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Over ons
De R.K. Woningbouwvereniging Zeist is opgericht in 1910  
en  bestaat daarmee ruim 100 jaar. De verworvenheden uit het  verleden 
 worden gekoesterd, maar innovatieve zaken en  praktische  zaken  
voor de  toekomst worden niet geschuwd.  
Met een  enthousiast, loyaal en  professioneel team van medewerkers  
is de R.K. Woningbouwvereniging Zeist springlevend.
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Deel 1 – Jaarverslag
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Algemene gegevens

Naam van de toegelaten instelling R.K. Woningbouwvereniging Zeist
Plaats van vestiging Zeist
Vestigingsadres Hortensialaan 30, 3702 VG, Zeist
Correspondentieadres Postbus 21, 3700 AA, Zeist
Telefoonnummer 030 - 698 50 30
E-mailadres info@rkwbv.nl
Website www.rkwbv.nl
Datum van het Koninklijk Besluit waarbij instelling is toegelaten 1 december 1910
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 30039108
NRV-nummer Centraal Fonds Volkshuisvesting 2447 (L-nummer 0147)
Lidmaatschap landelijke brancheorganisatie Aedes en VTW
Directeur/bestuurder Mr. C.H. Schuurmans
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Bestuursverslag 2013,  
een stille revolutie

Het jaar 2013 zal waarschijnlijk worden herinnerd als het Koningsjaar. 
Niet alleen besteeg Koning Willem Alexander de troon maar ook het 
200 jarig bestaan van ons Koninkrijk werd gevierd.

In ditzelfde jaar echter vond op een heel ander terrein, namelijk dat 
van de volkshuisvesting, een stille revolutie plaats. Speculeren met 
een grote derivatenportefeuille bracht woningcorporatie Vestia op 
de rand van de afgrond. Het solidariteitsprincipe zorgde ervoor dat 
Vestia, en daarmee de sector, werd gered. De prijs is hoog. De sector 
zal de  komende jaren fors bijdragen aan de verliezen middels een 
saneringsheffing. Corporaties zijn tegelijkertijd aangeslagen voor 
de zogenaamde verhuurderheffing. Het kabinet Rutte II kiest ervoor 
om op deze wijze veel geld los te maken uit het vastgoed dat door 
de corporaties wordt beheerd. Een van de gevolgen zal zijn dat de 
 corporatiesector op deze wijze zal gaan verkleinen. Huurders zullen 
ook een aanzienlijke bijdrage gaan leveren aan deze heffingen.  
Een inkomensafhankelijke huurverhoging, tot 6,5%, is hiervan een 
gevolg geweest. Een maatregel die ook onze woningbouwvereniging 
heeft doorgevoerd. Veel keuze was er niet. De hogere huurverhoging 
zal desondanks slechts gedeeltelijk de genoemde heffingen dekken.

In september kwamen het kabinet en branche-organisatie Aedes 
tot een principeakkoord. Corporaties gaan terug naar hun kerntaak: 
 huisvesting van mensen die dit op eigen kracht niet kunnen.  
Het ontwikkelen van activiteiten die niet worden geacht voor de doel-
groep te zijn (diensten voor het algemeen economisch belang) zullen 
op marktconforme wijze moeten worden gefinancierd.

In deze nieuwe werkelijkheid heeft de R.K. Woningbouwvereniging 
Zeist (rkwbv) geopereerd. Wij hebben van de huurders een hogere 
huurverhoging dan normaal gevraagd, dit ter gedeeltelijke dekking 
van de heffingen. De sociale huurgrens daarentegen wilden wij niet 
overschrijden. In een dure gemeente, wat Zeist is, zijn lage- maar ook 
de middeninkomens aangewezen op onze huisvesting omdat markt-
prijzen voor deze groepen ‘onbetaalbaar’ is. Ons sobere financiële 
 beleid heeft gezorgd voor een goed exploitatieresultaat in 2013.  
De toekomst blijft ongewis. Toch zien onze financiële prognoses er 
gunstig uit. Het structureel verlagen van de uitgaven en het verstandig 
omgaan met investeringen, zorgen ervoor dat onze primaire opgaven 
 blijvend kunnen worden uitgevoerd. Dat bent u van ons gewend en 
daar kunt u op blijven rekenen. Het bestuur zal steeds alert blijven op 
de  financieel economische ontwikkelingen en het zal tijdig maatrege-
len  treffen indien de situatie dat vraagt.
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Jaarlijks beoordelen we kritisch de verschillende bedrijfsparameters. 
De gehanteerde parameter voor de huurverhoging is met de huidige 
kennis eveneens onze ‘best guess’. Deze aanname zal in 2014 opnieuw 
op haar merites worden beoordeeld en indien nodig worden herijkt.  
De klant en de betaalbaarheid van de woning blijven belangrijke 
 elementen bij deze afweging.

De R.K. Woningbouwvereniging is zuinig op haar vastgoed èn haar 
bewoners. Er zijn plannen gemaakt die er voor zorgen dat onze totale 
woningvoorraad wordt verduurzaamd. Deze plannen zijn deels al in 
werking gesteld. Dit is terug te zien aan de daken van de Kievitlaan 
en de start van de bouw aan de Anne de Vrieslaan. Door een grondige 
aanpak van ons totale bezit, beogen wij de energierekening van onze 
bewoners te beteugelen. Een verlaging van de CO2 uitstoot is ook 
een aanzienlijke bijdrage voor de duurzame agenda van de gemeente 
Zeist.

Leefbaarheid, betrokkenheid en gezamenlijkheid staan hoog in 
het vaandel van onze vereniging. Dat doen wij niet alléén in het 
Wijkgericht Werken met onze partners. Dat doen wij ook zélf, omdat 
wij vinden dat dat hoort bij onze taak. Het samenbrengen, en samen 
houden, van onze bewoners zorgt aantoonbaar voor een prettige 
leefomgeving en betrokkenheid bij de rkwbv. Zo zijn in 2013 bijna alle 
complexen afgevaardigd in een actieve bewonerscommissie.  
Wij investeren nog steeds met succes in verschillende activiteiten die 
door de bewoners goed worden gewaardeerd.

Jarenlang heeft het oud-bestuur van Prisma een grote bijdrage 
 geleverd aan het beleid van de vereniging. Wij zijn het oud bestuur 
erkentelijk voor deze bijdrage en danken hen hiervoor uitdrukkelijk. 
Trots zijn we op het feit dat de nieuwe generatie het stokje heeft over-
genomen en dit jaar in Prisma Nieuwe Stijl, het huurdersbelang een 
modern, digitaal elan heeft gegeven.

Het hoogtepunt dit jaar was ontegenzeggelijk de start van de bouw 
aan de nieuwe Anne de Vrieslaan. Hier zullen in de loop van 2014  
11 seniorenwoningen en 4 appartementen worden opgeleverd.  
Na jarenlange, intensieve dialoog met de bewoners is het er dus toch 
van gekomen. Zowel de bewoners van de Dr. Schaepmanlaan als de 
organisatie verdienen hiervoor een pluim. De komende jaren zullen we 
getuige zijn van de wedergeboorte van een mooi stukje oud Zeist.

Het woonwagenkamp Beukbergen wordt door collega corporatie  
De Kombinatie de komende jaren grondig heringericht. De rkwbv zal 
hier feitelijk geen rol in spelen maar heeft haar volkshuisvestelijke 
taak wel opgepakt door significant bij te dragen in deze voor Zeist 
 belangrijke ontwikkeling.

Tijdens de Algemene ledenvergadering in mei is, met een grote 
 opkomst, open gediscussieerd over de toekomst van onze  vereniging 
en de waarde van onze R.K. achtergrond. De betrokkenheid van de 
leden bij onze vereniging is groot. Dat heeft deels met nostalgie te 
maken maar ook met de maatschappelijke legitimatie.  
Het R.K. gedachten goed speelt daarbij geen dominante rol. Een meer-
derheid zou voor een algemene openstelling voor de vereniging zijn.  
Dit  ondanks het feit dat de vereniging (wettelijk) steeds minder 
 mandaat krijgt en de huurdersbelangenvereniging juist een steviger 
rol heeft gekregen.

In deze tijd van verandering en economische tegenwind, is het van 
groot belang om de steun te hebben van een goede organisatie.  
De rkwbv heeft een klein team van betrokken en ter zake kundige 
medewerkers. De kritische blik vanuit de Raad van commissarissen 
zorgt voor reflectie en extra aanscherping in de besluitvorming.  
Voor alle inzet is het bestuur alle medewerkers en commissarissen 
dank verschuldigd.

Alle inspanning die wij doen, doen wij voor onze huidige en toe-
komstige bewoners. Graag bedankt het bestuur hen, voor het in de 
rkwbv gestelde vertrouwen.

Mr. C.H. Schuurmans
C.H. Schuurmans
Directeur/bestuurder

Zeist, maart 2014
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Verslag van de Raad van Commissarissen

Algemeen
De R.K. Woningbouwvereniging hanteert als basis voor haar handelen 
de Governancecode Woningcorporaties opgesteld en vastgesteld  
in 2011.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en op de 
algemene gang van zaken in de woningcorporatie en staat steeds het 
bestuur met raad ter zijde.

De Vereniging is een toegelaten instelling in de zin van de Woning wet 
artikel; 70 en 72 en heeft tot doel werkzaam te zijn op het gebied van 
de volkshuisvesting met name voor de sociale doelgroep. Dat doel 
wordt nader uitgewerkt in het beleidsplan, meerjaren ramingen en 
jaarbegrotingen. Kernpunten daarbij zijn:
W  90% van de woningen voor de doelgroep;
W  vergroening, verduurzaming en levensverlenging van het vastgoed;
W  zorg voor kwaliteit;
W  klanttevredenheid;
W  bevorderen leefbaarheid in de wijk;
W  bijdragen aan woonvisie van de gemeente , behoud cultureel 

 erfgoed en betaalbaarheid.

Onafhankelijkheid
De Raad van Commissarissen is onafhankelijk en volgt in deze de  
in de Governancecode Woningcorporaties bepaling III 2.2. aan geduide 
criteria. In 2013 is er geen sprake geweest van (transacties met) 
 tegenstrijdige belangen waarbij leden van de Raad en of de  directeur/
bestuurder betrokken waren. In 2013 is er binnen de organisatie 
geen noodzaak geweest gebruik te maken van de ‘regeling melding 
 onregelmatigheden’. Voor de organisatie geldt de integriteitscode 
met de klokkenluiderregeling welke 11 januari 2010 zijn vastgesteld en 
staan  gepubliceerd op de website van de R.K. Woningbouwvereniging.

Taak en werkwijze
Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de  
Raad van Commissarissen zich regelmatig mondeling dan wel 
 schriftelijk laten informeren door het bestuur en de accountant 
 betreffende de (financiële) resultaten in relatie tot de beoogde doelen. 
De Raad van Commissarissen kan zich vinden in de door het bestuur 
gekozen uitgangspunten voor de parameters. Daarnaast is, in het 
 kader van die toezichthoudende taak van de Raad van Commissarissen 
in 2010/2011 afgesproken regelmatig een aspect met betrekking tot het 
financiële toezicht te benoemen.
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In 2011 zijn de ‘interne beheersingsmaatregelen’ herijkt en deze zijn 
in 2012 verder geactualiseerd. In 2013 zijn alle financiële aspecten 
 samenhangende met personele invulling van de organisatie in kaart 
gebracht. In 2014 zal de begrotingsmethodiek met als opdracht de 
Raad van Commissarissen te assisteren in het beoordelen van het 
 proces van totstandkoming van de begroting en daarmee deugdelijk-
heid van de begroting.

De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar het volgende 
ondernomen om zich op de hoogte te houden van wat er leeft in het 
speelveld van de woningbouwcorporaties in het algemeen en de  
R.K. Woningbouwvereniging in het bijzonder.
W  Regulier overleg (maandelijks) tussen de voorzitter en de  

directeur/bestuurder.
W  Regulier overleg met de huurdersbelangenvereniging Prisma
W  De Raad van Commissarissen is gedurende dit verslagjaar  

7 maal plenair bij elkaar geweest op 29 januari, 11 februari, 22 april, 
27 mei, 9 september, 28 oktober en 8 december.

W  De ‘audit werkgroep’ (voor het eerst in 2012 ingesteld), heeft op  
25 maart, in aanwezigheid van de directeur/bestuurder,  
de controller en de externe accountant, een auditvergadering 
 gehad ter voorbereiding van de reguliere vergadering van de  
Raad van Commissarissen op 22 april waar de jaarrekening 2013  
is vastgesteld. Eveneens in aanwezigheid van de directeur/ 
bestuurder, de controller en de externe accountant. Op 28 oktober 
is de auditgroep in aanwezigheid van de directeur/bestuurder en 
controller bijeen geweest in verband met uitgangspunten voor  
de begroting 2014.

W  Op 29 mei heeft de Algemene Ledenvergadering van de  
R.K. Woningbouwvereniging plaatsgevonden waarbij naast  
4 leden van de Raad van Commissarissen 31 stemgerechtigde leden 
 aanwezig waren.

W  Leden van de Raad van Commissarissen hebben in totaal  
11 workshops en symposia bezocht.

W  De ‘zelfevaluatie’ van de Raad van Commissarissen stond 
 geagendeerd voor 9 december 2013 maar is in verband met ziekte 
van een van de leden van de Raad uitgesteld tot in 2014.

Belangrijkste besluiten
W  Goedkeuring jaarverslag 2012 inclusief het volkshuisvestings-

verslag en jaarrekening, de accountantsverklaring en diverse 
rapporten.

W  Goedkeuring afsluiten overeenkomsten met gemeente ,  
De Seyster Veste en De Kombinatie met betrekking tot Beukbergen.

W  Goedkeuring contract aannemer Ufkes aanbesteding  
Anne de Vrieslaan.

W  Goedkeuring van de begroting 2014 met meerjarenprognoses  
2013–2020.

W  Keuze accountant voor het jaar 2014.

Belangrijkste gespreksonderwerpen
W  Huurbeleid 2013.
W  Strategisch Voorraadbeleid, kwaliteit van het woningbezit  

en  ‘vergroening/verduurzaming’.
W  De maatschappelijke opgave in het algemeen en de  ontwikkelingen 

met betrekking tot het zomerkwartier, Rozenheuvel en Beukbergen 
in het bijzonder.

W  Strategische sessie op 27 mei 2013 swot-analyse; samenwerking 
zoeken met andere corporaties; veranderende wetgeving.

Deskundigheid en samenstelling
Voor het aanstellen en herbenoemen van leden heeft de Raad van 
Commissarissen criteria bepaald waaraan het (op)nieuw te benoemen 
lid van de Raad moet voldoen. Deze zijn vervat in een profielschets, die 
is vastgesteld in 2010 en die, bij een (her)benoeming of bij wijzigingen 
in de wet- of regelgeving kan worden geactualiseerd.

De verantwoordelijkheid voor de taken op het gebied van Selectie 
en Remuneratie wordt door de Raad van Commissarissen in 
 gezamenlijkheid gedragen. De audit werkgroep binnen de Raad van 
Commissarissen bereidt samen met externe Accountant de Audit voor.

Op het gebied van Audit betekent dit het toezicht houden op de 
 werking van de interne risicobeheersing- en controlesysteem,  
de financiële informatieverschaffing door de rkwbv, de naleving 
van aanbevelingen, opvolging van opmerkingen van de externe 
 accountant en de relatie met de externe accountant(s).
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De directeur/bestuurder en de Raad van Commissarissen maken 
 tenminste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het 
functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en 
 capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De huidige 
 accountant is benoemd in 2012 en de beoordeling zal opnieuw plaats-
vinden in het jaar 2016.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor een goed 
 bestuur, onder meer door benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse 
evaluatie van het bestuur. In 2012 is de samenstelling van het bestuur 
niet gewijzigd. De bestuurder is in 2009 benoemd voor onbepaalde 
tijd. De afspraken gemaakt over het vaste salaris van de directeur/ 
bestuurder zijn in 2011 aangepast aan de regelgeving conform  sector 
brede beloningscode per 1 juli 2011. Het jaarinkomen is een vast 
 salaris inclusief vakantietoeslag en emolumenten die hem rechtens 
 toekomen. Aan de bestuurder worden geen leningen, garanties of 
 dergelijke verstrekt.
Aan de directeur/bestuurder is een pensioen toegezegd op basis 
van de bij de corporatie geldende pensioenregeling van Stichting 
Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (spw). De pensioenkosten 
worden gefinancierd door de rkwbv.

Waardering
De Raad van Commissarissen volgt de politiek en andere ontwikke-
lingen in corporatieland op de voet en zal, daar waar nodig,  adequaat 
reageren en alles in het werk stellen om de doelstellingen van 
de  corporatie na te streven en de volkshuisvestelijke opgaven te 
 realiseren binnen de mogelijkheden die rkwbv daartoe heeft.

De Raad van Commissarissen dankt de directie en de medewerkers 
voor hun inzet, betrokkenheid en energie die ze hebben geleverd bij de 
uitvoering van de doelstellingen van de R.K. Woningbouwvereniging 
Zeist en hoopt dat de samenwerking ook in de toekomst positief en 
constructief mag blijven.

Verklaring
De Raad van Commissarissen heeft kennis genomen van het jaar-
verslag 2013 zoals dat door de directeur/bestuurder is aangeboden en 
is gecontroleerd door de externe accountants van Baker, Tilly Berk.  
De Raad van Commissarissen hecht haar goedkeuring aan het 
 jaarverslag en dechargeert de directeur/bestuurder voor het gevoerde 
beleid.

Voor akkoord:

19 mei 2014, de Raad van Commissarissen

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

De heer A.J. Roelofs
(Vicevoorzitter)

Mw. N.A. Aalbers
(Lid)

De heer W.M. de Groot
(Lid)

De heer A.C.M. Hopmans
(Lid)
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Naam Benoeming Herbenoemd Aftreden Onafhank.**
Mevrouw A.J. van der Weijden-Klinkers (geb. 1944), 
Voorzitter en lid auditcommissie. Relevante (neven)functies: 
– Directeur-eigenaar BMO BV (sinds 1980)

2009 
 

Herkies- 
baar 2013 

2017 
 
 

Ja 
 

De heer A.J. Roelofs (geb. 1948), Vice-voorzitter vanaf  
01-07-2010 en lid auditcommissie. Relevante (neven) functies: 
– Gepensioneerd directeur Sociale Werkvoorziening Zeist

2006 
 

2010 
 

2014 
 

Ja 
 

Mevrouw Mr. N.A. Aalbers (geb. 1967), Lid.  
Relevante (neven)functies: 
–  2012–heden Senior kandidaat Notaris Holland Van Gijzen,  

Den Haag, sectie onroerend goed (semi-publieke sector)
– 2011 Lid Adviesgroep Stichting Papageno, Laren 
–  2006–2012 Kandidaat Notaris Van Doorne NV, Amsterdam, 

sectie Ondernemingsrecht (semi-publieke sector)

2012 
 
 
 
 
 

2016 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ja 
 
 
 
 
 

De heer Ir. W.M. de Groot* (geb. 1953), Lid.  
Relevante (neven)functies: 
– 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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ja 
 
 
 
 
 

De heer Ir. A.C.M. Hopmans* (geb. 1950),  
Lid en lid Auditcommissie. Relevante (nevenfuncties): 
– Zelfstandig adviseur strategie en besturing organisaties 
– Penningmeester Voedselbank Zeist 
– Lid Bondsraad Consumentenbond en voorzitter centrum-zuid 
– Voorzitter Ondernemersklankbord Regio Utrecht 
– Oud-directeur Operations & IT ING Groep

2012 
 
 
 
 
 

2016 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ja 
 
 
 
 
 

Raad van Commissarissen

* Op voordracht van huurdersbelangenvereniging Prisma. 
** Onafhankelijk conform de in de Governancecode aangeduide criteria in II.2.2.
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Organisatie

Onze corporatie
De rkwbv is binnen de gemeente Zeist een actieve en klant gerichte 
corporatie met circa 1000 verhuurbare woningen, garages en 
 commerciële ruimtes. Als kleine speler tussen de grotere corporaties 
zien en benutten wij kansen voor (her)ontwikkeling en kwaliteits-
verbetering van ons bezit. De rkwbv draagt samen met haar partners 
bij aan een dynamisch Zeist door samen te werken aan het bereikbaar 
maken van wonen en het prettig leven in haar wijken te bevorderen.

Onze missie
Onze missie betreft het verzorgen van goede huisvesting voor  mensen 
die dat niet zelfstandig kunnen organiseren. Met aandacht voor de 
mens, de kwaliteit van wonen, de woonomgeving, keuzevrijheid, 
 betaalbaarheid en duurzaamheid.

Wij hebben oog voor de mens, zijn woning en leefomgeving. Wij zetten 
in op kwaliteit en behoud van cultuurhistorisch erfgoed. Wij werken 
samen, zijn zelfstandig en maken bedrijfseconomisch  verantwoorde 
keuzes. Dit doen wij op eigen wijze teneinde de  financieel minder 
daadkrachtige groepen in Zeist een goede woning te bieden.

Onze visie
De gemeente Zeist is ons werkgebied. Wij kennen Zeist en zijn 
 bewoners. De jarenlang zorgvuldige opgebouwde band willen we 
 behouden en versterken. Zeist is een van de meest aantrekkelijke 
plaatsen in Nederland. De centraal landelijke ligging, het hoge 
voor zieningenniveau en de schitterende natuur zijn slechts enkele 
 argumenten waarom je in Zeist wilt wonen. Deze aantrekkingskracht 
heeft een grote  woningbehoefte gecreëerd. Het aanbod van woningen 
loopt niet in pas met de vraag, hetgeen Zeist tot een van de duurste 
gemeenten van Nederland heeft gemaakt. Door deze schaarste  komen 
voor namelijk de kwetsbare groepen moeilijk aan een betaalbare 
 woning. Wij blijven deze doelgroep bedienen. Dat doen we al ruim  
100 jaar. Proactief en samen met onze partners.

In onze visie staan de bewoners—de mensen —centraal. Voor hen doen 
we het. Professioneel maar met hart en ziel. We bieden kwalitatief 
goede woningen aan in een mooie en sociaal veilige leefomgeving.  
Een woning aanbieden vinden wij niet genoeg. Wij gaan in gesprek 
met mensen en zorgen ervoor dat buren met elkaar in gesprek komen 
en blijven. Mensen moeten prettig kunnen wonen: je huis moet je 
thuis zijn.
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Ondanks dat een huis een middel is tot een doel, moet ook het 
 middel van goede kwaliteit zijn. Wij zullen in de meest voorkomende 
 situaties instandhouding en duurzame verbetering van ons huidig 
bezit  ver kiezen boven sloop en nieuwbouw. Bij nieuwe ontwikkelingen 
moet voldaan zijn aan de hoge eisen van duurzaamheid en energie-
zuinigheid. Wij blijven ons profileren op het behoud van waardevolle 
 historische panden in Zeist.

De financiën zijn niet van ondergeschikt belang. Degelijk financieel 
beleid en risicomanagement zijn voorwaarden voor het bereiken van 
onze maatschappelijke doelen. Integriteit staat bij ons hoog in het 
vaandel.

Personeel
Met een klein team van medewerkers (9,28 fte) stellen wij de mensen 
en het wonen centraal. We zijn betrokken en benaderen een ander 
zoals wij zelf benaderd willen worden: hulpvaardig met oprechte 
 interesse. In 2013 hebben wij—wegens vervanging zwangerschaps-
verlof en ziekte—een tijdelijke nieuwe collega verwelkomd.  
Daarnaast  hebben we, op tijdelijke basis, versterking voor ons project 
aan de Anne de Vrieslaan en Dr. Schaepmanlaan gezocht en gevonden:  
een projectleider die met zijn expertise de juiste bouwbegeleiding kan 
leveren. In 2014 verwachten wij een kleine daling in het aantal fte’s, 
doordat de extra kracht (wegens zwangerschapsverlof en ziekte) niet 
meer werkzaam zal zijn bij ons.

Beleid 2013 en overige zaken
In 2012 hebben wij ons ondernemingsplan tot 2017, samen met al onze 
stakeholders, geschreven en vastgesteld. In 2013 was dit nog steeds 
onze leidraad. Een aantal punten zijn hieronder kort weergegeven:
W  versterken bewonersparticipatie op complexniveau;
W  bevorderen van sociale samenhang in en rond onze complexen  

en bestrijding van overlast;
W  sturen op verbeteren klanttevredenheid;
W  voeren van een sociaal huurprijsbeleid;
W  doorstromen bevorderen/scheefwonen aanpakken;
W  verduurzaming van het bezit;
W  levensduurverlenging als uitgangspunt nemen bij renovatie/

grootonderhoud;
W  sturen op woonlasten;

W  een gezond evenwicht creëren tussen de maatschappelijke 
doelstelling en traditionele bedrijfsvoering: een sterk financieel 
 sturingskader en risicobeheersing;

W  afstemmen hr-beleid op de ambities van de organisatie.

In 2013 hebben we diverse beleidsonderwerpen onderzocht, uitgewerkt 
en geïmplementeerd. Zo zijn er nieuwe meer ‘smart’ geformuleerde 
prestatieafspraken  gemaakt met gemeente Zeist en onze collega 
 corporaties uit Zeist. De gemeente Zeist en de Zeister corporaties 
staan voor gedifferentieerde wijken—op basis van inkomen—met 
kansen voor een  diversiteit van bewoners. Samen werken we daaraan 
op  verschillende terreinen: bouwen, wonen, leefbaarheid, wijkgericht 
werken en het sociale  domein. We streven naar leefbare wijken waar 
mensen  prettig kunnen wonen. Hierbinnen  hebben we ieder onze 
 eigen rol en  verantwoordelijkheid. Een goede onderlinge samen-
werking is van groot belang om onze  doelen te  bereiken.  
Het maken van afspraken is hier een belangrijk  onderdeel van.  
Deze afspraken zijn op drie  niveaus  gemaakt.
1. prestatieafspraken: afspraken over prestaties die we leveren
2. werkafspraken: afspraken over de werkwijze, werkzaamheden  
en de inzet en
3. procesafspraken: afspraken over wat we gaan doen en welk proces 
we gaan volgen.

De afspraken hebben betrekking op onze doelgroepen, de voorraad 
 sociale huurwoningen, de nieuwbouw & herstructurering en duur-
zaamheid & leefbaarheid. Daarnaast is er een nieuw convenant 
Wijkgericht Werken getekend waarmee wij samen met onze partners 
onze samenwerking hebben verlengd tot 2016. De samenwerking 
zorgt ervoor dat we vraag stukken uit de wijk sneller en efficiënter 
kunnen aanpakken zodat de wijk schoon, heel, veilig en sociaal is. 
We zien en merken bij bewoners dat deze aanpak werkt en bijdraagt 
aan leef baardere wijken. In april hebben wij onze eerste woningen 
verhuurd via het loting  systeem. Dit is een manier om spoedzoekers 
te helpen en door stroming te bevorderen. Een deel van de woningen 
dat vrijkomt wordt op deze wijze verhuurd. In 2014 zal deze nieuwe 
wijze van aanbieden worden geëvalueerd. In overleg met Prisma is er 
een document opgesteld waarin wordt beschreven wat onze standaard 
kwaliteit van woningen is, zowel ons huidig als ons toekomstig bezit. 
Wanneer er een woning muteert zijn onze aannemers op de hoogte 
van deze minimale kwaliteit.



jaarverslag 2013 17

In samenwerking met Prisma is de klachtenprocedure  besproken en 
daar waar nodig is deze aangepast. Dit alles om te  zorgen voor een 
juiste en correcte afhandeling van klachten die ons bereiken.
In 2013 hebben wij voor het eerst de inkomensafhankelijke huur-
verhoging toegepast. Ons huurprijsbeleid is ongewijzigd: wij voeren 
een  sociaal huurprijsbeleid door de streefhuur op maximaal 90% van 
maximaal redelijk te stellen. Daarnaast bieden wij 90% van de vrij-
gekomen woningen aan tot de sociale huurgrens van ¤ 681,02. In 2014 
richten wij ons niet alleen op de huurprijs maar bekijken we de woning 
ook vanuit de totale woonlasten. Niet alleen de huur, maar vooral de 
energierekening bepaalt de betaalbaarheid van de woning.

Duurzaamheid is een belangrijk thema. We richten ons in dit  kader 
voornamelijk op de bestaande voorraad. Hier liggen veel  kansen 
om de voorraad energiezuiniger te maken. Via het convenant 
Energiebesparing huursector hebben we afgesproken dat in 2021  
alle sociale huurwoningen gemiddeld een energielabel B hebben.  
Ook in de prestatieafspraken hebben we deze afspraken bevestigd. 
Het jaar 2013 hebben we vooral gebruikt om onze woningen in kaart 
te  brengen. Welke energielabels hebben ze nu en welke  investeringen 
moeten er gedaan worden om gemiddeld naar een B label te  kunnen 
gaan in 2021?

In 2014 zullen we deze puzzel verder uitbreiden met de betaalbaar-
heid van de woning. Vanzelfsprekend hebben we onder tussen wel de 
nodige projecten in gang gezet. De daken van de  woningen aan de 
Kievitlaan zijn vernieuwd en een proefwoning aan de Clomp is gereed. 
In 2014 zal de wijk de Clomp dan ook levensduur verlengend worden 
verduurzaamd. Naast duurzaamheid zullen wij ons in 2014 ook gaan 
richten op de kwaliteit van dienstverlening, de klanttevredenheid. 
Wat vinden onze klanten van het klantcontact en hoe kunnen we 
deze verbeteren? Hoe wordt onze dienstverlening bij het uitvoeren 
van reparaties en  onderhoud beoordeeld? Klanttevredenheid is een 
belangrijk element van ons succes. We willen dit uiteraard op hoog 
niveau houden.
Als laatst maar zeker niet de onbelangrijkste blijven we ook in 2014 
gefocust op leefbaarheid. Voor onze huurders en  samen met onze 
partners, Prisma en de bewonerscommissies.

“Mensen moeten prettig  
kunnen wonen:  
je huis moet je thuis zijn.”
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Huurgrens

Goedkoop tot ¤ 374,44
Betaalbaar ¤ 374,44 tot ¤ 574,35
Duur ¤ 574,35 tot ¤ 681,02
Vrije sector vanaf ¤ 681,02
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Aantal woningen

87
602
188
16
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Volkshuisvestingsverslag

Het volkshuisvestingsverslag 2013 geeft weer hoe R.K. Woning bouw-
vereniging Zeist invulling heeft gegeven aan de zes prestatievelden 
zoals deze genoemd zijn in het Besluit Beheer Sociale Huursector 
(bbsh).

Het betreft hierbij de volgende prestatievelden:
1. het bij voorrang passend huisvesten van de primaire doelgroep;
2. het kwalitatief in stand houden van het woningbezit;
3. het betrekken van de huurders bij beleid en beheer;
4. het waarborgen van de financiële continuïteit;
5. bevorderen van de leefbaarheid in wijken en buurten;
6. bijdrage aan de combinatie wonen en zorg.

Hieronder verantwoorden wij deze wettelijke prestatievelden 
specifiek.

1. Het bij voorrang passend huisvesten  
van de primaire doelgroep

Een van de kernpunten in het overheidsbeleid ten aanzien van de 
 sociale huursector is dat sociale verhuurders hun woningen bij 
 voorrang dienen te verhuren aan personen die vanwege hun inkomen 
of door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het 
 vinden van passende huisvesting. De overheid heeft bepaald wie 
de primaire doelgroep is: het huishouden met een belastbaar jaar-
inkomen van maximaal ¤ 34.229,–.

Samenstelling woningvoorraad
De samenstelling van de voorraad is een middel tot het doel.  
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden. Aan het eind van 2013  
bezat R.K. Woningbouwvereniging Zeist 893 woningen.
In 2013 is een carport uit de exploitatie genomen aangezien deze 
 onverhuurbaar bleek te zijn. De R.K. Woningbouwvereniging Zeist 
heeft daarnaast de volgende (bedrijfs)ruimten in exploitatie.  
(zie tabellen op de volgende pagina)
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Woningtype Aantal 2013 Aantal 2012
Eengezinswoningen 290 290
Seniorenwoningen 58 58
Appartementen 543 543
Garages 20 20
Carports 29 30
Overige woongelegenheden (Laan van Beek en Royen en Voorheuvel) 2 2

Locatie Aard Aantal
Dr. Schaepmanlaan Bedrijfsruimte 0
Couwenhoven Gebruiksruimtes 3
Maria Oord Kantoor + zaal 1
Hortensialaan 32 BSO 1
Choisyweg Kinderdagverblijf + BSO 1

Samenstelling woningvoorraad
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Betaalbaarheid van de voorraad
De woningvoorraad per 31 december 2013 is naar huurprijsklasse in 
onderstaande tabel weergegeven. De verschuiving in de verschillende 
klasse in vergelijking met 2012 is toe te schrijven aan de toepassingen 
van huurharmonisatie bij mutatie.
Het valt op dat vrijwel de gehele voorraad behoort tot de categorie 
‘goedkoop’ of ‘betaalbaar’. Daarmee kunnen wij de primaire doelgroep 
zoals gedefinieerd in het bbsh uitstekend bedienen. Ten opzichte van 
2012 is er wel een verschuiving waarneembaar naar het dure segment. 
De gemiddelde kale maandhuur kwam uit op ¤ 497,25 (2012: ¤ 474,38). 
Het gemiddelde huurprijsniveau bedroeg 64,9% van maximaal  redelijk 
(2012: 65,2 %). Dit komt door de toevoeging van de woningen van  
Ons Huis waar het gemiddelde huurprijsniveau lager ligt dan de 
 overige woningen van rkwbv. Het streefhuurbeleid in de bestaande 
voorraad is vastgesteld op 90% van maximaal redelijk voor de 
 bestaande woningvoorraad.

Verkoop huurwoningen
R.K. Woningcorporatie Zeist heeft in 2013 geen woningen verkocht. 
Dit is conform het beleid waarin opgenomen staat dat er, vooralsnog, 
geen woningen worden verkocht.

Nieuwbouw
In 2013 zijn geen nieuwe woningen opgeleverd. Wel is de R.K. Woning-
bouwvereniging bezig met de renovatie van Dr. Schaepmanlaan en 
nieuwbouw van 15 woningen aan de Anne de Vrieslaan waar wij eind 
2013 zijn gestart met de eerste bouwfase.

Sloop/woningonttrekking
Er zijn in 2013 twee bedrijfsruimtes onttrokken aan de voorraad.  
Deze bedrijfsruimtes stonden aan de Dr. Schaepmanlaan. In verband 
met de hoogwaardige renovatie, die gaat plaats vinden in 2014, is er 
een ruimte gesloopt en een ruimte verhuurd als tijdelijke woning.

Actief woningzoekend
In 2013 waren er in de gemeente Zeist 5.897 mensen die actief reageer-
den op het woningaanbod. Dit is hoger dan in het voorafgaande jaar 
waar 5.193 mensen reageerden op het woningaanbod. ‘Actief woning-
zoekende’ wil zeggen dat men minstens eenmaal heeft gereageerd op 
een woningadvertentie. Dit is in lijn met het landelijke beeld. In 2010, 
2011 en 2012 werd er minder actief gereageerd dan in de jaren daarvoor. 
2013 laat een stijgende lijn zien. Deze lijn zien we ook terug in het 
 aantal mutaties.

Statushouders
In 2013 zijn er 2 woningen beschikbaar gesteld aan statushouders. 
Hiermee werden in totaal 4 statushouders gehuisvest. Te weten 
één eenpersoonshuishouden en één moeder met 2 kinderen. Dit is 
 conform de afspraken met de gemeente Zeist. Statushouders, ook 
wel vergunninghouders of verblijfsgerechtigden genoemd, hebben 
na  vergunningverlening recht op huisvesting van een reguliere woon-
ruimte. Dat is de start van hun integratie in de Nederlandse samen-
leving. Vanuit hun woning gaan zij op zoek naar werk en scholing en 
kunnen zij actief gaan deelnemen aan de maatschappij.

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 2013 hebben wij, volgens afspraak, één woning  verhuurd 
via het Beter Wonen-concept. Tevens hebben wij dit jaar enkele keren 
een toevoeging, in de vorm van een zorgcontract, aan het huur-
contract, gedaan.

Huurgrenzen Aantal 2013 Aandeel 2013 Aantal 2012 Aandeel 2012
Goedkoop (tot € 374,44) 87 9,7% 119 13,3%
Betaalbaar (€ 374,44 – € 574,35) 602 67,5% 628 70,3%
Duur (€ 574,35 – € 681,02) 188 21,0% 130 14,6%
Vrije sector (vanaf € 681,02) 16 1,8% 16 1,8%
Totaal 893 100,0% 893 100,0%
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Jaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mutaties 84 60 64 66 70 68 39 47 37 57

Inkomensafhankelijke huurverhoging
In 2013 is er sprake geweest van een inkomensafhankelijke 
 huur verhoging met aftopping. Dat wil zeggen dat voor alle inkomens-
categorieën de huurprijs maximaal ¤ 681,02 bedroeg. De woningen 
aan de Dr. Schaepmanlaan hebben, in verband met de aanstaande 
 herstructurering en de ongemakken, een inflatievolgend huur-
verhoging ontvangen.

Vrijgekomen woningen
In het jaarverslag zijn in de bestaande sociale woningvoorraad van de 
R.K. Woningbouwvereniging Zeist 57 woningen gemuteerd. Dit is een 
stijging van 54% ten opzichte van 2012. De mutatiegraad komt daar-
mee uit op 6,4%. De stijging van het aantal mutaties is aanzienlijk, 
zonder dat er een specifieke reden voor is. Deze trend is ook lokaal 
zichtbaar. De mutaties hebben voornamelijk plaatsgevonden op de 
Schermerslaan (13×), Couwenhoven flats (9×), De Clomp (8×) en de 
Antonlaan (8×). Opvallend is dat er 5 mutaties geweest zijn in de  
Maria Oord, drie hiervan zijn vrije sector woningen.

Wanneer je de mutaties bekijkt over een lange periode dan zie je  
dat er een dip is geweest in 2010, 2011 en 2012. Gemiddeld zijn er  
circa 60 mutaties per jaar. [zie tabel hieronder]

De toewijzing van de woningen is gebaseerd op de  ver houding 
tussen inkomen en woonlasten, zoals vastgelegd in de Huis-
vestingsverordening van de regio Utrecht (bru).

Vanaf 1 maart 2013 verloten wij enkele van onze woningen  onder 
spoedzoekers. Het betreft een proefperiode van twee jaar in 
 samenwerking met de gemeente Zeist, De Kombinatie en de Seyster 
Veste. Wij willen met dit besluit de slaagkans voor spoedzoekers op 
de  woningmarkt in Zeist vergroten. Uit onderzoek blijkt dat spoed-
zoekers sneller aan een sociale huurwoning komen, als er gebruik 
wordt gemaakt van loting.

Spoedzoekers zijn woningzoekenden met weinig inschrijfduur die 
snel een huis nodig hebben. Dat kunnen starters zijn of mensen die 
een baan hebben gevonden in Zeist, of na scheiding op zoek zijn naar 
woonruimte. Meer spoedzoekers en starters reageren op een woning 
die wordt verloot, omdat iedereen die reageert evenveel kans heeft om 
de woning aangeboden te krijgen. De meeste spoedzoekers reageren 
vanwege hun geringe inschrijfduur in het huidige systeem vaak niet 
eens op een woning. Zij denken toch geen kans te maken. Wij zijn van 
mening dat het de doorstroming in positieve zin beïnvloed.

De combinatie van het verdelen van sociale huurwoningen op basis 
van inschrijfduur mét het verloten van woningen, geeft spoedzoekers 
meer kans. De proef wordt na één jaar tussentijds geëvalueerd, dit 
zal in 2014 zijn. De drie huurderskoepels hebben ingestemd met het 
plan. In 2013 zijn er 3 woningen via loting verhuurd. Het ging om één 
 eengezinswoning en twee meergezinswoningen.

Uit het overzicht blijkt dat er weinig mutaties hebben plaats gevonden 
in het goedkopere segment. 72% van de totale mutaties hebben 
plaatsgevonden in de huurklasse boven de ¤ 574,35. In 2012 bedroeg 
dit percentage 75.

Criteria Huurverhoging Aantal Percentage 
Herontwikkeling 2,5% 43 4,8%
Inkomensgrens < € 33.614 en vrije sector 4,0% 573 64,2%
Inkomensgrens € 33.614 < € 43.000 4,5% 105 11,8%
Inkomensgrens > € 43.000 6,5% 172 19,3%
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Huurklasse  
< € 374,44 

Huurklasse  
€ 374,44 tot € 535,91 (1–2) 
€ 374,44 tot € 574,35 (> 3)

Huurklasse  
> € 574,35 

Primaire 
doelgroep  

< € 34.229,–
Eenpersoons     
Jonger dan 65 jaar, inkomen < € 21.025 4 7 12 23
Jonger dan 65 jaar, inkomen > € 21.025 0 4 8 12
65 jaar of ouder, inkomen < € 21.100 0 0 2 2
65 jaar of ouder, inkomen > € 21.100 0 0 2 2
Tweepersoons     
Jonger dan 65 jaar, inkomen < € 28.550 0 1 7 8
Jonger dan 65 jaar, inkomen > € 28.500 0 0 2 2
65 jaar of ouder, inkomen < € 28.725 0 0 0 0
65 jaar of ouder, inkomen > € 28.725 0 0 1 1
Drie- en meerpersoons     
Jonger dan 65 jaar, inkomen < € 28.550 0 0 6 6
Jonger dan 65 jaar, inkomen > € 28.550 0 0 1 1
65 jaar en ouder, inkomen < € 28.725 0 0 0 0
65 jaar en ouder, inkomen > € 28.725 0 0 0 0

Totaal 4 12 41 57

Periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013

In het onderstaande overzicht is de toewijzing naar inkomen 
weergegeven.
In 2013 wordt de primaire doelgroep gevormd door huishoudens met 
een belastbaar huishoudinkomen tot ¤ 34.229,– per jaar. Van alle 
 toewijzingen in de sociale sector moet in 2013 minstens 90%  
gedaan zijn aan deze primaire doelgroep. In 2013 zijn alle vrijgekomen  
sociale huurwoningen toegewezen aan de primaire doelgroep.

Ontruimingen
In 2013 hebben wij twee woningen ontruimd. Een woning werd ont-
ruimd op basis van huurschuld en bij één woning was er sprake van 
langdurige overlast. Dit betrof een laatste kans beleid. De rkwbv voert 
een sociaal beleid voor de huurincasso. Het voorkomt uitzettingen, 
welke altijd een persoonlijk drama vormen. Anderzijds leidt dit beleid 
tot een zeer lage huurderving.
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2. Het kwalitatief in stand houden van het woningbezit

Het bieden van een goede woonkwaliteit is een belangrijke voor-
waarde voor prettig wonen. Wij stellen alles in het werk om de 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 uitgangs-
punten 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. 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 ‘door 
 exploiteren’ en het plegen van ‘levensduur verlengend onderhoud’  
de uitgangspunten zijn. Uiteraard benutten wij elke kans het bezit  
te verduurzamen.

De onderhoudsbegroting wordt ieder jaar vertaald in een jaar begroting 
voor planmatig onderhoud. Op basis van jarenlange  ervaring doen 
wij ook een zuivere inschatting van het klachten onderhoud en het 
mutatie onderhoud.

Soort onderhoud (× € 1.000) 2013 2012 Verschil 
Klachtenonderhoud 424 375 +49
Mutatieonderhoud 150 161 –11
Subtotaal niet planmatig onderhoud 574 536 +38

Planmatig onderhoud 560 460 +100
Subtotaal planmatig onderhoud 560 460 +100

Totaal lasten onderhoud 1.134 996 +138

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 werkzaam heden en planmatige werkzaamheden.  
In 2013 waren de uitgaven voor het onderhoud verdeeld als in de tabel 
hieronder.
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Niet planmatig onderhoud
Tot het niet-planmatig onderhoud behoren klachtenonderhoud 
 (inclusief contractonderhoud) en mutatie-onderhoud. Wij onder-
houden onze woningen goed, maar soms gaat er wat kapot.  
Dan treedt het klachtenonderhoud op. Hierbij streven we naar een 
snelle dienstverlening. Uit de hoogte van het klachtenonderhoud 
zou kunnen worden opgemaakt dat de kwaliteit van de woningen 
achteruit gaat. Deze conclusie is onjuist. Klachtenonderhoud ligt 
 relatief  hoger omdat de rkwbv niet werkt met een eigen binnendienst 
 hetgeen kostenverhogend werkt. Anderzijds varen wij—zoals aan-
gegeven—hoog aan de wind. Wij vervangen alleen wanneer het nodig 
is wat hogere onderhoudskosten tot gevolg heeft. Van belang is te 
melden dat bewoners deze keuze accepteren hetgeen ook blijkt uit de 
hoeveelheid klachten die als ‘laag’ te kwalificeren valt.

Wat het mutatieonderhoud betreft zorgen we ervoor dat een woning 
zo snel mogelijk woonklaar wordt gemaakt: aaneengesloten verhuur 
is het doel waarnaar wij streven. Dit levert niet alleen een (sneller) 
 tevreden huurder op maar heeft ook minder frictieleegstand en huur-
derving tot gevolg. Sinds medio 2012 hebben we een ons mutatie-
beleid gewijzigd. De huurconsulente neemt de meeste mutaties 
voor haar rekening terwijl de technisch opzichter pas in beeld komt 
bij  woningen die ingrijpender mutatieonderhoud nodig hebben. 
Opvallend is dat, ondanks een nominale toename aan mutaties in 
2013, de totale mutatiekosten zijn verlaagd. Wij kennen dit toe aan  
de wijziging in het mutatiebeleid. 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.

Planmatig onderhoud
In 2013 is groot onderhoud uitgevoerd aan de woningen van de 
Kievitlaan en de eengezinswoningen Couwenhoven. De woningen aan 
de Kievitlaan zijn voorzien van nieuwe daken. Tevens zijn de groepen-
kasten vervangen en zijn de watermeters verplaatst.  
De totale  plan matige onderhoudskosten voor de Kievitlaan  bedroegen 
¤ 123.331. De werkzaamheden aan de eengezinswoningen aan de 
Couwenhoven betrof het buitenschilderwerk. De totale uitgaven 
 bedroegen hier ¤ 147.676.
Verder is er in 2013 divers schilderonderhoud gepleegd aan verschil-
lende complexen, zowel aan de buitenschil als aan de binnenkant.

Duurzaamheid
Als duurzame woningcorporatie willen wij zo duurzaam mogelijk 
 opereren, waarbij ons voornamelijk richten op de bestaande voorraad. 
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 af gesproken dat in 2021 alle sociale huurwoningen gemiddeld 
een energielabel B hebben. Ook in de prestatieafspraken hebben we 
deze afspraken bevestigd. Het jaar 2013 hebben we vooral gebruikt 
om onze woningen in kaart te brengen. Welke energielabels hebben 
onze woningen nu en welke investeringen moeten er gedaan worden 
om gemiddeld naar een B label te kunnen gaan in 2021. Wij zien de 
 verduurzaming in samenhang met de kans om de exploitatieduur  
te verlengen. Dit is lastig maar wij zien in de markt mogelijkheden  
om deze twee thema’s te verbinden.

Momenteel is de gemiddelde energie-index (ei) over het totale bezit 
1,77 en valt daarmee in een label D. In 2014 en 2015 zullen diverse 
 vernieuwbouw- en groot onderhoudsprojecten worden uitgevoerd.  
De gemiddelde energie-index zal dalen naar 1,52 en stijgt daarmee 
door naar label C.

In de Clomp zullen we in 2014 forse ingrepen plegen aan de buiten-
schil. Door deze forse onderhoudsingreep zal de levensduur van het 
complex worden verlengd en een labelsprong worden gerealiseerd.  
Wij liggen op koers om de afspraken uit het Convenant te halen.  
Dat is goed voor onze bewoners, voor Zeist en het milieu.
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3. Het betrekken van huurders bij beleid en beheer

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist hecht veel waarde aan de 
 inbreng van onze bewoners! Dit doen wij op verschillende  manieren. 
Allereerst door periodiek overleg met onze huurdersorganisatie 
Prisma. Op wijkniveau en complex niveau zetten we in op  
de oprichting en instandhouding van actieve bewonerscommissies.  
Door de omvang van onze woningbouwvereniging is het voor ons voor 
de hand liggend om op een persoonlijke manier met onze bewoners  
in gesprek te gaan.

Prisma
Prisma is de belangenorganisatie van huurders waarmee de  
R.K. Woningbouwvereniging Zeist periodiek overleg voert. Om het 
werk van Prisma mogelijk te maken geeft de R.K. Woningbouw-
vereniging Zeist een financiële bijdrage, biedt zij 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.

In 2013 is er een nieuw Prisma bestuur aangetreden. Zij zijn de spreek-
buis van onze huurders en behartigen hun belangen. Ze concentreren 
zich op de hoofdlijnen en laten de stem van de huurders horen.  
Dat doen zij via een digitale meningspeiling en/of een bewoners-
adviesgroep. Nog voordat ze goed waren ingewerkt, moesten de 
nieuwe Prisma-bestuurders al advies geven over de voorgenomen 
huurverhoging 2013.

Naast het uitgebrachte gekwalificeerd advies over de voorgenomen 
huurverhoging is natuurlijk ook regulier overleg gevoerd met Prisma. 
Veel onderwerpen zijn in deze overleggen aan de orde geweest.  
Zo is er een document opgesteld waarin wordt beschreven wat onze 
standaard kwaliteit van woningen is, zowel voor ons huidig als voor 
ons toekomstig bezit.  
Ook is de klachtenprocedure besproken en daar waar nodig aan-
gepast. Dit alles om te zorgen voor een juiste en correcte afhandeling 
van klachten die ons bereiken. Een belangrijke bijdrage heeft Prisma 
 geleverd aan het vaststellen van de prestatieafspraken met  
gemeente Zeist. Veel aspecten uit het gekwalificeerd advies zijn 
 overgenomen en hebben een bijgedrage geleverd aan concrete 
 afspraken met gemeente Zeist.  

Dit advies is uitgebracht in samenwerking met de twee andere Zeister 
corporaties en hun huurdersbelangenverenigingen. Als vast agenda-
punt hebben we de voortgang van de projectontwikkeling besproken, 
met als speerpunt de nieuwbouw aan de Anne de Vrieslaan en de 
 herstructurering aan de Dr. Schaepmanlaan.

Bewonerscommissies
Naast actief overleg met Prisma heeft de R.K. Woningbouwvereniging 
veelvuldig overleg met haar bewonerscommissies. De bewoners-
commissies onderhouden binnen hun wijken (waar nodig onder-
steund door onze medewerker leefbaarheid) contacten met andere 
 organisaties voor wat betreft het Wijkgericht Werken. Met de 
bewoners commissies 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 bewoners commissie georganiseerd. Een voorbeeld van zo’n 
jaarlijks terugkerend evenement is de nieuwjaarsborrel. Ook werd in 
2013  wederom een bedanksessies georganiseerd voor onze bewoners-
commissies, dit om iedereen te bedanken voor de belangenloze inzet. 
Tevens zijn er diverse barbecues georganiseerd en hebben de bewoners 
van onze ouderencomplexen genoten van een jaarlijks uitje.  
Wij zien dat het de sociale cohesie bevordert en eenzaamheid verlaagt.

Eind 2013 telden we 10 actieve bewonerscommissies, waarmee we 
 gemiddeld 3 keer per jaar in gesprek zijn.

Ook informeert de R.K. Woningbouwvereniging haar huurders zo goed 
mogelijk over haar beleid en activiteiten. Deze informatieverstrekking 
gebeurt aan de hand van diverse brochures, via informatiebrieven  
over projecten, via de website en het infomagazine dat periodiek  
(3× in 2013) verschijnt.

Geschillencommissie
De Zeister corporaties, R.K. Woningbouwvereniging, de Kombinatie 
en de Seyster Veste hebben gezamenlijk een geschillenadvies-
commissie ingesteld. Deze gezamenlijke geschillenadviescommissie 
(gac)  beoordeelt geschillen tussen individuele huurders of huurders-
organisaties en een woningcorporaties of een van haar mede werkers, 
over de wijze waarop verhuurder een klacht heeft behandeld.  
De procedure is  beschreven in het reglement van de gac, en in een 
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informatie brochure, 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 2013 zijn in totaal 2 klachten door de commissie ontvangen, 
 waarvan beide ontvankelijk zijn verklaard. Eén van de klachten had 
betrekking op de rkwbv. De klacht had betrekking op onvrede over 
afhandeling en bejegening. Het advies van de commissie was om 
 duidelijke afspraken te maken met de klager, inclusief afspraken 
over de communicatie in de toekomst. Dit advies nemen wij vanzelf-
sprekend over.

4. Het waarborgen van financiële continuïteit

Algemeen
De rkwbv zal zich blijven verbinden aan onze maatschappelijke 
opgaven. Daarom is het van belang dat wij financieel gezond zijn en 
blijven. Op basis van het voorliggend jaarverslag alsmede de financiële 
prognose voor de komende jaren, concluderen wij dat de financiële 
continuïteit is gewaarborgd.

De rkwbv voert een behoudend financieel beleid. Dit is traditioneel 
verankerd aan 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 
 verant woording in de jaarrekening. De R.K. Woningbouwvereniging 
zorgt er voor dat bij elk majeur  besluit een uitgebreide risico- 
analyse wordt gepresenteerd. Interne beheersings maatregelen 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.

De vermogenspositie van rkwbv is gezond en de reguliere  exploitatie 
is positief. De financiële continuïteit op korte termijn is daarom 
 gewaarborgd. Ondanks de economische teruggang heeft de rkwbv  
de financiën voor nu en de toekomst op orde.

Analyse jaarresultaat
Het jaarresultaat in 2013 is ¤ 1.183.201 negatief (in 2012 was dit ¤ 985.161 
positief). De voornaamste oorzaak hiervan is gelegen in de post 
 ‘Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille’. Die was in 2013  
¤ 1,5 miljoen negatief en in 2012 ¤ 0,6 miljoen positief. Dit verschil  
van ¤ 2,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door de dotatie aan 
de voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen ten 
behoeve van het project Dr. Schaepmanlaan. Het exploitatieresultaat 
voor 2013 was overigens wel positief. Op basis van een conservatieve 
begroting wordt in 2014 weer een  positief resultaat verwacht.

Eigen Vermogen
Na verwerking van het resultaat bedraagt het eigen vermogen  
¤ 23.830.972. Dit bedroeg in 2012 ¤ 17.225.131.

Analyse jaarresultaat 2013 2012 Verschil 
Jaarresultaat -/- € 1.183.201 € 985.161 € 2.168.362
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -/- € 1.481.259 € 622.981 € 2.104.240
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Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen 
en het totale vermogen. Een solvabiliteit boven de 20% geeft vol-
doende zekerheid om onverwachte tegenvallers op te vangen. Dit is 
tevens de minimale eis van het wsw. In 2013 bedroeg de solvabiliteit 
44,1% (2012: 37,0%). De verwachting is dat de solvabiliteit in 2014 zich 
verder verbetert ten opzichte van de solvabiliteit 2013.

Debt service coverage ratio (DSCR)
De Debt service coverage ratio (dscr) is een kengetal dat aangeeft of 
er voldoende operationele kasstromen worden gegenereerd voor rente 
en aflossing. Hoe hoger de dscr, des te gunstiger dat is.  
De dscr  behoort, volgens de vereisten van het wsw, minimaal 1,0  
te bedragen. De dscr in 2013 bedraagt 3,49.

Interest coverage ratio (ICR)
De interest coverage ratio wordt gehanteerd om vast te stellen in 
hoeverre een corporatie in staat is aan haar renteverplichtingen te 
voldoen. Voor financiers is de icr, samen met de dscr, een belangrijke 
indicatie van een financieel gezonde exploitatie van huurwoningen. 
In 2013 bedraagt de icr 5,64 terwijl een icr lager dan 1,4 (eis wsw) 
een signaal geeft dat een corporatie bij een slechtweerscenario al 
snel niet meer aan haar renteverplichtingen kan voldoen en dan ook 
 onvoldoende geld beschikbaar heeft voor aflossingen.

Loan to Value
De Loan to Value legt de relatie tussen de beleidswaarde en het aan-
deel externe financiering. Anders gezegd: in hoeverre is het vastgoed 
extern gefinancierd. Het gaat hierbij om de waarde van het vastgoed 
gebaseerd op de beleidswaarde gedeeld door de netto schuldpositie.
De verhouding tussen beleidswaarde en onze schuldpositie mag 
 volgens de norm van het wsw maximaal 75% zijn. Daaraan voldoen 
we ruimschoots. In 2013 bedroeg dit percentage 36%.

Dekkingsratio
Het dekkingsratio geeft de verhouding weer tussen de restantschuld 
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. In 2013 bedroeg dit 13%.

Samenstelling woningvoorraad:

Eengezinswoningen 290

Seniorenwoningen 58

Appartementen 543

Garages 20

Carports 29

Overige woongelegenheden 2

Liquiditeit
De current ratio (verhouding tussen de vlottende activa en de liquide 
middelen ten opzichte van de kortlopende schulden) bedraagt 0,50 
(2012: 0,55). De liquiditeit moet minimaal 1 bedragen. Naar verwach-
ting zal die in de komende jaren stijgen. Dit wordt veroorzaakt door 
het aantrekken van vreemd vermogen ter financiering van renovatie 
Dr. Schaepmanlaan.

Deelnemingen
De R.K. Woningbouwvereniging bezit een B.V., de R.K. Onroerend  
Goed B.V. Het gestorte aandelenkapitaal bedraagt ¤ 18.000. Tot en met 
boekjaar 2013 is er geen activiteit in deze B.V. geweest. Daarnaast bezit 
onze woningbouwvereniging 1000 aandelen Woningnet.
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Risicofactoren
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. Voor 2013 en 2014 zijn reeds 
leningen (met uitgestelde) storting aangetrokken tegen een rente-
percentage tussen de 2,04% en 3,53%.
Inmiddels is de financieringsbehoefte voor 2014 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 waarde vermindering 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 meerjarenbegroting 
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 exploitatie-
lasten, bedrijfskosten, rente, aflossingen en investeringen.  
De ontwikkeling van de liquiditeitspositie voor de komende  
12 maanden wordt maandelijks geanalyseerd.

5. Bevorderen van leefbaarheid in buurten en wijken

Een belangrijke taak van de R.K. Woningbouwvereniging is het 
 zorgen voor de leefbaarheid 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 werkt de R.K. Woningbouwvereniging Zeist 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 proberen te behouden en te verbeteren wordt in Nederland 
 zeker niet overal toegepast. Het bijzondere van ons Wijkgericht 
Werken 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 
 wijkteamleden zichtbaar en aanspreekbaar. Wij zijn binnen Zeist in  
drie wijkteams vertegenwoordigd.

Doel van de samenwerking is om snel, slagvaardig en laagdrempelig 
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 hoeven de Wijkteams tegenwoordig bijna niet meer te 
sturen. De taakverdeling en de bereikbaarheid is goed geregeld: er kan 
snel, slagvaardig en laagdrempelig worden ingespeeld op vragen die 
leven bij bewoners en gebruikers in de wijken. In 2013 is er een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst  getekend waarbij de afspraken tot 2016 
wederom zijn geborgd.
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Buurtbemiddeling
Op initiatief van Wijkgericht Werken participeren wij al 7 jaar in de 
buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling helpt wanneer men in een 
 lastige (conflict)situatie gekomen is met één van de buren of buurt-
bewoners. 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 woningbouwvereniging. De inter-
venties zijn divers, maar altijd mens- en oplossingsgericht. Zo wordt 
er bemiddeld bij grotere of kleinere conflicten tussen huurders, voor-
dat 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.

Sponsorbeleid
Wij sponsoren (voor beperkte bedragen) lokale maat schappelijke 
 instanties of initiatieven zonder winstoogmerk met  bevordering  
van de leefbaarheid. Voorbeelden hiervan zijn: Samen voor Zeist,  
de voedselbank en Stichting Kerk en Samenleving.

6. Bijdragen aan de combinatie wonen en zorg

Het zal duidelijk zijn na het lezen van dit jaarverslag dat de  
R.K. Woningbouwvereniging Zeist vindt dat haar 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 R.K. Woningbouwvereniging exploiteert 105 woningen, verdeeld 
over 5 complexen, die speciaal bedoeld zijn voor ouderen die zelf-
standig willen blijven wonen. In de 10-flat van Couwenhoven bevindt 
zich een woongroep voor ouderen. De woongroepleden wonen tussen 
de overige bewoners in de flat. Toewijzing van woningen geschiedt, 
met toestemming van de gemeente, buiten het woonruimte-
verdelingssysteem 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.

Vanaf 2010 worden in het Wijkservicepunt Noord diverse zorg-, 
 welzijns- en comfortdiensten aangeboden. Een wijkservicepunt is een 
 ontmoetingsplek waar diverse maatschappelijke organisaties hun 
diensten en activiteiten aan de wijkbewoners aanbieden.  
Het opzetten van wijkservicepunten is een samenwerkingsverband 
tussen Zorggroep Charim, de woningcorporaties in Zeist, Abrona, 
MeanderOmnium en de gemeente Zeist. Tot nu toe is er alleen het 
wijkservicepunt in Zeist-Noord en wordt er gewerkt aan de realisatie 
van de andere wijkservicepunten.

Tot slot

In dit jaarverslag is aangegeven hoe de R.K. Woningbouwvereniging  
in 2013 Zeist zich op de verschillende prestatievelden heeft ingezet.  
De R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft een actieve bijdrage 
 geleverd aan de volkshuisvesting in de gemeente Zeist. Zoals in  
artikel 11 van het bbsh is omschreven, is de R.K. Woningbouw-
vereniging Zeist uitsluitend werkzaam in het belang van de volkshuis-
vesting. Wij staan open voor al uw suggesties die onze kwaliteit van 
dienstverlening kan verbeteren.

Zeist, maart 2014

Mr. C.H. Schuurmans
Directeur/bestuurder
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Deel 2 – Jaarrekening
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Activa 2013 2012
vaste activa   
Materiële vaste activa   
1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie 48.194.607 40.698.811
1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 0 852.749
1.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.116.126 1.140.794
Totaal Materiële vaste activa 49.310.733 42.692.354

Vastgoedbeleggingen   
2.1 Commercieel vastgoed in exploitatie 2.535.000 2.488.500
Totaal Vastgoedbeleggingen 2.535.000 2.488.500

Financiële vaste activa   
3.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen 25.482 25.527
3.2 Overige effecten 453.780 453.780
3.3 Overige vorderingen 125.843 28.936
Totaal Financiële vaste activa 605.105 508.243
Som der vaste activa 52.450.838 45.689.097

vlottende activa   
Voorraden   
4.1 Vastgoedbelegging ten behoeve van verkoop op korte termijn 550.000 0
Totaal Voorraden 550.000  0

Vorderingen   
5.1 Huurdebiteuren 31.751 35.851
5.2 Gemeenten 0 818
5.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.649 117.841
5.4 Vorderingen ter zake van pensioenen 1.672 0
5.5 Overige vorderingen 1.187 8.389
5.6 Overlopende activa 50.308 44.363
Totaal Vorderingen 87.567 207.262

Liquide middelen   
6.1 Liquide middelen 925.495 707.293
Totaal Liquide middelen 925.495 707.293
Som der vlottende activa 1.563.062 914.555

Totaal 54.013.900 46.603.653

Balans per 31 december 2013 voor resultaatbestemming (in euro’s)
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Passiva 2013 2012

Eigen vermogen   
7.1 Wettelijke en statutaire reserves 867 867
7.2 Overige reserves 25.013.306  16.239.103
7.3 Resultaat boekjaar –1.183.201 985.161
Totaal Eigen vermogen 23.830.972 17.225.131

Voorzieningen   
8.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 7.568.274 6.522.933
8.2 Voorziening latente belastingverplichtingen 766.681 311.523
8.3 Overige voorzieningen 24.352 24.352
Totaal Voorzieningen 8.359.307 6.858.808

Langlopende schulden   
9.1 Leningen overheid 0 19.636
9.2 Leningen kredietinstellingen 18.628.051 20.720.290
9.3 Overige langlopende schulden 74.407 76.570
Totaal Langlopende schulden 18.702.458 20.816.496

Kortlopende schulden   
10.1 Schulden aan overheid en kredietinstellingen 2.087.850 843.958
10.2 Schulden aan leveranciers 223.750 186.581
10.3 Schulden aan groepsmaatschappijen waarin wordt deelgenomen –1.887 –1.887
10.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen 167.144 30.758
10.5 Schulden ter zake van pensioenen 0 9.376
10.6 Overige kortlopende schulden 86.851 9.525
10.7 Overlopende passiva 557.454 624.907
Totaal Kortlopende schulden 3.121.163 1.703.218

Totaal 54.013.900 46.603.653
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 2013 2012
Bedrijfsopbrengsten   
11.1 Huuropbrengsten 5.553.041 5.197.543
11.2 Opbrengsten servicecontracten 383.788 386.061
11.3 Geactiveerde productie eigen bedrijf 37.660 34.170
11.4 Overige bedrijfsopbrengsten 113.011 115.311
Som der bedrijfsopbrengsten 6.087.500 5.733.085

Bedrijfslasten   
12.1 Afschrijvingen immateriële vaste activa en vastgoedportefeuille 1.683.249 1.610.061
12.2 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 1.481.259 –622.981
12.3 Erfpacht 15.387 15.026
12.4 Lonen en salarissen 451.385 508.815
12.5 Sociale lasten 67.480 68.265
12.6 Pensioenlasten 86.527 85.922
12.7 Onderhoudslasten 1.133.740 996.039
12.8 Leefbaarheid 35.481 46.947
12.9 Lasten servicecontracten 370.634 372.668
12.10 Overige bedrijfslasten 1.215.679 794.510
Som der bedrijfslasten 6.540.821 3.875.272
   
13.1 Gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille –527.567  –520.464
   
Bedrijfsresultaat 74.246 2.378.277

Financiële baten en lasten   
14.1 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 33.287 33.268
14.2 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 14.176 13.321
14.3 Rentelasten en soortgelijke kosten –944.917 –1.010.083
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen –823.208 1.414.783
   
15.1 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening –359.948 –429.449
15.2 Resultaat deelnemingen –45 –173
Resultaat na belastingen –1.183.201 985.161

Winst- en verliesrekening over het boekjaar 1 januari t/m 31 december 2013
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 2013 2012 
Kasstroom uit operationele activiteiten     
Bedrijfsresultaat  74.246  2.378.277
Aanpassingen voor:     
– Afschrijvingen immateriële vaste activa en vastgoedportefeuille 1.683.249  1.610.061  
– Mutatie voorzieningen 1.500.499  2.217.295  
– Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 1.481.259  –622.981  
– Gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille –527.567  –520.464  
Verandering in werkkapitaal:  4.137.440  3.204.375
– Mutatie vorderingen 119.695  77.825  
– Mutatie kortlopende schulden 1.417.944  –450.639  
  1.537.639  –893.278
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  5.749.325  4.689.374
     
Ontvangen rente 14.176  13.321  
Betaalde rente –944.917  –1.010.083  
Opbrengst effecten 33.287  33.268  
Resultaat deelnemingen –45  –173  
Vennootschapsbelasting –455.158  –429.449  
  –1.352.657  –1.393.116
Kasstroom uit operationele activiteiten  4.396.668  3.296.258

Kasstroom uit investeringsactiviteiten     
Investeringen in materiële vaste activa –1.772.807  –1.162.582  
Desinvesteringen in materiële vaste activa –289.946  18.039  
Toe-/afname financiële vaste activa –96.862  –2.145.646  
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  –2.159.615  –3.290.189

Kasstroom uit financieringsactiviteiten     
Nieuw opgenomen geldleningen 3.279.750  1.305.942  
Aflossingen langlopende schulden –5.298.601  –1.465.745  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  –2.018.851  –159.803
     
Mutatie geldmiddelen  218.202  –153.735

Saldo liquide middelen     
einde boekjaar  925.495  707.293
begin boekjaar  707.293  861.028
Mutatie geldmiddelen  218.202  –153.735

Kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode
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Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

R.K. Woningbouwvereniging Zeist is een vereniging met de status 
van ‘toegelaten instelling volkshuisvesting’ en is werkzaam binnen 
de  juridische wetgeving vanuit de Woningwet en het Besluit Beheer 
Sociale Huursector.
De Woningbouwvereniging is gevestigd op de Hortensialaan 30 
te Zeist. De activiteiten bestaan voornamelijk uit exploitatie en 
 ontwikkeling van woningen.

Algemene grondslagen
De jaarrekening en het jaarverslag zijn opgesteld overeenkomstig 
artikel 26 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. In dit besluit 
wordt bw 2 titel 9 voorgeschreven behoudens enkele uitzonderingen 
van specifieke aard. De wet wordt d.m.v. de herziene Richtlijn 645 
Toegelaten Instelling Volkshuisvesting voor de Jaarverslaggeving 
nader ingevuld. In deze richtlijn zijn onder meer specifieke modellen 
voor de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen en zijn 
voor de sector specifieke presentatie, waarderings- en verslaggevings-
voorschriften geformuleerd. R.K. Woningbouwvereniging Zeist maakt 
voor haar waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen gebruik van 
deze richtlijn.
De R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft een dochteronder neming 
waarin zij voor 100% zeggenschap heeft, R.K. Onroerend Goed Zeist 
B.V. Vanwege de beperkte omvang wordt deze deelneming niet 
geconsolideerd.
Als Toegelaten inrichting stelt de R.K. Woningbouwvereniging een 
volledige jaarrekening op. Deze wordt conform wettelijke vereisten 
gedeponeerd.

Grondslagen van de balanswaardering
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2013 tot 
en met 31 december 2013. Alle bedragen luiden in euro's, tenzij anders 
vermeld.

Classificatie onroerende zaken in exploitatie
De belangrijkste taak van R.K. Woningbouwvereniging Zeist is de 
verhuur van woonruimte in de sociale sector. De R.K. Woningbouw-
vereniging heeft slechts 1 woning bestemd voor verkoop. De overige 
woningen zijn duurzaam bestemd voor verhuur. Uit deze over-
wegingen is geconcludeerd dat het volledige woningbezit wordt 
geclassificeerd als sociaal vastgoed in exploitatie. De doelstelling van 
R.K. Woningbouwvereniging Zeist is het verzorgen van betaalbare 
huisvesting, uit dien hoofde kwalificeert het sociaal vastgoed als 
bedrijfsmiddel.
Uitzondering hierop vormt het woningbezit met een huurprijs hoger 
dan de huurtoeslaggrens. Aansluitend bij de hieromtrent van kracht 
zijnde wet- en regelgeving zijn deze woningen geclassificeerd als 
 commercieel vastgoed. Er is geen bedrijfsmatig (niet zijnde maat-
schappelijk) vastgoed en ook geen overig commercieel vastgoed in 
het bezit. Het sociaal vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd 
tegen bedrijfswaarde en commercieel vastgoed tegen marktwaarde 
in  verhuurde staat. Jaarlijks zal 1⁄3 deel van het commercieel vastgoed 
worden getaxeerd door een beëdigd taxateur.

Grondslagen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.  
Bij deze methode wordt het bedrijfsresultaat aangepast voor 
 posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben 
op  ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de 
 balansposten en posten van de winst- en verliesrekening waarvan de 
 ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de 
operationele activiteiten.
In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen 
 operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. De kas-
stromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen 
met betrekking tot mutaties in de hoofdsom (opgenomen onder 
operationele activiteiten). De investeringen in materiële vaste activa 
worden opgenomen onder aftrek van de onder overige schulden voor-
komende verplichtingen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van 
interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 
onder de operationele activiteiten.
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Materiële vaste activa

1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie
De onroerende zaken in exploitatie worden gewaardeerd tegen de 
reële waarde gebaseerd op bedrijfswaarde. Deze wordt gevormd door 
de contante waarde van de kasstromen uit hoofde van toekomstige 
exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de 
 geschatte resterende looptijd van de investering. De reële waarde 
wordt afhankelijk gesteld van de voorgenomen bestemming van 
 complexen. De onroerende zaken kunnen voor langere of kortere tijd 
voor verhuur worden aangehouden.
De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde 
veronderstellingen die de beste schatting van de directie weergeven 
van de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn 
gedurende de resterende levensduur van het actief. De kasstromen zijn 
gebaseerd op de eind 2013 intern geformaliseerde meerjaren begroting 
en bestrijken een periode van 5 jaar behoudens de  verwachte  kosten 
van groot onderhoud, erfpacht en overige contracten met een 
 werkingsduur van meer dan vijf jaar. De kosten van planmatig onder-
houd worden gebaseerd op de in de meerjaren onderhoudsbegroting 
onderkende cycli per component. Voor latere jaren wordt uitgegaan 
van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging 
en rente alsmede genormeerde lastenniveaus.
De kasstroom genererende eenheden zijn gelijk aan de  technische 
complex-indeling van het woningbezit van de R.K. Woningbouw-
vereniging Zeist. In overeenstemming met deze complexdefinitie 
wordt beleid gemaakt.
De classificatie en kwalificatie van het sociaal en commercieel 
vastgoed heeft plaatsgevonden op basis van het in augustus 2011 
 geactualiseerde strategisch voorraadbeheer (svb). Omdat in dit svb 
wordt uitgegaan van het doorexploiteren van de materiële vaste ac-
tiva tot en met einde levensduur is ervoor gekozen deze op te nemen 
als sociaal vastgoed in exploitatie. De bedrijfswaarde is steeds per 
 complex berekend.

1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Dit betreffen complexen in aanbouw die worden gewaardeerd tegen 
uitgaafprijzen en toegerekende kosten van het werkapparaat uit 
hoofde van de voorbereiding, toezicht en directievoering onder aftrek 
van een bijzondere waardevermindering uit hoofde van te dekken 
stichtingskosten. Ingenomen grondposities worden onder deze post 
verwerkt tegen aanschafprijs en bijkomende kosten. Rentekosten 
 tijdens de ontwikkeling worden niet geactiveerd.
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuw-
bouw worden als bijzondere waardeverandering in mindering gebracht 
op de boekwaarde van het complex waartoe de investeringen gaan 
behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde 
van het betreffende complex overtreffen wordt voor dit meerdere een 
voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband 
verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven 
 minus de aan deze investering toe te rekenen bedrijfswaarde.  
Een onrendabele investering wordt verantwoord op het moment dat 
een project intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd is.

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.

2.1 Commercieel vastgoed in exploitatie
De in de jaarrekening opgenomen waarde van het commercieel vast-
goed in exploitatie wordt bepaald door jaarlijkse taxatie door een 
 onafhankelijke, erkende taxateur. Er is gekozen door waarde vast-
stelling door middel van taxatie omdat deze methode een  realistisch 
beeld geeft van de waardeontwikkeling van het commercieel vastgoed 
(in vergelijking met de dcf-methode). De panden zijn gewaardeerd 
 tegen de waarde in het economische verkeer: de prijs, die bij aan-
bieding in de markt op de voor de zaak meest geschikte wijze en 
na de beste voorbereiding door de meest biedende gegadigde zou 
zijn  besteed. Bij de waardering van de objecten is gekozen om te 
 waarderen op basis van een referentie van soortgelijke woningen die in 
het recente verleden zijn verkocht.
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Financiële vaste activa

3.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan worden uit-
geoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemin-
gen 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 nettovermogens-
waarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze 
jaarrekening.

3.2 Overige effecten
Hieronder zijn verantwoord beleggingen op lange termijn en kapitaal-
belangen (aandelen of certificaten van aandelen) in andere rechts-
personen, niet zijnde deelnemingen, indien deze belangen duurzaam 
worden aangehouden. Gekochte rentedragende obligaties die tot 
het einde van de looptijd worden aangehouden worden gewaardeerd 
 tegen geamortiseerde kostprijs.

3.3 Actieve belastinglatentie
Onder deze post wordt verantwoord de belastinglatentie ten  gevolge 
van het verschil tussen fiscale en commerciële waarde van de 
 materiële activa ten dienste van de exploitatie en het voor verkoop 
bestemde bezit.

Vlottende activa

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

5. 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.

7. Eigen vermogen
Het eigen vermogen is opgebouwd uit een Wettelijke en statutaire 
 reserve, Overige reserves en het Resultaat boekjaar.

Overige reserves
De overige reserves, waarin inbegrepen de herwaarderingsreserve, 
geeft het, in de bedrijfswaarde van het vastgoed in exploitatie 
 ingerekende maar op balansdatum nog niet gerealiseerde, deel van de 
verwachte opbrengsten weer. Zie 12.2 voor een toelichting op de wijze 
van verwerking van gerealiseerde herwaarderingen.

Winstbestemming
R.K. Woningbouwvereniging Zeist kent geen statutaire bepalingen 
omtrent bestemming van het eigen vermogen. Artikel 70 van de 
Woningwet bepaalt dat toegelaten instellingen alleen uitkeringen 
mogen doen in het belang van de volkshuisvesting. De directie bepaalt 
met goedkeuring van de Raad van Commissarissen dat het resultaat 
van een boekjaar wordt toegevoegd aan de overige reserves.

Voorzieningen

8.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
De grondslagen voor het bepalen van de onrendabele investeringen 
zijn gelijk aan die, welke worden gehanteerd bij het bepalen van de 
bedrijfswaarde van het sociaal vastgoed.

8.2 Voorziening latente belastingverplichtingen
Een voorziening voor latente belastingverplichtingen danwel een 
latente belastingvordering wordt gevormd voor tijdelijke verschillen 
tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen en hun belasting-
grondslag. Verder wordt een latente belastingvordering gevormd voor 
beschikbare voorwaartse verliescompensatie. De berekening van de 
latente belastingvorderingen en -verplichtingen geschied tegen de op 
het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven dan wel de in 
de komende jaren geldende tarieven voor zover reeds op balansdatum 
bij wet is vastgesteld.
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Latente belastingvorderingen inclusief voortvloeiend uit voorwaartse 
verliescompensatie, worden uitsluitend opgenomen voor zover het 
waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar 
zullen zijn die voor de realisatie van de actiefpost kunnen worden 
aangewend en waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd. 
Belastinglatenties worden gewaardeerd op nominale waarde.

8.3 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 nood-
zakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. 
Voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen.  
De voorziening loopbaanontwikkeling vloeit voort uit de cao 
woning corporaties 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 dienstverband van  
5 jaar of langer hebben op balansdatum recht op dit maximum.

9. Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaar-
deerd 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 
uit eindelijke aflossingswaarde wordt samen met de verschuldigde 
rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende 
de looptijd van de schulden in de winst- en verliesrekening wordt 
 verwerkt. In het treasurystatuut van de R.K. Woningbouwvereniging 
Zeist is de toepassing van financiële instrumenten, zoals derivaten 
nadrukkelijk uitgesloten.

10. Overige activa en passiva
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.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde 
van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het 
jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar 

waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen op het moment dat zij voor-
zienbaar zijn. Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming 
van de verwerking van de ongerealiseerde waardeveranderingen van 
op actuele waarde gewaardeerde materiële vaste activa in exploitatie, 
hiermee wordt bedoeld sociaal vastgoed in exploitatie en commercieel 
vastgoed.

Bedrijfsopbrengsten

11.1 Huuropbrengsten
Deze opbrengsten betreffen de op het boekjaar betrekking hebbende 
netto huren (exclusief de vergoedingen voor leveringen van zaken en 
diensten) na aftrek van huurderving.

11.2 Opbrengsten servicecontracten
Deze opbrengsten bestaan uit de aan het boekjaar toegerekende 
 vergoedingen van huurders (boven de netto-huurprijs) voor levering 
van zaken en diensten na aftrek van de gederfde vergoedingen.

Bedrijfslasten

12.1 Afschrijvingen immateriële vaste activa en vastgoedportefeuille
De afschrijvingen op sociaal vastgoed in exploitatie zijn bepaald 
conform richtlijn 212. Dat houdt in dat er wordt afgeschreven over 
de bedrijfswaarde. Conform alinea 419 van richtlijn 212 wordt bij het 
bepalen van de jaarlijkse afschrijving de componentenmethode toe-
gepast. Hierin staat dat bestanddelen van een materieel vast actief 
met dezelfde gebruiksduur en afschrijvingsmethode, kunnen worden 
samengevoegd bij de bepaling van de afschrijvingskosten. Op grond 
wordt niet afgeschreven. De afschrijvingstermijnen voor sociaal 
vastgoed in exploitatie zijn gebaseerd op de resterende economische 
exploitatieduur per complex. Per 31 december 2013 varieert deze van 
41⁄2 tot 50 jaar. Afschrijvingen op activa ten dienste van de exploitatie 
vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte 
economische levensduur. Met een mogelijke restwaarde wordt geen 
 rekening gehouden. Afschrijvingen op activa ten dienste van de 
 exploitatie vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de 
geschatte economische levensduur. Met een mogelijke restwaarde 
wordt geen rekening gehouden.



44 r.k. woningbouwvereniging zeist

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: 12.6 Pensioenlasten
De (vroeg-)pensioenen van de werknemers van de corporatie zijn 
 ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 
(spw). De betreffende pensioenregeling kwalificeert zich als een toe-
gezegde pensioenregeling aangezien de pensioenuitkeringen aan de 
deelnemers niet uitsluitend afhankelijk zijn van de betaalde premies 
en behaalde rendementen maar ook gekoppeld zijn aan de pensioen-
grondslagen/salarissen van de deelnemers. Het risico voor nakoming 
van de toezeggingen ligt dan bij de gezamenlijke corporaties. Zulks 
blijkt uit de statuten van het spw waarbij de mogelijkheid bestaat 
dat bij eventuele tekorten van het pensioenfonds een financierings-
regeling kan worden getroffen. Dit heeft zich in 2003 voorgedaan 
waarbij het destijds bestaande tekort in het fonds is gedekt door 
aanvullende bijdragen van de corporaties. De pensioenregeling is in 
de jaarrekening verwerkt als een toegezegde-bijdrageregeling omdat 
overeenkomstig rj 271.310 voldaan is aan de voorwaarden dat
a.  de corporatie is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en 

tezamen met andere rechtspersonen dezelfde pensioenregeling 
toepast en

b.  de corporatie geen verplichting heeft tot het voldoen van aan-
vullende bijdragen in geval van een tekort bij het bedrijfstak-
pensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige 
premies. Dit betekent dat de verschuldigde premiebijdragen 
 rechtstreeks in de winst- en verliesrekening als pensioenlast 
 worden verantwoord en dat de nog te betalen danwel terug te 
ontvangen bijdragen worden opgenomen onder de kortlopende 
schulden respectievelijk vorderingen. Ultimo 2013 bedraagt de 
 dekkingsgraad van het spw 114% (ultimo 2012: 101%).

12.7 Onderhoudslasten
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te  rekenen 
kosten van onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake 
als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben 
plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen waarvan de 
werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden, 
indien van toepassing, verwerkt onder niet uit de balans blijkende 
verplichtingen. 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.

Kantoorgebouw Maria Oord 50 Lineair
Inventaris 3 / 5 Lineair
Vervoermiddelen 5 Lineair

Met betrekking tot de onroerende en roerende zaken ten dienste van 
de exploitatie zijn de stelselmatig bepaalde afschrijvingskosten op 
 basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs verantwoord.

12.2 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Hieronder worden opgenomen de onrendabele investeringen die 
gedaan zijn, of voorzienbaar zijn in het boekjaar. Tevens worden hier-
onder verstaan de waardeveranderingen in sociaal en commercieel 
vastgoed. De waarde van het commercieel vastgoed wordt bepaald 
door middel van taxatie door een onafhankelijke, beëdigde taxateur. 
De waardeveranderingen worden als volgt verwerkt:
W  De waardevermeerdering van een materieel vast actief als gevolg 

van een herwaardering wordt rechtstreeks in het eigen vermogen 
verwerkt bij de overige reserves. De waardevermeerdering wordt 
echter in de winst- en verliesrekening verwerkt, voor zover deze een 
terugneming van hetzelfde actief is die in een voorgaand boekjaar 
ten laste van de winst- en verliesrekening was verwerkt.

W  De waardevermindering van een materieel vast actief als gevolg 
van een herwaardering wordt in de winst- en verliesrekening 
verwerkt. De waardevermindering wordt echter ten laste van de 
overige reserves verwerkt tot het bedrag dat met betrekking tot het 
desbetreffende actief in de overige reserves is opgenomen.

12.3 Erfpacht
Erfpacht bestaat uit een jaarlijks, door de gemeente, in  rekening 
gebrachte canons voor het gebruik van de grond onder de 
verhuureenheden.

12.4 Lonen en salarissen

12.5 Sociale lasten
Hieronder zijn de lonen en salarissen en de sociale lasten met betrek-
king tot de in het boekjaar in dienst zijnde werknemers opgenomen.
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12.8 Leefbaarheid
Onder deze post komen de fysieke bijdragen, niet zijnde  investeringen, 
die de leefbaarheid in buurten en wijken ten goede moeten komen.

12.9 Lasten servicecontracten
Alle kosten van de servicecontracten worden, aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben, op deze post verantwoord.

12.10 Overige bedrijfslasten
Onder deze post zijn de niet onder bovenstaande posten opgenomen 
bedrijfslasten, aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben, 
verantwoord.

13.1 Gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De waardeverandering van de vastgoedportefeuille wordt verwerkt in 
de winst- en verliesrekening.

Financiële baten en lasten

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

14.2 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Als rentebaten worden de (te) ontvangen rentevergoedingen op bank-
tegoeden, deposito's en overige liquide middelen verantwoord.

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

Risicobeheersing
Binnen het treasurybeleid van de R.K. woningbouwvereniging Zeist 
dient het gebruik van financiële instrumenten ter beperking van 
 inherente (rente-, looptijden- en markt-) risico’s.

Kasstroom- en renterisico
rkwbv Zeist loopt renterisico ten aanzien van de huidige leningen-
portefeuille (conversie en fixe-aflossingen) en financiering van 
 toekomstige investeringen. Er zijn geen rentederivaten afgesloten. 
Voor 2014 is reeds een geldlening (met uitgestelde) storting aan-
getrokken tegen een rentepercentage van 3,53%. Inmiddels is de 
 financieringsbehoefte voor 2014 onder borging van het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw (wsw) ingevuld en is er verdere spreiding in de 
renterisico’s aangebracht, zodat binnen het maximaal toegestane 
 renterisico gebleven wordt.

Kredietrisico
Bij de activiteiten van rkwbv Zeist is geen sprake van een  significante 
concentratie van kredietrisico’s. De verhuur van onroerende zaken 
vindt plaats aan een grote diversiteit aan huurders. Als beleid is 
onder andere vastgelegd dat bij acceptatie van huurders op krediet-
waardigheid wordt getoetst. Openstaande vorderingen na verval-
datum  worden ultimo boekjaar individueel beoordeeld, leidend tot 
een onderbouwing voor de voorziening voor bijzondere waarde-
vermindering 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 meerjarenbegroting 
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 exploitatie-
lasten, bedrijfskosten, rente, aflossingen en investeringen. De ontwik-
keling van de liquiditeitspositie voor de komende 12 maanden wordt 
maandelijks geanalyseerd.



46 r.k. woningbouwvereniging zeist

Vpb-plicht woningcorporaties
Vanaf 1 januari 2008 is R.K. Woningbouwvereniging Zeist  integraal 
 belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting. 
Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten 
vennootschapsbelasting te betalen. Een en ander is vastgelegd in 
een vaststellingsovereenkomst (vso2). In deze vso2 zijn specifieke 
 bepalingen opgenomen met betrekking tot de waardering van  posten 
op de fiscale openingsbalans en de wijze van resultaatneming.

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat 
voor belastingen in de winst- en verliesrekening, rekening houdend 
met  beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 
boek jaren en vrij gestelde winstbestanddelen en na bijtelling van 
de niet- aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met 
 wijzigingen die  optreden in de latente belastingschulden uit hoofde 
van  wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

 
 

Zijnde 
woningen

Niet zijnde 
woningen

 
Totaal

Stand per 31 december 2012    
Aanschafwaarde 37.284.798 3.151.896 40.436.694
Cumulatieve afschrijvingen –13.287.933 –167.577 –13.455.510
Cumulatieve waardeveranderingen 10.536.299 3.181.351 13.717.627
Bedrijfswaarde 31 december 2012 34.533.164 6.165.670 40.698.811
    
Mutaties 2013    
Investeringen 0 73.650 73.650
Afschrijvingen –1.554.915 –67.515 –1.622.430
Waardeveranderingen in W&V 727.943 0 727.943
Waardeveranderingen overige reserves 7.445.247 871.363 8.316.610
Totaal Mutaties 2013 6.618.276 877.498 7.495.773
    
Stand per 31 december 2013    
Aanschafwaarde 37.284.798 3.225.546 40.510.344
Cumulatieve afschrijvingen –14.842.848 –235.092 –15.077.940
Cumulatieve waardeveranderingen 18.709.490 4.052.714 22.762.203
Bedrijfswaarde 31 december 2013 41.151.440 7.043.168 48.194.607

Toelichting op balans per 31 december 2013

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt toe te lichten:

1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie
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Jaarrekening 2013  
Disconteringsvoet in % 5,25
Vervaldatum kasstromen Medio
Gemiddeld levensduur 21,9 jaar

Onderstaande parameters zijn gehanteerd voor de berekening  
van de bedrijfswaarde:

 2014 2015 2016 2017 2018 > 2019
Regulier huurstijging in % 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50(1)

Huurderving in %  
van de jaarhuur

 
0,40

 
0,40

 
0,40

 
0,40

 
0,40

 
0,40(2)

Stijging beheerskosten in % 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50(3)

Stijging onderhoudskosten in % 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50(4)

In de jaarrekening 2012 werden de volgende parameters gehanteerd 
voor de berekening van de bedrijfswaarde:

Jaarrekening 2012  
Disconteringsvoet in % 5,25
Vervaldatum kasstromen Medio
Gemiddeld levensduur 22,6 jaar

 2013 2014 2015 2016 2017 > 2018
Regulier huurstijging in % 2,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Huurderving in %  
van de jaarhuur

 
0,50

 
0,50

 
0,50

 
0,50

 
0,50

 
0,50

Stijging beheerskosten in % 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Stijging onderhoudskosten in % 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Op de volgende pagina volgt een toelichting op de wijzigingen in de 
gehanteerde parameters, de mutatiegraad, de verhuurderheffing en de 
bepaling van de restwaarde.
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Wijzigingen gehanteerde parameters
(1)  De verwachte huuropbrengsten worden vanaf 2014 inflatie volgend 

geprognosticeerd, waarbij rekening gehouden wordt met het 
overheidsbeleid. Als gevolg van dit beleid wordt verwacht dat de 
huurverhoging 0,5% hoger zal uitvallen. In 2013 bedroeg de  regulier 
huurverhoging 4,42%. Hierbij wordt afgeweken van de best 
practise.

(2)  Door actieve huuropvolging is jaarlijkse verlaging van de huur-
derving met 0,1% realiseerbaar. In 2013 bedroeg de huurderving 
0,25%.

(3)  Voor beheerslasten wordt een lager stijgingspercentage gehanteerd 
dan in de bedrijfswaardeberekening 2012. Als gevolg van een actief 
kostenbeheer wordt verwacht lagere beheerslasten te realiseren.

(4)  Voor onderhoudslasten wordt een lager stijgingspercentage 
 gehanteerd dan in de bedrijfswaardeberekening t.b.v. het jaar 2012. 
Door het, over het geheel verwachte, jongere bezit, het gereed-
komen van het project Dr. Schaepmanlaan en omdat wij beter in 
staat zijn de onderhoudskosten te beheersen is het mogelijk de 
jaarlijkse kostenstijging van de onderhoudslasten te beperken met 
2,5%. Hierdoor wordt afgeweken van de best practise.

Mutatiegraad
De mutatiegraad is gemiddeld 6,2% (in 2013 4,1%). Deze hogere 
 mutatiegraad wordt voornamelijk veroorzaakt door de gemiddeld 
 hogere leeftijd van de bewoners. Er wordt huurharmonisatie,  
tot gemiddeld 90% van de maximaal redelijke huur, toegepast.

Verhuurderheffing
In de bedrijfswaardeberekening is rekening gehouden met de 
verhuurder heffing tot einde economische levensduur. De grondslag 
voor deze heffing is in 2014 ¤ 3,81 per ¤ 1.000,– woz-waarde.  
Voor 2014 komt dit op een totaal bedrag van ¤ 518.326,–. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de verwachting dat de woz-waarde tot 2018 
jaarlijks zal dalen. De verhuurderheffing tot en met 2017 bedraagt  
circa ¤ 2,3 miljoen. Als de verhuurderheffing niet tot einde exploita-
tietermijn ingerekend zou zijn, maar tot en met 2017, zou de bedrijfs-
waarde circa ¤ 5,2 miljoen hoger zijn.

Bepaling restwaarde
De in de bedrijfswaardeberekening ingerekende restwaarde grond 
wordt bepaald door de geldende gemeentelijke grondquote (¤ 12.500,–) 
van de Gemeente Zeist te verminderen met de geschatte sloopkosten 
en kosten voor herhuisvesting (¤ 10.510,–). Het cfv hanteert een rest-
waarde van ¤ 5.000 per woning.

Overige toelichtingen
W  De periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel met de 

 geschatte resterende levensduur van de complexen (variërend van 
15 t/m 50 jaar). Hierbij wordt gerekend met een minimale  restant 
levensduur van 15 jaar wanneer geen besluiten zijn genomen 
 inzake levensduurverlenging c.q. levensduurverkorting;

W  T.a.v. de beheerskosten zijn uitsluitend de vastgoed gerelateerde 
kosten ingerekend. Conform het hieromtrent bepaalde in rj 645 
(2012) wordt in de bedrijfswaardeberekening geen rentabiliteits-
waardecorrectie geldleningen toegepast;

W  In de bedrijfswaardeberekening is geen rekening gehouden met 
de verschuldigde saneringsheffing. Wanneer dit wel zou  worden 
 gedaan resulteert dit in een lagere bedrijfswaarde van circa  
¤ 1.071.000,–.
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Mutatieoverzicht bedrijfswaarde  
Bedrijfswaarde sociaal vastgoed per 31-12-2012 40.698.811

Autonome ontwikkeling  
Vrijval kasstromen in boekjaar en effect jaar opschuiven 1.369

Voorraadmutaties  
Overige mutaties 2.200.361(1)

Parameterwijzigingen  
Mutatiegraad 163.646
Indexaties 8.259.240(2)

Levensduur 124.181
Levensduur t.g.v. groot onderhoud 2.048.382(3)

Wijzigingen exploitatiebeleid  
Meerjarenbegroting onderhoud 483.841
Bedrijfslasten –5.785.224(4)

Bedrijfswaarde sociaal vastgoed per 31-12-2013 48.194.607

(1)  Deze stijging van de bedrijfswaarde wordt veroorzaakt doordat de 
huurverhoging in 2013 met 4,42% beduidend hoger was dan de 
in de bedrijfswaarde per 31-12-2012 ingerekende 2,5%. Dit verschil 
werkt door over de gehele restant levensduur.

(2)  Deze bedrijfswaardestijging wordt veroorzaakt doordat het 
 indexatiepercentage voor beheers- en onderhoudslasten in de 
 bedrijfswaarde 2013 0,5% lager zijn dan in de bedrijfswaarde 2012.

(3)  Voor complex 8 – De Clomp is levensduur verlengend onderhoud 
ingerekend in 2014. Dit bestaat uit gevel- en vloerisolatie en zal een 
verlenging van de levensduur van het complex van 17 jaar met zich 
meebrengen en heeft een stijging van de bedrijfswaarde van  
2,0 miljoen tot gevolg.

(4)  Deze daling van de bedrijfswaarde wordt veroorzaakt door het 
inrekenen van de verhuurderheffing tot einde economische 
levensduur.
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Wijze van verwerking van kosten van herstel en kosten van groot 
onderhoud. Omdat het sociaal vastgoed in exploitatie wordt gewaar-
deerd tegen bedrijfswaarde, worden kosten van herstel en kosten van 
groot onderhoud slechts geactiveerd voor zover hierdoor de bedrijfs-
waarde toeneemt door huurverhoging dan wel levensduurverlenging. 
In de overige gevallen worden deze kosten rechtstreeks ten laste van 
de exploitatie gebracht.

Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting hanteert andere 
 parameters voor de bedrijfswaardeberekening dan in deze jaar-
rekening gehanteerd. Het cfv zal naar verwachting de bedrijfswaarde 
van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist bij beoordeling van de  
dVi 2013 als volgt corrigeren:

Bedrijfswaarde sociaal vastgoed per 31-12-2013 conform jaarrekening (zie 1.1): 48.194.607
Huurverhoging vanaf 6e jaar 2% –3.190.352
Lastenstijging beheers- en onderhoudskosten 3% vanaf het 6e jaar –1.502.984
Saneringsheffing ingerekend –1.071.566
Bedrijfswaarde sociaal vastgoed conform uitgangspunten Centraal Fonds Volkshuisvesting: 42.429.705

  Onroerende zaken in ontwikkeling
Aanschafwaarde 1.699.388
Voorziening onrendabele investeringen –846.639
Boekwaarde 31 december 2012 852.749

Mutaties 2013  
Investeringen 915.112
Reclassificatie ten behoeve van verkoop op korte termijn –550.000
Desinvesteringen –6.704
Mutatie voorziening onrendabele investeringen –1.211.157
Totaal Mutaties 2013 –852.749

Stand per 31 december 2013  
Aanschafwaarde 2.057.796
Voorziening onrendabele investeringen –2.057.796
Boekwaarde 31 december 2013 0

1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
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1.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

  
 

 
Bedrijfs- 

gebouwen

Andere  
bedrijfs- 

middelen

Activa ten 
dienste van 

de exploitatie
Stand per 31 december 2012    
Aanschafwaarde 1.364.568 285.796 1.650.364
Cumulatieve afschrijvingen –278.730 –230.840 –509.570
Boekwaarde 31 december 2012 1.085.838 54.956 1.140.794

Mutaties 2013    
Investeringen 0 35.355 35.355
Afschrijvingen –39.937 –20.086 –60.023
Totaal Mutaties 2013 –39.937 15.269 –24.668

Stand per 31 december 2013    
Aanschafwaarde 1.364.568 321.151 1.685.719
Cumulatieve afschrijvingen –318.667 –250.926 –569.593
Boekwaarde 31 december 2013 1.045.901 70.225 1.116.126

Wijze van verwerking van kosten van herstel en kosten van groot 
 onderhoud. Kosten van herstel en kosten van groot onderhoud van de 
activa ten dienste van de exploitatie komen ten laste van de indirecte 
exploitatielasten.

Waarde voor Onroerende Zaak Belasting
De waarde van de onroerende zaken in exploitatie voor Onroerende 
Zaak Belasting bedraagt per 1 januari 2013 ¤ 159,9 miljoen (op peil-
datum 1 januari 2012 was dat 147,8 miljoen).

Verzekeringen
De onroerende zaken in exploitatie zijn per 31 december 2013 voor  
¤ 87,8 miljoen verzekerd (op indexbasis) tegen het risico van brand- 
en stormschade. Per 31 december 2012 was dat ¤ 88,1 miljoen. Het 
 kantoorpand is verzekerd voor ¤ 1.268.000,–. De inventaris is  verzekerd 
voor ¤ 138.300. De bedrijfsauto's zijn verzekerd voor ¤ 70.600,–

Vastgoedbeleggingen
Het verloop van de vastgoedbeleggingen is als volgt toe te lichten:

2.1 Commercieel vastgoed in exploitatie
Het commercieel vastgoed is per meetdatum 31-12-2013 voor 1⁄3 deel 
getaxeerd. De procentuele waardeontwikkeling van de getaxeerde 
 woningen wordt ook toegepast op de niet getaxeerde woningen.  
De taxatie is vervaardigd overeenkomstig het ‘Normblad taxatie-
rapport financiering woonruimte november 2002’, gedeponeerd bij de 
KvK te Utrecht onder nummer gv 6442.
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 Commercieel vastgoed in expolitatie
Stand per 31 december 2012  
Actuele waarde 2.488.500
Waarde 31 december 2012 2.488.500

Mutaties 2013  
mutatie actuele waarde (taxatie) 46.500
Totaal Mutaties 2013 46.500
  
Waarde 31 december 2013 2.535.000

 2013 2012
Deelneming R.K. Onroerend Goed Zeist B.V.   
Stand begin boekjaar 16.111 16.284
Mutatie in het boekjaar –45 –173
Stand per einde boekjaar 16.066 16.111

De bedrijfswaarde van het commercieel vastgoed in exploitatie 
 bedraagt per 31 december 2013 ¤ 3,2 miljoen (per 31 december 2012  
¤ 3,0 miljoen). Van bovengenoemde vhe’s is 1 woning bestemd voor 
verkoop binnen 1 jaar. De verwachte opbrengstwaarde ligt omstreeks 
1 miljoen euro. De taxatiewaarde in onverhuurde staat ligt hiermee 
in lijn. Kosten van herstel en kosten van groot onderhoud worden 
 verwerkt ten laste van de exploitatie.

Financiële vaste activa

3.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Op 3 december 2008 heeft de woningbouwvereniging een besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R.K. Onroerend Goed 
Zeist B.V. te Zeist opgericht. De woningbouwvereniging bezit 100% 
van de aandelen. Het eigen vermogen van R.K. Onroerend Goed Zeist 
B.V. bedraagt per balansdatum ¤ 16.066,–. Het jaarresultaat in 2013 is 
-/- ¤ 45,–.



jaarverslag 2013 53

Deelneming WoningNet B.V. 9.416 9.416
Totaal Deelnemingen 25.482 25.527

Het betreft hier een deelneming in WoningNet B.V. van 1000 stuks 
aandelen met een totale waarde van ¤ 11.950,00 (gestort ¤ 8.962,50) 
alsmede het oorspronkelijk als kapitaal van Stichting De Woonwinkel 
ingebrachte kapitaal zijnde ¤ 453,78.

3.2 Overige effecten

 2013 2012
Obligaties 7,5% Nederland 1993–2023 (effectief rendement: 3,36%) 453.780 453.780
Totaal Effecten 453.780 453.780

Beurswaarde van bovengenoemde effecten per balansdatum 654.352 704.677

3.3 Overige vorderingen

 2013 2012
Betalingsregeling   
Saldo 1 januari 28.936 0
Toe-/afname in het boekjaar 106.906 28.816
Rente 3.981 120
Saldo per 31 december 139.823 28.936

In het komende boekjaar te betalen aflossing (zie ook 5.6) –13.980 0
Totaal Overige vorderingen 125.843 28.936

Deze betalingsregeling heeft een langlopend karakter en loopt tot en 
met 2022. Het jaarlijks af te lossen gedeelte wordt onder kortlopende 
vorderingen verantwoord (zie 5.6).
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 2013 2012
Vastgoedbelegging ten behoeve van verkoop op korte termijn 550.000 0
Totaal Vastgoedbelegging ten behoeve van verkoop op korte termijn 550.000 0

Voorraad

4.1 Vastgoedbelegging ten behoeve van verkoop op korte termijn

Vorderingen

5.1 Huurdebiteuren
Het dalende saldo is een momentopname, maar een actief huurstand 
opvolgingsbeleid heeft gezorgd voor een verbeterende situatie ten 
opzichte van 2012.

 2013 2012
De specificatie is als volgt
Zittende huurders:   
– te vorderen huren 24.571 32.937
– te vorderen servicekosten 694 1.321
– te vorderen herstelkosten 421 433
Totaal Zittende huurders 25.686 34.691

Vertrokken huurders:   
– te vorderen huren 6.065 1.160
– te vorderen herstelkosten 0 0
Totaal Vertrokken huurders 6.065 1.160

Totaal Huurdebiteuren 31.751 35.851
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Huurachterstand
 Boekjaar  
   

Percentage
 

Bedrag
Vorig 

boekjaar
Tot en met 1 maand 46,13% 11.333 12.801
Meer dan 1 maand 11,11% 2.731 8.612
Meer dan 2 maanden 5,37% 1.319 0
Meer dan 3 maanden 0,00% 0 2.518
In behandeling bij deurwaarder 37,39% 9.188 9.006
 100,00% 24.571 32.937

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

5.2 Gemeenten

5.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen

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

 2013 2012
2013 6.065 0
2012 0 1.160
Totaal te vorderen van vertrokken huurders 6.065 1.160

 2013 2012
Woningaanpassingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning 0 818
Totaal Gemeenten 0 818

 2013 2012
Teruggaaf WAO/WI 1e halfjaar 2013 2.649 0
Omzetbelasting terug te ontvangen 3e kwartaal 2012 0 40.543
Omzetbelasting terug te ontvangen 4e kwartaal 2012 0 77.298
Totaal Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.649 117.841



56 r.k. woningbouwvereniging zeist

 2013 2012
Pensioenfonds – Af te rekenen premies 2013 1.672 0
Totaal Vorderingen ter zake van pensioenen 1.672 0

 2013 2012
Adverteerders Informatiemagazine 439 1.733
KPN Telecom BV 0 5.408
Diverse debiteuren 748 1.248
Totaal Overige vorderingen 1.187 8.389

 2013 2012
Niet vervallen rente uitgezette middelen 32.523 38.750
Betalingsregeling 12.815 0
Vooruitbetaalde assurantiepremie 2.866 2.743
Overige overlopende activa 2.104 2.871
Totaal Overlopende activa 50.308 44.364

5.4 Vorderingen ter zake van pensioenen

5.5 Overige vorderingen

5.6 Overlopende activa
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 2013 2012
Direct opvraagbaar   
Kas 236 2.789
Rekening-courant ING-Bank 719570 130.248 58.811
Rekening-courant ING-Bank 4089053 56.217 38.461
Rekening-courant ING-Bank 11211197 67.751 33.725
Rekening-courant ING-Bank 69.08.13.260 295.663 486.013
Rekening-courant ING-Bank 69.09.00.600 19.308 83.527
ING-Bank Zkl-Spaarrekening 356.072 0
ING-Bank ExtraBonus Zakenrekening 65.87.46.936 0 3.967
Totaal Direct opvraagbaar 925.495 707.293

 2013 2012
Kapitaal 867 867
Totaal Wettelijke en statutaire reserves 867 867

 2013 2012
Saldo begin boekjaar 17.224.264 13.919.855
Vrijval uit hoofde van afschrijvingen –527.567 –520.464
Rechtstreekse vermogensmutatie uit hoofde van herwaarderingen 8.316.609 2.839.712
Resultaat boekjaar –1.183.201 985.161
Saldo Overige reserves ultimo boekjaar 23.830.105 17.224.264

Liquide middelen

6.1 Liquide middelen
Er is geen Rekening-courant faciliteit door de R.K. Woningbouw-
vereniging Zeist afgesproken met een bank.

Eigen vermogen

7.1 Wettelijke en statutaire reserves
Dit betreft het verenigingskapitaal die in het beginjaar van de 
 vereniging is gestort.

7.2 Overige reserves
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 2013 2012
Voorziening onrendabele investering Dr. Schaepmanlaan   
Stand begin boekjaar 6.522.933 6.883.967
Mutatie in het boekjaar 1.045.341 –361.034
Stand per einde boekjaar 7.568.274 6.522.933

Op grond van artikel 2:390 lid 3 bw wordt het bedrag aan 
 ongerealiseerde waardestijging, ten gevolge van waardering op 
 bedrijfswaarde, indien dat vereist zou zijn toegevoegd aan een 
 herwaarderingsreserve. Per 31 december 2013 is dit bedrag  
¤ 24.104.073,–. Per 31 december 2012 was dit bedrag ¤ 16.843.529,–.
Er zijn latenties gevormd voor tijdelijke verschillen tussen 
 commer ciële en fiscale waardering van de activa (ten dienste van) 
en in exploitatie (voor zover betreffende de afwaardering naar lagere 
woz-waarde) en de leningen.

Voorzieningen
Alle voorzieningen hebben overwegend een looptijd langer dan 1 jaar.

8.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
De voorziening onrendabele investering betreft de Dr. Schaepmanlaan.

De werkelijk gemaakte kosten worden eerst in mindering gebracht op 
de voorziening, tot deze een niveau van nihil heeft bereikt, alvorens de 
kosten geactiveerd worden.

8.2 Voorziening latente belastingverplichtingen
Per 31 december 2013 bedraagt de stand van de agio op de leningen-
portefeuille ¤ 162.594 (per 31 december 2012 ¤ 161.522).
Ter zake van de stand van de agio per 31 december 2013 is een latente 
vennootschapsbelastingschuld opgenomen van ¤ 40.649 (Vpb-tarief 
25%).

De belastinglatentie heeft betrekking op het volgende waarderings-
verschil tussen de jaarrekening en de door de fiscus gehanteerde 
maatstaven voor de waardering:
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 Commercieel Fiscaal Verschil
Afwaardering naar lagere WOZ-waarde 0 18.211.900 18.211.900
Agio leningen o/g 0 162.594 162.594
Fiscaal hogere waardering per 31 december 2013 0 18.374.494 18.374.494

De voorziening voor latente belastingen bedraagt 25 % van de fiscale hogere 
waardering per 31-12-2013

      
4.593.624

Voorziening voor latente belastingverplichtingen per 1 januari  2.615.381 40.113
Mutatie latente belastingen in het boekjaar  1.978.243 2.575.268
Voorziening voor latente belastingverplichtingen per 31 december  4.593.624 2.615.381

Actieve belastinglatentie uit hoofde van compensabele verliezen en het verschil tussen 
commerciële en fiscale waardering de mva t.d.v. exploitatie en commercieel te verkopen 
vastgoed.

  
 

 
 

 
 

Latente belastingvorderingen per 1 januari  2.303.858 158.039
Mutatie latente belastingen in het boekjaar  1.523.085 2.145.819
Latente belastingvorderingen per 31 december  3.826.943 2.303.858

Gesaldeerd bedraagt de voorziening latente belastingverplichting  766.681 311.523

8.3 Overige voorzieningen
In 2013 is er geen gebruik gemaakt van de voorziening Individuele 
loopbaanontwikkeling.

 2013 2012
Stand begin boekjaar 24.352 21.291
Toevoeging in het boekjaar 0 3.061
Mutatie in het boekjaar 0 0
Stand per einde boekjaar 24.352 24.352
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 2013 2012
Stand per 1 januari 21.441 609.162
Af: Reguliere aflossingen –1.805 –1.724
Af: Vervroegde aflossing –19.636 –585.997
Stand per 31 december 0 21.441

In het komende boekjaar te betalen aflossing (zie ook 9.1) 0 –1.805
Totaal Leningen overheid 0 19.636

 2013 2012
Stand per 1 januari 21.562.443 21.139.830
Bij: Nieuw opgenomen geldleningen 3.279.751 1.300.000
Bij: Correctie op aflossingen voorgaande jaren 0 192
Af: Reguliere aflossingen –4.126.293 –877.579
Stand per 31 december 20.715.901 21.562.443

In het komende boekjaar te betalen aflossing (zie ook 10.1) –2.087.850 –842.153
Totaal Leningen kredietinstellingen 18.628.051 20.720.290

Langlopende schulden

9.1 Leningen overheid
Op 15 oktober is het schuldrestant van drie, bij de gemeente Zeist 
 afgesloten, geldleningen vervroegd afgelost. Het betreft een extra 
 aflossing voor een bedrag van ¤ 19.636.
Ten gevolge van deze aflossing heeft R.K. Woningbouwvereniging 
Zeist geen leningen overheid meer in portefeuille.

Het verloop van de leningen overheid is als volgt:

9.2 Leningen kredietinstellingen
Er is in 2013 een nieuwe lening opgenomen. Enerzijds ter  voldoening 
van de leningen overheid, anderzijds gedeeltelijk om de liquide 
 tekorten, die ontstaan zijn door de verbouwing van de Choisyschool, 
te dekken.

Het verloop van de leningen kredietinstellingen is als volgt:
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Marktwaarde geldleningen
De nominale waarde van de geldleningen bedraagt per 31 december 
2013 ¤ 20.715.901,–.
De marktwaarde (rentabiliteitswaarde) van de geldleningen bedraagt 
per 31 december 2013 ¤ 19.575.072,–.
Het verschil tussen nominale waarde en marktwaarde (rentabiliteits-
waardecorectie tegen 5,25%) bedraagt per balansdatum ¤ 1.140.829,–.

Rentevoet en aflossingssysteem
De gemiddelde rentevoet van de, langer dan één jaar, uitstaande 
 leningen overheid en kredietinstellingen bedraagt circa 3,72 %  
(2012: circa 4,57 %).
De leningen o/g worden afgelost op basis van het annuïteitensysteem, 
met uitzondering van 2 geldleningen waarop gedurende de looptijd 
niet wordt afgelost. Deze worden aan het einde van de looptijd van  
10 respectievelijk 8 jaar volledig afgelost.
Van de leningen o/g hebben 2 leningen een looptijd van 5 jaar of 
 korter. De schuldrest op balansdatum van deze geldleningen bedraagt  
¤ 1.534.195. De overige geldleningen met een resterende looptijd langer 
dan 5 jaar hebben op balansdatum een schuldrest van ¤ 19.181.706.
Anders dan de wsw-borging (maart 2014) werd er geen pand- of 
 hypotheekrecht (zie pagina 29) tot zekerheid gesteld voor ontvangen 
 leningen. Van het totaal der langlopende schulden vervalt een bedrag 
van circa ¤ 884.990 in het volgende boekjaar.
Alle geldleningen zijn afgesloten met borgstelling van het Waarborg-
fonds Sociale Woningbouw. In 2013 is rj-uiting 2013–15 toegepast,  
hetgeen geen invloed op de  jaarrekening heeft gehad.

Geldleningen met uitgestelde storting
Stortingsdatum Geldgever Hoofdsom Soort Rente
16-01-2014 NWB Bank 1.202.860 Fixe 3,53%

9.3 Overige langlopende schulden

 2013 2012
Ontvangen waarborgsommen 46.612 49.136
Rente waarborgsommen 27.795 27.434
Totaal Overige schulden 74.407 76.570
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Deze uit hoofde van de huurovereenkomst van huurders ontvangen 
waarborgsommen dienden als eerste zekerheid voor de voldoening 
van eventueel verschuldigde mutatiekosten en achterstallig 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 
2013 ¤ 113,08. (31 december 2012: ¤ 116,44). Aan de waarborgsommen is 
over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 3% (2012: 3%) samen-
gestelde intrest toegevoegd. De waarborgsom inclusief rente wordt bij 
 beëindiging van de huurovereenkomst verrekend.

Kortlopende schulden

10.1 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)

 2013 2012
Aflossing geldleningen o/g komend boekjaar 2.087.850 843.958
Totaal Schulden aan kredietinstellingen 2.087.850 843.958

 2013 2012
De specificatie is als volgt   
Overige leveranciers 223.750 186.581
Totaal Schulden aan leveranciers 223.750 186.581

 2013 2012
Saldo Rekening-courant R.K. Onroerend Goed Zeist B.V. –1.887 –1.887
Totaal Schulden aan groepsmaatschappijen  
waarin wordt deelgenomen

 
–1.887

 
–1.887

10.2 Schulden aan leveranciers

10.3 Schulden aan groepsmaatschappijen waarin wordt deelgenomen
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10.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen

10.5 Schulden ter zake van pensioenen

10.6 Overige kortlopende schulden

10.7 Overlopende passiva

 2013 2012
Te betalen Loonheffing 24.943 30.758
Te betalen Omzetbelasting 142.201 0
Totaal Belastingen en premies sociale verzekeringen 167.144 30.758

 2013 2012
Pensioenpremies 0 9.376
Totaal Pensioenpremies 0 9.376

 2013 2012
Erfpacht complex 10 2e helft 2013 7.788 7.598
Te restitueren Waarborgsommen 685 1.048
Verplichting verhuisvergoedingen complex 3 – Kievitlaan 0 879
Diversen 78.378 0
Totaal Overige schulden 86.851 9.525

 2013 2012
Nog niet vervallen rente 313.057 359.328
Belastingdienst Huurtoeslag januari 0 24.484
Nog te verrekenen servicekosten huurders 109.066 99.503
Verplichting opgebouwde vakantierechten 18.561 16.154
Vooruitontvangen huur 88.794 42.599
Overlopende posten fusie Ons Huis 0 14.373
Overige (m.n. Accountantscontrole 2013) 27.976 68.466
Totaal Overlopende passiva 557.454 624.907
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Fiscale eenheid
De R.K. Woningbouwvereniging Volkshuisvesting vormt voor de 
vennootschapsbelasting en omzetbelasting een fiscale eenheid met 
dochteronderneming R.K. Onroerend Goed Zeist B.V. en is daarmee 
hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden die voortvloeien uit deze 
fiscale eenheid. Het fiscale nummer is nl 0028677596.

Aangegane verplichtingen
Ten aanzien van project Dr. Schaepmanlaan is voor de eerste fase een 
opdracht aan de aannemer verstrekt.

Negatieve hypotheekverklaring
Als gevolg van teruglopende huurinkomsten heeft één huurder 
 verzocht om tijdelijke verlaging van de te betalen huursom. De over-
eengekomen periode is 1 jaar. In de negen jaren daarna zal de in het 
eerste jaar verkregen korting worden terugbetaald zodat aan het 
einde van de looptijd de overeengekomen huursom geheel betaald zal 
zijn. Ter verkrijging van zekerheid met betrekking tot deze betalings-
regeling is een negatieve hypotheekverklaring ten behoeve van de 
verhuurder door de huurder afgegeven. Deze verklaring voorziet erin 
dat de huurder niet zonder toestemming van de verhuurder zakelijke 
rechten mag verhypotheken noch mag vervreemden. De regeling is 
notarieel vastgelegd in de zomer van 2013.

Voorwaardelijke verplichtingen aan het Waarborgfonds  
Sociale Woningbouw
Vanwege de door het Waarborgfonds gegarandeerde leningen met 
een oorspronkelijk bedrag van ¤ 27,6 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 ten hoogste  
¤ 692.825 zijn (obligo).

Verplichtingen
Financiële verplichtingen, voortvloeiend uit de erfpacht van  complex 
10. De erfpacht duurt tot en met 31 december 2038.  
De jaarlijkse erfpachtcanon bedraagt ¤ 15.387 (prijspeil 2013) en wordt 
jaarlijks verhoogd met het huurverhogingspercentage zoals dat 
door het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt voorgeschreven. 
Onderstaande, in 2013 begrote, onderhoudswerkzaamheden zullen in 
2014 worden uitgevoerd:

  Begrote 
kosten

Complex  9 – Herstel kitwerk en goten berging 22.000
Complex 10 – Buitenschilderwerk 4.846
Complex 15 – Schilderwerk 19.639
Complex 18 – Buitenschilderwerk 48.225
Totaal Overlopende onderhoudskosten 94.710

Saneringsheffing Centraal Fonds Volkshuisvesting
De kosten van saneringen worden betaald uit een saneringsfonds dat 
door alle corporaties wordt gevuld via de saneringsheffing en door 
het cfv wordt beheerd. Voor de bijdrageheffing voor saneringssteun 
is in het Besluit Centraal Fonds Volkshuisvesting de mogelijkheid 
 opgenomen om jaarlijks maximaal 5% van de totale jaarhuur van de 
woongelegenheden van alle corporaties te heffen. Voor de jaren 2014 
t/m 2018 wordt jaarlijks rekening gehouden met te betalen sanerings-
heffing volgens onderstaand tabel:

Jaar Percentage Bedrag
2014 3,5% 211.000
2015 2,0% 134.000
2016 2,0% 134.000
2017 1,0% 77.000
2018 1,0% 77.000
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Borgstelling Waarborgfonds Sociale Woningbouw
conform artikel 30 Reglement van Deelneming
Op 4 oktober 2013 deed het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
een oproep aan al haar deelnemers, om over te gaan tot een onher-
roepelijke volmacht als bedoeld in het Reglement van Deelneming.
Artikel 30 van dit Reglement van Deelneming regelt dat R.K. Woning-
bouwvereniging 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 onvoor-
waardelijke 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 wordt de akte van volmacht gepasseerd bij 
 notariskantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag.  
Het ingebrachte onderpand heeft een woz-waarde van ¤ 158.286.000.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 2013

Bedrijfsopbrengsten

11.1 Huuropbrengsten

 2013 2012
Woningen en woongebouwen 5.211.279 4.995.940
Onroerende zaken, niet zijnde woningen 362.031 214.086
 5.573.310 5.210.026

Af: Huurderving wegens leegstand 20.269 12.483
Totaal Huuropbrengsten 5.553.041 5.197.543

De toename van de huurderving wegens leegstand wordt grotendeels 
veroorzaakt doordat woningen in het te renoveren complex  
Dr. Schaepmanlaan langer leeg staan voordat ze opnieuw kunnen 
 worden verhuurd.

De huurprijzen zijn bij aanvang van de exploitatie door de  overheid 
vastgesteld. Daarna zijn zij onderworpen aan de overheids-
voorschriften inzake:
W  de algemene jaarlijkse huurverhoging
W  huurverhoging bij woningverbetering

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

a. De algemene huurverhoging per 1 juli 170.276
b. Huurharmonisatie 38.339
c. In exploitatie nemen kinderdagverblijf Choisyweg (complex 19) 144.088
Totaal Hogere huuropbrengst woningen, woongebouwen en VHE’s niet zijnde woningen 352.703
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11.2 Opbrengsten servicecontracten

 2013 2012
Overige zaken, leveringen en diensten 384.252 385.823
Contributies 559 596
 384.811 386.419
Af: Vergoedingsderving wegens leegstand 1.023 358
Totaal Opbrengsten servicecontracten 383.788 386.061

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.

11.3 Geactiveerde productie eigen bedrijf

11.4 Overige bedrijfsopbrengsten

 2013 2012
Geactiveerde kosten Dr. Schaepmanlaan 37.660 15.634
Geactiveerde kosten Choisyweg 0 18.536
Totaal Geactiveerde productie eigen bedrijf 37.660 34.170

 2013 2012
Vergoedingen voor algemeen beheer en administratie   
– Afsluiten huurcontract 2.111 1.269
– Administratiekosten woonvergunningen 4.898 2.895
– Overige algemeen beheeropbrengsten 75.834 75.449
– Dienstverlening VVE 2.966 2.893
– Verhuur Parochiezaal 3.912 3.669
– Opstelruimte telecomapparatuur 11.285 10.993
Overige exploitatiebaten 12.005 18.143
Totaal Overige bedrijfsopbrengsten 113.011 115.311

De opbrengsten zijn in Nederland gerealiseerd en meer specifiek in de 
gemeente Zeist.
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 2013 2012
Sociaal vastgoed in exploitatie 1.623.227 1.538.560
Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 60.022 71.501
Totaal Afschrijvingen immateriële vaste activa  
en vastgoedportefeuille

 
1.683.249

 
1.610.061

 2013 2012
Mutatie bedrijfswaarde complex  3 – Kievitlaan –18.791 –19.543
Mutatie bedrijfswaarde complex  7 – Schermerslaan 0 –407.779
Mutatie bedrijfswaarde complex  8 – De Clomp 5.987 0
Mutatie bedrijfswaarde complex 10 – Dahliastraat –189.829 –49.953
Mutatie bedrijfswaarde complex 14 – Oranjerie –66.733 –119.447
Mutatie bedrijfswaarde complex 15 – Maria Oord –345.029 –155.432
Mutatie bedrijfswaarde complex 18 – De Driest –233.317 14.700
Mutatie bedrijfswaarde complex 23 – Ons Huis 118.972 28.723
Toevoeging voorziening onrendabele top Dr. Schaepmanlaan 1.959.847 0
Mutatie waarde complex in aanbouw Rozenheuvel 296.652 0
Tussentelling mutatie bedrijfswaarde 1.527.759 –708.731
Waardeverandering commercieel vastgoed  
op basis van recente taxatie

 
–46.500

 
85.750

Totaal Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 1.481.259 –622.981

Bedrijfslasten

12.1 Afschrijvingen immateriële vaste activa en vastgoedportefeuille

12.2 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Onder deze post worden de waarde mutaties opgenomen van de 
 materiele vaste activa. Het betreft hier mutaties in bedrijfswaarde 
 (sociaal vastgoed) respectievelijk marktwaarde (commercieel 
 vastgoed). Ook is onder deze post de mutatie in de onrendabele top 
inzake het renovatieproject Dr. Schaepmanlaan opgenomen.  
Oorspronkelijk was voor dit project een onrendabele top  berekend van 
¤ 7.025.153,–.

Voortschrijdend inzicht in de te verwachten  stichtingskosten en 
 programmawijziging doordat woningen bedoeld voor de verkoop 
in de huurvoorraad worden opgenomen alsmede de verwachte 
 verhuurderheffing zijn er de oorzaak van dat het  onrendabele deel  
van de  investering naar verwachting ¤ 8.985.000,– zal bedragen.  
Hiervoor wordt de Voorziening onrendabele investering  
Dr. Schaepmanlaan in het boekjaar verhoogd met ¤ 1.959.847,–.
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12.3 Erfpacht

 2013 2012
R.K. Parochie St. Joseph 15.387 15.026
Totaal Erfpacht 15.387 15.026

 2013 2012
Salarissen 451.385 508.815
Totaal Lonen en salarissen 451.385 508.815

 2013 2012
Sociale lasten (exclusief pensioenlasten) 67.480 68.265
Totaal Sociale lasten 67.480 68.265

De woningen van complex 10 – Dahliastraat zijn gebouwd op door 
 de R.K. Parochie St. Joseph voor een periode van vijftig jaar  
(t/m 31 december 2038) in erfpacht gegeven grond. Het jaarlijks  
te betalen bedrag wordt steeds verhoogd met het percentage  
van de  minimale huursomstijging.

12.4 Lonen en salarissen

12.5 Sociale lasten

 2013 2012
Pensioenlasten 86.527 85.922
Totaal Pensioenlasten 86.527 85.922

12.6 Pensioenlasten
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Gemiddeld aantal fte in het boekjaar 2013 2012 
–  Administratief/beheer (incl. tijdelijke vervanging  

als gevolg van zwangerschap)
 

3,9
 

2,8
– Directie 1,0 1,0
– Beleid 1,2 1,3
– Technisch 2,0 2,0
– Algemene dienst 1,1 1,1
 9,3 8,3

Het gemiddeld aantal fte in het boekjaar bedraagt 8,2 8,4

Aantal werknemers
Het aantal werknemers ultimo boekjaar bedraagt in fte: 9,3  
(in 2012: 8,3). De indeling is als volgt:

Voor de bezoldiging van de directeur/bestuurder van de R.K. Woning-
bouwvereniging kwam in 2013 een bedrag van ¤ 117.513,– ten laste van 
de R.K. Woningbouwvereniging.
De bezoldiging voldoet aan de ‘overgangsregeling’ van de  
Wet  normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-
publieke sector (wnt).
Er bestaan verschillen in de definitie van beloning tussen de wnt 
en bw 2. Op grond van artikel bw 2:383 lid 1, laatste volzin, is de 
 vermelding van de directiebeloning (volgens de definitie van bw 2) 
achterwege gebleven.

Bezoldiging volgens definitie wnt 2013 2012
Vast jaarinkomen inclusief 8% vakantietoeslag  
en andere vaste inkomenscomponenten

 
83.035

 
0

Fiscale bijtelling voor de ter beschikking gestelde auto 7.849 0
Af: Eigen bijdrage voor de auto 123 0
Andere beloningen 0 0
Werkgeversdeel van enkele premies (sociale) verzekeringen 8.982 0
Totaal Beloning 0 99.743
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2013 2012
Belastbare vaste onkostenvergoeding 0 0
Belastbaar deel kilometervergoeding eigen auto > € 0,19 0 0
Overige belastbare variabele kostenvergoedingen 0 0
Belastbare vergoedingen bij toepassing werkkostenregeling 0 0
Totaal Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 0 0

Werkgeversaandeel pensioen spw 14.448 0
Werkgeversaandeel premie vroegpensioen ovp/vpl 3.322 0
Totaal Voorzieningen beloningen betaalbaar op termijn 0 17.770
Totaal Bezoldiging volgens definitie wnt 0 117.513 

Voor de bezoldiging van commissarissen van de R.K. Woningbouw-
vereniging kwam in 2013 een bedrag van ¤ 21.000,– ten laste van de 
R.K. Woningbouwvereniging. Eén lid van de RvC ontvangt alleen 
een onkostenvergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten per 
 vergadering. In het jaar 2013 is aan hem een bedrag van ¤ 3.965,– 
aan  onkostenvergoedingen uitbetaald. De bezoldiging van de 
 commis sarissen van de woningbouwvereniging is exclusief btw en 
ziet er als volgt uit:

De honorering van de commissarissen voldoet aan de staffel  
van de vtw.

 
Naam

 
Functie

 
Beloning

Onkosten 
vergoeding

 
Totaal

A.J. van der Weijden-Klinkers Voorzitter RvC 7.260 0 7.260
A.J. Roelofs Vice-voorzitter RvC 0 3.965 3.965
Mr. N.A. Aalbers Lid RvC 5.000 0 5.000
Ir. W.M. de Groot Lid RvC 6.050 0 6.050
Ir. A.C. Hopmans Lid RvC 5.000 0 5.000
Totaal Bezoldiging  23.310 3.956 27.275
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 2013 2012
Kosten klachten-/mutatieonderhoud 574.019 535.965
Kosten cyclisch onderhoud 559.721 460.074
Totaal Onderhoudslasten 1.133.740 996.039

12.7 Onderhoudslasten

12.8 Leefbaarheid

 2013 2012
Kosten wijkgericht werken 21.000 21.056
Kosten bewonerszaken 8.321 11.026
Overige kosten leefbaarheid 6.160 14.865
Totaal Leefbaarheid 35.481 46.947

12.9 Lasten servicecontracten

 2013 2012
Verzekeringen 9.012 8.170
Kook- en stookgas 147.688 145.221
Schoonmaakkosten 78.901 78.697
Overige servicekosten 135.033 140.580
Totaal Lasten servicecontracten 370.634 372.668

12.10 Overige bedrijfslasten

 2013 2012
Directe kosten   
Belastingen 286.670 288.190
Verzekeringen 27.361 21.726
Contributie landelijke federatie 9.383 11.890
Verhuurderheffing 20.723 0
Bijdrage ontwikkeling Beukbergen 210.574 0
Saneringsheffing Centraal Fonds 198.675 0
Bijdrage Centraal Fonds 0 19.134
Overige exploitatiekosten 45.404 25.594
Totaal Directe kosten 798.790 366.534
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Onder overige exploitatiekosten is een bedrag van ¤ 3.559,– (in 2012  
¤ 1.845,–) verantwoord aan sponsorbijdragen. Het betreft hier sponso-
ring van instanties die rechtstreeks verband houden met de doelgroep 
in het kader van bbsh van R.K. Woningbouwvereniging Zeist, dan wel 
maatschappelijke instellingen welke een noodzakelijke functie in onze 
regio vervullen.

 2013 2012
Huisvestingskosten 23.260 23.693
Totaal Huisvestingskosten 23.260 23.693

Huisvestingskosten

 2013 2012
Vergoedingen RvC 23.310 21.750
Aansprakelijkheidsverzekering RvC 1.452 5.049
Totaal Kosten Raad van Commissarissen 24.762 26.799

 2013 2012
Overige personeelskosten2 102.904 40.626
Toevoeging Voorziening individuele loopbaanontwikkeling 0 3.061
Totaal Overige personeelskosten 102.904 43.687

Kosten Raad van Commissarissen

Overige personeelskosten

2. De stijging van de overige personeelskosten wordt met name 
 veroorzaakt doordat onder deze post de kosten van een freelance 
 medewerker worden verantwoord.
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 2013 2012
Exploitatiekosten inventaris en vervoermiddelen 26.934 22.524
Kantoorkosten 48.449 51.829
Advieskosten 8.197 29.746
Kosten accountant* 70.992 88.085
Kosten huuradministratie en automatisering 83.186 79.712
Kosten WoningNet 4.922 10.669
Kosten fusie met Bouwvereniging Ons Huis 327 10.337
Bestuurskosten Bouwvereniging Ons Huis 0 14.500
Overige algemene kosten Bouwvereniging Ons Huis 0 3.020
Overige algemene kosten 25.491 23.375
Subtotaal 268.498 333.797

Nagekomen posten –2.535 0
Totaal Overige bedrijfslasten 1.215.679 794.510

Algemene kosten

* Toelichting kosten accountant:

2013 2012
Met betrekking tot R.K. Woningbouwvereniging Zeist     
– Totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2011  0  17.439
– Totale honoraria voor interim controle van de jaarrek. 2012  22.530  8.143
– Totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2013  29.275  0
– Totale honoraria voor andere controleopdrachten  2.654  18.576
– Honoraria voor adviesdiensten op fiscaal terrein     
 W Fiscale aangiften 23.295  15.966  
 W Overige fiscale adviezen 3.113  8.243  
 W Totale honoraria voor adviesdiensten op fiscaal terrein  26.408  24.209
Totaal Kosten accountant m.b.t.  
R.K. Woningbouwvereniging Zeist

   
80.867

 
 

 
68.367
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2013 2012
Met betrekking tot Bouwvereniging Ons Huis     
– Totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2011  –9.875  17.818
– Totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2010    0
– Totale honoraria voor andere niet-controlediensten    1.900
Totaal kosten accountant m.b.t. Bouwvereniging Ons Huis  –9.875  19.718

Totaal Kosten accountant  70.992  88.085

Accountantskosten met factuurdatum 2013 t.b.v. art. 2:382a BW     
Onderzoek van de jaarrekening  40.781   
Andere controlewerkzaamheden  1.725   
Adviesdiensten op fiscaal terrein  0   
Andere niet-controle diensten  5.234   
  47.740   

13.1 Gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille

 
 

 
–527.567

 
 

 
–520.464

Wanneer de bedrijfswaarde van een complex hoger is dan de boek-
waarde impliceert dit dat het betreffende complex in de toekomst 
een positief exploitatieresultaat zal hebben. Wanneer dit resul-
taat op dat moment nog niet is gerealiseerd wordt dit toegevoegd 
aan de  herwaarderingsreserve (in deze jaarrekening wordt die niet 
 gespecificeerd maar valt onder overige reserves). Jaarlijks wordt een 
gedeelte van het positieve exploitatieresultaat gerealiseerd.  
Het vrijgevallen bedrag wordt onder de post Gerealiseerde waarde-
veranderingen vastgoedportefeuille verantwoord.

14.1 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren  
en van effecten

 2013 2012
Obligaties 7,5% Nederland 1993–2023 33.898 33.898
 33.898 33.898
Af: Bewaar- en administratiekosten 611 630
Totaal Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa 
behoren en van effecten

 
33.287

 
33.268
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14.2 Andere Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

14.3 Rentelasten en soortgelijke kosten

 2013 2012
Liquide middelen   
– Rentebaten liquide middelen 6.655 8.476
– Overige rentebaten 7.521 4.845
Totaal Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 14.176 13.321

 2013 2012
Langlopende schulden   
– Rente leningen overheid 726 3.618
– Rente leningen kredietinstellingen 942.009 1.004.460
– Rente waarborgsommen 2.182 2.005
Totaal Rentelasten en soortgelijke kosten 944.917 1.010.083

15.1 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

2013 2012
Toelichting belastingen in de winst- en verliesrekening   
De belasting op de winst kan als volgt worden gespecificeerd:   
– Latente belasting, bate –1.523.085 –2.145.819
– Latente belasting, last 1.978.243 2.575.268
 455.158 429.449
   
Teruggave VPB boekjaar 2010 –95.210 0
Totaal Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 359.948 429.449
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2013 2012
Resultaat vóór belasting volgens jaarrekening  –823.208  1.414.783
     
Fiscaal vrijgestelde resultaatbedragen 203.075  22.496  
Tijdelijke waarderingsverschillen 2.546.391  378.880  
Investeringsaftrek –9.255  0  
  2.740.211  401.376
  1.917.003  1.816.159
     
Afwaardering naar lagere WOZ-waarde  5.994.897  10.300.000
Toevoeging fiscale Herbestedingsreserve  0  0
Belastbaar bedrag  0  –8.483.841 
     
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  359.948  0

Het vigerende belastingtarief bedraagt 25%. De effectieve belasting-
druk over 2013 bedraagt: 45%. Het verschil tussen het vigerende tarief 
en de effectieve belastingdruk wordt met name veroorzaakt door 
het effect van de fiscaal vrijgestelde resultaatbedragen en tijdelijke 
 waarderingsverschillen, alsmede de afboeking naar lagere  
woz-waarde. Door toepassing van investeringsaftrek wordt de 
 belastingdruk verlaagd.

 2013 2012
R.K. Onroerend Goed Zeist B.V. –45 –173
Totaal Resultaat deelnemingen –45 –173

15.2 Resultaat deelnemingen

Overige gegevens
In de statuten van R.K. Woningbouwvereniging Zeist is geen bepaling 
opgenomen met betrekking tot de resultaatbestemming.  
Het jaarresultaat wordt ten bate/ten laste van de Overige reserve 
gebracht.
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Gegevens woningbezit 2013 2012 2011 2010 2009
Aantal verhuureenheden in exploitatie      
– Woningen/woongebouwen 893 893 845 845 845
– Garages/carports 50 50 50 51 51
– Bedrijfsruimten 9 10 9 9 9
Totaal Aantal verhuureenheden  
in exploitatie

 
952

 
953

 
904

 
905

 
905

Gemiddelde verzekerde waarde per woning 102.000 99.000 88.000 93.500 93.100
Gemiddelde grondslag onroerende  
zaakbelasting per woning

 
156.000

 
166.000

 
193.000

 
193.700

 
193.400

Mutaties in het woningbezit      
– Aantal opgeleverd – – – – – 
– Aantal uit fusie verkregen – 48 – – – 
– Aantal uit exploitatie – – – – – 
– Aantal verkocht – – – – – 
– Aantal gesloopt – – – –  –

Aantal woningen naar huurprijsklasse      
– Laag 87 183 139 150 157
– Overig 806 710 706 695 688

Kwaliteit      
– Aantal reparatieverzoeken 1.203 1.049 1.120 1.148 1.102
– Totaal Kosten onderhoud per woning 1.270 1.115 1.871 1.188 1.699

Prijs/kwaliteitsverhouding      
– Gemiddeld aantal punten WWS 151,18 151,59 131,89 134,23 134,23
– Gemiddelde netto-huurprijs 5.967 5.963 5.535 5.445 5.397

Het verhuren van woningen      
– Mutatiegraad 6,38 4,14 5,54 4,62 8,64
– Huurachterstand in % 0,40 0,63 0,52 0,65 0,63
– Huurderving 0,33 0,24 0,28 0,11 0,28

Kengetallen over de afgelopen 5 jaar per ultimo boekjaar
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Kengetallen over de afgelopen 5 jaar per ultimo boekjaar

 2013 2012 2011 2010 2009
Financiële continuïteit      
– Solvabiliteit 44,1 35,2 31,7 27,8 38,3
– Loan to value 36,0 46,0 50,0 53,0 60,0
– Current ratio 0,50 0,55 0,55 0,73 0,94
– Rentabiliteit eigen vermogen –5,0 5,7 –15,3 –72,4 –10,8
– Rentabiliteit vreemd vermogen 3,1 3,2 3,9 4,1 5,3
– Rentabiliteit totaal vermogen –0,4 4,1 –2,2 –17,2 –0,9
– Interne financiering per woning 24.258 15.116 14.329 11.745 15.423
– Cash flow per woning –340 5.389 –939 736 474

Balans en winst- en verliesrekening      
– Eigen vermogen per woning 26.686 19.289 16.474 14.124 18.169
– Totaal opbrengsten per woning 6.817 6.420 6.515 6.316 6.218
– Kapitaalslasten per woning 3.622 3.578 3.744 4.739 4.877
– Overige bedrijfslasten per woning 3.764 2.635 3.708 3.467 4.250
– Renteresultaat per woning 676 642 619 584 638

Personeelsbezetting      
– Algemene beheerzaken 2,9 3,0 3,0 2,8 2,2
– Verhuur- en bewonerszaken 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
– Financieel-economische zaken 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3
– Onderhoud 2,2 2,3 2,4 3,6 2,4
– Algemene dienst 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2
Totaal formatieplaatsen per 1.000 woningen 9,3 9,5 9,8 10,7 10,1
Werkelijk aantal personeelsleden  
per 1.000 woningen

 
11,2

 
11,3

 
11,8

 
11,9

 
10,7
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Ondertekening jaarstukken 2013
Het bestuur van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist verklaart dat 
alle middelen in het verslagjaar zijn besteed in het belang van de 
volkshuisvesting.

Aldus vastgesteld d.d. 19 mei 2014

Zeist,

Mr. C.H. Schuurmans
Directeur/bestuurder

Het besluit van het bestuur, om de jaarstukken 2013 vast te stellen, is 
door de Raad van Commissarissen in hun vergadering van 19 mei 2014 
goedgekeurd.

Mevrouw A.J. van der Weijden-Klinkers
Voorzitter

Mevrouw mr. N.A. Aalbers
Lid

De heer ir. W.M. de Groot
Lid

De heer ir. A.C.M. Hopmans
Lid

De heer A.J. Roelofs
Lid

Zeist, 19 mei 2014
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Deel 3 – Overige gegevens
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