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Verslag van de directie

Fundament op orde … verder bouwen
In het najaar van 2015 is een routekaart opgesteld die de 
 implementatie van de Woningwet en de nieuwe Governance code, 
stap voor stap, inzichtelijk maakte. Nu, terugkijkend op 2016, kan 
gesteld worden dat de R.K. Woningbouwvereniging Zeist de 
 destijds uitgestippelde weg heeft afgelegd en voldoet aan de 
nieuwe kaders. Op deze fundamenten kan verder worden 
gebouwd. In de letterlijke zin van het woord: het is onze ambitie 
om verder te bouwen aan sociale huurwoningen in Zeist.  
Maar ook figuurlijk: een nieuwe strategische visie werd opgesteld. 
Hierop voortbordurend zal in het voorjaar van 2017 een nieuw 
ondernemingsplan worden opgesteld.

Een belangrijke mijlpaal was de aanpassing van de verenigings-
statuten aan de Woningwet. Gelijktijdig is door de leden ook 
gekozen om de vereniging voor alle huurders open te stellen.  
Dit tekent de transparantie en openheid van deze corporatie die 
het verbinden van mensen tot doel heeft gesteld.

In 2016 verwelkomden wij in Zeist veel statushouders.  
Lees: nieuwe bewoners van Zeist! De RKWBV heeft zich 
 ingespannen om deze groep zo goed mogelijk te accommoderen, 
maar hen ook welkom in de buurt te heten. Dat is meer dan de 
overhandiging van de sleutel, maar volgens ons met name 
 mensen- en  maatwerk. Wij zijn trots dat deze missie in goede 
samenwerking met de bewoners, de buurt, het COA en de 
gemeente is geslaagd.

In het najaar werden de belangrijkste stakeholders uitgenodigd 
om hun oordeel te geven over de prestaties van de RKWBV.  
Een ter zake kundige visitatiecommissie stelde op basis van de 
 reacties en hun eigen bevindingen een handzaam visitatierapport 
op. Het feit dat de RKWBV over de hele linie goed scoort, geeft 
aan dat wij op de goede weg zijn. De nuttige aanbevelingen die 
zijn geformuleerd nemen wij ter harte, opdat wij de kwaliteit van 
dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Eind 2016 werden de laatste woningen aan de Dr. Schaepmanlaan 
aan blije bewoners overhandigd. Een proces van vele jaren is op 
passende wijze afgesloten. Het resultaat mag er zijn: op basis van 
de tekening van ruim 100 jaar geleden herrees een nieuwe straat 
die voldoet aan de vereisten van vandaag.

Onze organisatie heeft een traditie die zich kenmerkt als 
 bescheiden en de wil om steeds te verbeteren ten behoeve van 
onze belangrijkste doel: goede huisvesting bieden aan onze doel-
groep. Het feit dat de RKWBV de zaken op orde heeft, houdt niet 
in dat wij blind zijn voor de almaar complexer wordende wereld 
waarin wij leven. Wij kennen onze maat waarbij wij ons zeer 
bewust zijn van de risico’s. Deze worden benoemd, afgewogen en 
hier wordt ook naar gehandeld. De omvang van de organisatie 
heeft duidelijke voordelen zoals de wendbaarheid, zichtbaarheid, 
transparantie en vooral: het dicht bij de huurder staan.  
Onze organisatie moet echter ook zijn maat kennen en geen 
 onbezonnen keuzes maken. Onze cultuur én processen zijn 
hierop ingericht. Daarom zien wij de toekomst met vertrouwen 
en ambitie tegemoet.
Het bestuursverslag dat voor u ligt, geeft een compleet beeld van 
de RKWBV. Met genoegen wordt verwezen naar de vele andere 
publicaties die onze organisatie in dit verslagjaar wereldkundig 
heeft gemaakt. Zo geven de verschillende edities van het 
 bewonersblad INFO, het markante boek Eeuwig wonen op de 
Schaepmanlaan en de visitatierapportage van november 2016 
verder blijk van het dagelijks doen en laten van onze 
woningbouwvereniging.

Allen die in 2016 een bijdrage hebben geleverd aan de prestaties 
van de RKWBV, willen wij graag van harte bedanken.  
Huurders, al dan niet verenigd in een bewonerscommissie, 
bestuur en (bestuurs-) leden van Prisma, verenigingsleden en 
niet op de  laatste plaats de medewerkers en leden van de 
Raad van Commissarissen worden hartelijk bedankt voor hun 
 geëngageerde inzet!

— Mr. Camiel H. Schuurmans
Directeur/bestuurder
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Samenvatting
Voor zowel de R.K. Woningbouwvereniging Zeist (hierna te 
 noemen: ‘RKWBV’) als voor de Raad van Commissarissen  
(verder RvC) stond 2016 in het teken van de nieuwe Woningwet. 
Om aan alle nieuwe voorschriften en regels te voldoen moest een 
groot beroep gedaan worden op capaciteit en middelen van de 
RKWBV. Desondanks is de RKWBV er in geslaagd om een aantal 
belangrijke projecten af te ronden en nieuwe projecten op de rit 
te zetten.

De nieuwe Woningwet
Op 1 juli 2015 is de lang verwachte Woningwet van kracht 
 geworden. In het licht van deze wet zijn de statuten van de 
 vereniging vernieuwd. Rooms Katholiek zijn is geen vereiste 
meer voor het lid zijn van de vereniging noch voor het zijn van 
Commissaris. Dat wil overigens niet zeggen dat we niet hechten 
aan onze RKWBV-identiteit. Naast statuten zijn een groot aantal 
reglementen in overeenstemming met de wet gebracht. Voor het 
eerst is er op marktwaarde begroot.

Visitatie
Dit jaar is de RKWBV na 4 jaar opnieuw gevisiteerd. We zijn blij 
met de conclusie dat de vereniging over de gehele linie boven-
gemiddeld presteert. Niet dat er niets op aan te merken viel maar 
we zien hieraan dat we op de goede weg zijn.

Visie op de toekomst
In 2016 hebben we ook weer uitgebreid stilgestaan bij onze 
 positie als kleine corporatie, wat onderscheidt ons van de rest, 
waarin willen we voor RKWBV van toegevoegde waarde zijn. 
Dichtbij mensen zijn en mee helpen aan gemeenschapsvorming 

is onze kracht en daar willen we in ‘onze’ buurten in blijven 
 investeren. We vinden wel dat we voorzichtig moeten groeien om 
tegen aanvaardbare kosten aan de toenemende eisen die aan ons 
gesteld worden te kunnen blijven voldoen.

Nieuw ondernemingsplan
Op basis van de aangescherpte strategie, de aanbevelingen uit de 
visitatie en de prestatieafspraken met de gemeente wordt het 
ondernemingsplan tot 2021 opgesteld. Belangrijke onderwerpen 
daarbij zullen de voorzichtige groei van het bezit en van de eigen 
organisatie, verduurzaming, betaalbaarheid en verlaging van de 
apparaatskosten zijn. In 2017 wordt nader inhoud gegeven aan de 
renovatie van de Verzetswijk en de basis worden gelegd voor 
 uitbreiding van het bezit.

Projecten
Na jarenlange plannenmakerij, afstemming en realisatie is in 
2016 ons grootste project de ‘vernieuwbouw’ van de 
Dr. Schaepmanlaan in december van dit jaar afgerond. We kijken 
met tevredenheid terug op dit grote, succesvolle project met 
tevreden bewoners en met behouden historische kenmerken.  
Een verrijking voor Zeist.

Samenstelling Raad van Commissarissen
Helaas hebben we in de RvC ook minder goed nieuws. Onze voor-
zitster werd in het voorjaar getroffen door een beroerte en ze is in 
de loop van het jaar teruggetreden als voorzitster. Gelukkig blijft 
ze tot het eind van haar periode wel lid van de RvC. Haar rol is nu 
formeel overgenomen door de vicevoorzitter. De werving van een 
nieuw lid is in gang gezet.

Verslag van de Raad van Commissarissen



12 R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Dankwoord
De RvC spreekt haar waardering uit voor alle medewerkers en het 
bestuur die ook dit jaar gezamenlijk deze resultaten hebben 
bereikt! Dank daarvoor.
Ook zijn woorden van dank verschuldigd aan Mw. Guusje van der 
Weijden-Klinkers die 7 jaar op een bijzonder plezierige en 
 integere wijze onze RvC heeft geleid. Haar kracht was dat zij alle 
leden van de RvC tot hun recht liet komen in het belang van de 
RKWBV.

Goedkeuring en decharge
De RvC heeft kennisgenomen van het bestuursverslag 2016 zoals 
dat door de bestuurder is aangeboden en is gecontroleerd door 
het externe accountantskantoor van Baker Tilly Berk. De RvC 
hecht haar goedkeuring aan het bestuursverslag en stelt het 
 overeenkomstig vast. Het bestuur stelt de jaarstukken 2016 op en 
de RvC keurt de jaarstukken goed, de algemene ledenvergadering 
(hierna te noemen: ‘ALV’) stelt ze vast en dechargeert de 
 bestuurder voor het gevoerde beleid en de RvC voor het gehouden 
toezicht.

Verantwoording verslagjaar 2016
In dit bestuursverslag legt de RvC publiekelijk verantwoording af 
over de wijze waarop hij in 2016 invulling heeft gegeven aan de 
uitvoering van zijn taken en bevoegdheden.
De verantwoording is opgebouwd uit de volgende 5 delen:
Paragraaf 1: Visie en uitgangspunten van de RvC;
Paragraaf 2: De RvC als toezichthouder;
Paragraaf 3: De RvC als werkgever;
Paragraaf 4: De RvC als klankbord;
Paragraaf 5: Functioneren RvC in 2016.

§ 1: Visie en uitgangspunten

Taken Raad van Commissarissen
De RvC houdt toezicht op het functioneren van het bestuur van 
de RKWBV en de algemene gang van zaken binnen de RKWBV.  
De RvC adviseert het bestuur daarnaast gevraagd en ongevraagd, 
is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing 
of ontslag) van de bestuurder, en stelt zijn beoordeling en 
arbeidsvoorwaarden vast. De RvC geeft de accountant opdracht 
voor de controle van de jaarstukken en keurt de opdracht-
verlening goed voor de visitatie die de RKWBV elke vier jaar laat 
uitvoeren.
Hij handelt daarmee conform de nieuwe statuten welke op 
22 maart 2016 in de ALV van de vereniging zijn goedgekeurd. 
Voorts handelt het bestuur overeenkomstig het op  
10 november 2016 vastgestelde reglement Bestuur.

Visie op toezicht
De RKWBV heeft een maatschappelijke taak; het zorgen voor 
betaalbare en kwalitatief goede, duurzame huisvesting in Zeist. 
Voor de komende periode heeft de RKWBV een aantal keuzen 
gemaakt die in het ondernemingsplan 2017–2022 zullen worden 
uitgewerkt. De RKWBV wil een kleinschalige woningcorporatie 
zijn die dicht bij de huurders staat. Ze maakt werk van leefbaar-
heid en community building op kleinschalig niveau. Ze kiest voor 
behoud, verduurzaming en geleidelijke uitbreiding van de 
woningvoorraad passend binnen prestatieafspraken met de 
gemeente en onder voorwaarde van gezonde financiën.
De RvC ziet het als zijn taak om de uitvoering van deze visie en 
het daaruit voortvloeiend beleid onafhankelijk en zelfstandig te 
bewaken en te toetsen. Hij hanteert daarvoor heldere kaders die 
zijn vastgelegd in diverse vastgestelde documenten, waaronder 
het ondernemingsplan en de begroting. Hij bewaakt de uitvoering 
van het beleid door middel van tweemaandelijkse RvC 
 vergaderingen waar kwartaalrapportages, projectrapportages, 
rapporten van toezichthouders, project- en investerings-
voorstellen kritisch worden besproken, vastgesteld en/of goed-
gekeurd. Toezien op de risico’s en beheersingsmaatregelen bij 
realisering van de doelstellingen en van de volkshuisvestelijke 
opgaven ziet de RvC als een kerntaak. Bij het toezicht is de 
Woningwet leidend en wordt gehandeld conform de 
Governancecode woningcorporaties 2015.
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Vernieuwde Governancecode woningcorporaties 2015
In mei 2015 is de vernieuwde Governancecode voor 
Woningcorporaties ingevoerd. De vernieuwde code kent 
5  principes die elkaar aanvullen en in samenhang gezien moeten 
worden:
1. Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die 

passen bij de maatschappelijke opdracht. Het maatschappelijk 
resultaat moet bij het handelen van bestuur en RvC voorop 
staan. Dat vergt een open en integere cultuur.

2. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verant-
woording af over de maatschappelijke en financiële prestaties 
van corporatie resp. het gehouden toezicht.

3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak. Het gaat hier om 
een diverse samenstelling van de RvC, de deskundigheid en 
het permanent onderhouden van relevante kennis.

4. Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen. 
In de eerste plaats gaat het hier om de huurders, de gemeente 
en andere belanghebbenden.

5. Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan de 
 activiteiten. Het gaat hier om risicobeheersing in al zijn 
 facetten, niet alleen financieel, maar het omvat ook de cultuur 
en moraliteit van de gehele organisatie.

De RvC onderschrijft de vijf principes van de Governancecode 
woningcorporaties 2015 volledig.
Ter verantwoording van de activiteiten van de RvC in het verslag-
jaar 2016 wordt apart ingegaan op de drie hoofdtaken van de RvC: 
de toezichthoudende rol, de rol van werkgever en de rol als klank-
bord voor het bestuur.

Toezichts- en toetsingskader
Bij de besluitvorming over voorstellen hanteert de RvC een 
 toetsingskader. Dit kader stelt de RvC mede in staat om te 
 waarborgen dat besluiten binnen de maatschappelijke en 
 financiële prestaties van de RKWBV kunnen worden getoetst.  
Het toetsingskader bevat onder meer de volgende 
beleidsstukken:
a. de Statuten;
b. het reglement van de RvC met bijlagen en het reglement 

Bestuur met bijlagen;
c. het reglement financieel beheer;
d. het ondernemingsplan tot 2017: ‘Voor mensen en Wonen’;
e. de begroting, waaronder de liquiditeitsbegroting, onderhouds-

begroting en de meerjaren begroting;
f. het treasury statuut en het treasury jaarplan (geactualiseerd 

27 september 2016);
g. het investeringsstatuut.

Commissies
De RvC heeft twee ad hoc commissies, de auditcommissie en de 
remuneratiecommissie. Beide zullen in 2017 nader geformali-
seerd worden en de reglementen van deze commissies zullen, in 
lijn met het reglement van de RvC, worden opgesteld. Afhankelijk 
van het onderwerp worden de leden van de RvC vooraf geconsul-
teerd over belangrijke zaken zoals de opzet van begrotingen, 
investeringen, bouwprojecten en juridische aangelegenheden.
Door het jaar heen was er geregeld contact over de bezoldiging 
van de Bestuurder.
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§ 2: De Raad van Commissarissen  
als toezichthouder

Toezicht op de strategie
Op 4 juli 2016 is in het bijzijn van de bestuurder, de controller, de 
beleidsmedewerker en de RvC de strategie voor de toekomst van 
de RKWBV besproken. Het definitieve visiedocument is op 
27 september vastgesteld. Er is uitgebreid stilgestaan bij de 
 positionering van corporatie in het licht van de Woningwet en het 
samengaan van twee collega corporaties in Zeist. Het sterke punt 
van de RKWBV is haar sterke betrokkenheid bij de huurders, 
100% dekking door bewonerscommissies en een goede band met 
de huurdersvereniging PRISMA. Hierop zal worden voort-
geborduurd door blijvende aandacht voor gemeenschapsvorming 
en integratie van nieuwkomers. Financieel staat de corporatie er 
goed voor hoewel de apparaatskosten per eenheid verlaagd 
 moeten worden. Om die kosten in de hand te houden en toch een 
versterking van de eigen organisatie mogelijk te maken wordt 
gekozen voor een voorzichtige groei van het woningbezit passend 
binnen de prestatieafspraken met de gemeente.

Toezicht op samenwerkingen en verbindingen
RKWBV werkt samen in het Regioplatform Woningcorporaties 
Utrecht (RWU). De minister heeft besloten om de RWU te 
bestempelen tot één woningmarktregio. In principe wordt het 
mogelijk om binnen de gehele regio actief te worden. Hier is niet 
voor gekozen, wel voor samenwerking.
In de vergaderingen heeft de RvC zich regelmatig laten 
 informeren over de voortgang en inhoud van samenwerking met 
andere corporaties in Aedes en de RWU. De RvC volgt de samen-
werking op het gebied de renovatie van de Verzetswijk met de 
Seyster Veste en De Kombinatie (vanaf 1 januari 2017 Woongoed 
Zeist) op de voet.
RKWBV heeft een beperkt aantal (1000) aandelen in 
Woningnet B.V. die de woningtoewijzing voor de corporaties 
 binnen regio Utrecht verzorgt.

Toezicht op financiële, volkshuisvestelijke, 
maatschappelijke en operationele prestaties
Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de 
RvC zich regelmatig mondeling dan wel schriftelijk laten 
 informeren door het bestuur en de accountant betreffende de 
(financiële) resultaten in relatie tot de beoogde doelen.
In dit verslagjaar is een Financieel Reglement opgesteld, goed-
gekeurd door de Autoriteit Woningcorporaties op  
31 oktober 2016. Ook is het treasury statuut vernieuwd en door de 
RvC vastgesteld op 27 september 2016.
De RvC heeft zich in het verslagjaar op de hoogte gehouden van 
de prestaties van de RKWBV, door intern en extern overleg:
• Regulier overleg (maandelijks) tussen de voorzitter,  

vice voorzitter en de directeur/bestuurder;
• Regulier overleg met de huurdersbelangenvereniging Prisma;
• Regulier RvC overleg met bestuurder en controller;
• Op 11 april, 10 en 24 oktober 2016 is de auditcommissie bijeen 

geweest ter voorbereiding van resp. de jaarrekening 2015 en de 
begroting 2017;

• Op 19 mei 2016 is de remuneratiecommissie bijeen geweest 
voor de evaluatie van de Bestuurder. Het functioneren van de 
bestuurder is als ‘goed’ beoordeeld.

• Inhoudelijk consulterend overleg tussen individuele leden en 
de bestuurder.

De volgende rapportages zijn verder uitgebreid besproken:
• De concept Jaarrekening 2015 in bijzijn van de accountant;
• Resultaten benchmark van Aedes in november 2016;
• Visitatie rapportage door Raeflex;
• Het bod van de woningcorporaties in Zeist aan de gemeente en 

de prestatieafspraken van de gemeente met de 
woningcorporaties.

Toezicht op belanghoudersdialoog
Het bestuur heeft een belanghoudersmatrix opgesteld. 
Belanghebbenden zijn huurders, collega corporaties, gemeente, 
zorgpartijen, welzijnspartijen en politie. Regelmatig wordt door 
bestuurder overleg met de belanghouders gevoerd en hij 
 rapporteert daarover aan de RvC.
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Toezicht op risico beheersing
De RKWBV is een kleine organisatie met een kleine bezetting. 
Projecten voor grootonderhoud of nieuwbouw zijn dan al gauw 
groot, ook financieel gezien. In die zin is de RKWBV kwetsbaar.  
Er zijn op diverse gebieden maatregelen genomen om die risico’s 
te beheersen. Zo zijn extra normen gesteld op financieel gebied, 
moeten investeringsbeslissingen en het aantrekken van leningen 
eerst door de RvC worden goedgekeurd, worden opdrachtnemers 
zorgvuldig geselecteerd waarbij desgewenst ook de RvC als klank-
bord optreedt en wordt over grote projecten eens per kwartaal 
apart aan de RvC gerapporteerd (voortgang, projectrisico’s, 
 financiën). Via de management letter van de accountant worden 
interne processen en procedures beoordeeld en de RvC ziet toe 
op de tijdige afhandeling van de gerapporteerde auditpunten.

Opdrachtgeverschap externe auditor
De RvC is opdrachtgever voor de externe accountant. De huidige 
accountant is benoemd in 2012. In het voorjaar is de gang van 
zaken tijdens de controle van de jaarrekening 2015 kritisch met 
de accountant doorgesproken. De beperkte omvang van het team 
en de opgelopen kosten zijn geëvalueerd. Afspraken zijn gemaakt 
over tijdschema, team en gespecificeerde kostenbegrotingen.  
Op 26 september 2016 is door de Bestuurder een evaluatie-
gesprek gevoerd met de accountant.
De RvC heeft in afstemming met de Bestuurder besloten om de 
samenwerking met de huidige accountant vooralsnog voort te 
zetten.

Klachten
Het bestuur heeft geen klachten aan de RvC gemeld, omdat deze 
dit verslagjaar niet zijn ingediend bij het GAC (Geschillen Advies 
Commissie).

§ 3: De Raad van Commissarissen als werkgever

Invulling werkgeversrol voor bestuur
De RvC is verantwoordelijk voor een goed bestuur, onder meer 
door benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse evaluatie van het 
bestuur. In 2016 is de samenstelling van het bestuur niet 
 gewijzigd. In mei 2016 heeft de beoordeling aan de hand van 
 prestatie afspraken plaats gevonden. Onderwerpen zijn ‘strategie 
en beleidsontwikkeling’, ‘intern en extern management’, ‘volks-
huisvestelijke opdracht’ en de ‘relatie bestuur–RvC’. Conform de 
sector brede beloningscode, die per 1 juli 2011 is aangepast aan de 
regelgeving, zijn afspraken gemaakt over het salaris van de 
Bestuurder. Per 1 januari 2014 is de Wet Normering Topinkomens 
(WNT) van toepassing. Deze wetswijziging houdt in dat vanaf 
1 januari 2014 andere bezoldigingsregels gelden voor bestuurders 
binnen de sector. In dit geval is de overgangsregeling van 
 toepassing. Vanaf 1 januari 2017 dient in drie jaar tijd afbouw van 
de bezoldiging naar WNT normen plaats te vinden.  
De Bestuurder heeft in het laatste kwartaal van 2016 deze doel-
stelling in één keer gerealiseerd.
Aan de bestuurder zijn geen aandelen, leningen of garanties 
verstrekt.

Organisatiestructuur en integriteit
De RvC is positief over de cultuur binnen de organisatie. Er is 
sprake van een integere, betrokken en open cultuur waarbinnen 
ruimte is voor reflectie en tegenspraak. Het bestuur is naar het 
oordeel van de RvC zich bewust van zijn voorbeeldfunctie en zijn 
feitelijk gedrag draagt bij aan de gewenste cultuur.

• In 2016 is er geen sprake geweest van (transacties) met tegen-
strijdige belangen waarbij leden van de RvC en of de 
 bestuurder betrokken waren.

• In 2016 is er binnen de organisatie geen noodzaak geweest 
gebruikt te maken van de ‘regeling melding 
onregelmatigheden’.

• Voor de organisatie geldt de integriteitscode en een 
klokkenluiders regeling die in november 2016 zijn vernieuwd 
en zijn gepubliceerd op de website van de RKWBV.
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§ 4: De RvC als klankbord
Een van de taken van de RvC is de signaal- en klankbordfunctie 
voor de bestuurder. Tijdens de reguliere vergaderingen als ook in 
het periodiek overleg met de bestuurder komen actuele zaken aan 
de orde die in openheid worden besproken. Afhankelijk van het 
onderwerp wordt de bestuurder incidenteel door individuele 
leden van de RvC met raad bijgestaan over beleidszaken zoals de 
opzet van de strategiediscussie, begrotingen en beslis-
documenten, de onderbouwing van investeringen en leningen, de 
aanbesteding en uitbesteding van bouwprojecten en groot- 
onderhoud, juridische en personele aangelegenheden. De RvC 
geeft vanuit haar kennis en ervaring mogelijke gezichtspunten 
aan. Hij houdt de juiste afstand, bewaakt de grote lijnen, begeleidt 
de bestuurder en houdt hem, waar nodig, een spiegel voor.

§ 5: Functioneren van de 
Raad van Commissarissen in 2016

Samenstelling
De RvC kent een profielschets. De profielschets beschrijft de 
 algemene en specifieke deskundigheden en de persoonlijke 
 kwaliteiten waarover de leden van de RvC dienen te beschikken. 
De profielschets staat op de website van RKWBV. In 2016 is de 
profielschets aangepast aan de huidige wet- en regelgeving.

De RvC bestaat uit vier leden, primair generalisten met 
 bestuurlijke ervaring en met voor de sociale woningbouw 
 relevante specialisaties, die gezamenlijk een multidisciplinair 
team vormen. Van dit team wordt besluitvaardigheid en 
 resultaatgerichtheid verwacht. Het moet in staat zijn scherpe 
 discussies collegiaal te voeren en weten waarop het dient te 
 sturen en de juiste vragen te stellen. Integriteit en 
 professionaliteit zijn essentiële waarden voor de interne 
toezichthouders.

De RvC heeft een gevarieerde samenstelling met ter zake 
 deskundigheid. Eén commissaris werkt als programmamanager 
bij een woningcorporaties en één commissaris is als juriste 
 intensief betrokken bij de sector. Eén commissaris is zelfstandig 
onderneemster en één commissaris heeft ervaring als directeur 
in de financiële sector. Met 2 huurdercommissarissen en 
2  algemene commissarissen is het huurdersperspectief goed 
 vertegenwoordigd in onze RvC.

De RvC bestaat uit 4 leden. In 2016 zijn 2 commissarissen 
 herbenoemd. In het voorjaar is de voorzitster als gevolg van een 
beroerte teruggetreden. Ze blijft als commissaris tot het eind van 
haar benoemingsperiode ( juni 2017) deel uitmaken van de RvC. 
Per 27 september 2016 is de vicevoorzitter haar formeel 
 opgevolgd. De RvC heeft ultimo 2016 een open sollicitatie-
procedure gestart teneinde de RvC uit 4 leden te laten bestaan.  
Er zijn in 2016 geen commissarissen, noch commissarissen in 
 opleiding, toegetreden tot de RvC.

Integriteit en onafhankelijkheid
De RvC is van oordeel dat elke commissaris zijn/haar functie in 
2016 onafhankelijk heeft uitgeoefend. Alle commissarissen 
 voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in 
de Governancecode woningcorporaties 2015. Mogelijke strijdige 
belangen worden door de leden van de RvC gemeld in de plenaire 
vergaderingen. De bestuurder meldt mogelijke tegenstrijdige 
belangen bij de voorzitter van de RvC. In het verslagjaar deden 
zich bij de besluitvorming door de RvC geen onverenigbaarheden 
voor. Er zijn geen transacties geweest waarbij sprake was van een 
tegenstrijdig belang.

Aanspreekbaarheid
De RvC is door alle belanghouders aanspreekbaar, maar waakt er 
daarbij voor dat de rol van de bestuurder niet uitgehold wordt. 
Voor huurders is de drempel laag, doordat huurders-
commissarissen geregeld contact onderhouden met het bestuur 
van HBV Prisma. De RvC legt eens per jaar verantwoording af in 
de ALV van de RKWBV, die op 22 maart 2016 (extra vergadering) 
en op 25 mei 2016 hebben plaatsgevonden in aanwezigheid van 
enkele leden van de RvC en de bestuurder.
Een ieder is uitgenodigd zich tot de RvC te wenden als daartoe 
aanleiding is. De contactgegevens van de RvC staan op de website 
van de corporatie.

Informatievoorziening en lidmaatschappen
Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de 
RvC zich regelmatig mondeling en schriftelijk door de bestuurder 
laten informeren over de maatschappelijke prestaties en de 
financiële resultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante 
externe ontwikkelingen en de wensen en behoeften van belang-
hebbenden. De RvC laat zich ook informeren door relevante 
belanghouders binnen en buiten de organisatie.
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De RvC ervaart de contacten met de huurdersorganisatie en de 
medewerkers als zeer belangrijk omdat daarmee vanuit 
 verschillende perspectieven informatie wordt verkregen over het 
functioneren van de RKWBV. In mei 2016 werd door 2 leden van 
de RvC met 3 personeelsleden gesprekken gevoerd.

De leden van de RvC zijn lid van de Vereniging Toezichthouders 
Woningcorporaties (VTW). Ze ontvangen vaktijdschriften, 
 handreikingen en hebben toegang tot de geselecteerde pers 
 artikelen van de nieuwsdienst. Daarnaast halen de leden van de 
RvC zelf informatie op bij diverse sector gerelateerde cursussen 
en bijeenkomsten van instanties als VTW en Aedes, SOM, EY, 
Baker Tilly Berk, bij netwerkcontacten en d.m.v. publicaties van 
de pers en Rijksoverheid.

Zelfevaluatie
Op 9 mei 2016 heeft in de RvC een zelfevaluatie zonder 
 begeleiding plaatsgevonden. De evaluatie had betrekking op het 
functioneren als groep zowel als individueel lid van de RvC.  
De kritiekpunten zijn opgepakt en worden in passende acties 
omgezet.

Permanente educatie
De leden van de RvC volgen regelmatig vak bijeenkomsten. In 
2015/2016 werden door de leden van de RvC PE-punten behaald. 
Uiteraard ging veel aandacht uit naar de nieuwe Woningwet en 
zijn implicaties.

Bezoldiging
De RvC stelt de bezoldiging van de leden van de RvC vast. Deze 
past binnen de honoreringscode van de VTW en voldoet aan de 
Wet normering Topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT). De honorering zag er in 2016 als volgt uit:
• Voorzitter van de RvC benoemd in 2009 en herbenoemd in 

2013 € 6.000 excl. Btw.
• Leden worden benoemd in 2011 en 2012 en herbenoemd in 

2015 resp. 2016 € 5.000 excl. Btw.

De periodieke indexering van de bezoldigingsmaxima is door de 
RvC niet gevolgd. De bezoldiging is sinds 2012 nominaal gelijk 
gebleven. Door de verzwaarde eisen die in de nieuwe Woningwet 
aan toezichthouders gesteld worden, wordt vanaf 2017 de 
 bezoldiging in stappen in overeenstemming gebracht met de 
beroepsregeling van de VTW.
De leden van de RvC ontvangen geen vaste onkostenvergoeding. 
Wel kunnen zij kosten, in redelijkheid gemaakt, in verband met 
hun functioneren, evenals reis- en verblijfkosten, declareren.

Vergader- en besluitenschema
De RvC vergaderde in het verslagjaar 7 keer plenair met het 
bestuur en twee keer met de ALV.

Overzicht behaalde PE-punten RvC in 2015/2016  
A.J. van der Weijden-Klinkers 16
A.C.M. Hopmans 21
N.A. Aalbers 9
W.M. de Groot 20

15-02-20161 Reguliere vergadering (Q4)
22-03-20162 Extra verg. Raad en extra ALV (statutenwijziging)
09-05-20163 Reguliere vergadering ( jaarrekening 2015)
25-05-2016 ALV
04-07-20164 Reguliere vergadering en Strategische sessie (Q2)
27-09-20165 Reguliere vergadering en voorzitterswissel
04-07-20166 Verzoek toekenning verlicht regime
10-11-20167 Reguliere verg. (reglementen en begroting 2017)
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Belangrijkste besluiten
• Goedkeuring jaarverslag 2015 inclusief het volkshuisvestings-

verslag en jaarrekening, de accountantsverklaring en diverse 
rapporten

• Goedkeuring statutenwijziging, treasury statuut, visie op 
 toezicht en bestuur, toezichtkader, diverse reglementen 
(financieel, bestuur, RvC), klokkenluidersregeling, 
integriteits protocol, procuratieregeling

• Goedkeuring Visiedocument (Strategie)
• Goedkeuring van de begroting 2017 met meerjarenprognoses 

2017–2026
• Besluit aanvraag verlicht regime voor scheiding Daeb/

niet-Daeb;
• Goedkeuring bod corporaties op uitvraag Gemeente Zeist

Consultatie
Daarnaast vonden diverse consulterende overleggen plaats met 
individuele leden over de volgende onderwerpen:
• Samenwerkingsovereenkomst renovatie Verzetswijk;
• Statuten en reglementen; en
• Personeelsaangelegenheden.

De 6 vergaderingen met de leden van de RvC, bestuurder en 
 controller worden gekenmerkt door een grote mate van openheid 
en kritische behandeling van rapportages en voorstellen maar 
ook door behulpzaamheid. Deze goede sfeer is ook terug te  vinden 
bij het personeel.

Dialoog belanghebbenden

Overleg met huurders(vertegenwoordiging)
De huurderscommissarissen hebben regelmatig de bestuurs-
vergaderingen van HBV Prisma bijgewoond waarbij onderwerpen 
als huurverhogingen, projecten, groot onderhoud, leefbaarheid 
en interne zaken aan de orde zijn geweest. De RvC was tijdens de 
ALV van Prisma op 11 april 2016 vertegenwoordigd. Er is een 
goede werkrelatie tussen bestuurder, huurderscommissarissen 
en Prisma.

Overleg met overige belanghouders
Tijdens bijeenkomsten van VTW, SOM, EY en BTB is veelvuldig 
van gedachten gewisseld met accountants en collega toezicht-
houders. Een delegatie uit de RvC heeft met de wethouder Jansen 
van de gemeente Zeist van gedachten gewisseld over zijn kijk op 
de sociale huursector in Zeist, de rol van de RKWBV daarbinnen 
en de te maken prestatieafspraken.

Slotverklaring
De Raad van Commissarissen heeft kennisgenomen van het 
 jaarverslag 2016 zoals dat door de bestuurder is aangeboden en is 
gecontroleerd door het externe accountantskantoor van Baker 
Tilly Berk. De Raad hecht haar goedkeuring aan het jaarverslag en 
stelt het overeenkomstig vast.

Het bestuur stelt de jaarstukken 2016 op en de Raad van 
Commissarissen keurt de jaarstukken goed, de ALV stelt ze vast 
en dechargeert de bestuurder voor het gevoerde beleid en de 
Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

Zeist, 30 mei 2017

De Raad van Commissarissen

Mw. A.J. van der Weijden-Klinkers (voorzitter)

De heer A.C.M. Hopmans (vice voorzitter)

Mw. N.A. Aalbers ( lid)

De heer W.M. de Groot ( lid)
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Naam     
Mevrouw A.J. van der Weijden-Klinkers (geboren 1944) 
Voorzitter (tot 27-09-2016) en Lid Auditcommissie (lid vanaf 27-09-2016) 
Relevante (nevenfuncties): 
• Directeur-eigenaar BMO BV (sinds 1980)

2009 
 
 

2013 
 
 

2017 
 
 

Ja 
 
 

De heer ir. A.C.M. Hopmans* (geboren 1950) 
Vicevoorzitter en Lid Auditcommissie (voorzitter vanaf 27-09-2016) 
Relevante nevenfuncties: 
• Zelfstandig adviseur strategie en besturing organisaties 
• Penningmeester Voedselbank Zeist 
• Voorzitter Ondernemersklankbord Regio Utrecht 
• Oud directeur Operations & IT ING Groep

2012 
 
 
 
 
 

2016 
 
 
 
 
 

2020 
 
 
 
 
 

Ja 
 
 
 
 
 

Mevrouw mr. N.A. Aalbers (geboren 1967) 
Lid 
Relevante (nevenfuncties): 
• 2012–heden; senior-kandidaat Notaris Holland Van Gijzen, Den Haag, sectie Onroerend goed 
(semipublieke sector) 
• 2011 lid Adviesgroep Stichting Papageno, Laren 
• 2006–2012; kandidaat-notaris Van Doorne NV, Amsterdam, sectie Ondernemingsrecht  
(semi-publieke sector)

2012 
 
 
 
 
 
 

2016 
 
 
 
 
 
 

2020 
 
 
 
 
 
 

Ja 
 
 
 
 
 
 

De heer ir. W.M. de Groot* (geboren 1953) 
Lid 
Relevante (nevenfuncties): 
• Sinds 1976 stadsvernieuwing Utrecht, Rotterdam, Amsterdam 
• Sinds 1985 zelfstandig adviseur stadsvernieuwing en stedelijke herstructurering 
• Opdrachten van gemeenten, corporaties en bewonersgroepen in diverse combinaties

2011 
 
 
 
 

2015 
 
 
 
 

2019 
 
 
 
 

Ja 
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** Onafhankelijk conform de in de Governancecode aangeduide criteria in II.2.2 

* Op voordracht van huurdersbelangenvereniging Prisma

Raad van Commissarissen
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Verslag van de activiteiten

Onze corporatie
De RKWBV is een kleine, efficiënt ingerichte en wendbare 
 organisatie. Klantgericht, met verstand van zaken en de blik op de 
toekomst beheren wij in de gemeente Zeist een kleine 
1.000 DAEB woningen, garages en enkele commerciële ruimtes. 
Als kleine speler zien en benutten wij kansen voor  
(her)ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van ons bezit.  
Wij  kijken natuurlijk verder dan dat: nieuwbouw en eventuele 
 aankoop van DAEB vastgoed behoort ook tot onze doelstellingen. 
Zo draagt de RKWBV, met haar partners, bij aan het leveren van 
goede woningen voor mensen met een smalle beurs. 
Vanzelfsprekend werken wij er samen met de bewoners hard aan 
om onze buurten leefbaar te houden. Door samenwerken, 
 verbinding maken en het in standhouden daarvan, werken we aan 
het bereikbaar maken en houden van wonen in een prettige buurt 
of wijk.

Kernwaarde 1:  
Rentmeester met hart voor de huurder
De RKWBV wil herkenbaar zijn als een betrouwbare en 
klantvriendelijke verhuurder van sociale huurwoningen in 
Zeist. Een rentmeester die hart voor de huurder heeft.  
Met een betrokken team van professionals werken wij met 
onze partners dagelijks aan onze belangrijkste doelstelling: 
het bieden van een mooi en veilig thuis voor onze huidige 
en toekomstige bewoners. ‘Thuis’ is meer dan alleen een 
woning; wij hebben oog voor de bewoner en zijn directe 
woonomgeving.
Wij kiezen voor het behoud van het eigen bezit en 
 investeren in kwaliteit, duurzaamheid en levensduur-
verlenging. Onze voorliefde voor het behoud van cultuur-
historisch erfgoed is zichtbaar in onze portefeuille.  
Echter: een thuis is voor ons meer dan een woonruimte. 
Een veilige situatie gaat verder dan de technische staat van 
ons vastgoed. De medewerkers van de RKWBV brengen 
dan ook meer dan alleen een oplossing voor een probleem, 
zij zijn begáán met de huurders en nemen hen serieus.  
Het is onze ervaring dat deze benadering een wederzijds 
effect heeft, zodat een band op basis van vertrouwen en 
 respect opgebouwd wordt.

Onze kernwaarden
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Kernwaarde 2:  
Huren niet over de DAEB-grens heen
Wij verhuren woningen in Zeist aan hen die niet op eigen 
(financiële) kracht in huisvesting kunnen voorzien.  
Strikter dan 1901 geeft de Woningwet 2015 de DAEB1 grens 
duidelijk aan. Wij trekken dezelfde wettelijke grens en 
 verhuren praktisch 100% DAEB woningen aan de doel-
groep. Dit doen wij niet uit conformisme, maar juist omdat 
wij sinds de oprichting in 1910 ‘de doelgroep’ willen blijven 
bedienen. De vraag naar sociale huurwoningen is blijvend 
groot in Zeist en zal de komende jaren verder toenemen, 
mede als gevolg van de instroom van statushouders.  
Wij zien huurders met de laagste inkomens ook toenemen. 
Daarmee wordt ook de noodzaak groter om meer 
 betaalbare woningen voor zowel een- en tweepersoons 
huishoudens als meerpersoonshuishoudens in de voorraad 
te hebben. Bij verwerving van nieuw sociaal vastgoed zal 
met name in het betaalbare segment worden toegevoegd 
zodat het totale aanbod betaalbare woningen zal stijgen.
De RKWBV hanteert een zo sociaal mogelijk incassobeleid 
met oog voor de huurder. Een gerechtelijke huisuitzetting 
op basis van huurachterstand vormt een persoonlijke 
drama voor de betrokkenen. In 2016 heeft dit geleidt tot 
nul uitzettingen. Wij zullen deze ultieme remedie ook de 
komende jaren voorkomen door persoonlijk contact te 
onderhouden en door het op maat maken van afspraken. 
Als DAEB organisatie zijn wij aanspreekbaar op het 
beschikbaar stellen van betaalbare en kwalitatief goede, 
duurzame woningen in een prettige omgeving.

Kernwaarde 3:  
Leefbaarheid door community building, 
kleinschaligheid en betrokkenheid
We kiezen ervoor klein te blijven. Onze relatieve klein-
schaligheid is geen belemmering om de belangrijkste 
 opgaven te blijven vervullen: het voorzien in betaalbare 
huisvesting voor de doelgroep in een prettige woon-
omgeving. Integendeel. Een in omvang bescheiden 
 organisatie zonder extra managementlagen zorgt voor 
direct klantcontact en daarmee voor directe betrokkenheid 
bij de huurder en zijn woonomgeving. Wij willen met 
andere lokale partijen en met de bewoners werken aan 
community-building. Daarom investeren wij op complex-
niveau in een structurele dialoog met de bewoners.  
Wij  bieden tegenwicht aan de individualisering van de 
maatschappij. Onze doelgroep kan lang niet altijd op eigen 
benen staan. De RKWBV is community driven en laat zien 
dat het meerwaarde heeft voor de doelgroep die zij bedient. 
Dit vraagt kennis van de bewoners, de omgeving, de sfeer 
en cultuur waarin het vastgoed zich bevindt. Onze mede-
werkers beschikken over die kennis: de RKWBV heeft 
betrokken medewerkers met bezieling voor het vak en 
 zetten zich hiervoor in. Het is ook zichtbaar in het type 
vastgoed dat wij aanbieden en zullen verwerven.  
Waardevol vastgoed, liefst met een cultuurhistorische 
waarde, kleinschalig en het nabij zijn faciliteiten zal 
 bijdragen aan de onderlinge cohesie.
Onze bezieling is merkbaar in elk individueel contact dat 
een huurder met de RKWBV heeft. Kleinschaligheid en 
betrokkenheid resulteren in het voeren van de menselijke 
maat voor iedereen. Ons sterke sociale netwerk stelt ons in 
staat verder te kijken dan onze organisatie: Wij hélpen en 
sturen niet ‘van het kastje naar de muur’.

1. Diensten van Algemeen Economisch Belang; sociale huurwoningen met sociale huurprijzen. 

2. In de complexen waar geen formele bewonerscommissie bestaat, is wel een huurdersvertegenwoordiging aanwezig of minimaal een bewoner die zich als aanspreekpunt 

voor het complex opwerpt.
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Maar ook op collectiever niveau is onze drive voor ons doel 
zichtbaar. In bijna alle complexen zijn de laatste jaren 
actieve bewonerscommissies2 opgericht en dit houden wij 
zo. Het vergroot de betrokkenheid van bewoners bij hun 
directe woonomgeving en ook het onderlinge contact 
 tussen huurders. De commissie spreekt met een mede-
werker van de RKWBV in de regel over kleine en grote 
zaken. Maar de bewonerscommissies kunnen ook het 
 eerste aanspreekpunt zijn bij grote renovatieprojecten. 
Door het gezamenlijk optrekken met de bewoners en de 
inzet van bewonerscommissies, wordt sociale  problematiek 
als eenzaamheid ook sneller gesignaleerd; een toenemend 
probleem onder onze oudere bewoners. Wij vinden dat het 
meedenken en meedoen van de bewoners naast 
 vertrouwen, ook inhoud en kwaliteit geeft aan het eind-
resultaat: prettig wonen.
Wij maken de keuze om de bewoner een plaats aan tafel te 
geven. Op beleidshoofdlijnen doen we dat met de huurder-
belangenvereniging Prisma. Zij zijn in 2014 getrans-
formeerd tot een moderne belangenvereniging 
Nieuwe Stijl, waarmee de RKWBV op de belangrijkste 
beleidsterreinen overlegd. Dat resulteerde in een 
 gezamenlijk opgestelde prestatieovereenkomst en een 
afgestemde huurverhoging in 2016. Samen met Prisma zal 
de RKWBV zich blijven inzetten om de stem van de 
 huurder te laten weerklinken in het beleid.
Afsluitend vinden wij dat het behalen van een goed 
 rapportcijfer voor klantgerichtheid geen doel op zich is. 
Het hebben en houden van een tevreden klant wél.  
Toch streven wij naar een gemeten hoge klantwaardering 
van minimaal een 7,8 in de Aedes benchmark.

“ Wij concentreren ons op betaalbaar vastgoed voor een steeds 
grotere groep mensen die om steeds meer maatwerk vraagt.  
Wij onderscheiden ons door met bewoners een echt leefbare 
woonomgeving te creëren waar het met elkaar prettig wonen is”

Meerwaarde van de RKWBV
De RKWBV wil de beste sociale verhuurder in Zeist zijn, niet de 
grootste. Wij concentreren ons op betaalbaar vastgoed voor een 
steeds grotere groep mensen die maatwerk verlangen en nodig 
hebben. Wij onderscheiden ons verder door met bewoners een 
echte leefbare woonomgeving te creëren waar het met elkaar 
prettig wonen is. Waar mogelijk faciliteren wij in gemeen-
schappelijke voorzieningen zoals een ruimte waar bewoners 
elkaar kunnen ontmoeten. Ons vastgoed sluit hierbij aan en 
 kenmerkt zich door een waardevolle uitstraling, bescheiden 
omvang van de complexen en is gelegen in de nabijheid van 
 faciliteiten. Onze corporatie biedt tegenwicht aan anonimiteit, 
vereenzaming en individualisering. Wij kijken verder dan de 
woning en de huurder; het samenleven op straat en in de buurt en 
de kwaliteit van de woonomgeving zorgen onder meer ook voor 
onderling contact en integratie. Fijnmazigheid en op maat 
 gesneden oplossingen voor elke huurder is ons unieke kenmerk 
en meerwaarde voor de Zeister maatschappij.

Personeel
Met een klein team van medewerkers (8,9 fte) stellen wij de 
 mensen en het wonen centraal. We zijn betrokken en benaderen 
een ander zoals wij zelf benaderd willen worden, hulpvaardig en 
met oprechte interesse. In 2016 zijn geen aanpassingen gedaan in 
de bezetting van de afdelingen.
Omdat de organisatie van de RKWBV klein is, wordt van elke 
medewerker verlangd dat deze zich flexibel opstelt en vaak ook 
multidisciplinair is. Deze competenties zijn onmisbaar, maar 
 zorgen ook voor een betere relatie met de klant omdat een 
 medewerker van meerdere markten thuis is. Tegelijkertijd 
 beseffen wij ons dat wij niet alle specialismen in huis hebben.  
Wat doe je zelf en wat moet van buiten worden gehaald, is steeds 
de vraag. Wij realiseren ons dat wij verstandig om moeten gaan 
met de inhuur van derden. Een goede balans vinden tussen een 
lage beheerlast en een hoge klanttevredenheid is het optimum 
waar wij naar streven.
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Woningwet 2015 en governance

Routekaart
In het najaar van 2015 keurde de RvC de routekaart voor de 
implementatie van de Woningwet goed. In dit document werden 
alle, in dit kader, te nemen acties opgenomen alsmede de tijdslijn 
en het goedkeuringstraject. Ondanks het feit dat de 
 implementatie van de nieuwe Woningwet de belangrijkste 
 aanleiding was om deze routekaart op te stellen, werden ook alle 
direct gerelateerde thema’s meegenomen (De te wijzigen 
 verenigingsstatuten, de aanvraag voor het verlicht regime in de 
zin van scheiding DAEB/niet-DAEB, gemeentelijke prestatie 
afspraken, financieel reglement en tal van good governance 
 gerelateerde documenten). Ook werd rekening gehouden met het 
feit dat in 2016 twee (zittende) commissarissen op geschiktheid 
en betrouwbaarheid door de Autoriteit Woningcorporaties 
 moesten worden voorbereid. Afsluitend werd de vierjaarlijkse 
visitatie in de planning opgenomen. In de alinea’s hieronder 
wordt ingegaan op de wijziging van de verenigings statuten, 
implementatie van de Woningwet, visitatie en de  uitbreiding van 
de documenten ten behoeve van good governance.

Wijziging verenigingsstatuten
De nieuwe Woningwet verplichtte corporaties wijzigingen in hun 
statuten aan te brengen. Het was voor onze organisatie daarmee, 
ook een goed moment om enkele moderniseringen aan te laten 
brengen in de statuten. Ook werd een belangrijk vereiste voor 
 lidmaatschap van de vereniging, namelijk het hebben van een 
R.K. achtergrond, voorgesteld te schrappen. Dit onder de 
 uitdrukkelijke conditie dat de R.K. identiteit behouden blijft.  
Het Bestuur en RvC achtten dit vereiste niet meer van deze tijd 
en stelden voor de vereniging voor alle huurders open te stellen.

Na goedkeuring van de RvC werd het concept verenigingsstatuut 
op 22 maart 2016 aan Algemene Ledenvergadering voorgelegd.  
De leden namen met algemene stemmen de voorgestelde 
 wijzigingen aan waarna op 18 april de Autoriteit 
Woningcorporaties goedkeuring aan de statuten verleende.

Implementatie Woningwet
Gedurende het verslagjaar is gewerkt aan een volledige 
 implementatie van de Woningwet. Of dit nu gingom de  bijdragen 
aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid, het op tijd 
 verzenden van de dPi, het laten uitvoeren van de visitatie dan wel 
het opstellen en goed (laten) keuren van het financieel  reglement 
en het sloopreglement; alle wettelijke vereisten  werden conform 
de afgesproken routeplanner, opgeleverd.  
Met de inzending van de gegevens voor de dPi werd ook de 
 aanvraag voor het ‘verlicht regime’ ingediend, daar de RKWBV 
 voldoet aan de vereisten die aan dit regime worden gesteld. 
Voorafgaand aan de indiening van dit verzoek werd het 
 bestuurlijk voorstel om te opteren voor het verlicht regime, 
 geaccordeerd door de RvC.

Visitatie
Tussen 2007 en halverwege 2015 waren visitaties verplicht voor 
leden van Aedes. Sinds de invoering van de Woningwet op 
1 juli 2015 zijn alle woningbouwcorporaties verplicht zich iedere 
vier jaar te laten visiteren door een geaccrediteerd visitatie-
bureau. Aangezien de RKWBV voor het laatst gevisiteerd was in 
2012, heeft er in 2016 een visitatie plaatsgevonden. We zijn 
 gevisiteerd door visitatiebureau Raeflex over de periode 
2012–2015.
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Op de verschillende prestatievelden scoren wij rapportcijfers 
 tussen 7,0 en 8,0. Een bovengemiddelde score over vrijwel de 
gehele linie. Het rapport laat zien dat onze belangrijkste 
 belangenhouders onze inspanningen voor de volkshuisvesting in 
Zeist waarderen. Met de suggesties en verbeterpunten van de 
visitatiecommissie en de belanghouders gaan we aan de slag; ze 
vormen belangrijke input voor ons vierjarig ondernemingsplan 
dat in 2017 zal worden opgesteld.

Aedes-benchmark
In de Aedes-benchmark worden de belangrijkste prestaties en 
kosten van corporaties onderling vergelijkbaar gemaakt.  
De resultaten hiervan worden zichtbaar op brancheniveau en per 
individuele corporatie. De Aedes-benchmark startte in 2014 en 
RKWBV neemt vanaf het begin deel aan deze benchmark. De 
benchmark deelt de prestaties per prestatieveld in drie klassen in, 
namelijk de A-, B- en C-klasse: de corporaties die boven-
gemiddeld presteren (A-klasse), de corporaties die gemiddeld 
presteren (B-klasse) en de corporaties die onder gemiddeld 
 presteren (C-klasse).

Met betrekking tot het huurdersoordeel laten we een constant 
beeld zien. Onze huurders waarderen onze dienstverlening in 
2016 met een 7,9. We scoren daarmee bovengemiddeld. In 2017 
worden de enquêtes maandelijks teruggekoppeld zodat we nog 
adequater kunnen reageren en verbeterpunten kunnen 
doorvoeren.

Met betrekking tot de bedrijfslasten zien we een significante 
daling van het nominale bedrag. Onze branchepositie is echter 
nog onder het gemiddelde van de totale branche. Dit beeld is 
anders als de RKWBV wordt vergeleken met in grootte gelijke 
corporaties (Grootteklasse XXS, met minder dan  
1000 verhuureenheden). De gemiddelde bedrijfslast van deze 
corporaties ligt op € 1049 waarmee onze organisatie een 
4% lagere bedrijfslast voor 2016 scoort.

Good governance
We vinden goed ondernemingsbestuur (corporate governance) 
van groot belang. Het gaat daarbij onder andere om goed bestuur 
en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële 
beheersing. De RKWBV conformeert zich sinds jaar en dag aan de 
vigerende normen en kaders van goed bestuur. In het verslagjaar 
2016 was aanleiding om verschillende documenten te herzien en 
enkele, nog niet aangenomen stukken, op te nemen in de 
 structuur van onze governance. In 2016 zijn de volgende 
 documenten herzien dan wel opgesteld:
• Visie op toezicht en bestuur
• Reglement van de RvC
• Reglement van het bestuur
• Toezichtkader van de RvC
• Klokkenluidersregeling
• Integriteitsprotocol

Het vigerend treasurystatuut is eveneens aangepast en 
 gemoderniseerd zodat er een direct verband bestaat tussen dit 
statuut en het financieel reglement. Eveneens is in december 
2016 het procuratiereglement opgesteld.
Alle bovenstaande documenten zijn na bestuurlijke besluit-
vorming, goedgekeurd door de RvC en waar nodig door de 
Autoriteit Woningcorporaties vastgesteld.

Permanente educatie
In de Governancecode woningcorporaties is opgenomen dat 
bestuurders van woningcorporaties in drie jaar tijd 108 
PE-punten moeten behalen. De bestuurder van RKWBV heeft in 
2015 en 2016 in totaal 98,5 punten behaald. Dit betekent dat de 
bestuurder in 2017 nog minimaal 9,5 punten moet behalen.

Jaar Huurdersoordeel Benchmarkpositie Bedrijfslasten Benchmarkpositie
2016 7,9 A € 1.007 C
2015 7,8 A € 1.083 C
2014 7,9 A € 1.085 B

Tabel: Aedes-benchmark



Jaarverslag 2016 27

Interne risicobeheersings- en controle systemen

Organisatie
Het versterken van samenhang tussen ambities, SMART doelen, 
de monitoren en de bijsturing (PDCA-cyclus) was een verbeter-
punt uit het visitatierapport 2012. Deze lijn hebben wij de 
 afgelopen jaren doorgetrokken door het ondernemingsplan te 
vertalen in jaarplannen en deze te monitoren. In de kwartaal-
rapportages, die besproken worden met de RvC en het bestuur, 
wordt de PDCA-cyclus gerapporteerd en besproken.

Projecten
Projecten vormen per definitie een groot risico. Zowel financieel, 
organisatorisch, maatschappelijk, technisch, juridisch, ruimtelijk 
en politiek. Voor het project Dr. Schaepmanlaan zijn deze risico’s, 
elk kwartaal, in kaart gebracht en indien noodzakelijk 
 gemitigeerd. Qua omvang en mogelijke risico’s veruit het belang-
rijkste project in 2016 van onze organisatie.

Bedrijfslasten
Door het opstellen van een KPI overzicht met 14 kernprestatie 
indicatoren is in beeld gebracht op welke posten gestuurd kan en 
moet worden.

In de vastgestelde strategische visie zijn de risico’s benoemd in de 
SWOT analyse. Deze analyse wordt opgenomen in het op te 
 stellen beleid (ondernemingsplan).

In 2017 gaan wij verder aan de slag met de vorming van risico-
management. Volgens het thematisch overzicht worden de 
 risico’s geanalyseerd en gerapporteerd. Dit vormt een belangrijk 
onderdeel in het nieuwe ondernemingsplan.

“ Gedurende het verslagjaar  
is gewerkt aan een  
volledige implementatie  
van de Woningwet.  
Alle wettelijke vereisten  
werden conform de  
afgesproken routeplanner 
nageleefd”
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Huisvesten van onze doelgroep

Met de invoering van de nieuwe Woningwet heeft het volkshuis-
vestingsverslag een andere verantwoording gekregen. Het hoofd-
doel van onze corporatie is niet veranderd: het leveren van goede 
woningen voor mensen met een smalle beurs. Vanzelfsprekend 
werken wij er samen met de bewoners hard aan om onze buurten 
leefbaar te houden. Door samenwerken, verbinding maken en het 
in standhouden daarvan, werken we aan het bereikbaar maken en 
houden van wonen in een prettige buurt of wijk.

Samenstelling woningvoorraad
De samenstelling van de voorraad is in 2016 veranderd.  
Er zijn 42 eengezinswoningen en 2 poortwoningen in de 
Dr. Schaepmanlaan aan de voorraad toegevoegd  
(oplevering november 2016) en er zijn 24 woningen gesloopt.  
Op 31 december 2016 bezat de RKWBV 962 woningen, waarvan 
946 Daeb  woningen (zie tabel).

Betaalbaarheid van de voorraad
De woningvoorraad is per 31 december 2016 naar huurprijsklasse 
in de tabel op de volgende pagina weergegeven, 70% van de 
 voorraad behoort tot de categorie ‘goedkoop’ of ‘betaalbaar’.  
De  gemiddelde kale maandhuur kwam uit op € 550,06  
(2015: € 525,32). Het gemiddelde huurprijsniveau bedroeg 
74,08% van maximaal redelijk (2015: 73,07%).

Woningtype Aantal 2016 Aantal 2015
Eengezinswoningen 320 302
Seniorenwoningen 69 69
Appartementen 572 570
Overige woongelegenheden  
(Laan van Beek en Royen)

1 1 

Totaal aantal woningen 962 942
Niet-Daeb woningen 16 16
Totaal Daeb woningen 946 926
Garages 19 19
Carports 29 29
Totaal alle eenheden 1.010 990

Locatie Aard Aantal
Couwenhoven Gebruiksruimtes 3
Schermerslaan Gebruiksruimte 1
Maria Oord Kantoor + zaal 1
Hortensialaan 30 Buitenschoolse opvang 1
Hortensialaan 32 Kinderdagverblijf 1
Choisyweg Kinderdagverblijf  

+ buitenschoolse opvang
1 

De RKWBV heeft daarnaast de volgende (bedrijfs-)ruimten in 
exploitatie:
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De stijging die we zien in het dure segment heeft betrekking op de 
toevoeging van dure voorraad (Dr. Schaepmanlaan). Om het 
 aanbod in het betaalbare segment voldoende (= 70%) te laten zijn 
hebben wij in onze strategische visie bepaald dat toevoeging van 
de voorraad voornamelijk zal plaatsvinden door uitbreiding van 
woningen in het betaalbare segment. Daarnaast hebben we eind 
2016 nogmaals goed gekeken naar ons huurprijsbeleid en deze op 
sommige punten aangepast. Bij enkele complexen zijn de 
 streefhuurprijzen verlaagd zodat deze nu bereikbaar zijn voor de 
mensen die recht hebben op huurtoeslag.

Verkoop huurwoningen
De RKWBV heeft in 2016 één ontwikkeling verkocht.  
De  eigendommen van de ‘Rozenheuvel’ zijn op 26 januari 2016 
 overgedragen aan Velo B.V.

Nieuwbouw/koop
Trots zijn we op de realisatie van de herbouw van de woningen in 
de Dr. Schaepmanlaan. Eind 2016 is de laatste fase opgeleverd 
(42 eengezinswoningen en 2 poortwoningen) en hebben alle 
bewoners hun vernieuwde woning betrokken.

Sloop/woningonttrekking
Er zijn 24 woningen uit exploitatie gehaald, allen op de 
Dr. Schaepmanlaan.

Inkomensafhankelijke huurverhoging 
(gebaseerd op huurgrenzen 2015)
Net als in 2013, 2014 en 2015 is er sprake geweest van een 
 inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast conform de 
 uitgangspunten die zijn vastgesteld door het Rijk (zie tabel 
 inkomensafhankelijke huurverhoging). Wij hebben ervoor 
 gekozen om voor de lagere inkomens en de middeninkomens niet 
de maximale huurverhoging door te voeren. Omdat wij onze 
 doelgroep willen ontzien. Daarnaast hebben wij, op advies van 
Prisma, een differentiatie aangebracht in de inkomenscategorie 
en er is ook gekeken naar het huurbedrag dat wordt betaald.

Huurdersbelangenvereniging Prisma heeft ons geadviseerd om 
een uitzondering te maken voor huishoudens die in 2014 een 
inkomen hadden onder € 34.678 en een al wat hogere huurprijs, 
boven de huurtoeslaggrens, betalen. De RKWBV heeft dit advies 
overgenomen en deze huurders 0,6% huurverhoging gegeven; 
gelijk aan de inflatie over 2015. Daarnaast heeft Prisma ons 
 geadviseerd om een uitzondering te maken voor huishoudens die 
in 2014 een inkomen hadden boven €44.360 en een huurprijs 
boven de huurtoeslaggrens betalen. Ook dit advies is opgevolgd, 
deze categorie heeft een huurverhoging ontvangen van 2,2%.

Huurgrenzen Aantal 2016 Aandeel 2016 Aantal 2015 Aandeel 2015
Goedkoop (tot € 409,92) 97 10,1% 112 11,9%
Betaalbaar (€ 409,92 tot € 628,76) 576 59,9% 568 60,3%
Duur (628,76 tot € 710,68) 238 24,7% 211 22,4%
Vrije sector (vanaf € 710,68) 51 5,3% 51 5,4%
Totaal 962 100% 942 100%

Tabel: Huurgrenzen
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Ons huurbeleid is erop gericht dat wij er, in beginsel, zijn voor de 
inkomens lager dan € 34.678. Voor deze inkomens bouwen en 
beheren wij passende woningen. Daarom hebben wij ervoor 
 gekozen om deze huren niet maximaal te laten stijgen.  
Daarnaast wordt de stijging, bij een overgroot gedeelte van de 
toeslag-gerechtigden, gecompenseerd door de stijging van de 
huurtoeslag. Voor de middeninkomens hebben wij ook niet de 
maximale huurverhoging doorgevoerd. Zij ontvingen een opslag 
van 1,6% op de inflatie. Voor de categorie bewoners boven de 
€ 44.360 is de huurverhoging substantieel geweest.
Voor de inkomens lager dan € 44.360 houden wij de 
liberaliserings grens aan, een sociale huurwoning is en blijft een 
sociale huurwoning voor deze bewoners.

Als gevolg van een lagere huurverhoging heeft de RKWBV in 2016 
structureel een bedrag van € 25.740 aangewend voor de 
 betaalbaarheid van de woningen.

Als gevolg van een lagere huurverhoging heeft de RKWBV in 2016 
een bedrag van € 25.740 aangewend voor de betaalbaarheid van 
de woningen.

Vrijgekomen woningen
De hoeveelheid verhuringen / mutaties laten een stijging zien ten 
opzichte van vorig jaar. In totaal zijn er 112 nieuwe verhuringen 
geweest, de stijging komt mede door de nieuwe contracten van de 
Dr. Schaepmanlaan! Van de 44 woningen die zijn opgeleverd aan 
de Dr. Schaepmanlaan in 2016 zijn er 27 aangeboden via 
Woningnet en 2 aangeboden aan statushouders.

Inkomenscategorie 2016 Wettelijke toegestane 
huurverhoging

Huurverhoging 2016 
RKWBV

Inkomensgrens < €34.678, huur tussen € 586,68 en € 710,68 2,1% 0,6%*
Inkomensgrens < €34.678, huur lager dan € 586,68 2,1% 1,0%*
Inkomensgrens van €34.678 tot en met € 44.360 2,6% 2,2%*
Inkomensgrens > € 44.360, huur hoger of gelijk aan € 586,68 4,6% 2,2%
Inkomensgrens > € 44.360, huur lager dan € 586,68 4,6% 4,6%
Inkomen is onbekend 2,1% 1,0%*

Tabel: Inkomensafhankelijke huurverhoging

Jaar Mutaties
2007 66
2008 70
2009 68
2010 39
2011 47
2012 37
2013 57
2014 82
2015 62
2016 112**

* De huur is afgetopt op de sociale huurgrens (€ 710,68). 

** De toewijzing van de woningen is gebaseerd op het passend  toewijzen, ingevoerd 

per 1 januari 2016.
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Passend toewijzen
Woningcorporaties moeten sinds 2016 sociale huurwoningen 
passend toewijzen. De overheid wil hiermee voorkomen dat 
 huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen 
terechtkomen. Tenminste 95% van de toewijzingen moeten 
 hieraan voldoen. De RKWBV heeft in 2016 49 woningen 
 toegewezen die vallen onder het passend toewijzen. Hiervan zijn 
48 woningen (98%) passend toegewezen: huishoudens met een 
inkomen tot en met de huurtoeslaggrens hebben een woning met 
een kale huur (= netto huur) tot en met de aftoppingsgrens 
 toegewezen gekregen. In het onderstaande overzicht van passend 
toewijzen wordt uitgegaan van de kale huur.

 Kale huur bij toewijzing < € 586,68 < € 628,76 < € 710,68  
Soort huishouden Toewijzing inkomen Aantal Aantal Aantal  
Eenpersoons € 22.100 27    
Tweepersoons € 30.000 8  1  
Drie- en meerpersoons € 30.000  9   
Eenpersoons ouderen € 22.100 4    
Tweepersoons ouderen € 30.050     
Drie- en meerpersoons ouderen € 30.050     
Totaal  39 9 1 49

Het overzicht laat zien dat we 1 woning niet passend hebben 
toegewezen.

In het overzicht op de volgende pagina is de toewijzing van alle 
vrijgekomen woningen in 2016 naar inkomen weergegeven.  
Dit overzicht is niet gebaseerd op de kale huur, maar op de 
 subsidiabele huurprijs.
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Soort huishouden 
 

Huurklasse 
< € 409,92 

Huurklasse 
€ 409,92 tot € 568,68 (1–2) 
€ 409,92 tot € 628,76 (> 3)

Huurklasse 
> € 568,68 (1–2) 
> € 628,76 (> 3)

Totaal 
 

Eenpersoons     
Jonger dan 65 jaar, inkomen < € 22.100 4 22 0 26
Jonger dan 65 jaar, inkomen > € 22.100 0 3 24 27
65 jaar of ouder, inkomen < € 22.100 0 2 3 5
65 jaar of ouder, inkomen > € 22.100 0 1 3 4

Tweepersoons     
Jonger dan 65 jaar, inkomen < € 22.100 0 8 1 9
Jonger dan 65 jaar, inkomen > € 22.100 0 4 19 23
65 jaar of ouder, inkomen < € 22.100 0 0 0 0
65 jaar of ouder, inkomen > € 22.100 0 3 2 5

Drie- en meerpersoons     
Jonger dan 65 jaar, inkomen < € 22.100 0 6 3 9
Jonger dan 65 jaar, inkomen > € 22.100 0 0 4 4
65 jaar of ouder, inkomen < € 22.100 0 0 0 0
65 jaar of ouder, inkomen > € 22.100 0 0 0 0

Totaal 4 49 59 112

52,7% van de totale mutaties hebben plaatsgevonden in de 
 huurklasse boven de € 628,76. In 2015 bedroeg dit percentage 
48%. De verhoging van het percentage heeft betrekking op de 
 opgeleverde woningen aan de Dr. Schaepmanlaan. Dit komt 
 doordat 6 woningen aan de middeninkomensgroep is 
 aangeboden. Deze tabel is gebaseerd op basis van de subsidiabele 
huurprijs, voor passend toewijzen wordt de kale huurprijs 
gehanteerd.

In 2016 wordt de primaire doelgroep gevormd door huishoudens 
met een belastbaar huishoudinkomen tot € 35.793,– per jaar.  
Van alle toewijzingen in de sociale sector moet in 2016 minstens 
80% gedaan zijn aan deze primaire doelgroep. In 2016 zijn er 
11 woningen toegewezen aan een inkomen boven € 35.793,–. 
Hiermee blijven wij binnen de grenzen van de wet (90,2%).  
6 van de 11 woningen hadden betrekking op het project 
Dr. Schaepmanlaan. Om de inkomensgroepen tussen € 35.739  
en € 39.874 te bedienen hebben wij in dit project 6 woningen 
beschikbaar gesteld voor de zogenoemde middeninkomens.
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Loting
Om kans te maken op een sociale huurwoning in Zeist is 
 minimaal vier jaar inschrijftijd nodig. Een woningzoekende die 
deze inschrijftijd niet heeft, maar wel dringend een woning nodig 
heeft, kan slechts in bepaalde uitzonderlijke gevallen een 
 urgentie krijgen. Door dit systeem van woningtoewijzing is er een 
groep woningzoekenden die in de problemen komt. Dit zijn 
 bijvoorbeeld mensen die een baan in Zeist hebben gekregen maar 
ver weg wonen of het gaat om jongeren die te weinig inschrijftijd 
hebben. Dit noemen wij spoedzoekers. De vraag van de spoed-
zoekers is kwantitatief: het gaat niet om de kwaliteit van de 
woning maar om een woning. Om de slaagkans voor starters en 
spoedzoekers op de woningmarkt in Zeist te vergroten, zijn we in 
maart 2013 gestart met loting. Woningen voor een specifieke 
doelgroep, denk aan seniorenwoningen of woningen voor 
 gehandicapten worden niet verloot. In 2016 hebben wij in totaal 
6 woningen verloot.

Ontruimingen
In 2016 hebben wij geen woningen ontruimd. De RKWBV  
voert een sociaal beleid voor de huurincasso. Het voorkomt 
 uitzettingen, welke altijd een persoonlijk drama vormen. 
Anderzijds leidt dit beleid tot een lage huurderving. In juni 
 hebben wij, in samenwerking met de twee andere Zeister 
 corporaties, onze huurders een cursus ‘omgaan met geld’ 
 aangeboden. Deze is verzorgd door onze maatschappelijke 
 partner Vitras/CMD. Doel is om huurders meer inzicht te geven 
in hun betalingsproblematieken en deze te voorkomen.  
Enkele huurders hebben, met succes, deze cursus gevolgd en ook 
in 2017 zullen wij dit aanbod continueren.

Doelgroepen

Wonen en zorg
Wij vinden dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid niet 
ophoudt bij het verhuren en onderhouden van woningen.  
Een deel van onze (toekomstige) huurders heeft niet alleen 
belang bij bijvoorbeeld een aangepaste woning, maar ook bij 
voorzieningen op het terrein van welzijn en zorg. Wij denken 
daarbij niet alleen aan senioren of mensen met een lichamelijke 
beperking. Ook (begeleid) wonen van mensen die een steuntje in 
de rug nodig hebben bij het zelfstandig wonen is een 
aandachtsveld.
De RKWBV exploiteert 105 woningen, verdeeld over  
5 complexen, die speciaal bedoeld zijn voor ouderen die 
 zelfstandig willen blijven wonen. In het complex ‘Couwenhoven 
10-flat’ bevindt zich een woongroep voor ouderen.  
De woongroep leden wonen tussen de overige bewoners in de flat.  
Toewijzing van woningen geschiedt, met toestemming van de 
gemeente,  buiten het woonruimteverdeling systeem om.  
Er is een 4-kamerwoning ingericht als ontmoetingsruimte in de 
Couwenhoven flat.

Het complex De Driest, bestaande uit 17 woningen, wordt 
 verhuurd aan Stichting Reinaerde. Speciale zorg wordt daar 
 verleend aan mensen met een autistische indicatie.

Statushouders
Een bijzondere doelgroep zijn de statushouders. Vanuit de 
Rijksoverheid krijgt elke gemeente, op basis van hun grootte, per 
jaar een taakstelling mee voor het aantal statushouders dat vanuit 
asielzoekerscentra moet verhuizen naar een reguliere 
 woonruimte. Hiervoor werken de gemeente, Centraal Orgaan 
Asielzoekers (COA) en de corporaties samen. Statushouders 
 krijgen buiten Woningnet om een woning aangeboden. 
Statushouders mogen niet zelf beslissen waar ze gaan wonen.  
Op basis van een informatieprofiel van het COA zoekt de 
gemeente samen met de corporatie een geschikte woonruimte.  
In 2016 was de taakstelling voor de gehele gemeente vastgesteld 
op 157. De RKWBV heeft in 2016 26 statushouders geplaatst.  
Dat zijn 11 personen meer dan volgens de afspraken met de 
gemeente Zeist. Mede door de conflicten in Afrika en het 
Midden-Oosten is het aantal asielaanvragen enorm gestegen.
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Om bovenstaande reden is er samen met de gemeente Zeist een 
start gemaakt met een actieplan duurzame huisvesting status-
houders. Doel is een snelle huisvesting van statushouders te 
bewerkstelligen, zodat uitstroom uit de asielzoekerscentra op 
gang komt. Zo ontstaat ruimte om hoge instroom op te vangen.

Naast de statushouders groeit in Zeist ook de groep mensen die 
starten of herstarten op de woningmarkt. Dit zijn vooral mensen 
uit Zeist die zelfstandig willen gaan wonen of uit de omgeving die 
zich in Zeist willen vestigingen, mensen uit zorginstellingen die 
zelfstandig gaan wonen, jongeren, studenten en gescheiden 
mensen.
Dit tezamen zorgt voor een extra vraag naar kleine, goedkope 
(huur-)woningen. De gemeente Zeist vindt het belangrijk om 
iedereen die dat nodig heeft, een plek te kunnen bieden in Zeist. 
Om de druk op de reguliere woningmarkt tijdelijk te verlichten en 
hiermee ruimte te bieden voor structurele oplossingen voor 
genoemde doelgroepen worden de komende vijf jaar bestaande 
huisvestingsprojecten zo mogelijk versneld en tijdelijke 
 huisvestingsoplossingen gezocht.
De gemeentelijke ambitie voor de komende vijf jaar is om ieder 
jaar 500 mensen extra te huisvesten. Om dit te realiseren is een 
nauwe samenwerking tussen Gemeente en corporaties 
noodzakelijk.

Beter Wonen
Voor sociaal kwetsbare mensen is het een grote stap om vanuit de 
ambulante zorg (zoals GGZ, reclassering, jeugdzorg, 
 verslavingszorg en vrouwenopvang) zelfstandig te gaan wonen. 
De combinatie van een eigen woning met begeleiding op maat 
werkt in de praktijk uitstekend. In 2016 hebben wij, volgens 
afspraak, één woning verhuurd via het Beter Wonen concept.  
Het totale contingent van de Zeister corporaties is 11, voor 2017 is 
deze verhoogd naar 15 woningen.

“ 98% van de huishoudens met een inkomen tot en met  
de huurtoeslaggrens hebben een woning met een kale huur  
tot en met de aftoppingsgrens toegewezen gekregen”
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Kwaliteit van woningen en beheer

Het bieden van een goede woonkwaliteit is een belangrijke 
 voorwaarde voor prettig wonen. Wij stellen alles in het werk om 
het woongenot van de bewoners en de kwaliteit van ons bezit op 
peil te houden en waar nodig te verbeteren. Onderhoud aan het 
bezit is ook de grootste kostenpost op onze begroting. Wij zijn 
zuinig op onze bewoners en ons bezit, maar wij gaan ook zuinig 
om met de middelen die wij ter beschikking stellen aan het 
 onderhoud. Alleen iets doen als het nodig is en geen half werk 
leveren, zijn belangrijke uitgangspunten in ons beleid.

Hieronder wordt ingegaan op de verschillende soorten 
 onderhoud die wij jaarlijks plegen en er uiteindelijk voor zorgen 
dat onze woningen kwalitatief op niveau blijven en waar nodig 
verbeterd worden. Om de kwaliteit van onze woningen op peil te 
houden, voeren we een gedegen onderhoudsbeleid. Op basis van 
de levensduur van de verschillende onderdelen van onze 
 woningen wordt een meerjaren onderhoudsbegroting opgesteld. 
Voor praktisch ons hele bezit kan worden gesteld dat 
 ‘doorexploiteren’ en het plegen van ‘levensduur verlengend 
onderhoud’ de uitgangspunten zijn. Uiteraard benutten wij elke 
kans het bezit verstandig te verduurzamen.

De onderhoudsbegroting wordt ieder jaar vertaald in een 
 jaarbegroting voor planmatig onderhoud, wij gaan hiervoor ook 
in gesprek met de bewonerscommissies. Op basis van jarenlange 
ervaring doen wij ook een zuivere inschatting van het klachten-
onderhoud en het mutatieonderhoud. Voorafgaand aan elke vorm 
van onderhoud, voeren we een inspectie uit aan de woning c.q. het 
complex, om vast te stellen of alle geplande maatregelen 
 noodzakelijk zijn. Het onderhoud is onder te verdelen in 
niet-planmatige werkzaamheden en planmatige 
werkzaamheden.

In 2016 waren de uitgaven voor het onderhoud (inclusief 
 personeelskosten) als volgt verdeeld:

Soort onderhoud (× € 1.000) 2016 2015 Verschil
Klachtenonderhoud 342 446 -104
Contractonderhoud 121 92 29
Mutatieonderhoud 69 169 -100
Subtotaal niet planmatig  
onderhoud

532 707 -175 

Planmatig onderhoud 254 200 54
Subtotaal planmatig onderhoud 254 200 54

Toegerekende personeelskosten 113 113  
Totaal lasten onderhoud 899 1020 -121
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Niet planmatig onderhoud
Tot het niet-planmatig onderhoud behoren het klachten-
onderhoud (inclusief contractonderhoud) en het mutatie- 
onderhoud. Wij onderhouden onze woningen goed, maar soms 
gaat er wat kapot. Dan treedt het klachtenonderhoud op.  
Hierbij streven we naar een snelle dienstverlening.
Wat het mutatieonderhoud betreft zorgen we ervoor dat een 
woning zo snel mogelijk woon gereed wordt gemaakt: aaneen-
gesloten verhuur is het doel waarnaar wij streven. Dit levert niet 
alleen een (sneller) tevreden huurder op maar heeft ook minder 
frictieleegstand en huurderving tot gevolg. Tijdens iedere  mutatie 
lopen we een aantal standaard servicepunten na. Waar nodig 
 worden ingrijpende maatregelen uitgevoerd. Soms verrichten we 
extra onderhoud als verhuur bevorderende maatregel.
De totale onderhoudskosten zijn ten opzichte van 2015 
(€ 1.020.081) gedaald naar € 899.390. Dit positieve effect komt 
voor een gedeelte door de jaarlijkse kwaliteitsverbeteringen die 
in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.
Opvallend bij het klachtenonderhoud is dat er relatief veel kosten 
zijn gemaakt voor het verwijderen van asbest. Daarnaast zijn de 
kopgevels op de Couwenhoven flats veilig gemaakt.

Ten opzichte van 2015 is het mutatieonderhoud aanzienlijk 
gedaald. Er hebben minder (dure en grote) mutatieonderhouds-
werkzaamheden plaatsgevonden, doordat er minder mutaties 
hebben plaatsgevonden in de Couwenhoven eengezinswoningen 
en bij het complex Ons Huis. In andere complexen hebben meer 
mutaties plaatsgevonden, waardoor het totaal aantal mutaties 
wel hoger is dan in 2015.

Er hebben in 2016 (buiten de Dr. Schaepmanlaan om) geen grote 
investeringsprojecten plaatsgevonden. Met betrekking tot 
 planmatig onderhoud was een belangrijke kostenpost het 
 schilderwerk bij de Couwenhoven flats. Ook het brandveilig 
maken van de Clomp en het plaatsen van roosters bij de 
 schuifdeuren van de Clomp hadden betrekking op deze post.

Energie-index
Als woningcorporatie willen wij zo duurzaam mogelijk opereren, 
wij willen dat onze woningen een goede energieprestatie leveren. 
Hier liggen veel kansen om de voorraad energiezuiniger te maken 
en met goede isolatie het gasverbruik in de woningen terug te 
dringen. Via het convenant Energiebesparing huursector hebben 
we afgesproken dat in 2021 de sociale huurwoningen gemiddeld 
een energielabel B (Energie-index: max. 1,30) hebben. Ook in de 
prestatieafspraken hebben we deze afspraken bevestigd. Door de 
verduurzamende ingrepen bij Dr. Schaepmanlaan is onze 
 gemiddelde energie-index (EI) over het totale bezit gedaald van 
1,6 (2015) naar 1,5 (2016). Overigens is het zo dat er per  
1 januari 2015 niet meer gesproken (en gemeten) mag worden in 
‘energie label’. Vanaf die datum wordt de Energie-Index 
 gehanteerd. Ook met de nieuwe berekening liggen wij op koers 
om de afspraken uit het Convenant te halen. Dat is goed voor 
onze bewoners, voor Zeist en het milieu.

Energie-index (EI) 2014 2015 2016 

0,51 – 0,70 4 8 52
0,71 – 1,05 27 109 109
1,06 – 1,30 134 245 245
1,31 – 1,60 226 195 195
1,61 – 2,00 310 222 222
2,01 – 2,40 94 79 74
2,41 – 2,90 61 55 40
> 2,90 40 37 13

Totaal aantal 896 950 950

Energie-index 1,74 1,60 1,50
Energielabel D C C

A+
A
B
C
D
E
F
G

Oude label 



Jaarverslag 2016 39

Projecten

Dr. Schaepmanlaan
Op 1 december 1910 kwamen elf mannen bij elkaar om 
Bouwvereeniging Volkshuisvesting op te richten en in december 
1912 werden de eerste 24 woningen aan de Schaepmanlaan 
 opgeleverd3. Ruim een eeuw later en na jaren van voorbereiding 
en in overleg met de bewoners zijn op 30 november 2016 de 
 laatste woningen aan de Dr. Schaepmanlaan opgeleverd.  
De afsluiting van een renovatie- en nieuwbouwproject waar we 
 ontzettend trots op zijn. Het begon allemaal in 2009, destijds 
werd de eerste stap met de bewoners gezet door het onder-
tekenen van het project sociaal statuut. Met het vaststellen van de 
peildatum op 1 februari 2014 trad het sociaal statuut dan eindelijk 
in werking en kon er gestart worden met de renovatie.

Van de 68 woningen op de Dr. Schaepmanlaan zijn er 66 op zeer 
hoog niveau gerenoveerd en 2 vervangen door poort-
appartementen. In eerste instantie was het de bedoeling om 
slechts de voorgevel overeind te laten. Achter de gevel zou dan 
een nieuwe woning gebouwd worden die aan de nieuwbouweisen 
voldoet. Zowel om financiële, duurzame als om constructieve 
redenen is gekozen om de voorgevel geheel te vernieuwen.
Met deze keuze van vernieuwing van de voorgevel is bereikt dat er 
voor het beheer een verantwoorde investering is gedaan. Door het 
bouwen van de voorgevel naar het oorspronkelijke ontwerp, is het 
karakter van de straat behouden. Dit was namelijk een cruciale 
eis van de bewoners.

“ Als woningcorporatie willen wij zo duurzaam mogelijk 
opereren. Wij willen dat onze woningen een goede 
energieprestatie leveren en voor onze huurders lagere 
woonlasten opleveren”

3. Uit: Eeuwig wonen in de Schaepmanlaan, Karin Stadhouders, 2015.
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Kwaliteit in wijken en buurten

Een belangrijke taak van de RKWBV is het zorgen voor de leef-
baarheid in wijken en buurten. Naast onze eigen initiatieven doen 
we dit ook in zeer nauwe afstemming met de gemeente en de 
maatschappelijke partners. We willen dit doen op een manier die 
tot tevredenheid van huurders stemt zodat hun huis hun thuis is 
of wordt.

Wijkgericht Werken
Sinds 1998 werken wij samen met de andere twee Zeister 
 woningcorporaties, de gemeente Zeist, de politie en de stichting 
MeanderOmnium (opbouw- en welzijnswerk) binnen het 
Wijkgericht Werken. Het Wijkgericht Werken in Zeist is best 
 uitzonderlijk te noemen. De manier waarop Zeist de leefbaarheid 
in de wijken op peil probeert te houden en te verbeteren wordt in 
Nederland zeker niet overal toegepast. Het bijzondere van het 
Wijkgericht Werken in Zeist is dat elk van de vijf wijken een 
 compleet Wijkteam heeft. De nauwe samenwerking tussen de 
partners werkt voordelig voor inwoners, maar ook voor de 
 partners zelf omdat vraagstukken sneller en efficiënter aangepakt 
kunnen worden. Een tweede bijzonderheid is dat de complete 
wijkteams wekelijks voor de inwoners klaarstaan tijdens het 
wijkspreekuur, maar ook op andere momenten zijn de wijkteam-
leden zichtbaar en aanspreekbaar. Wij zijn binnen Zeist in 4 wijk-
teams vertegenwoordigd.

Doel van de samenwerking is om snel, slagvaardig en laag-
drempelig in te spelen op de vragen die leven bij de inwoners van 
Zeist, zodat de wijken schoon, heel, veilig en sociaal blijven. Op de 
onderdelen schoon en heel veilig hoeven de Wijkteams 
 tegenwoordig bijna niet meer te sturen. De taakverdeling en de 
bereikbaarheid is goed geregeld: er kan snel, slagvaardig en laag-
drempelig worden ingespeeld op vragen die leven bij bewoners en 
gebruikers in de wijken.

In 2015 is er in Zeist tevens gestart met een sociaal wijkteam.  
De belangrijkste aanleiding vormen de decentralisaties en de 
taken die op de gemeente afkwamen voor 2015. Zeist borduurt 
voort op de pilots en zorgt voor een integrale aanpak. 
Wijkbewoners kunnen op één centrale plek in de wijk terecht met 
hun vraag of initiatief. Daar zijn alle wijkwerkers tegelijk 
 aanwezig, zodat de inwoners direct door de juiste persoon 
 geholpen worden. De vragen kunnen variëren van vragen over 
zorg, veiligheid, kinderen en schuldhulpverlening tot 
 bemiddeling naar werk en milieuzaken. Als corporatie zijn we via 
het regulier wijkteam nauw aangesloten bij het sociale wijkteam.
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Buurtbemiddeling
Op initiatief van Wijkgericht Werken participeren wij al 10 jaar in 
de buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling helpt wanneer men in 
een lastige (conflict)situatie gekomen is met één van de buren of 
buurtbewoners. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, 
luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen 
 oordeel en zijn neutraal. Het is de bedoeling dat buren onder 
begeleiding van de bemiddelaars zelf het conflict gaan oplossen. 
Het gaat hierbij vooral om beginnende problemen.

Buurtbeheer
Onze medewerker leefbaarheid is er voor het belangrijke 
 persoonlijk contact tussen onze huurders en de woningbouw-
vereniging. De interventies zijn divers, maar altijd mens- en 
oplossingsgericht. Zo wordt er bemiddeld bij grotere of kleinere 
conflicten tussen huurders, voordat buurtbemiddeling wordt 
ingeschakeld. Ook bij overlastgevallen worden partijen weer tot 
elkaar gebracht. Huurders met psychische problemen worden op 
zorgvuldige wijze in direct contact gebracht met professionele 
hulpverleners en wordt er een bezoek gebracht aan mensen met 
betalingsproblemen. De typische aanpak van de RKWBV is een 
belangrijke succesfactor binnen het thema leefbaarheid. Op de 
Couwenhoven-flats vindt wekelijks een spreekuur plaats door de 
huismeester van dit complex.

“ Wij kijken verder dan de 
woning en de huurder; het 
samenleven op straat en in de 
buurt en de kwaliteit van de 
woonomgeving zorgen onder 
meer ook voor onderling 
contact en integratie”
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Belanghebbenden

Maatschappelijke opgaven zijn complex. Het gaat in ons werk 
niet alleen om bouwen en verhuren, maar zeker ook over de 
 kwaliteit van leven van de bewoners. Leefbaarheid, welzijn, 
 ontplooiing, veiligheid, allemaal onderwerpen waar wij als 
 corporatie niet alléén het verschil kunnen maken. Andere 
 partijen zijn nodig om een passend aanbod aan de samenleving te 
doen.
In de Governancecode is vastgelegd dat iedere corporatie 
 belanghouders identificeert en de dialoog met hen aangaat.  
Ook wij onderkennen nut en noodzaak van een goede relatie met 
de belanghouders. Onze belangrijkste belanghouders zijn onze 
huurdersorganisatie, bewonerscommissies en Gemeente Zeist 
(waaronder wethouders, ambtenaren en raadsfracties).  
Ook  hebben we veelvuldig contact met onze collega  corporaties, 
politie en wijkagenten, welzijnsinstellingen (MeanderOmnium) 
en zorginstellingen (waaronder Altrecht, Reinaerde, Zorggroep 
Charim, Abrona).

Gemeente Zeist
De belangrijkste afspraken met de gemeente Zeist zijn vastgelegd 
in de prestatieafspraken. Op 9 december 2015 is de prestatie-
overeenkomst 2013–2015 verlengd en aangevuld met ‘de 
opdracht 2016’. De prestatieafspraken hebben betrekking op de 
thema’s levensloopbestendig bouwen, andere doelgroepen, 
betaalbaarheid en beschikbaarheid en gedifferentieerde en 
 duurzame wijken. In onderstaande tabel wordt een overzicht 
gegeven van enkele van de belangrijkste prestatieafspraken en de 
bijdrage van onze organisatie.

“ In bijna alle complexen  
zijn de laatste jaren  
actieve bewonerscommissies 
opgericht en dit houden wij zo. 
Het vergroot de betrokkenheid 
van bewoners bij hun directe 
woonomgeving en ook  
het onderlinge contact  
tussen huurders”
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Prestatieafspraak Resultaat
Corporaties onderzoeken op welke manier complexen, waar relatief 
veel ouderen wonen, aangepast kunnen worden zodat ouderen 
langer zelfstandig kunnen wonen. 
 
 
 

Al onze complexen zijn onderzocht op de technische en financiële 
mogelijkheden. Dit heeft in 2016 geleid tot een aanpassing van de 
ventilatieroosters bij het complex de Clomp (beter bedienbaar).  
In het onderzoek bij de renovatie van de Verzetswijk is naar voren 
gekomen dat een gedeelte van de huurders een toilet boven wenst. 
Technisch is dit mogelijk, nadeel is dat er één slaapkamer 
opgeofferd dient te worden. Uitvoering 2018.

Er wordt bekeken welke complexen eenvoudig toegankelijker 
gemaakt kunnen worden.

In 2017 wordt de ingang van de Dahliastraat aangepast door onder 
andere het aanbrengen van automatische deuren.

De inzet van het sociaal team en de samenwerking met de 
wijkteams wordt voortgezet en doorontwikkeld.

In 2016 zijn structurele overleggen ingepland en verbeterpunten 
benoemd.

De huidige afspraken met betrekking tot Beter Wonen worden 
gecontinueerd.

Voor cliënten van Beter Wonen heeft onze organisatie, volgens 
afspraak, 1 woning geleverd.

Met betrekking tot statushouders huisvesten de corporaties in 2016 
90–95% van de taakstelling van de gemeente.

De RKWBV heeft in 2016 26 statushouders geplaatst. Dat zijn 11 
personen meer dan volgens de prestatie afspraken.

In 2016 wordt 50% tot 70% van de beschikbare (vrijgekomen) 
woningen aangeboden in de huurklassen goedkoop en betaalbaar. 
 
 
 

Door het aanbieden van 6 nieuwbouw woningen aan de 
middengroep (Dr. Schaepmanlaan) is deze doelstelling net niet 
gehaald (47,3%). Als gevolg daarvan hebben wij ons huurbeleid 
aangepast en streefhuren verlaagd. Daarnaast zal toevoeging van de 
voorraad voornamelijk plaatsvinden door uitbreiding van woningen 
in het betaalbare segment.

Prisma
Wij hechten veel waarde aan de inbreng van onze bewoners, dat 
zit in ons DNA en dat doen wij op verschillende manieren. 
Allereerst door periodiek overleg met onze huurdersorganisatie 
‘Prisma’.
Prisma is de belangenorganisatie van huurders waarmee wij 
 periodiek overleg voeren. Om het werk van Prisma mogelijk te 
maken geeft de RKWBV een financiële bijdrage en bieden wij 
faciliteiten als vergaderruimte en kopieermogelijkheden aan. 
Door de samenwerking met Prisma worden de huurders tijdig in 
de gelegenheid gesteld om zich uit te spreken over beleid en 
beheer en hierop invloed uit te oefenen. Het Prisma bestuur is de 
spreekbuis van onze huurders en zij behartigen hun belangen.  
Ze concentreren zich op de hoofdlijnen en laten de stem van de 
huurders horen.
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Minimaal 5 keer per jaar vindt er een periodiek overleg plaats met 
het bestuur van Prisma en de RKWBV. Veel onderwerpen zijn in 
deze overleggen aan de orde geweest. Belangrijk thema in 2016 
betrof de jaarlijkse huurverhoging en de prestatieafspraken met 
de Gemeente Zeist.
Volgens de Woningwet moesten woningcorporaties voor 
1 juli 2016 een bod op de woonvisie doen voor gemeenten waar zij 
bezit heeft, in ons geval de Gemeente Zeist.
Aan de hand van dit bod werden vervolgens de prestatieafspraken 
gemaakt en met de Gemeente Zeist ondertekend op 13 december 
2016. Deze zijn tot stand gekomen met de 3 Zeister huurders-
belangenorganisaties (BV Seyst, Platform en Prisma) en de drie 
Zeister woningcorporaties (De Kombinatie, Seyster Veste en de 
RKWBV).

Naast de jaarlijkse huurverhoging en de prestatieafspraken heeft 
Prisma belangrijke input gegeven bij de Visitatie. Als vast 
 agendapunt hebben we de voortgang van de projectontwikkeling 
besproken, met als speerpunt de nieuwbouw aan de 
Dr. Schaepmanlaan.

Bewonerscommissies
Naast actief overleg met Prisma heeft de RKWBV veelvuldig 
 overleg met haar bewonerscommissies. Op wijk- en complex-
niveau vinden we het belangrijk dat er alom een vertegen-
woordiging is van een actieve bewonerscommissie. De bewoners-
commissies onderhouden binnen hun wijken (waar nodig 
ondersteund door onze medewerker leefbaarheid) contacten met 
andere organisaties voor wat betreft het Wijkgericht Werken.  
Met de bewonerscommissies overleggen wij over zaken die van 
belang zijn voor alle bewoners in een buurt of woongebouw.  
Denk daarbij aan zaken als servicekosten, leefbaarheid en 
 veiligheid of onderhoud aan de woning. Ook worden er leuke 
 sociale bijeenkomsten met of door de bewonerscommissie 
 georganiseerd. Een voorbeeld van zo’n jaarlijks terugkerend 
 evenement is de Nieuwjaarsborrel. Ook werd in 2016 wederom 
een bedanksessie georganiseerd voor onze bewonerscommissies, 
dit om iedereen te bedanken voor de belangeloze inzet. Het 
 verhogen van leefbaarheid en bevorderen van goed buurschap 
vinden wij belangrijk: wij zien dat het de sociale cohesie 
 bevordert en eenzaamheid verlaagt.

Geschillencommissie
De Zeister corporaties hebben gezamenlijk een geschillen-
adviescommissie ingesteld. Deze gezamenlijke geschillenadvies-
commissie (GAC) beoordeelt geschillen tussen individuele 
 huurders of huurdersorganisaties en een woningcorporatie of een 
van haar medewerkers, over de wijze waarop verhuurder een 
klacht heeft behandeld. De procedure is beschreven in het 
 reglement van de GAC, en in een informatiebrochure, die bij de 
corporaties en huurdersorganisaties en het secretariaat van de 
GAC opgevraagd kan worden. De commissie streeft naar een 
goede toegankelijkheid, zowel voor het vragen om een interventie 
als om het vragen van inlichtingen over hoe te handelen als 
 huurders problemen ervaren met hun verhuurder.

In 2016 zijn in totaal geen klachten door de commissie 
ontvangen.

In 2017 zullen wij, samen met Woongoed Zeist en de GAC, ons 
beraden op wijzigingen in de nabije toekomst. Er is wet- en 
 regelgeving in de maak die een landelijk uniform reglement voor 
de klachtenprocedures bij de corporaties voorschrijft. Eerder was 
de planning dat deze per 1 januari 2017 van start zou gaan.  
De minister heeft echter besloten de oprichting bij de wet te 
 regelen. Hierdoor ontstaat er vertraging.
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Financiële continuïteit

Algemeen
We werken constant aan een gezonde vermogenspositie, 
 beheersen onze financiële- en bedrijfsrisico’s en streven naar een 
zo goed mogelijk operationeel resultaat. Zo zijn we er zeker van 
dat we over voldoende financiële middelen beschikken om onze 
maatschappelijk taak uit te voeren.

Het vermogen van de RKWBV is tot stand gekomen door 
 huurinkomsten. Het beheer van het vermogen wordt gevormd 
om zo veel mogelijk maatschappelijke prestaties te realiseren.  
Dit doen we binnen de regels van de AW, WSW en de minister met 
als uitgangspunt een gezond rendement tegen zo weinig mogelijk 
risico’s.

In de financiële beleidsstructuur zijn interne signaalwaarden 
opgenomen voor de financiële ratio’s, zoals de ICR, DSCR, 
Loan to Value en Solvabiliteit. Gezien onze kleine organisatie en 
de kwetsbaarheid die dit met zich meebrengt hanteren wij voor 
onze eigen bedrijfsvoering strengere normen dan het WSW.  
Onze financiële positie is goed. Dit blijkt uit het positieve 
 continuïteitsoordeel van de AW en de financiële beoordeling van 
het WSW, maar ook uit de positieve uitkomsten op onze eigen 
normen van de ratio’s (zie tabel signaalwaarden op pagina 50).

Realiseerbaarheid waarde vastgoed in 
exploitatie
Per 31 december 2016 bedraagt de marktwaarde van het  
DAEB- en niet-DAEB vastgoed in totaal € 118,9 miljoen  
(2015: € 106,9 miljoen). Het verschil tussen de marktwaarde van 
het vastgoed en de kostprijs is opgenomen in de herwaarderings-
reserve. De  waardering tegen marktwaarde van het vastgoed is in 

 overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde bepaald. De realisatie van de marktwaarde van het 
vastgoed is sterk afhankelijk van het te voeren beleid. De 
 mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complex-
gewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde 
staat van het DAEB vastgoed in exploitatie te realiseren zijn 
beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke 
 ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de 
behoefte aan DAEB huurwoningen. Het bestuur heeft een 
inschatting gemaakt van het gedeelte van de herwaarderings-
reserve dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange 
 termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het 
 verschil tussen de WSW-bedrijfswaarde van het DAEB vastgoed 
in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat en bedraagt 
circa € 52,7 miljoen. Dit impliceert dat circa 59,2% van het totale 
eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar 
is.

Stelselwijziging waardering op marktwaarde in 
verhuurde staat
Als gevolg van de nieuwe RJ 645, de Woningwet 2015, 
 respectievelijk de RTIV en BTIV is de jaarrekening op 
 verschillende punten aanmerkelijk gewijzigd. Het wijzigen van 
het waarderen van het vastgoed in exploitatie van bedrijfswaarde 
naar de waardering op marktwaarde in verhuurde staat zorgt 
ervoor dat de gegevens van 2016 en de vergelijkende cijfers voor 
2015 aangepast moesten worden. De wijzigingen betreffen, 
 voornamelijk, de volgende punten:
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• De classificatie van onroerende zaken in exploitatie;
• De waardering van onroerende zaken in exploitatie tegen 

marktwaarde in verhuurde staat, bepaald overeenkomstig het 
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor 
 onroerende zaken in exploitatie en het hiermee 
 samenhangend niet langer afschrijven van onroerende zaken 
in exploitatie;

• Het opnemen van aangepaste modellen voor de balans, de 
resultatenrekening en het kasstroomoverzicht.

Verhuurders- & saneringsheffing
De Rijksoverheid verwacht in 2016 een bedrag van € 1,59 miljard 
te ontvangen aan verhuurdersheffing. In de komende jaren zullen 
de inkomsten voor de Rijksoverheid aan verhuurdersheffing 
 stijgen tot € 2 miljard in 2018. Ook in de jaren hierna zal de 
 verhuurdersheffing verder stijgen naar zo’n € 2,5 miljard.

Dit heeft een gevolg voor onze financiële huishouding. In 2015 
bedroeg deze heffing nog € 570.486. Deze is inmiddels in 2016 
gestegen naar € 603.526. De heffing zal in de komende jaren 
 verder oplopen.

De saneringsheffing wordt jaarlijks vastgesteld en geheven door 
het WSW (was tot 1 juli 2015 CFV). Voor 2015 en 2016 is de 
 saneringsheffing tijdelijk stopgezet. Voor de komende jaren is 
rekening gehouden met een saneringsheffing van 1% van de totale 
huur van de woongelegenheden in het betreffende jaar. Voor 2017 
wordt rekening gehouden met een heffing van € 53.940.

Sturen op financiële risico’s
Om geborgde leningen te krijgen, hanteert het WSW, met 
 aanpassing aan de sector, het risicobeoordelingsmodel van 
ratingbureau Standard & Poor’s. Dit model kijkt naar twee 
 risico’s, de financiële risico’s en de bedrijfsrisico’s.

Voor de beoordeling van de bedrijfsrisico’s worden 
24  kwalitatieve vragen gericht op de identificatie van specifieke 
risico’s en de beheersing hierop. Deze controle wordt jaarlijks 
door het WSW uitgevoerd.

De financiële risico’s worden aan de hand van vijf financiële 
 kengetallen beoordeeld:
• De Interest Coverage Ratio (ICR) geeft aan of uit de 

 operationele kasstroom de renteverplichtingen op het vreemd 
vermogen voldaan kunnen worden

• De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) geeft aan of er 
 voldoende operationele kasstromen beschikbaar komen voor 
rente en aflossing

• De Loan-to-Value (LtV) laat de verdiencapaciteit van het 
 vastgoed ten opzichte van de omvang van het eigen vermogen 
zien

• De Solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde geeft de 
 verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen weer.

Omschrijving indicator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Interne signaalwaarde Norm WSW
ICR 5,13 4,06 4,41 3,12 2,77 2,58 min. 1,6 min. 1,4
DSCR 1,66 1,94 2,2 2,08 2,01 1,95 min. 1,0 min. 1,0
Loan to Value* 30.0% 34.8% 44.9% 49.6% 52.8% 54.7% max. 65% max. 75%
Solvabiliteit* 69.5% 63.1% 53.3% 48.8% 45.7% 43.7% min. 30% min. 20%

Tabel: Signaalwaarden

Bovenstaande indicatoren vanaf 2016 zijn ontleend aan de ingediende prognose-informatie 2015 (dPi) 

* Op basis van bedrijfswaarde.
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Borgingsplafond WSW
Het borgingsplafond is de maximale omvang van de geborgde 
lening portefeuille. In januari 2017 stelde het WSW een borgings-
plafond voor 2017 vast van € 39,1 miljoen beschikbaar. Dit is 
 voldoende voor onze activiteiten.

Sturen op operationeel resultaat
Een structureel gezonde exploitatie van ons vastgoed is  essentieel 
om financiële continuïteit te waarborgen. Het netto resultaat 
exploitatie vastgoedportefeuille is € 3,685 miljoen.
Tegenover de binnenkomende bedrijfsopbrengsten van € 7,035 
miljoen staan de bedrijfslasten ter hoogte van € 3,350 miljoen. 
Het resultaat voor belastingen bedraagt € 7,792 miljoen en 
bestaat uit het netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille en 
voornamelijk de posten niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
en de rentelasten.

Het jaarresultaat in 2016 is € 7,096 miljoen positief (in 2015 was 
dit € 2,281 miljoen negatief ), wat grotendeels het gevolg is van de 
wijziging op de waardering van het vastgoed. Deze waarde-
verandering op marktwaarde geeft een vertekend beeld van het 
resultaat weer, daar hier geen inkomsten tegenover staan.
Op basis van een conservatieve begroting wordt in 2017 opnieuw 
een positief resultaat verwacht.

Eigen Vermogen
Na verwerking van het resultaat bedraagt het eigen vermogen 
€ 80,912 miljoen. Dit bedroeg in 2015 € 73,791 miljoen.
Het eigen vermogen is gevormd door ons vastgoedbezit, dus zit 
het vermogen in woningen.

Dekkingsratio
Het dekkingsratio geeft de verhouding weer tussen de restant-
schuld van de bij het WSW geborgde leningen en de WOZ waarde 
van het bij het WSW ingezet onderpand. Volgens de norm van het 
WSW mag deze maximaal 50% bedragen. Ten aanzien van 2016 
zijn de WOZ-waarden nog niet bekend of aanwezig.

Liquiditeit
De current ratio (verhouding tussen de vlottende activa en de 
liquide middelen ten opzichte van de kortlopende schulden) 
bedraagt 0,72 (2015:0,33). De liquiditeit moet minimaal 1 
 bedragen. Naar verwachting zal die in de komende jaren stijgen. 
De current ratio is een momentopname en kan dagelijks 
 verschillen als gevolg van inkomsten en uitgaven.

Risicomanagement
We zetten ons vermogen in om maatschappelijke doelen te 
 realiseren. Vanuit dat besef hebben wij ons financieel beleid 
 ingericht. In de financiële sturing hanteren we ratio’s die veelal 
strenger zijn dan de toezichthoudende organisaties, WSW en AW, 
hanteren.

 2016 2015 Verschil
Jaarresultaat (na belastingen) € 7.096K -/- € 2.281K € 9.377K
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille € 4.945K -/- € 4.992K € 9.937K

Tabel: Analyse jaarresultaat



52 R.K. Woningbouwvereniging Zeist

De RKWBV voert een behoudend financieel beleid. Dit is 
 traditioneel verankerd in onze bedrijfsvoering en is in het 
Ondernemingsplan 2012–2017 ‘Voor mensen en Wonen’ 
 nadrukkelijk opgenomen. Focus op risicobeheersing maakt hier 
een belangrijk onderdeel vanuit. Dit begint bij een goede 
 informatievoorziening op elk niveau. Management, Bestuur en 
Raad van Commissarissen beschikken over complete en juiste 
informatie. Alleen dan kan een goede afweging worden gemaakt. 
Door het gebruik van benchmarks, kengetallen, verschillende 
voortgangsrapportages van zowel de corporatie zelf als de 
 projecten die wij voeren, kan strakke regie worden gevoerd en is 
degelijk afgewogen besluitvorming een logisch gevolg. Uiteraard 
geldt dit ook voor de jaarlijkse begroting en de verantwoording in 
de jaarrekening.
De R.K. Woningbouwvereniging zorgt er voor dat bij elk majeur 
besluit een uitgebreide risicoanalyse wordt gepresenteerd. 
Interne beheersingsmaatregelen en de administratieve 
 organisatie worden periodiek getoetst en waar nodig worden zij 
aangepast.
Het effect wat wij hiermee beogen is enerzijds het waarborgen 
van de financiële, bedrijfseconomische continuïteit en anderzijds 
het creëren van maatschappelijk draagvlak.

Kasstroom- en renterisico
De R.K. Woningbouwvereniging loopt renterisico ten aanzien van 
de huidige leningenportefeuille (conversie en fixe-aflossingen) en 
financiering van toekomstige investeringen.
Er zijn geen rentederivaten afgesloten. Inmiddels is de 
financierings behoefte voor 2017 onder borging van het WSW 
ingevuld en is er verdere spreiding in de renterisico’s 
aangebracht.

Kredietrisico
Bij de activiteiten van R.K. Woningbouwvereniging is geen sprake 
van een significante concentratie van kredietrisico’s. Als beleid is 
onder andere vastgelegd dat bij acceptatie van huurders op 
 inkomen wordt getoetst. Openstaande vorderingen na verval-
datum worden ultimo boekjaar individueel beoordeeld, leidend 
tot een onderbouwing voor de voorziening voor bijzondere 
 waardevermindering van vorderingen. Ten behoeve van 
 kredietfaciliteiten wordt spreiding tussen banken en faciliteiten 
toegepast om het kredietrisico te beperken.

Liquiditeitsrisico
Het liquiditeitsrisico wordt aan de hand van de meerjaren-
begroting over een periode van 10 jaar geraamd, waarbij de 
nadruk ligt op het managen van de liquiditeiten en risico’s in de 
eerste twee jaren. De liquiditeitspositie wordt bepaald door de 
ontvangst van huren en verkoopopbrengsten, verminderd met de 
betaling van exploitatielasten, bedrijfskosten, rente, aflossingen 
en investeringen. De ontwikkeling van de liquiditeitspositie voor 
de komende 12 maanden wordt maandelijks geanalyseerd.

“ Om onze volkshuisvestelijke doelstellingen te realiseren,  
is het van belang dat we onze financiële continuïteit beheren”
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Tot slot …

In dit bestuursverslag is aangegeven hoe de R.K. Woningbouw-
vereniging Zeist zich in 2016 op de verschillende maat-
schappelijke prestatievelden heeft ingezet door een actieve bij-
drage te leveren aan de volkshuisvesting in de gemeente Zeist. 
Wij zijn uitsluitend werkzaam in het belang van de volkshuis-
vesting. In 2017 bouwen wij verder op de fundamenten die we ook 
dit jaar hebben gelegd. Wij staan open voor al uw suggesties die 
onze kwaliteit van dienstverlening kan verbeteren!

Zeist, 30 mei 2017

— Mr. Camiel H. Schuurmans
Directeur/bestuurder
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Deel II – Jaarrekening
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Activa 31-12-2016 31-12-2015 
(Herrekend)

Vaste activa   
Materiële vaste activa   
1.1a Onroerende zaken in exploitatie (Daeb) 115.260  
1.1b Onroerende zaken in exploitatie (Niet-Daeb) 3.617 3.490
1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 22 1.141 
1.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 976 1.007 
 119.875 109.050

Financiële vaste activa   
2.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen 9 9
2.2 Overige vorderingen 56 81
2.3 Latente belastingvorderingen 4.366 5.069
 4.431 5.159
Som van de vaste activa 124.306 114.209

Vlottende activa   

Voorraden   
3.1 Vastgoedbelegging ten behoeve van verkoop op korte termijn  550
 - 550

Vorderingen   
4.1 Huurdebiteuren 48 57
4.2 Gemeenten 6 -
4.3 Vorderingen ter zake van pensioenen 1 4
4.4 Overige vorderingen 2 8
4.5 Overlopende activa 283 73
 341 142

Liquide middelen   
Liquide middelen 1.882 200
Som van de vlottende activa 2.223 892
Totaal activa 126.529 115.101

Balans
(Alle bedagen in euro’s × 1.000)
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Passiva 31-12-2016 31-12-2015 
(Herrekend)

Eigen vermogen 1 1
6.1 Wettelijke en statutaire reserves   
6.2 Overige reserves 26.216 22.275
6.3 Herwaarderingsreserve 54.695 51.515
 80.912 73.791

Voorzieningen   
7.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen – 390
7.2 Voorziening latente belastingverplichtingen 6.568 6.576
7.3 Overige voorzieningen 30 27
 6.598 6.993

Langlopende schulden   
8.1 Leningen kredietinstellingen 35.885 31.582
8.2 Overige langlopende schulden 63 68
 35.948 31.650

Kortlopende schulden   
9.1 Schulden aan overheid en kredietinstellingen 1.497 913
9.2 Schulden aan leveranciers 411 750
9.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 198 291
9.4 Schulden ter zake van pensioenen 9 9
9.5 Overige kortlopende schulden 1 0
9.6 Overlopende passiva 955 704
 3.071 2.667
Totaal passiva 126.529 115.101
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  31-12-2016 31-12-2015 
(Herrekend)

10.1 Huuropbrengsten 6.582 6.245
10.2 Opbrengsten servicecontracten 453 363
10.3 Lasten servicecontracten -442 -360
10.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -1.020 -1.001
10.5 Lasten onderhoudsactiviteiten -899 -1.020
10.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -989 -929
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 3.685 3.298
11.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 550 -
11.2 Boekwaarde verkocht vastgoedportefeuille -550 -
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille - -
12.1 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 4.945 -4.992
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 4.945 -4.992
13.1 Opbrengst overige activiteiten 181 205

Opbrengst overige activiteiten 181 205
14.1 Overige organisatiekosten -52 -60
15.1 Leefbaarheid -20 -34
16.1 Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten - 270
16.2 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 15 37
16.3 Rentelasten en soortgelijke kosten -962 -861
Saldo financiële baten en lasten -947 -554
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 7.792 -2.137
17.1 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -696 -144
Resultaat na belastingen 7.096 -2.281

Overzicht totaalresultaat   
Resultaat na belastingen 7.096 -2.281
Cumulatief effect stelselwijzigingen 2.986
Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen 7.096 705

Totaal resultaat 7.096 705

Resultatenrekening
(Alle bedagen in euro’s × 1.000)

 2016 2015
Toevoeging aan de herwaarderingsreserve 3.154 -1.892
Toevoeging aan de overige reserves 3.942 -389
Totaal 7.096 -2.281
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 2016 2015
1. (A) Operationele activiteiten   
1.1 Huren 6.580 6.267
1.2 Vergoedingen 453 347
1.3 Overige bedrijfsontvangsten 86 87
Saldo ingaande kasstromen 7.119 6.701
1.4 Erfpacht 16 16
1.5 Personeelsuitgaven 685 603
1.6 Onderhoudsuitgaven 927 904
1.7 Overige bedrijfsuitgaven 1.320 1.165
1.8 Rente uitgaven 910 697
1.9 Verhuurdersheffing 604 570
1.10 Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 20 34
1.11 Vennootschapsbelasting - -
Saldo uitgaande kasstromen 4.482 3.989
Kasstroom uit operationele activiteiten 2.637 2.712
2. (B) (Des)investeringsactiviteiten   
MVA ingaande kasstromen   
2.1a Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden 550 -
2.2a Verkoopontvangsten grond en overig - 475
Tussentelling inkomende kasstroom MVA 550 475
Materiële vaste activa- uitgaande kasstroom   
2.3a Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 6.392 14.975
Tussentelling uitgaande kasstroom MVA 6.392 14.975
Saldo in- en uitgaande kasstroom materiële vaste activa -5.842 -14.500
FVA   
2.4 Ontvangsten verbindingen - 270
Saldo in- en uitgaande kasstroom financiële vaste activa - 270
Kasstroom uit (des)investeringen -5.842 -14.230
Financieringsactiviteiten   
Ingaand   
Nieuw te borgen leningen 5.800 11.381
 5.800 11.381
Uitgaand   
Aflossingen geborgde leningen 913 856
 913 856
Kasstroom uit financierings activiteiten 4.887 10.525
Mutatie liquide middelen 1.682 -993
Liquide middelen per 1-1 200 1.193
Liquide middelen per 31-12 1.882 200

Kasstroomoverzicht volgens de directe methode
(Alle bedagen in euro’s × 1.000)
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist (verder RKWBV) is een 
 vereniging met de status van ‘toegelaten instelling 
 volkshuisvesting’. De statutaire en feitelijke vestigingsplaats is 
Zeist. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en 
ontwikkeling van vastgoed. De RKWBV Zeist heeft specifieke 
 toelating in de regio Zeist en is werkzaam binnen het kader van de 
Woningwet en het Besluit toegelaten instellingen 
 volkshuisvesting. De RKWBV is onder nummer 3003908 
 ingeschreven bij het handelsregister.

Wet- en regelgeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de 
 bepaling van de Woningwet, de Regeling Toegelaten instellingen 
Volkshuisvesting 2015 (RTIV), de Wet normering bezoldiging 
 topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), 
Titel 9 Boek 2 BW, Hoofdstuk 645 van de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaglegging en de stellige uitspraken van de overige 
 hoofdstukken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging.

Als Toegelaten instelling stelt de RKWBV een volledige jaar-
rekening op. Deze wordt conform wettelijke vereisten 
gedeponeerd.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaat-
bepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar, 
met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals 
opgenomen in de navolgende paragraaf.

Stelselwijziging
Als gevolg van de wijzigingen in de Woningwet, de invoering van 
het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de 
Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, en de 
 wijzigingen in Titel 9 Boek 2 BW en hoofdstuk 645 ‘Toegelaten 
instellingen volkshuisvesting’ van de Richtlijnen voor de 
 jaarverslaggeving is in de jaarrekening 2016 een aantal stelsel-
wijzigingen doorgevoerd.
De stelselwijzigingen hebben betrekking op de volgende grond-
slagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening:
• De tot en met 2015 voor sociaal vastgoed gevolgde waardering 

tegen de bedrijfswaarde is vanaf 2016 niet meer toegestaan. 
Het vastgoed wordt in de jaarrekening 2016 gewaardeerd 
tegen de marktwaarde in verhuurde staat, bepaald volgens de 
uitgangspunten van het Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde.

• De tot en met 2015 voor commercieel vastgoed gevolgde 
 waardering tegen de actuele waarde op basis van RJ 213 is 
vanaf 2016 niet meer toegestaan. Het vastgoed wordt in de 
jaarrekening 2016 gewaardeerd tegen marktwaarde in 
 verhuurde staat, bepaald volgens de uitgangspunten van het 
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.

• De complexindeling is gedurende het verslagjaar gewijzigd. 
Deze wijziging is het gevolg van de in bijlage 1 van de Regeling 
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 voorgeschreven 
indeling van het vastgoed in waarderingscomplexen.
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• Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie werd 
in de jaarrekening 2015 gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs, dan wel lagere bedrijfswaarde 
 (commercieel vastgoed: lagere marktwaarde op basis van 
RJ 213). In de jaarrekening 2016 wordt vastgoed in 
 ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie gewaardeerd 
tegen  verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs, dan wel lagere 
 marktwaarde. De lagere marktwaarde wordt bepaald volgens 
de uitgangspunten van het Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde.

• De voorziening voor onrendabele investeringen wordt 
gevormd voor onrendabele investeringen ten aanzien van 
vastgoed in ontwikkeling die nog niet in de balans zijn 
 verwerkt. De voorziening wordt gevormd voor vastgoed 
 waarvan de marktwaarde bepaald volgens de uitgangspunten 
van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde per 
balansdatum lager is dan de kostprijs, indien en voor zover het 
vastgoed in ontwikkeling nog niet in de jaarrekening is 
 verwerkt. In de jaarrekening 2015 werd de voorziening 
gevormd indien de bedrijfswaarde per balansdatum lager was 
dan de kostprijs.

• De wijzigingen in de waardering van de vastgoed leidt 
 eveneens tot wijzigingen in de latente belastingen.

• De modellen voor de balans, de winst-en-verliesrekening en 
het kasstroomoverzicht zijn aangepast in overeenstemming 
met de modellen in bijlage 3 van de Regeling toegelaten 
 instellingen volkshuisvesting 2015. In de balans is het 
 onderscheid tussen sociaal en commercieel vastgoed in 
exploitatie is vervangen door DAEB-vastgoed en niet-DAEB-
vastgoed in exploitatie. Onder het eigen vermogen wordt een 
herwaarderingsreserve opgenomen. Voorheen werd de 
omvang van de herwaarderingsreserve alleen vermeld in de 
toelichting. De winst-en -verliesrekening wordt opgesteld 
 volgens het functionele model (voorheen: categoriale model). 
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe 
methode (voorheen: indirecte methode).

• In de jaarrekening 2015 vond de classificatie naar DAEB 
 vastgoed en niet-DAEB-vastgoed plaats op basis van het al dan 
niet overschrijden van de huurliberalisatiegrens per balans-
datum. Classificatie van vastgoed in exploitatie naar DAEB 
vastgoed en niet-DAEB vastgoed vindt in de jaarrekening 2016 
plaats op basis van het al dan niet overschrijden van de 
 huurliberalisatiegrens op de contractdatum, waarbij 
 woningen met een geliberaliseerd huurcontract echter met 

een huur die per balansdatum beneden de huurliberalisatie-
grens ligt op balansdatum als DAEB vastgoed worden 
aangemerkt.

De wijzigingen in de waarderingsgrondslagen zoals hiervoor 
genoemd zijn als stelselwijziging verwerkt in het vermogen en 
resultaat, waarbij de vergelijkende cijfers van de balans per 
31 december 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2015 in de 
jaarrekening 2016 zijn aangepast. Op basis van deze stelsel-
wijziging is het eigen vermogen per 31 december 2015 herrekend. 
Het eigen vermogen per 31 december 2015 is toegenomen met 
een bedrag van € 51 miljoen, van € 23 miljoen naar € 74 miljoen. 
Het resultaat over 2015 bedraagt op basis van de nieuwe grond-
slagen € 1,5 miljoen negatief. Indien op de oude grondslagen zou 
zijn gewaardeerd, dan zou het resultaat over 2015 € 1,5 miljoen 
positief hebben bedragen.

Onroerende zaken in exploitatie worden 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 conform de methodiek die is 
opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen 
volkshuisvesting 2015 (Handboek modelmatig waarderen 
 marktwaarde). RKWBV Zeist 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 en er 
worden dus geen vrijheidsgraden toegepast. 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.

In het overzicht op de volgende pagina zijn de verschillen met de 
oorspronkelijke cijfers in de jaarrekening 2015 weergegeven:
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  Jaarrekening  
2015

Na stelsel- 
wijziging

Effect stelsel- 
wijziging

Activa    
Sociaal vastgoed in exploitatie/in ontwikkeling 44.487 - -44.487
Commercieel vastgoed in exploitatie 3.044 - -3.044
DAEB-vastgoed in exploitatie  94.540 94.540
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie  3.481 3.481
Latente belastingvorderingen - 3.228 3.228 
Totaal 47.531 101.249 53.718

Passiva    
Overige reserves 18.672 22.667 3.995
Herwaarderingsreserve - 53.407 53.407
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 7.969 1.057 -6.912
Voorziening latente belastingverplichtingen 1.363 4.591 3.228
Totaal 28.004 81.722 53.718

Balans per 1 januari 2015
(Alle bedragen in euro’s × 1.000)

  Jaarrekening  
2015

Na stelsel- 
wijziging

Effect stelsel- 
wijziging

Activa    
Sociaal vastgoed in exploitatie/in ontwikkeling 58.157  - -58.157
Commercieel vastgoed in exploitatie 2.527  - -2.527
DAEB-vastgoed in exploitatie   103.412 103.412
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie   3.490 3.490
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie   1.141 1.141
Latente belastingvorderingen -  5.069 5.069
Totaal 60.684  113.112 52.428

Passiva    
Overige reserves 268 22.277 22.009
Herwaarderingsreserve 22.771 51.515 28.744
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 3.784 390 -3.394
Voorziening latente belastingverplichtingen 1.506 6.575 5.069
Totaal 28.329 80.757 52.428

Balans per 31 december 2015
(Alle bedragen in euro’s × 1.000)
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Voor de individuele balansposten zijn de verschillen met de 
 oorspronkelijke cijfers in de jaarrekening 2015 in de toelichting 
op de betreffende jaarrekeningposten in de jaarrekening 2016 
vermeld.

Schattingswijziging
In de jaarrekening 2015 werd het commercieel vastgoed in 
exploitatie gewaardeerd tegen de marktwaarde. De marktwaarde 
werd bepaald op grond van hoofdstuk 213 van de Richtlijnen voor 
de jaarverslaggeving. Vanaf het boekjaar 2016 wordt commercieel 
vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de marktwaarde 
 overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen markt-
waarde. Hierdoor is een aantal uitgangspunten die ten grondslag 
ligt aan het bepalen van de marktwaarde gewijzigd. De wijziging 
in de marktwaarde die voortvloeit uit overgang van de 
 marktwaarde op grond van hoofdstuk 213 van de Richtlijnen voor 
de jaarverslaggeving naar de marktwaarde overeenkomstig het 
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde is verwerkt in 
het resultaat over 2016.
De complexindeling is gedurende het  verslagjaar gewijzigd. Deze 
wijziging is het gevolg van de in  bijlage 1 van de Regeling 
 toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 voorgeschreven 
indeling van het vastgoed in waarderingscomplexen. Eventuele 
effecten zijn verwerkt in de stelselwijziging.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen 
van de jaarrekening vormt het bestuur van de RKWBV zich 
 verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel 
 kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW 
 vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en 
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 
 opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningpost.

Materiële vaste activa
1.1 Vastgoed in exploitatie
Binnen de onroerende zaken in exploitatie worden de volgende 
typen vastgoed onderscheiden:
• Woongelegenheden (eengezinswoningen, meergezins-

woningen en studenteenheden);
• Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed;
• Parkeergelegenheden (parkeerplaatsen en garages).

Het vastgoed in exploitatie worden op objectniveau 
 geclassificeerd naar DAEB en niet-DAEB vastgoed, rekening 
 houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese 
Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor 
toegelaten instellingen. DAEB vastgoed betreft conform deze 
 criteria de woningen met een huurprijs per contractdatum tot 
aan de huurliberalisatiegrens en het maatschappelijk vastgoed. 
Maatschappelijk vastgoed is bedrijf onroerend goed dat wordt 
verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, 
welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners 
en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de 
EC-beschikking d.d. 15 december 2009. Niet-DAEB vastgoed 
omvat overeenkomstig de eerder genoemde criteria de woningen 
met een huurprijs per contractdatum boven de huurliberalisatie-
grens en het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk 
vastgoed).

De RKWBV hanteert de basisversie van het Handboek 
 modelmatig waarderen marktwaarde voor zowel het DAEB als 
het niet-DAEB vastgoed.

Grondslagen van de balanswaardering
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2016 
tot en met 31 december 2016. Alle bedragen luiden in euro’s, 
 tenzij anders vermeld.

  Jaarrekening  
2015

Na stelsel- 
wijziging

Effect stelsel- 
wijziging

Afschrijvingen materiële vaste activa in exploitatie 1.786 57 -1.729
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 113 3.011 2.898
Gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedporetefeuille -587 - 587
Belastingen 144 144 -
Effect stelselwijziging op het resultaat over 2015 1.456 3.212 1.756

Resultatenrekening over 2015
(Alle bedragen in euro’s × 1.000)
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De belangrijkste taak van RKWBV is de verhuur van woonruimte 
in de sociale sector. De RKWBV heeft slechts 1 woning bestemd 
voor verkoop. De overige woningen zijn duurzaam bestemd voor 
verhuur. Uit deze overwegingen is geconcludeerd dat grotendeels 
het woningbezit wordt  geclassificeerd als DAEB vastgoed in 
exploitatie.

De doelstelling van de RKWBV is het verzorgen van betaalbare 
huisvesting. Uitzondering hierop vormt het woningbezit met een 
huurprijs hoger dan de liberalisatiegrens (op basis van de 
contract huurprijs).

Aansluitend bij de hieromtrent van kracht zijnde wet- en 
 regelgeving zijn deze woningen geclassificeerd als Niet-DAEB 
vastgoed in exploitatie. Er is geen bedrijfsmatig (niet zijnde 
 maatschappelijk) vastgoed in bezit.

Jaarlijks zal van een gedeelte van het Niet-DAEB vastgoed in 
exploitatie een marktwaarde bepaald worden door een extern, 
onafhankelijke en deskundige taxateur, aan de hand van het 
waarderingshandboek met  toepassing van zogeheten 
vrijheidsgraden.

Waardering bij eerste verwerking
Bij de eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie 
gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de 
 verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten en 
verminderd met eventuele investeringssubsidies. De 
 verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van 
de bestede externe kosten en de direct hieraan toerekenbare 
kosten.

Waardering na eerste verwerking
Na eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie 
 gewaardeerd ten aanzien van de actuele waarde. Onder actuele 
waarde wordt in dit verband verstaan de marktwaarde overeen-
komstig het marktwaardebegrip onderhandse verkoopwaarde in 
verhuurde staat. Voortvloeiend uit artikel 14 van de Regeling 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) is deze markt-
waarde bepaald conform het Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde-Actualisatie peildatum 31 december 2016, derhalve 
de marktwaarde in verhuurde staat.

Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of 
 -vermeerdering van de kostprijs als gevolg van de waardering 
tegen actuele waard bepaald op complexniveau. De waarde-
vermindering of -vermeerdering wordt in het resultaat 
 verantwoord als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille’.

Complexindeling
Om de marktwaardewaardering van het vastgoed in exploitatie te 
bepalen, zijn alle verhuureenheden opgedeeld in waarderings-
complexen. Een waarderingscomplex is een samenstel van 
 verhuureenheden dat in principe bestaat uit vergelijkbare 
 verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed, bouwperiode 
en locatie, en dat als één geheel in verhuurde staat aan een derde 
partij kan worden verkocht. Alle verhuureenheden maken deel 
uit van een waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk 
waarderingscomplex.

Doorexploiteer- en uitpondscenario
De marktwaarde wordt bepaald op basis van de contante waarde 
van de toekomstige kasstromen (DCF-methode). Voor woon- en 
parkeergelegenheden met uitzondering van onzelfstandige 
 studenteneenheden wordt de marktwaarde bepaald op basis van 
het doorexploiteerscenario en het uitpondscenario. De markt-
waarde in verhuurde staat is de hoogste van de marktwaarde 
 volgens het doorexploiteer- of uitpondscenario. Voor bedrijfs-
matig en maatschappelijk vastgoed alsmede voor intramuraal 
zorgvastgoed wordt de marktwaarde bepaald volgens het 
doorexploiteerscenario.

1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie worden 
bij eerste verwerking gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
 vervaardigingsprijs. Activering vindt plaats zodra interne 
 formalisering en externe communicatie ter zake het project heeft 
plaatsgevonden.
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Wanneer de marktwaarde van het vastgoed in ontwikkeling, 
bepaald op basis van dezelfde grondslagen als voor het vastgoed 
in exploitatie (inclusief macro economische parameters), lager is 
dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, vindt afwaardering 
naar deze lagere waarde plaats. Deze afwaardering wordt in de 
resultatenrekening verantwoord onder ‘Niet-gerealiseerde 
 waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.

1.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de 
exploitatie
De onroerende zaken ten dienste van de exploitatie worden 
gewaardeerd op basis van aanschafwaarde onder aftrek van 
 lineaire afschrijvingen.

Financiële vaste activa
2.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan worden 
 uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige 
 deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden 
 uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de nettovermogens-
waardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval 
 verondersteld aanwezig te zijn bij een aandeelhoudersbelang van 
meer dan 20%. De nettovermogenswaarde wordt berekend 
 volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening.

2.2 Overige vorderingen
Hieronder is verantwoord het saldo aan uitgestelde betaling van 
huurpenningen.

Vlottende activa
3 Voorraden
In de voorraad worden die woningen opgenomen die bestempeld 
staan om te worden verkocht tegen de verwachte verkoopwaarde.

4 Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen de geamortiseerde 
 kostprijs onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 
Deze vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

5 Liquide middelen
Dit betreft alle saldi van rekening-couranten en andere direct 
opvraagbare saldi.

6 Eigen vermogen
Het eigen vermogen is opgebouwd uit een wettelijke en statutaire 
reserve, overige reserves en een herwaarderingsreserve.

Overige reserves
De overige reserves betreffen een optelsom van gerealiseerde 
resultaten van het boekjaar en vorige boekjaren.

Herwaardering
De onder het eigen vermogen opgenomen herwaarderingsreserve 
wordt gevormd voor het positieve verschil tussen de markt-
waarde en de boekwaarde op basis van verkrijgings- of 
 vervaardigingsprijs van het vastgoed. Bij het bepalen van de 
 boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs is 
geen rekening gehouden met afschrijvingen en bijzondere 
 waardeverminderingen. De herwaarderingsreserve wordt 
bepaald per waarderingscomplex.
Bij realisatie van de herwaarderingsreserve (bij verkoop van het 
vastgoed) wordt het gerealiseerde deel van de herwaarderings-
reserve rechtstreeks overgeboekt naar de overige reserves.

Voorzieningen
7.1 Voorziening onrendabele investeringen en 
herstructureringen
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen 
nieuwbouw worden als bijzondere waardeverandering in 
 mindering gebracht op de boekwaarde van het waarderings-
complex. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boek-
waarde van het betreffende complex overtreffen wordt voor dit 
meerdere een voorziening gevormd. Er is sprake van een 
 verwacht verlies indien de kostprijs de marktwaarde per balans-
datum overtreft. De voorziening wordt gevormd zodra het project 
intern geformaliseerd (go-/no go-besluit genomen) en extern 
gecommuniceerd is.
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7.2 Voorziening latente belastingverplichtingen
Voor alle tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van de 
activa en in de jaarrekening en de fiscale boekwaarde wordt een 
belastinglatentie opgenomen. Een latente belastingvordering 
wordt uitsluitend 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 en -verplichtingen worden 
 verantwoord tegen de nominale waarde. De woningcorporatie 
waardeert belastinglatenties met een korte looptijd, dat wil 
 zeggen korter dan vijf jaar, tegen nominale waarde. De 
disconterings voet is de netto rente. De netto rente is de voor de 
woningcorporatie geldende rente voor langlopende leningen 
onder aftrek van belasting op basis van het effectieve belasting-
tarief. Mutaties in belastinglatenties als gevolg van rente-
toevoeging dienen te worden verantwoord als belastinglast of 
-bate. 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 belasting-
verplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen.

7.3 Overige voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of 
feitelijke verplichtingen en verliezen die op balansdatum bestaan 
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 
noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden 
geschat. Voorzieningen worden tegen nominale waarde 
opgenomen.
De voorziening loopbaanontwikkeling vloeit voort uit de CAO 
woningcorporaties 2013. De werknemers hebben naar rato recht 
op een budget van € 900,– per jaar voor loopbaanontwikkeling 
met een maximum van € 4.500,–. Werknemers met een dienst-
verband van 5 jaar of langer hebben op balansdatum recht op dit 
maximum.

8 Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste waardering 
 gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden worden na eerste 
 verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde 
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en 
onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke 
aflossingswaarde wordt samen met de verschuldigde rente-
vergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de 
looptijd van de schulden in de winst- en verliesrekening wordt 
verwerkt.
In het treasurystatuut van de RKWBV is de toepassing van 
 financiële instrumenten, zoals derivaten nadrukkelijk 
uitgesloten.

9 Kortlopende schulden
Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden 
activa en passiva gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs. Deze 
hebben een looptijd korter dan een jaar.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat

De winst- en verliesrekening is opgesteld volgens het functionele 
model.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengst-
waarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten 
over het jaar. De kosten worden bepaald met inachtneming van 
de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering. De  resultaten 
op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 
gerealiseerd; verliezen op het moment dat zij voorzienbaar zijn. 
De winst- en verliesrekening is opgesteld volgens het functionele 
model.

Exploitatie vastgoedportefeuille
Onder de bedrijfsopbrengsten worden die omzetcategorieën 
opgenomen, welke kenmerkend zijn voor het bedrijfstype van 
woningcorporaties. Dit betreft voornamelijk de opbrengst 
 respectievelijk uit de verhuur van woningen, verkoop van 
 woningen en leveringen van aanvullende diensten aan huurders.

10.1 Huuropbrengsten
De huuropbrengsten betreffen opbrengsten uit het sociaal vast-
goed als uit de exploitatie van het commercieel vastgoed. De 
huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurbeleid, 
rekening houdend met de door het Rijk bepaald kaders (zoals 
maximale huurverhoging, maximaal redelijke huur en maximale 
huurstijging) en onder aftrek van huurderving wegens leegstand 
en oninbaarheid.

10.2 Opbrengsten servicecontracten
De opbrengsten servicecontracten betreffen boven de netto 
 huurprijs ontvangen bedragen van huurders en bewoners voor 
leveringen en diensten zoals energie, water, huismeester en 
schoonmaakkosten. Jaarlijks vindt verrekening plaats op basis 
van de daadwerkelijke bestedingen. De opbrengsten worden 
 verminderd met derving wegens oninbaarheid. De kosten worden 
verantwoord onder de post Lasten servicecontracten.

10.3 Lasten servicecontracten
Hierin worden de werkelijke kosten opgenomen welke worden 
gegenereerd uit de op de huurexploitatie afgesloten 
servicecontracten.

10.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Binnen deze post vallen alle directe- en indirecte kosten die 
rechtstreeks toe te rekenen zijn aan de verhuur- en beheer-
activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan lonen en salarissen 
voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het 
vastgoed.

10.5 Lasten onderhoudsactiviteiten
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te 
rekenen kosten van onderhoud voor vastgoed in exploitatie 
 verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de 
 daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaats-
gevonden. Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werk-
zaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden, 
indien van toepassing, verwerkt onder niet uit de balans blijkende 
verplichtingen.
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Het klachten- en mutatieonderhoud bestaat volledig uit kosten 
van derden. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van 
activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van waarde 
verhoging van het actief.

10.6 Overige directe operationele lasten exploitatie 
bezit
De kosten die samenhangen met het verhuren, beheren en 
 onderhouden van het bezit behoren binnen de overige directe 
operationele lasten exploitatie bezit. Hierbij kan gedacht worden 
aan kosten voor belastingen en verzekeringen, verhuurder-
heffingen en overige direct toe te rekenen kosten aan het vastgoed 
in exploitatie en nieuwbouwprojecten.

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
12.1 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille
De jaarlijkse mutatie van de marktwaarde van het vastgoed in 
exploitatie worden hierin verantwoord. Voor het BOG (Bedrijf 
Onroerend Goed) vastgoed wordt jaarlijks van al dit vastgoed de 
taxatie geactualiseerd. Inzake al het overige vastgoed in 
 exploitatie wordt aan de hand van het Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde voor onroerende zaken in exploitatie de 
marktwaarde geactualiseerd. In verband met de waardering tegen 
marktwaarde worden waarde mutaties op het vastgoed 
 verantwoordt als niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille.

Overige activiteiten
13.1 Opbrengst overige activiteiten
Deze opbrengsten betreffen de op het boekjaar betrekking 
 hebbende opbrengsten voor onder andere zaalhuur en 
opstelpunten.

Overige organisatiekosten
14.1 Overige organisatiekosten
De overige organisatiekosten betreft doorbelaste salariskosten 
welke gemaakt zijn voor (nieuwbouw)projecten.

Financiële baten en lasten
15.1 Leefbaarheid
De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten, niet zijnde 
investeringen van sociale en fysieke activiteiten die leefbaarheid 
in buurten en wijken ten goede moeten komen.

16.1 Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste 
activa behoren en van effecten
Als opbrengsten financiële vaste activa en effecten worden zowel 
dividenden als rentevergoedingen verantwoord.

16.2 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Als rentebaten worden de (te) ontvangen rentevergoedingen op 
banktegoeden, deposito’s en overige liquide middelen 
verantwoord.

16.3 Rentelasten en soortgelijke kosten
Onder deze post zijn de rentelasten met betrekking tot de 
 schulden opgenomen.

Grondslagen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. 
Bij deze methode zijn alle ontvangsten en uitgaven direct 
 gekoppeld aan de activiteiten.
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 investeringsactiviteiten) en betaalde interest 
(opgenomen onder operationele activiteiten).
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen 
 dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de 
 operationele activiteiten.
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Risicobeheersing
Binnen het treasurybeleid van de RKWBV dient het gebruik van 
financiële instrumenten ter beperking van inherente  (rente-, 
looptijden- en markt-) risico’s.

In 2016 is het treasurystatuut en het financieel reglement 
 vastgesteld door de RvC. In dit treasurystatuut wordt het gebruik 
van derivaten niet toegestaan.

De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële 
 instrumenten zijn het kasstroom- en renterisico, kredietrisico en 
liquiditeitsrisico. Het beleid om deze risico’s te beperken is als 
volgt:

Kasstroom- en renterisico
De RKWBV loopt renterisico ten aanzien van de huidige 
 leningenportefeuille (conversie en fixe-aflossingen) en 
 financiering van toekomstige investeringen. Er zijn geen rente-
derivaten afgesloten.

Kredietrisico
Bij de activiteiten van RKWBV is geen sprake van een significante 
concentratie van kredietrisico’s. De verhuur van onroerende 
zaken vindt plaats aan een grote diversiteit aan huurders.

Openstaande vorderingen na vervaldatum worden ultimo 
 boekjaar individueel beoordeeld, leidend tot een onderbouwing 
voor de voorziening voor bijzondere waardevermindering van 
vorderingen. Ten behoeve van kredietfaciliteiten wordt spreiding 
tussen geldverstrekkers en faciliteiten toegepast om het 
 kredietrisico te beperken.

Liquiditeitsrisico
Het liquiditeitsrisico wordt aan de hand van de meerjaren-
begroting over een periode van 10 jaar geraamd, waarbij de 
nadruk ligt op het managen van de liquiditeiten en risico’s in de 
eerste twee jaren. De liquiditeitspositie wordt bepaald door de 
ontvangst van huren en verkoopopbrengsten, verminderd met de 
betaling van exploitatielasten, bedrijfskosten, rente, aflossingen 
en investeringen. De ontwikkeling van de liquiditeitspositie voor 
de komende 12 maanden wordt maandelijks geanalyseerd.

Vpb-plicht woningcorporaties
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 belastingvorderingen en 
-schulden.
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De waarde mutaties als gevolg van aanpassingen van de 
 marktwaarde wordt gedeeltelijk veroorzaakt, doordat een hogere 
mutatiegraad vanaf het 6e jaar wordt ingerekend, waardoor de 
verkoopopbrengst hoger wordt. Daarnaast worden waarde 
 mutaties ook veroorzaakt als gevolg van leegwaardestijging en 
prijsinflaties, zoals in de volgende pagina’s wordt weergegeven.

Macro economische parameters
De marktwaarde van het vastgoed is bepaald volgens de uitgangs-
punten van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. 
Bij de bepaling van de marktwaarde per 31 december 2016 is 
gebruik gemaakt van de volgende macro-economische 
parameters.

 DAEB-vastgoed Niet-DAEB-vastgoed Totaal
Stand per 31 december 2015 58.156.646 2.527.000 60.683.646
Effect stelselwijziging 45.255.320 962.594 46.217.914
Herrekende stand per 1 januari 2016 103.411.966 3.489.594 106.901.560

Investeringen 6.534.364 - 6.534.364
Uitgaven na eerste waardering 2.312 - 2.312
Overboeking van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie

1.141.661 - 1.141.661 

Waardemutaties als gevolg van aanpassingen van de marktwaarde 4.169.313 126.940 4.296.253
Stand per 31 december 2016 115.259.617 3.616.534 118.876.151

Aanschafwaarde 62.530.302 1.868.957 64.231.844
Cumulatieve herwaarderingen 52.729.315 1.747.577 54.644.307
Stand per 31 december 2016 115.259.617 3.616.534 118.876.151

Toelichting op balans per 31 januari 2016
Materiële vaste activa
1.1a en 1.1b DAEB-vastgoed en Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie.
Verloopoverzicht DAEB-vastgoed en Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
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Parameters woongelegenheden 31-12-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
en verder

Prijsinflatie 1,10% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Loonstijging 1,40% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Bouwkostenstijging 1,40% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Leegwaardestijging 3,30% 2,60% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Gem. mutatieonderhoud – EGW 810 810 810 810 810 810
Gem. mutatieonderhoud – MGW 608 608 608 608 608 608
Gem. beheerkosten per vhe 400 400 400 400 400 400
Gem. belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten 
per vhe

0,2211% 0,2211% 0,2211% 0,2211% 0,2211% 0,2211% 

Verhuurderheffing 0,4910% 0,5360% 0,5360% 0,5360% 0,5360% 0,5360%
Huurstijging boven prijsinflatie – zelfstandige eenheden 0,50% 0,50% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00%
Huurstijging boven prijsinflatie – onzelfstandige eenheden 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Huurderving, als percentage van de huursom 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Gem. mutatiekans bij door-exploiteren per vhe 6,04% 6,04% 6,04% 6,04% 6,04% 4,30%
Gem. mutatiekans bij uitponden 8,04% 8,04% 8,04% 8,04% 8,04% 4,30%
Verkoopkosten bij uitponden 2.781 2.781 2.781 2.781 2.781 2.781
Gem. disconteringsvoet 7,36% 7,36% 7,36% 7,36% 7,36% 7,36%

Parameters woongelegenheden 31-12-2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
en verder

Prijsinflatie 0,20% 0,60% 1,07% 1,53% 2,00% 2,00%
Loonstijging 1,60% 1,70% 1,57% 2,03% 2,50% 2,50%
Bouwkostenstijging 1,60% 1,70% 1,57% 2,03% 2,50% 2,50%
Leegwaardestijging 4,30% 5,70% 3,80% 2,90% 2,00% 2,00%
Gem. mutatieonderhoud – EGW 823 823 823 823 823 823
Gem. mutatieonderhoud – MGW 618 618 618 618 618 618
Gem. beheerkosten per vhe 415 415 415 415 415 415
Gem. belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten 
per vhe

0,2209% 0,2209% 0,2209% 0,2209% 0,2209% 0,2209% 

Verhuurderheffing 0,5360% 0,5690% 0,5690% 0,5690% 0,5690% 0,5690%
Huurstijging boven prijsinflatie – zelfstandige eenheden 1,20% 0,80% 0,40% 0,00% 0,00% 0,00%
Huurstijging boven prijsinflatie – onzelfstandige eenheden 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Huurderving, als percentage van de huursom 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Gem. mutatiekans bij door-exploiteren per vhe 6,34% 6,34% 6,34% 6,34% 6,34% 6,34%
Gem. mutatiekans bij uitponden 8,32% 6,34% 6,34% 6,34% 6,34% 6,34%
Verkoopkosten bij uitponden 2.788 2.788 2.788 2.788 2.788 2.788
Gem. disconteringsvoet 7,65% 7,65% 7,65% 7,65% 7,65% 7,65%
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In het doorexploiteerscenario wordt verondersteld dat de huur 
bij huren onder de liberalisatiegrens bij mutatie wordt aangepast 
naar de markthuur of de lagere maximale huur op grond van het 
woningwaarderingsstelsel.

Voor splitsingskosten is een normgehanteerd van € 500,– per te 
splitsen eenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit 
 overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, 
bedragen 3% van de berekende waarde van een verhuureenheid.

Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed  
31-12-2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021  
en verder

Prijsinflatie 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%
Instandhoudingsonderhoud per vhe 2861 2861 2861 2861 2861 2861
Mutatieonderhoud per m2 bvo 10 10 10 10 10 10
Marketing in % van de marktjaarhuur 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Beheerkosten per vhe 1070 1070 1070 1070 1070 1070
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten als 
percentage van de WOZ per vhe

3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 

Disconteringsvoet 11,24% 11,24% 11,24% 11,24% 11,24% 11,24%

Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed  
31-12-2016

2016 2017 2018 2019 2020 2021  
en verder

Prijsinflatie 1,69% 1,69% 1,69% 1,69% 1,69% 1,69%
Instandhoudingsonderhoud per vhe 2721 2721 2721 2721 2721 2721
Mutatieonderhoud per m2 bvo 10 10 10 10 10 10
Marketing in % van de marktjaarhuur 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Beheerkosten per vhe 1069 1069 1069 1069 1069 1069
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten als 
percentage van de WOZ per vhe

1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 

Disconteringsvoet 7,65% 7,65% 7,65% 7,65% 7,65% 7,65%
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Parameters parkeergelegenheden 31-12-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
en verder

Prijsinflatie 0,20% 0,60% 1,07% 1,53% 2,00% 2,00%
Instandhoudingsonderhoud – parkeerplaats 46 46 46 46 46 46
Instandhoudingsonderhoud – garagebox 154 154 154 154 154 154
Beheerkosten – parkeerplaats 25 25 25 25 25 25
Beheerkosten – garagebox 35 35 35 35 35 35
Belastingen en verzekeringen, uitgedrukt als percentage van 
de WOZ per vhe

0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 

Disconteringsvoet 7,39% 7,39% 7,39% 7,39% 7,39% 7,39%

Parameters parkeergelegenheden 31-12-2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
en verder

Prijsinflatie 0,20% 0,60% 1,07% 1,53% 2,00% 2,00%
Instandhoudingsonderhoud – parkeerplaats 46 46 46 46 46 46
Instandhoudingsonderhoud – garagebox 154 154 154 154 154 154
Beheerkosten – parkeerplaats 25 25 25 25 25 25
Beheerkosten – garagebox 35 35 35 35 35 35
Belastingen en verzekeringen, uitgedrukt als percentage van 
de WOZ per vhe

0,25% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 

Disconteringsvoet 5,96% 11,24% 11,24% 11,24% 11,24% 11,24%
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Parameters intramuraal zorgvastgoed 31-12-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
en verder

Prijsinflatie 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%
Instandhoudingsonderhoud per vhe 5250 5250 5250 5250 5250 5250
Beheerkosten per vhe 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Belastingen en verzekeringen, uitgedrukt als percentage van 
de WOZ per vhe

3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 

Disconteringsvoet 8,10% 8,10% 8,10% 8,10% 8,10% 8,10%

Parameters intramuraal zorgvastgoed 31-12-2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
en verder

Prijsinflatie 1,69% 1,69% 1,69% 1,69% 1,69% 1,69%
Instandhoudingsonderhoud per vhe 6352 6352 6352 6352 6352 6352
Beheerkosten per vhe 1829 1829 1829 1829 1829 1829
Belastingen en verzekeringen, uitgedrukt als percentage van 
de WOZ per vhe

4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

Disconteringsvoet 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

Parameters woongelegenheden 31-12-2015 <1960 1960–74 1975–89 1990–2004 >2004
Instandhoudingsonderhoud per vhe – EGW 909 994 835 891 882
Instandhoudingsonderhoud per vhe – MGW 861 946 787 843 834
Instandhoudingsonderhoud per vhe – studenteneenheid 516 601 442 498 489

Parameters woongelegenheden 31-12-2016 <1960 1960–74 1975–89 1990–2004 >2004
Instandhoudingsonderhoud per vhe – EGW 909 984 837 858 861
Instandhoudingsonderhoud per vhe – MGW 849 969 787 859 846
Instandhoudingsonderhoud per vhe – studenteneenheid 502 513 453 570 555

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting 
 alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 7% van de 
 berekende waarde van een verhuureenheid.

Toepassing vrijheidsgraden
Het maatschappelijk en bedrijfsmatig onroerend goed is 
 gewaardeerd tegen de marktwaarde volgens het Handboek 
modelmatig waarderen marktwaarde met toepassing van de 
 fullversie. Bij toepassing van de fullversie kan de taxateur 
 aanpassingen in bepaalde parameters (vrijheidsgraden) 
 toepassen ten opzichte van de basisversie.

Voor het maatschappelijk en bedrijfsmatig onroerend goed zijn 
de volgende vrijheidsgraad gehanteerd.

De disconteringsvoet en exit yield zijn bijgesteld ten opzichte van 
de basisversie per locatie naar de onderstaande percentages.
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Vrijheidsgraden Disconteringsvoet Exit Yield
Couwenhovenstraat 1100 9,6% 10,6%
Hortensialaan 30 7,9% 8,6%
Hortensialaan 32 8,5% 8,7%
Tulpstraat 19 7,6% 9,4%
Choisyweg 2–4 10,4% 10,7%

Bedrijfswaarde
De bedrijfswaarde van het vastgoed in exploitatie bedraagt per 
31 december 2016 € 66.207.558 (2015: € 61.134.642).

Bij de bepaling van de bedrijfswaarde zijn de volgende uitgangs-
punten gehanteerd.

Stijgingsparameters
• jaarlijkse huurverhoging van 2%
•  gemiddelde jaarlijkse huurharmonisatie uitsluitend voor de 

eerste vijf jaar: 0,5%
• jaarlijkse huurderving van 0,47% als gevolg van leegstand
• gemiddelde jaarlijkse gemiddelde mutatiegraad van 6,01%
•  jaarlijkse stijging van de overige exploitatie uitgaven van 2,5% 

in 2017 en 2,0% vanaf 2018.
•  jaarlijkse stijging van de onderhoudsuitgaven conform de 

inflatie voor bouwkostenontwikkeling van 2,5% in 2017 en 
2,0% vanaf 2018.

Volumeparameters (in de eerste 5 jaar)
•  klachten- en mutatieonderhoud uitgaven: € 305 per 

verhuureenheid
•  planmatig en groot onderhoud (uitsluitend instandhouding) 

per complex: € 878 per verhuureenheid overeenkomstig 
 meerjaren onderhoudsbegroting

•  directe overige exploitatie uitgaven (belastingen, 
 verzekering): € 380 per verhuureenheid

•  overige indirecte exploitatie uitgaven voor zover vastgoed 
gerelateerd (algemeen beheer): € 1.032 per verhuureenheid

• verhuurderheffing: € 699 per verhuureenheid;
• leefbaarheidsuitgaven € 40 per verhuureenheid;
• saneringsheffing: € 57 per verhuureenheid.

Discontering
•  disconteringsvoet van 5% voor woningen (voorgaand jaar: 

5%);
•  contantmakingsperiode: geschatte resterende economische 

levensduur van het complex met een minimum van 15 jaar 
voor complexen waarvoor geen concrete sloop-, renovatie- of 
verkoopplannen aanwezig zijn.

Overige aspecten
•  inrekenen restwaarde grond: € 2.135 per verhuureenheid, 

bepaald op basis van de grondquote van de gemeente Zeist, 
verminderd met de kosten voor sloop.

•  Met verbeteruitgaven wordt rekening gehouden voor zover 
hiervoor reeds een verplichting is aangegaan. Indien er geen 
verplichting is aangegaan wordt geen rekening gehouden met 
verbeteringen.
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1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie

Financiële vaste activa

Verloopoverzicht vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie

2.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen

2.2 Overige vorderingen

2.3 Latente belastingvorderingen

Stand per 31 december 2015 -
Effect stelselwijziging 1.141.661
Herrekende stand per 1 januari 2016 1.141.661

Investeringen 22.163
Overboekingen naar vastgoed voor eigen gebruik -1.141.661
Stand per 31 december 2016 22.163

Aanschafwaarde 22.163
Cumulatieve herwaarderingen  
Cumulatieve waardeverminderingen  
Stand per 31 december 2016 22.163

(× 1.000) 2016 2015
Stand per 1/1   
Aanschafwaarde 1.603 1.689
Cumulatieve afschrijvingen -596 -633
Boekwaarde per 31/12 1.007 1.056

Desinvesteringen -1 -93
Afschrijvingen -1 94
Investeringen 28 7
Afschrijvingen -57 -57

Stand per 31/12   
Aanschafwaarde 1.630 1.603
Cumulatieve afschrijvingen -654 -596
Boekwaarde per 31/12 976 1.007

(× 1.000) 2016 2015
Deelneming WoningNet B.V.   
Stand begin boekjaar 9.416 9.416
Mutaties in het boekjaar – –
Stand per einde boekjaar 9.416 9.416

 2016 2015
Saldo 1 januari 108.297 127.795
Aflossingen in het boekjaar -27.665 -22.134
rente in het boekjaar 2.030 2.636
Saldo per 31 december 82.662 108.297
   
In het komende boekjaar te betalen 
aflossing (zie. 4.5)

-26.526 
 

-26.988 
 

 56.136 81.309

 2016 2015
Stand per 31 december 5.069 -
Effect stelselwijziging - 5.069
Stand per 1 januari 5.069 5.069
Toevoeging ten laste van het 
resultaat

703   

Vrijval ten gunste van het resultaat   
Saldo per 31 december 4.366 5.069

1.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de 
exploitatie

De waarde van al het vastgoed (incl. ten dienste van de 
 exploitatie) voor Onroerende Zaak Belasting peildatum  
1 januari 2015 bedroeg € 144,1 miljoen).

Deze betalingsregeling heeft een langlopend karakter en loopt tot 
en met 2022. Het jaarlijks af te lossen gedeelte wordt onder 
 kortlopende vorderingen verantwoord (zie 4.5).
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 2016 2015
Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor de verkoop

- 550.00 

 2016 2015
Zittende huurders   
Te vorderen huren 38.582 39.289
Totaal zittende huurders 38.582 39.289

Vertrokken huurders   
Te vorderen huren 9.698 17.764
Te vorderen herstelkosten - -
Totaal vertrokken huurders 9.698 17.764

Totaal huurdebiteuren 48.280 57.053

De post latente belastingvorderingen betreft de tot waardering 
gebrachte beschikbare voorwaartse verliescompensatie en de tot 
waardering gebrachte verrekenbare tijdelijke verschillen.

De tot waardering gebrachte nominale latente belastingvordering 
bedraagt € 4.366k (2015: € 5.069k).

Vlottende activa
3.1 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop

Dit betrof het pand aan de Rozenheuvel, welke in 2016 is 
verkocht.

4.1 Huurdebiteuren
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De van ‘zittende’ huurders te vorderen huren zijn naar maand 
van ontstaan en aantal huurders als volgt te specificeren:

De van vertrokken huurders te vorderen huren, herstel/service-
kosten en vervolgingskosten zijn naar jaar ontstaan als volgt 
samengesteld:

4.2 Overheid

Achterstand Boekjaar % Bedrag Vorig boekjaar
Tot en met 1 maand 42,0% 16.216 13.319
Meer dan 1 maand 21,3% 8.207 10.508
Meer dan 2 maanden 19,4% 7.497 1.627
Meer dan 3 maanden en in behandeling bij deurwaarder 17,3% 6.662 13.835
 100,0% 38.582 39.289

 2016 2015
2016 9.698  
2015  13.552
2014  1.873
2013  2.339
Totaal te vorderen van vertrokken huurders 9.698 17.764

 2016 2015
Te ontvangen bijdragen WMO 6.064 -
Totaal Gemeenten 6.064 -

4.3 Vorderingen ter zaken van pensioenen
 2016 2015
Pensioenfonds – af te rekenen premie 2015  3.998
Pensioenfonds – af te rekenen premie 2016 888 -
Totaal vorderingen ter zake van pensioenen 888 3.998

4.4 Overige vorderingen
 2016 2015
Adverteerders info-magazine 1.653 906
Diverse debiteuren 335 7.293
Totaal overige vorderingen 1.988 8.199
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4.5 Overlopende activa

5.1 Liquide middelen

 2016 2015
Niet vervallen rente uitgezette middelen 5.412 6.144
Betalingsregeling 26.526 25.794
Vooruitbetaald aan crediteuren - 30.926
Vooruitbetaalde assurantiepremie 3.100 3.100
Nog te ontvangen subsidie 240.200 -
Overige overlopende activa 87.575 7.296
Totaal overlopende activa 283.813 73.260

 2016 2015
Kas 1.538 636
Rekening-courant ING-Bank NL86INGB0000719570 686.071 111.997
Rekening-courant ING-Bank NL54INGB0690813260 1.182.302 76.607
Rekening-courant ING-Bank NL41INGB0690900600 12.538 10.933
Totaal liquide middelen 1.882.449 200.173

De nog te ontvangen subsidie betreft een Step-subsidie die met 
veel inzet ontvangen is voor de verbeteringen aan de 
Dr. Schaepmanlaan.

Er is geen Rekening-Courant faciliteit door de R.K. Woningbouw-
vereniging Zeist afgesproken met de bank.

Eigen vermogen
6.1 Wettelijke en statutaire reserves

 2016 2015
Kapitaal 867 867
Totaal wettelijke en statutaire reserves 867 867

Dit betreft het verenigingskapitaal die in het beginjaar van de 
 vereniging is gestort.
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6.2 Overige reserves
Voorlopigoverzicht Overige reserves

Voorlopigoverzicht herwaarderingsreserve

 2016 2015
Overige reserves 1/1 268.295 -1.808.959
Invloed stelselwijziging (cumulatief effect) 22.009.305 24.475.765
Herrekende Overige reserves 1/1 22.277.600 22.666.806
Resultaat boekjaar voor stelselwijziging  1.452.158
Resultaat boekjaar effect stelselwijziging  1.841.364
Resultaat boekjaar na stelselwijziging 3.938.699 -389.206
Realisatie uit herwaarderingsreserve - -
Overige reserves 31/12 26.216.299 22.277.600

 2016 2015
Herwaarderingsreserve 1/1 22.770.879 20.481.380
Invloed stelselwijziging (cumulatief effect) 28.744.128 32.925.453
Herrekende herwaarderingsreserve 1/1 51.515.007 53.406.833
Realisatie verkoop - -
Mutaties 2016 (macro-economisch/handboek) 3.179.301 -1.891.826
Herwaarderingsreserve 31/12 54.694.308 51.515.007

Voor de realiseerbaarheid van de waarde van het vastgoed in 
exploitatie en het hiermee samenhangende deel van de 
 herwaarderingsreserve verwijzen wij u naar het bestuursverslag.

Voorzieningen
7.1 Voorziening onrendabele investeringen en 
herstructureringen
Verloopoverzicht Onrendabele investeringen en herstructureren

 2016 2015
Voorziening onrendabele investering 1/1 3.783.503 7.968.907
Invloed stelselwijziging (cumulatief effect) -3.783.503 6.911.619
Herrekende Voorziening onrendabele investeringen 1/1 390.333 1.057.288
Dotaties  -
Onttrekkingen -390.333 -666.955
Vrijval  -
Voorziening onrendabele investering 31/12 - 390.333
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De voorziening voor latente belastingverplichtingen omvat het 
belastingeffect van de verschillen tussen commerciële en fiscale 
waardering van activa en verplichtingen.

De tot waardering gebrachte nominale latente belasting-
verplichting bedraagt € 6.568k (2015: € 6.576k).

7.3 Overige voorzieningen
In 2016 is er geen gebruik gemaakt van de voorziening 
Individuele loopbaanontwikkeling.

7.2 Voorziening latente belastingverplichtingen
Verloopoverzicht Latente belastingverplichtingen

 2016 2015
Stand per 31 december 6.576.049 1.506.649
Effect stelselwijziging  5.069.400
Stand per 1 januari 6.576.049 6.576.049
Toevoeging ten laste van het resultaat   
Vrijval ten gunste van het resultaat 7.601  
Totaal voorziening latente belastingverplichtingen 6.568.448 6.576.049

 2016 2015
Stand begin boekjaar 27.608 25.853
Toevoeging in het boekjaar 2.125 1.755
Mutatie in het boekjaar - -
Totaal overige voorzieningen 29.733 27.608
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Langlopende leningen

8.1 Leningen kredietinstellingen
Er is in 2016 een nieuwe lening opgenomen. Deze is volledig 
nodig geweest om aan onze investeringsverplichtingen voor 
nieuwbouwprojecten te kunnen voldoen.

Het verloop van de leningen kredietinstelling is als volgt:

Aflossingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals 
hierboven toegelicht zijn opgenomen onder de schulden op korte 
termijn.

Marktwaarde geldleningen
De nominale waarde van de geldleningen bedraagt per 
31  december 2016 € 37.381.961. De marktwaarde van de 
 geldleningen bedraagt per 31 december 2016 € 43.880.144.

De marktwaarde is gebaseerd op de contante waarde van de 
rente- en aflossingsverplichtingen, contant gemaakt tegen een 
rente van 5% op basis van 6-maands Euribor. Het verschil tussen 
nominale waarde en marktwaarde bedraagt per balansdatum 
€ 6.498.183.

Rentevoet en aflossingssysteem
De gemiddelde rentevoet van de langer dan één jaar uitstaande 
leningen overheid en kredietinstellingen bedraagt circa 2,5% 
(2015: circa 2,8%).

De leningen o/g worden afgelost op basis van annuïteiten-
systeem, met uitzondering van 3 geldleningen, waarop gedurende 
de looptijd niet wordt afgelost. Deze worden aan het einde van de 
looptijd van 7 respectievelijk 6 jaar volledig afgelost.

Van de leningen o/g heeft 1 lening een looptijd van 5 jaar of 
 korter, waarvan de schuldrest op balansdatum € 1.013.738 
bedraagt. De overige geldleningen met een resterende looptijd 
langer dan 5 jaar hebben op balansdatum een schuldrest van 
€ 36.368.223. Alle geldleningen zijn afgesloten met borgstelling 
van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

 2016 2015
Stand per 1 januari 32.494.668 21.966.383
Bij: Nieuw opgenomen geldleningen 5.800.000 11.381.000
Af: Reguliere aflossingen -912.707 -852.715
Stand per 31 december 37.381.961 32.494.668
   
In het komende boekjaar te betalen aflossing (zie ook 9.1) -1.496.625 -912.707
 35.885.336 31.581.961
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8.2 Overige langlopende schulden

 2016 2015
Ontvangen waarborgsommen 37.077 40.662
Rente waarborgsommen 26.070 27.446
Totaal overige langlopende schulden 63.147 68.108

 2016 2015
Aflossing geldleningen o/g komend boekjaar 1.496.625 912.707
Totaal schulden aan overheid en kredietinstellingen 1.496.625 912.707

 2016 2015
Overige leveranciers 411.302 749.640
Totaal schulden aan leveranciers 411.302 749.640

Deze uit hoofde van de huurovereenkomst van huurders 
 ontvangen waarborgsommen dienden als eerste zekerheid voor 
de voldoening van eventuele verschuldigde mutatiekosten en 
achterstallige huur. Sinds 1 januari 2004 wordt door nieuwe 
huurders geen waarborgsom meer betaald bij het afsluiten van 
een huurcontract. De voor die datum van huurders ontvangen 
waarborgsommen worden uitbetaald c.q. verrekend bij 
 beëindiging van het huurcontract. De gemiddelde waarborgsom 
per woning bedraagt per 31 december 2016 € 214,87 (31 december 
2015: € 207,02). Aan de waarborgsommen is over de periode 
1 januari t/m 31 december 2015 3% (2015: 3%) samengestelde 
intrest toegevoegd. De waarborgsom inclusief rente wordt bij 
beëindiging van de huurovereenkomst verrekend.

9.1 Schulden aan overheid en kredietinstellingen
Dit betreft aflossingen die jaarlijks gedaan dienen te worden. Zie 
ook hiervoor de te betalen aflossing bij 8.1 en 8.2).

9.2 Schulden aan leveranciers
De specificatie is als volgt:
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9.3 Belastingen en premies sociale lasten

 2016 2015
Te betalen Loonheffing 20.318 21.333
Te betalen Omzetbelasting 178.118 269.678
Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 198.436 291.011

9.4 Schulden ter zake van pensioenen

9.5 Overige kortlopende schulden

9.6 Overlopende passiva

 2016 2015
Pensioenpremies 9.102 9.175
Totaal schulden ter zake van pensioenen 9.102 9.175

 2016 2015
Te restitueren Waarborgsommen 543 388
Totaal overige kortlopende schulden 543 388

 2016 2015
Nog niet vervallen rente 441.942 404.531
Nog te verrekenen servicekosten huurders 87.335 108.953
Verplichting opgebouwde vakantierechten 21.341 22.345
Vooruit ontvangen huur 109.333 105.384
Bouwkosten 246.323 -
Accountantscontrole 37.681 32.000
Overige 11.500 32.236
Totaal overlopende passiva 955.455 705.449
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Afbetalingsregeling in verband met huurachterstand
Als gevolg van teruglopende huurinkomsten heeft één huurder in 
een eerder jaar verzocht om tijdelijke verlaging van de te betalen 
huursom. De overeengekomen periode is 1 jaar. In de negen jaren 
volgend hierop zal de in het eerste jaar  verkregen korting worden 
terugbetaald, zodat aan het einde van de looptijd de overeen-
gekomen huursom geheel betaald zal zijn.

Voorwaardelijke verplichtingen aan het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Vanwege de door het Waarborgfonds gegarandeerde leningen 
met een oorspronkelijk bedrag van € 43,1 miljoen, bestaat tot het 
teniet gaan van de vordering een nadere verplichting. Deze 
 verplichting treedt in werking zodra het eigen vermogen van het 
Waarborgfonds daalt tot onder 0,25% van het door het 
Waarborgfonds gegarandeerde volume. Op dat moment kan bij de 
deelnemer pro rata parte op eerste aanzegging een bijdrage in dat 
vermogenstekort ingevorderd worden. Ten aanzien van 
genoemde leningen zal dat bedrag 3,85% van het geborgde 
schuldrestant zijn (€ 1.439.205).

Verplichtingen
Financiële verplichtingen, voortvloeiend uit de erfpacht van 
complex 10. De erfpacht duurt tot en met 31 december 2038. De 
jaarlijkse erfpachtcanon bedraagt € 16.496 (prijspeil 2016) en 
wordt jaarlijks verhoogd met het huurverhogingspercentage 
zoals dat door het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt 
voorgeschreven.

Overige posten
Voor het Zomerkwartier is een verplichting tot onderhouds-
termijn aangegaan, welke in 2017 betaald moet gaan worden.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De saneringsheffing wordt jaarlijks vastgesteld en geheven door 
het WSW (was tot 1 juli 2015 CFV). Voor 2015 en 2016 is de 
 saneringsheffing tijdelijk stopgezet. Voor de komende jaren is 
rekening gehouden met een saneringsheffing van 1% van de totale 
huur van de woongelegenheden in het betreffende jaar. Voor 2017 
wordt rekening gehouden met een heffing van € 53.940. De 
sanerings heffing is in de bedrijfswaarde verwerkt.

Borgstelling Waarborgfonds Sociale Woningbouw conform 
artikel 30 Reglement van Deelneming
Op 4 oktober 2013 deed het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
aan al haar deelnemers, om over te gaan tot een onherroepelijke 
volmacht als bedoeld in het Reglement van Deelneming. 
Artikel 30 van dit Reglement van Deelneming regelt dat 
R.K. Woningbouwvereniging Zeist zich verplicht heeft om op 
 eerste verzoek van het WSW hetzij hypotheek te verstrekken op 
al het onderpand dat op dat moment geldt als WSW-onderpand 
hetzij een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht te 
 verstrekken aan het WSW, zodat het WSW in staat is om op een 
later moment over te gaan tot hypotheekvestiging. Op 26 maart 
2014 is de akte van volmacht gepasseerd bij notariskantoor 
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag. Het 
 ingebrachte onderpand betreft de gehele WOZ-waarde.
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Voorstel resultaatbestemming
De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voor-
behoud van de goedkeuring door de Raad van Commissarissen in 
de jaarrekening verwerkt. Het resultaat is als volgt toegevoegd 
aan de reserves:

 2016 2015
Toevoeging aan de herwaarderingsreserve 3.154 -1.892
Toevoeging aan de overige reserves 3.942 -389
Totaal 7.096 -2.281
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 2016

Exploitatie vastgoedportefeuille
10.1 Huuropbrengsten

 2016 2015
Woningen en woongebouwen 6.262.338 6.068.354
Onroerende zaken, niet zijnde woningen 363.461 361.187
Totaal huurinkomsten 6.625.799 6.429.541

Af: huurderving wegens leegstand 44.253 185.036
Totaal huuropbrengsten 6.581.546 6.244.505

 2016
De algemene huurverhoging per 1 juli 36.300
Huurharmonisatie 14.200
Na-effect huurharmonisatie 2016 2.800
In exploitatie nemen Zomerkwartier fase 2 38.500
Na-effect in exploitatie nemen Zomerkwartier fase 1 102.100
Na-effect in exploitatie nemen Sterrenberg 147.300
Totaal hogere huuropbrengst woningen, woongebouwen en 
vhe’s niet zijnde woningen

341.200 

De afname van de huurderving wegens leegstand wordt 
 grotendeels veroorzaakt door het project Dr. Schaepmanlaan. Het 
betreft hier de tijdelijke herhuisvesting van de zittende bewoners.

De huurprijzen zijn onderworpen aan de overheidsvoorschriften 
inzake:
• de algemene jaarlijkse huurverhoging
• huurverhoging bij woningverbetering

De hogere huuropbrengst ten opzichte van het vorige boekjaar is 
als volgt te verklaren:
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10.2 Opbrengsten servicecontracten

 2016 2015
Overige zaken, leveringen en diensten 453.563 365.341
Contributies  -
Totaal 453.563 365.341

Af: Vergoedingsderving wegens leegstand 957 2.023
Totaal opbrengsten servicekosten 452.606 363.318

 2016 2015
Verzekeringen 7.249 6.758
Kook- en stookgas 180.989 126.612
Schoonmaakkosten 97.424 90.466
Overige servicekosten 156.673 136.320
Totaal lasten servicekosten 442.335 360.156

 2016 2015
Huisvesting 25.101 28.443
Raad van Commissarissen 24.711 24.428
Personeelskosten 593.960 609.631
Algemene kosten 356.483 338.458
Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten 1.000.255 1.000.960

De post Overige zaken, leveringen en diensten betreft 
 vergoedingen welke de huurders boven de (netto-) huurprijs 
betalen voor bijvoorbeeld warmtelevering, glasverzekering enz. 
De vergoeding voor leveringen en diensten is gebaseerd op de 
geraamde c.q. werkelijke kosten en wordt jaarlijks, indien 
 noodzakelijk aangepast.

10.3 Lasten servicecontracten

10.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
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Personeelskosten

Het gemiddeld aantal fte bedroeg gedurende het boekjaar 8,9 
(2015: 8,9).

De personeelskosten zijn als volgt gealloceerd:

 2016 2015
Lonen en salarissen 483.768 446.567
Sociale lasten 77.265 70.440
Pensioenlasten 78.236 81.812
Overige Personeelskosten 119.811 183.969
Totaal 759.080 782.788

 2016 2015
Lasten verhuur en beheeractiviteiten 593.960 609.631
Lasten onderhoudsactiviteiten 113.223 113.131
Toegerekende organisatiekosten (vastgoed in ontwikkeling) 51.897 60.026
Totaal personeelskosten 759.080 782.788

 2016 2015
Kosten klachten-/mutatieonderhoud 411.134 614.515
Kosten contractonderhoud 120.932 92.377
Kosten cyclisch onderhoud 254.101 200.058
Personeelskosten 113.223 113.131
Totaal Onderhoudslasten 899.390 1.020.081

10.5 Lasten onderhoudsactiviteiten

Planmatig onderhoud wordt uitgevoerd aan de hand van een 
meerjarenraming. In 2016 is het mutatieonderhoud ruim lager 
uitgevallen. Per mutatie zijn de kosten in 2016 fors afgenomen, 
dit terwijl er in 2016 wel meer mutaties zijn geweest.
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10.6 Overige directe operationele lasten 
exploitatie bezit

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
12.1 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille

Overige organisatiekosten
14.1 Overige organisatiekosten

 2016 2015
Belastingen en verzekeringen 313.959 298.443
Erfpacht 16.496 16.166
Contributies en bijdragen 13.647 10.950
Verhuurdersheffing 603.526 570.486
Overige exploitatiekosten 41.507 32.955
Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit 989.135 929.000

 2016 2015
Waardeveranderingen onroerende zaken in exploitatie 4.945.000 -4.992.000

13.1 Opbrengst overige activiteiten

 2016 2015
Verhuur zaal 4.266 4.687
Vergoeding administratiekosten 7.894 5.221
Contractkosten 8.311 1.831
Opstelpunten telefonie 21.163 25.495
Overige algemene beheeropbrengsten 127.107 135.236
Dienstverlening VVE 4.935 4.909
Overige baten 7.364 28.101
Totaal bedrijfsopbrengsten 181.040 205.480

 2016 2015
Toegerekende organisatiekosten 51.897 60.026
Totaal overige organisatiekosten 51.897 60.026
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15.1 Leefbaarheid

 2016 2015
Kosten wijkgericht werken 20.056 31.984
Kosten bewonerszaken - 1.341
Overige kosten leefbaarheid - 500
Totaal leefbaarheid 20.056 33.825

16.1 Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste 
activa behoren en van effecten

16.2 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

16.3 Rentelasten en soortgelijke kosten

 2016 2015
Obligaties 7,5% Nederland 1993–2023 - 269.555
Af: Bewaar- en administratiekosten - -
Totaal opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa 
behoren en van effecten

- 269.555 

 2016 2015
Liquide middelen -  
Rentebaten liquide middelen 15.304 6.401
Overige rentebaten - 30.492
Totaal andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 15.304 36.893

 2016 2015
Rente leningen overheid - -
Rente leningen kredietinstellingen 957.470 859.478
Rente waarborgsommen en overige 4.127 2.010
Totaal rentelasten en soortgelijke kosten 961.597 861.488

Hierbij is geen rekening gehouden met de salariskosten die 
bestemd zijn voor deze post. Inclusief deze salariskosten komt de 
post leefbaarheid op € 95.000 in 2016.
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 2016 2015
Acute belastingen boekjaar - -
Mutatie latente belastingen 695.388 143.569
 695.388 143.569

De acute belastingen boekjaar is als volgt bepaald:   

Resultaat voor belastingen volgens de jaarrekening: 7.813.000  

Tijdelijke verschillen   
Tijdelijke waarderingsverschillen i.v.m. afschrijvingen -26.258  
Fiscaal hoger boekverlies verkoop Rozenheuvel -1.016.365  
Fiscaal geactiveerde financieringskosten projecten 48.664  
Fiscaal geactiveerd verbeteringskosten onroerende zaken 84.357  
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -4.945.000  
Vrijval (dis)agio leningen o/g 19.403  

Permanente verschillen   
Niet aftrekbare kosten 4.500  
Investeringsaftrek -7.875  

Totaal tijdelijke en permanente verschillen 1.974.426  

Te verrekenen verliezen -1.974.426  
Belastbaar bedrag -  

17.1 Belastingen resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefeningen

Het gewogen gemiddelde toepasselijke belastingtarief bedraagt 
-/- 135% (2015: 10%).
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 2016 2015
Leidinggevende topfunctionarissen
Naam C.H. Schuurmans C.H. Schuurmans
Functie Directeur/bestuurder Directeur/bestuurder
Duur dienstverband in 2016 01-01 t/m 31-12 01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (in fte) 1 1
Gewezen topfunctionaris - -
(Fictieve) dienstbetrekking - -

Bezoldiging   
Beloning 90.653 92.988
Belaste onkostenvergoeding - -
Beloningen betaalbaar op termijn 15.194 17.012
Totale bezoldiging 105.847 110.000
Toepasselijk WNT-maximum 105.000 103.900

WNT-verantwoording 2016 – 
R.K. Woningbouwvereniging
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging top-
functionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
 ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de 
 volgende op RK WBV van toepassing zijnde regelgeving: 
het WNT-maximum voor de woningcorporaties, klasse C.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor RK WBV is € 105.000. 
Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of 
functie is berekend naar rato van de omvang (en voor top-
functionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij 
voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter 
kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum 
voor de leden van Raad van Commissarissen; dit bedraagt voor de 
voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het 
bezoldigings maximum.

Als gevolg van de bepaling van de maximumnorm van de WNT in 
2013 valt de huidige bezoldiging van de directeur-bestuurder 
boven de grens. Deze dient vanaf 2017 in vier jaar minimaal te 
worden gecorrigeerd tot maximum op het op dat moment 
 geldende waarde. In de bezoldiging van de bestuurder is een 
bedrag van € 15.194 opgenomen voor de pensioenregeling, 
 waarvan € 2.973 aan vroegpensioen.

De directeur-bestuurder heeft, naast zijn functie, een 
 onbezoldigde nevenfunctie als toezichthouder van het 
Herman Jordan Lyceum te Zeist.
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De hierboven vermelde bedragen inzake de vergoedingen voor de Raad van Commissarissen zijn exclusief BTW.

 2016 2016 2016 2016
Raad van Commissarissen     
Naam  A.C.M. Hopmans A. van der 

Weijden-Klinkers
W.M. de Groot N.A. Aalbers 

Functie Voorzitter RvC Lid RvC Lid RvC Lid RvC
Duur dienstverband in 2016 01-10 t/m 31-12 01-01 t/m 31-12 01-01 t/m 31-12 01-01 t/m 31-12
Functie Lid RvC Voorzitter RvC   
Duur dienstverband in 2016 01-01 t/m 30-09 01-01 t/m 30-09   
Omvang dienstverband (in fte) - - - -
Gewezen topfunctionaris - - - -
(Fictieve) dienstbetrekking - - - -

Bezoldiging     
Beloning 5.250 5.750 5.000 5.000
Belaste onkostenvergoeding - - - -
Beloningen betaalbaar op termijn - - - -
Totale bezoldiging 5.250 5.750 5.000 5.000
Toepasselijk WNT-maximum 15.750 10.500 10.500 10.500

 2015 2015 2015 2015
Raad van Commissarissen     
Naam  A. van der 

Weijden-Klinkers
A.C.M. Hopmans W.M. de Groot N.A. Aalbers 

Functie Voorzitter RvC Vicevoorzitter RvC Lid RvC Lid RvC
Duur dienstverband in 2016 01-01 t/m 31-12 01-01 t/m 31-12 01-01 t/m 31-12 01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (in fte) - - - -
Gewezen topfunctionaris - - - -
(Fictieve) dienstbetrekking - - - -

Bezoldiging     
Beloning 6.000 5.000 5.000 5.000
Belaste onkostenvergoeding - - - -
Beloningen betaalbaar op termijn - - - -
Totale bezoldiging 6.000 5.000 5.000 5.000
Toepasselijk WNT-maximum 15.585 10.390 10.390 10.390
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Deel III – Overige gegevens
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De R.K. Woningbouwvereniging Zeist is opgericht in 1910 en 
bestaat daarmee al ruim 100 jaar. Met een enthousiast en profes-
sioneel team van medewerkers doen wij elke dag ons best bij al 
onze keuzes ‘de huurder’ in onze gedachten te hebben.  
Wij zijn er tenslotte voor hen.

R.K. Woningbouwvereniging Zeist
Postadres: Postbus 21, 3700 AA Zeist
Bezoekadres: Hortensialaan 30, 3702 VG Zeist
Telefoonnummer: +31 30 698 50 30
E-mailadres: info@rkwbv.nl
Website: www.rkwbv.nl

Openingstijden kantoor
Ma t/m do:
08.30 – 12.30 uur
13.30 – 17.00 uur

Vrijdag:
08.30 – 12.30 uur

16-8394 juni 2017
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