of eigen vermogen 

Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van het 

vastgoed in exploitatie  

Vastgoed in exploitatie  

Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde eind 2018 bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

  x € 1.000 x € 1.000 

Marktwaarde in verhuurde staat   € 430.047 

Beschikbaarheid (door exploiteren) € 29.296   

Betaalbaarheid (huur) € 97.124   

Betaalbaarheid (verhuurderheffing) € 26.659   

Kwaliteit (onderhoud) € 16.984   

Beheer (beheerkosten) € 31.313   

Subtotaal   € 201.375 

Beleidswaarde   € 228.672 
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Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie  

Dit betreffen complexen in aanbouw die worden gewaardeerd tegen uitgifteprijzen 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. Dit is de marktwaarde, handboek modelmatig 

waarderen basis versie. -Verder 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. Wanneer 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. 

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. Bijzondere waardeverminderingen worden 

doorgevoerd als hier aanleiding toe is. 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Onroerende zaken, die in het kader van de koopgarantregeling 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 

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 wordt 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 koopgarantregeling 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 korting 15%, 20% of 25%; 

 Woningstichting Leusden heeft een terugkoopplicht; 

 mutatie van de taxatiewaarde bij terugkoop wordt gedeeld door erfpachtlater en 

erfpachthouder. 
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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. 

12.2.4 Financiële vaste activa 

Deelnemingen 

De deelnemingen waarin de stichting invloed van betekenis heeft, zijn gewaardeerd tegen netto 

vermogenswaarde. Voor zover hiervan geen sprake is en de deelnemingen van verwaarloosbare 

betekenis zijn, worden de deelnemingen gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Verwaarloosbare 

betekenis wordt geacht aanwezig te zijn wanneer er géén feitelijke bedrijfsactiviteiten in de 

deelneming plaatsvinden. 

12.2.5 Voorraden 

Vastgoed bestemd voor verkoop 

De voorraad wordt gewaardeerd tegen kostprijs of lagere reële waarde. 

12.2.6 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. Wanneer 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. 

 

In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen, de uit projectontwikkeling voortkomende 

projecten wanneer 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. 

12.2.7 Vorderingen 

Algemeen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs, rekening houdend met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. De vorderingen 

hebben een resterende looptijd van maximaal 1 jaar. 
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Huurdebiteuren 

Huurdebiteuren worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs, rekening houdend met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid gebaseerd op een 

dynamische benadering. 

12.2.8 Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit 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. 

12.2.9 Eigen vermogen 

Per 31 december 2018 is in totaal € 255 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen 

vermogen begrepen (2017: € 223 miljoen), zijnde het verschil tussen de marktwaarde in verhuurde 

staat van het vastgoed in exploitatie en de kostprijs. De waardering van dit vastgoed is in 

overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen bepaald en is daarmee conform de in 

de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten 

geldend ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving.  

Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is een bedrag van € 

202 miljoen in het eigen vermogen begrepen dat op basis van het beleid van de corporatie niet kan 

worden gerealiseerd. De realisatie van het verschil tussen marktwaarde en beleidswaarde is sterk 

afhankelijk van het te voeren beleid van Woningstichting Leusden. De mogelijkheden voor de 

corporatie om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in 

verhuurde staat van het Daeb-bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke 

maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de 

behoefte aan sociale (Daeb) huurwoningen. Omdat de doelstelling van de corporatie is om 

duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal 

van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. Daarnaast zal bij 

mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd tot de markthuur 

en zijn de werkelijke onderhouds- en beheerlasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, 

voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie 

12.2.10 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. Wanneer 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 marktwaarde op basis van 

het handboek modelmatig waarderen. 

Latente belasting 

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, behalve wanneer deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen 
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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 gesaldeerd onder de 

belastingvorderingen. 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. 

12.2.11 Langlopende schulden 

Algemeen 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is 

opgenomen onder de kortlopende schulden. 

Leningen kredietinstellingen 

De leningen kredietinstellingen betreffen fixe leningen, waarvan één met variabele hoofdsom. 

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). 
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1e 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 

Het derivaat wordt gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde. 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 als 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 

verwerkt. Het ineffectieve deel van de hedgerelatie wordt direct in de winst-en-verliesrekening 

verwerkt, wanneer 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 vooral onder financiële vaste activa Leningen u/g en overige 

effecten als gevolg van wijzingen in de marktrente. Voor vorderingen en schulden met variabele 
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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 heeft geen kredietfaciliteit.  

Beschikbaarheidsrisico 

De (voorgenomen) maatregelen vanuit de landelijke overheid en de omvangrijke saneringssteun 

door de Autoriteit Woningcorporaties, 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 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 

Deze verplichtingen met een looptijd korter dan één jaar.  

12.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

12.3.1 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. 

12.3.2 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. 



Jaarrekening 2018 – Woningstichting Leusden  pagina 75 

 

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 vooral 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.  

12.3.3 Huren 

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het 

verslagjaar 2018 bedroeg dit maximumpercentage 3,9% tot 5,4% voor de woningen met een huur 

onder de vrije-sector grens. (Het maximum percentage is afhankelijk van het inkomen)  

12.3.4 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).  

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.  

12.3.5 Afschrijvingen 

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op basis van de verkrijging- of 

vervaardigingprijs. Voor zover van toepassing, wordt er rekening gehouden met restwaarde van 

activa. Er wordt alleen afgeschreven op activa waarvoor dit mogelijk is. Op activa die gewaardeerd 

wordt tegen actuele waarde wordt niet afgeschreven.  

Op grond wordt niet afgeschreven. Afschrijvingen vinden plaats volgens lineaire methode op basis 

van de geschatte economische levensduur. Er zijn geen inhaalafschrijvingen gedaan. 

12.3.6 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.  

12.3.7 Pensioenen 

Woningstichting Leusden heeft voor al haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. 

Werknemers bouwen jaarlijks een pensioenrecht op over het loon van dat jaar (middelloonregeling). 

De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij de 

Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). Woningstichting Leusden betaalt 

hiervoor premies waarvan de werkgever meer en de werknemer minder dan de helft betaalt. De 

pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, wanneer de dekkingsgraad van het pensioenfonds 

(het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar 

de stand van eind december 2018 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 115,9% 

(voorgaand jaar: 113,4%). In 2017 moet het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 

125,5% te hebben, waaraan nog niet wordt voldaan. Het pensioenfonds voorziet geen noodzaak 
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voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. Woningstichting Leusden heeft 

geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij SPW, anders 

dan het effect van hogere toekomstige premies. Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de 

bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing. Er worden op verplichte, contractuele 

of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door 

Woningstichting Leusden. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze 

verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa wanneer dit 

tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde 

premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 

12.3.8 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 vernieuwingen aan het actief. Er is slechts sprake van 

vervanging van het bestaande. 

12.3.9 Overige bedrijfslasten 

De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

12.3.10 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. 

Binnen het treasurybeleid van WSL 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. 

Valutarisico 

De woningstichting is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico. 

Renterisico 

Woningstichting Leusden loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (in het bijzonder 

onder financiële vaste activa en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende 

schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). Voor vorderingen en schulden met variabele 
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renteafspraken loopt de 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.  

12.3.11 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 2016 zijn inmiddels door de belastingdienst op nihil vastgesteld.  

12.4 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: 

 Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering 

 Vennootschapsbelasting 

12.4.1 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 betreffende 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 wanneer de formalisering van de definitief ontwerp fase en afgeleid 

daarvan, 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 onder meer wijzigingen in de tijd ondergaan door 

bewegingen in het prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures en aanpassingen in de 

voorgenomen bouwproductie. 
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12.4.2 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. 

12.5 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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13 Toelichting op de balans 

13.1 Materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen 

 

 

Afschrijvingstermijnen 

De afschrijvingstermijnen zijn als volgt: 

 Grond: geen afschrijvingen 

 Kantoor: 40 jaar 

 Inventaris: 5 tot 10 jaar 

De overboeking van activa in ontwikkeling naar materiele vaste activa betreft het voorlopig in 

exploitatie nemen van een pand tot nadere ontwikkelingen bekend zijn. Van de 

waardeveranderingen heeft € 807.397 betrekking op terugname van onrendabele investeringen 

op lopende projecten. Dit bedrag is ten gunste van het resultaat geboekt. 
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13.1.1 Geactiveerde rente 

In het boekjaar werd voor onroerende zaken in ontwikkeling een bedrag van € 354.135 aan 

bouwrente geactiveerd. Voor nieuwbouwprojecten werd een rente van 3,073% gerekend. 

13.1.2 Verzekering 

De activa zijn verzekerd voor brand-, storm- en vliegtuigschade. Het vastgoed is verzekerd voor 

de herbouwwaarde waarbij onderverzekering is uitgesloten. 

13.1.3 Financiering onroerend goed 

Het onroerend goed is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met kapitaalmarktleningen onder 

WSW-garantie. Er zijn geen hypothecaire zekerheden afgegeven. 

13.1.4 Actuele waarde 

De actuele waarde van de onroerende en roerende zaken in exploitatie, gebaseerd op 

beleidswaarde bedraagt eind 2018 € 229 miljoen. De WOZ waarde is eind 2018 € 522 miljoen 

(2017: € 484 miljoen). 

13.1.5 Onroerende zaken in ontwikkeling 

In de onroerende zaken in ontwikkeling zijn opgenomen de gronden aan de Maanweg en aan de 

Lisidunalaan en investeringen in diverse nieuwbouwprojecten. Marktwaarde in verhuurde staat 

van deze projecten is € 7,9 miljoen. 
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13.2 Financiële vaste activa 
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13.3 Vlottende activa 
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13.4 Vorderingen 

 

13.5 Liquide middelen 
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13.6 Eigen vermogen 

 

Resultaatbestemming 

Het voorstel is om het jaarresultaat van € 38.738.205 toe te voegen aan de overige reserves. 

13.7 Voorzieningen 
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13.8 Langlopende schulden 

 

  
totaal t/m 1% 1-2% 2-3% 3 - 4% 4 - 5% 

  0 - 5 jaar 25.480 

 

4.600 

 

11.880 9.000 

 6 - 10 jaar 23.000 18.000 5.000 

 

0 0 

11 - 30 

jaar 16.000 1.000 5.000 

 

0 10.000 

> 30 jaar 36.500 6.500 

  

10.000 20.000 

Totaal 100.980 25.500 14.600 0 21.880 39.000 

 

 De marktwaarde van de leningen bedraagt eind 2018 € 121 mln. (2017: € 119 mln.) 
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13.9 Kortlopende schulden 
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Niet uit de balans opgenomen activa en verplichtingen 

Langlopende leningen 

Er is in 2008 een extendible lening á € 10 mln. ontvangen. Dit betreft een 40-jarige geldlening met 

nu nog twee renteperiodes: 

 In de periode 1 september 2011 tot 3 september 2029 is een rente verschuldigd van 

4,535%. 

 In de periode 3 september 2029 tot 1 september 2048 is de rente gebaseerd op de 3-

maands Euribor rente (zonder opslag) of van 4,65% per kwartaal of mogelijkheid tot 

vervroegde aflossing indien geldgever hiermee akkoord gaat. 

Er is in 2009 een extendible lening á € 10 mln. ontvangen. Dit betreft een 40-jarige geldlening met 

nu nog twee renteperiodes: 

 In de periode 3 augustus 2012 tot 2 augustus 2030 is een rente verschuldigd van 4,52%. 

 In de periode 2 augustus 2030 tot 3 augustus 2049 is de rente gebaseerd op de 3-maands 

Euribor rente (zonder opslag) of van 4,75% per kwartaal of mogelijkheid tot vervroegde 

aflossing indien geldgever hiermee akkoord gaat. 

Er is op 1 oktober 2010 een extendible lening á € 10 mln. ontvangen. Dit betreft een 40-jarige 

geldlening met 2 renteperiodes: 

 In de periode 1 oktober 2010 tot 1 oktober 2035 is een rente verschuldigd van 4,369%. 

 In de periode 1 oktober 2035 tot 3 oktober 2050 is de rente gebaseerd op de 3-maands 

euribor (zonder opslag) of van 4,75% per kwartaal of mogelijkheid tot vervroegde 

aflossing indien geldgever hiermee akkoord gaat. 

 

Op 1 maart 2011 is er een lening met variabele hoofdsom á € 6,5 mln. gestort. Deze lening heeft 

een looptijd van 50 jaar. De rente is gebaseerd op de 3-maands euribor. De opslag van 1 maart 

2017 tot 1 maart 2019 is 0,15 procentpunt. Voor de periode 1 maart 2017 tot en met 1 maart 

2019 is de hoofdsom niet variabel. 

Op 1 september 2011 is er een basisrentelening van € 10 mln. gestort tegen een rente van 

3,075%. Deze lening heeft een looptijd van 49 jaar. 

Voor de periode van 1 september 2014 tot 1 september 2016 geldt een opslag van 0,25 

procentpunt. Voor de periode 1 september 2016 tot 2 september 2019 is de opslag 0,12 

procentpunt. Daarna wordt de opslag opnieuw bepaald. 

In 2018 is een lening met variabele hoofdsom van € 5 mln. aangetrokken. Hiervan is € 1 mln. 

gestort op 17 december 2018. Deze lening heeft een looptijd van 20 jaar. De rente is gebaseerd 

op de 3-maands euribor. De opslag van 17 december 2018 tot 15 december 2021 is 0,08 

procentpunt. Over het niet opgenomen deel wordt 0,11 procentpunt betaald. 

Starters renteregeling 

Met ingang van 1 juli 2016 wordt de starters renteregeling niet meer aangeboden. In totaal zijn 6 

startersrenteregelingen verstrekt voor een totaal bedrag van € 77.185. Eind 2018 lopen er nog 6 

startersrenteregelingen, met een saldo van € 85.687. 
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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 in de komende jaren geen vennootschapsbelasting te worden 

betaald. 

Zodra de WOZ-waarde van het afgewaardeerde 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. 

Voor 2018 is rekening gehouden met een waardestijging. Tevens is de uitkomst van de 

waardestijging WOZ per 1 januari 2018 verwerkt in de fiscale winst over 2018. Van het in 2014 

genomen fiscale verlies van € 48 mln. blijft eind 2018 nog € 0 mln. over. 

Aankoop parkeerplaatsen Huis van Leusden 

In 2018 bereikten wij met de ontwikkelaar overeenstemming over de aankoop van 18 

parkeerplaatsen onder het Huis van Leusden. 

Levering van de plekken is afhankelijk van goedkeuring door de Aw en wordt verwacht in 2019. 
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14 Toelichting op de Winst- en verliesrekening  
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Kosten Raad van Commissarissen 

Bezoldiging Raad van Commissarissen 

De WNT geeft ten aanzien van de bezoldiging van toezichthouders aan dat deze 

per 1 januari 2018 maximaal 10% (lid) of 15% (voorzitter) mag bedragen van de voor 

de organisatie geldende maximale vergoeding van de bestuurder.  

 Eind 2018 telde de Raad van Commissarissen 1 voorzitter en 4 leden. Er zijn drie 

leden afgetreden en drie toegetreden per 1 maart. 

Een toelichting per lid is opgenomen in het jaarverslag. 

 

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen bedroeg in  2018 €  69.877,50 

(exclusief BTW).  
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15  Overige gegevens  

Voorstel winstbestemming: na goedkeuring door de raad van commissarissen wordt het resultaat over 

boekjaar 2018 ten gunste van de reserves gebracht.  

De jaarrekening 2018 is opgemaakt op 27 juni 2019. 
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16 Balans Daeb en niet Daeb per 31 december 2018 
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Winst en verliesrekening daeb en niet daeb 2018 
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17 Kasstroomoverzicht Daeb en niet Daeb over 2018 
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18 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 


