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VERSLAG VAN DE DIRECTIE 

Bouwen op een stevig fundament 

Met trots presenteren wij u het jaarverslag 2017 van de RKWBV. Het verslag geeft een 

waarheidsgetrouw beeld over hoe onze organisatie in dit verslagjaar heeft bijgedragen aan de 

maatschappelijke doelstellingen die wij nastreven. Zoals te doen gebruikelijk, is dit document 

verdeeld in drie delen: een bestuursverslag, de jaarrekening en de controleverklaring van de 

accountant. 

Zonder een degelijke financiële basis kunnen wij onze doelstellingen op lange termijn niet behalen. 

Achter de schermen werken wij dagelijks aan kostenreductie en kwaliteitsverhoging. Dat geldt 

evenzo voor het op orde hebben en houden van de administratieve organisatie en de interne 

beheersing van alle bedrijfsprocessen. Wij constateren dat de dalende trend van bedrijfslasten in 2017 

doorzet. Het geeft vertrouwen dat de financiële onderlegger, ook op termijn, sterk genoeg is om de 

doelstellingen die wij ons gesteld hebben, ook te kunnen realiseren. In het tweede deel van het 

jaarverslag leest u er meer over.  

Gewoon dichtbij, is de titel van het ondernemingsplan dat de RKWBV samen met zijn stakeholders en 

huurders in 2017 opstelde. Het is de routekaart die onze corporatie gebruikt in de periode tot en met 

2021. De RKWBV heeft in verhouding tot zijn bescheiden omvang, grote ambities. Wij kiezen ervoor 

om in de komende periode meer betaalbare woningen aan de sociale voorraad toe te voegen. Hiermee 

leveren wij een serieuze bijdrage aan de grote vraag naar sociale, betaalbare huurwoningen in Zeist.  

De uitgebreide consultatie onder onze huurders wees uit dat er behoefte is om verduurzaming hoog op 

onze agenda te zetten. Natuurlijk zetten wij de verduurzaming van de bestaande voorraad voort 

zodat in 2021 onze woningvoorraad gemiddeld op label B zit. Maar als de mogelijkheid zich aandient 

om de verduurzaming te versnellen, dan doen wij dat. Het is om deze reden dat in het najaar het 

strategisch voorraadbeleidsplan hierop is aangepast. Er ligt nu een routekaart richting 2050 waarop, 

per complex, de maatregelen zijn opgenomen om de CO² neutrale situatie in 2050 te bereiken. De 

mogelijkheid om het proces te versnellen als de gelegenheid zich voordoet (hetzij om financiële, hetzij 

om technische redenen) is eveneens in het beleid opgenomen. Natuurlijk zal dat leiden tot een 

versnelde bijdrage aan de CO² reductie, maar ook de woonlasten kunnen hierdoor afnemen.  

In goed overleg met HBV Prisma heeft de RKWBV de verhoging van de huur dit jaar zeer gematigd 

aangepast. De inflatievolgende huurverhoging (0,3%) past in onze visie dat wij betaalbare woningen, 

onder de sociale huurgrens, blijven aanbieden. Wij zijn er trots op dat wij een verdere daling van de 

huurachterstand hebben bewerkstelligd. In 2017 zijn wij weer op het ‘pre-crisis’ niveau aangekomen. 

Van huisuitzettingen is ook in dit jaar geen sprake geweest. Wij schrijven dit succes toe aan ons 

sociale incassobeleid.  

Community building is in 2017 tot een speerpunt van het beleid benoemd. We hebben gemerkt dat 

het mee laten doen - en mee laten denken-  van bewoners zichtbaar bijdraagt aan leefbare buurten. 

Wij gaan hier mee door en willen de komende jaren dit beleid verder concretiseren en intensiveren. 
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2017 legde niet alleen op het gebied van het ondernemingsplan een fundament en een ambitie neer. 

Ook werden verschillende verduurzamingsprojecten opgestart. In het gezamenlijk project met 

Woongoed Zeist zullen wij in 2018 de eengezinswoningen in de Verzetswijk verduurzamen. Ook de 

eengezinswoningen in Couwenhoven krijgen een verduurzamende ‘make-over’. Voor de RKWBV 

betekent dit, dat in een jaar, 15% van onze totale voorraad aanzienlijk zal zijn verduurzaamd. 

De bestuurlijke en ambtelijke samenwerking met de gemeente Zeist is zeer constructief te noemen. 

Dat was niet alleen te merken aan de soepele wijze waarop de prestatieafspraken, in gezamenlijkheid 

met de huurderorganisaties, tot stand kwamen. De huisvestingsopgave van de gemeente Zeist 

resulteerde ook in de inzet van meer ambtelijke ondersteuning. Het feit dat de RKWBV ruimschoots 

voldeed aan de huisvesting van statushouders, werd ook door de gemeente gewaardeerd.  

Het was prettig om de nieuwe voorzitter van Aedes, de heer Marnix Noorder, te verwelkomen bij de 

RKWBV. In een open gesprek bespraken de voorzitter van de RvC en de bestuurder de Zeister 

situatie en de uitdagingen waar kleinere corporaties mee te maken hebben.  

Eind december werd de RKWBV door de inspecteurs van het ILT bezocht. Sinds 2017 brengt de ILT 

jaarlijks een bezoek aan de verschillende corporaties om te spreken over de wijze waarop de 

governance is ingericht. Het is prettig te constateren dat de ILT inspecteurs de wijze van inrichting en 

beleving van de governance in onze organisatie positief beoordelen. Wij nemen hun suggesties mee 

om aan verdere kwaliteitsverbetering te werken.  

Wij namen, na twee termijnen van 4 jaren, afscheid van mevrouw Guusje van der Weijden. Zij was de 

afgelopen 8 jaar commissaris van de RKWBV, waarvan zij ook 7 jaar voorzitter was. Wij zullen haar 

niet aflatende inzet voor onze organisatie zeer gaan missen en bedanken haar nadrukkelijk voor de 

kwaliteitsimpuls die zij de RKWBV heeft gegeven. 

Voorts bedankt het bestuur iedereen die zich in 2017 heeft ingezet voor de doelstellingen van onze 

maatschappelijke onderneming. Het is stimulerend om te ervaren hoe betrokken onze huurders zijn: 

op individueel niveau, via de vele bewonerscommissies en – uiteraard - HBV Prisma. Er zijn vele 

constructieve gesprekken gevoerd en bruikbare ideeën uitgewisseld en in beleid geïmplementeerd. 

Trots zijn wij op het team van geëngageerde medewerkers dat steeds klaar stond voor zijn huurders 

om hen van dienst te zijn.  

Het mag duidelijk zijn: met plezier bouwen wij verder aan de goede relatie en aan nieuwe sociale 

woningen! 

Mr. Camiel H. Schuurmans 

Directeur / bestuurder 
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Goed bestuur 

Competenties directeur-bestuurder 

De Directeur-bestuurder voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de woningwet aan een bestuurder 

van een woningcorporatie. Hierbij hoort een bepaald opleidingsniveau, deskundigheid, bestuurlijke 

ervaring, onafhankelijk denken en kritisch vermogen. Deze vaardigheden zijn in de huidige directeur 

bestuurder voor voldoende mate aanwezig. 

Nevenfuncties directeur-bestuurder 

De directeur-bestuurder heeft, naast zijn functie, een onbezoldigde nevenfunctie als toezichthouder 

van het Herman Jordan Lyceum te Zeist. De nevenfunctie is niet in strijd met de daarvoor geldende 

wet- en regelgeving. 

Governance 

Governance gaat over de wijze waarop een organisatie wordt bestuurd. Belangrijke factoren voor 

goede governance zijn onder andere de cultuur van de organisatie, de interne beheersing en de 

inrichting van de organisatie. 

De Governancecode gaat uit van het principe ‘pas toe of leg uit’. Voor de volgende onderwerpen 

geldt het ‘leg uit’-principe: 

 De Governancecode stelt dat bij benoemingen van bestuurders wettelijke termijnen in acht

genomen moeten worden. Dit betekent dat bestuurders voor maximaal vier jaar benoemd

worden en telkens voor ten hoogste vier jaar kunnen worden herbenoemd. De RKWBV heeft

de directeur bestuurder voor onbepaalde tijd benoemd, omdat deze bestuurder al in dienst

was vóór de inwerkingtreding van de code en van de Woningwet.

 Overeenkomstig artikelen 166, 279 en 391 lid 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt

toegelicht dat de zetels in het bestuur en/of raad van commissarissen niet evenwichtig zijn

verdeeld. Op dit moment is de zetelverdeling tussen man en vrouw 4:1. Bij de volgende

wisseling zal nadrukkelijk gezocht worden naar een vrouwelijke invulling van de zetel, zodat

een evenwichtige verdeling van zetels tussen man en vrouw gerealiseerd kan worden.

Intern toezicht 

Het interne toezicht is belegd bij de raad van commissarissen. De raad van commissarissen houdt 

toezicht op het functioneren van de directie en de algemene gang van zaken in de vereniging 

RKWBV. De raad adviseert daarnaast de statutaire directie gevraagd en ongevraagd, is 

verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de statutaire directeur-

bestuurder, en stelt de beoordeling en arbeidsvoorwaarden van de statutaire directeur-bestuurder 

vast. De raad van commissarissen geeft de externe accountant opdracht voor de controle van de 

jaarstukken en keurt de opdrachtverlening goed voor de visitatie die de RKWBV elke vier jaar laat 

uitvoeren. 

De raad van commissarissen handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn 

omschreven. 

De RvC stelt het beloningsbeleid van het bestuur vast conform de vigerende wettelijke kaders. Dit 

beleid, inclusief de beloning, wordt zowel in het jaarverslag als op de website van de 

woningcorporatie gepubliceerd. 

Overeenkomstig artikelen 166, 279 en 391 lid 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt 

toegelicht dat de zetels in het bestuur en/of raad van commissarissen niet evenwichtig zijn verdeeld 
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(het zogenaamde ‘pas toe of leg uit principe’). Bovendien is daarbij aangeven hoe is geprobeerd om 

tot een evenwichtige verdeling van de zetels te komen en op welke wijze wordt beoogd in de 

toekomst een evenwichtige verdeling van zetels tussen man en vrouw te realiseren. 

Extern toezicht 

De RKWBV heeft te maken met de volgende verschillende externe toezichthouders: 

 De Autoriteit woningcorporaties (Aw) is de belangrijkste toezichthouder. De Aw houdt

toezicht op realisatie van de volkshuisvestelijke prestaties van de RKWBV en op de financiële

huishouding.

 De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van de regels voor

het markttoezicht, zoals het verbod op kartelafspraken, en op misbruik van economische

machtsposities. Met de komst van de Warmtewet is de corporatie aangemerkt als

energieleverancier. De ACM ziet toe op naleving van deze wet.

 De Autoriteit Persoonsgegevens, voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens, ziet

toe op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet toe op de uitvoering van de regelgeving voor de

afhandeling van derivatentransacties.

Behalve de genoemde toezichthouders spelen ook de volgende partijen een rol in het toezicht: 

 Een visitatiecommissie. In aanvulling op het bovengenoemde externe toezicht visiteert een

visitatiecommissie de RKWBV eens in de vier jaar. Een externe, onafhankelijke organisatie

beoordeelt dan hoe we ons werk doen.

 De externe accountant BDO controleert in opdracht van de raad van commissarissen de

jaarrekening van de RKWBV en voert in dit kader diverse onderzoeken uit. Deze accountant

rapporteert aan de directie en de raad van commissarissen over de bevindingen.

 Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zorgt ervoor dat de RKWBV tegen gunstige

voorwaarden geld kan lenen door garanties te verstrekken aan financiers. Deze garanties

worden alleen verstrekt als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan ten aanzien van de

kasstroom en de kwaliteit van het onderpand. Als ‘hoeder van de borg’ ziet het WSW erop toe

dat aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Ook collega-corporaties, gemeenten, huurdersorganisaties of andere stakeholders kunnen ons 

aanspreken op ons functioneren. 
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 

Samenvatting  

2017 was het jaar van de uitwerking van de eerder ontwikkelde visie in een ondernemingsplan en 

Strategisch Voorraadbeleidsplan voor de komende jaren. Hierin werd de focus van de RKWBV op 

groei, verduurzaming, gemeenschapsvorming en efficiënte organisatie uitgewerkt. Het realiseren van 

de gewenste groei lijkt eenvoudig, maar blijkt een lastige opgave. Ondanks de door de gemeente 

uitgesproken wens de huisvestingsopgave voor bijzondere doelgroepen in Zeist te versnellen is het 

verkrijgen van bouwgronden voor de sociale woningbouw een moeizaam traject. Uitbreiding met 

kleinschalige complexen in de Verzetswijk en Sterrenberg is ondanks dat een stap dichterbij gebracht. 

Ondertussen is gestaag doorgewerkt aan de voorbereidingen voor het groot onderhoud van de 

woningen in de Verzetswijk en de verduurzaming van de eengezinswoningen in Couwenhoven welke 

in de periode 2018-2019 hun beslag zullen krijgen. Met het concretiseren van de routekaart 

verduurzaming in het Strategisch Voorraad Beleid is een eerste stap gezet op weg naar CO2 neutrale 

woningen in 2050. Dit geeft richting aan de investeringen in verduurzaming van het bezit. De RKWBV 

steekt ook veel energie in het betrekken van haar bewoners bij de eigen leefomgeving. Elk complex 

heeft zijn bewonerscommissie welke bij leefbaarheidsinitiatieven en bij renovatietrajecten intensief 

betrokken is. 

De Woningwet  

De Woningwet is per 1 juli 2017 aangepast. De Woningwet verplicht corporaties die in de vorm van 

een vereniging worden gedreven om bepaalde besluiten eerst voor te leggen aan de ALV van de 

woningbouwvereniging. De Woningwet echter had nu juist alle inbreng van de huurders 

geconcentreerd bij de huurdersbelangenvereniging, in ons geval Prisma. Dit maakt het voor 

woningbouwverenigingen moeilijker om slagvaardig en kostenbewust te handelen.  

Inspectie door AW 

Op 14 december heeft de AW een governance inspectie uitgevoerd. Behalve een meer expliciete 

vastlegging van de ‘boardroom dynamics’ en van het toezicht op de gedragscodes in de verslagen, 

zijn er geen aanmerkingen gemaakt. Bij de realisatie van de groeiambitie wil men inzicht krijgen in de 

risicobeheersing. 

Samenstelling Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen is per 1 juli 2017 gewijzigd. Mw. Van der Weijden is na afloop van haar 

tweede benoemingstermijn afgetreden en de heer Würdemann is na zorgvuldige selectie tot onze 

Raad toegetreden. Verder is Mw. Aalbers benoemd tot vice-voorzitter van de Raad van 

Commissarissen.  

Dankwoord 

De Raad van Commissarissen spreekt haar waardering uit voor alle medewerkers en het bestuur die 

ook dit jaar gezamenlijk deze resultaten hebben bereikt! Dank daarvoor. 

Ook zijn woorden van dank verschuldigd aan Mw. Guusje van der Weijden – Klinkers die de 

afgelopen 8 jaar haar beste krachten aan de RKWBV heeft gegeven, waarvan 7 jaar als voorzitster. We 

wensen de nieuwe commissaris veel succes bij zijn werk. 
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Goedkeuring en decharge 

De Raad van Commissarissen heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2017 zoals dat door de 

bestuurder is aangeboden en is gecontroleerd door het externe accountantskantoor BDO. De Raad 

van Commissarissen hecht haar goedkeuring aan het jaarverslag en stelt het overeenkomstig vast.  

De Raad van Commissarissen 
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Verantwoording verslagjaar 2017 

In dit jaarverslag legt de Raad van Commissarissen publiekelijk verantwoording af over de wijze 

waarop hij in 2017 invulling heeft gegeven aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden. 

De verantwoording is opgebouwd uit de volgende 5 delen: 

Deel 1: Visie en uitgangspunten van de Raad van Commissarissen; 

Deel 2: De Raad van Commissarissen als toezichthouder; 

Deel 3: De Raad van Commissarissen als werkgever; 

Deel 4: De Raad van Commissarissen als klankbord; en 

Deel 5: Functioneren Raad van Commissarissen in 2017. 

Deel 1 Visie en uitgangspunten 

Taken Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van het bestuur van de RKWBV en 

de algemene gang van zaken binnen de RKWBV. De Raad van Commissarissen adviseert het bestuur 

daarnaast gevraagd en ongevraagd. Hij is werkgever van de bestuurder en is daarmee 

verantwoordelijk voor selectie, arbeidsvoorwaarden, beoordeling en beloning. De Raad van 

Commissarissen geeft de accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken en besluit samen 

met het bestuur tot opdrachtverlening voor de visitatie die de RKWBV elke vier jaar laat uitvoeren.  

Visie op toezicht 

De RKWBV heeft een maatschappelijke taak, het zorgen voor betaalbare en kwalitatief goede en 

duurzame huisvesting in Zeist voor mensen die daar niet zelfstandig voor kunnen zorgen. De 

RKWBV wil een kleinschalige woningcorporatie zijn die dicht bij de huurders staat. Ze maakt werk 

van leefbaarheid en community building op kleinschalig niveau. Ze kiest voor behoud, 

verduurzaming en geleidelijke uitbreiding van de woningvoorraad passend binnen 

prestatieafspraken met de gemeente en onder voorwaarde van gezonde financiën. 

De Raad van Commissarissen ziet het als zijn taak om de uitwerking van deze visie in beleid en 

plannen, evenals de realisatie ervan, onafhankelijk en zelfstandig te bewaken en te toetsen. Hij 

hanteert daarvoor heldere kaders die zijn vastgelegd in het toetsingskader. Toezien op de risico’s ziet 

de Raad van Commissarissen als een kerntaak.  

Toezichts- en Toetsingskader 

Bij het toezicht hanteert de Raad van Commissarissen een toetsingskader. Dit kader biedt de Raad 

van Commissarissen handvatten voor toetsing van de gang van zaken en voorgenomen besluiten van 

de RKWBV aan wettelijke, financiële en maatschappelijke kaders en aan kaders om risico’s te 

beheersen. 

Het toetsingskader omvatte in 2017 de volgende regelingen en beleidsstukken: 

a) Woningwet en overige wet- en regelgeving;

b) Governancecode Woningcorporaties 2015;

c) De statuten, reglementen en gedragscodes van de vereniging geactualiseerd in 2016 en begin

2017;

d) Het visiedocument “De RKWBV in 2025” van 27 sept. 2016;

e) Het ondernemingsplan 2017-2021 “Gewoon dichtbij” van 18 april 2017;

f) Het Strategisch Voorraad Beleid plan, geactualiseerd per 14 nov. 2017;

g) De begroting 2017, waaronder de liquiditeitsbegroting, onderhoudsbegroting en de

meerjarenbegroting 2018-2026;

h) Managementletter boekjaar 2016 van de accountant.
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Deel 2 De Raad van Commissarissen als toezichthouder 

Toezicht op de strategie 

Het in 2016 vastgesteld visiedocument “De RKWBV in 2025” is begin van 2017 uitgewerkt tot het 

nieuwe ondernemingsplan 2017 – 2021 “Gewoon dichtbij”. Het plan is op 18 april door de RvC 

besproken en goedgekeurd. De titel van het ondernemingsplan geeft in twee woorden de kern van de 

RKWBV weer. Een relatief kleine corporatie met een sterke betrokkenheid bij het wel en wee van de 

huurders en zijn woonomgeving. Dat wil de RKWBV zijn en blijven. 

Op 9 juli 2017 is in het bijzijn van de bestuurder, controller, beleidsmedewerker en de Raad van 

Commissarissen de duurzaamheidsstrategie gericht op CO2 neutraliteit besproken. Dit verlangt 

langjarig gerichte investeringen in ons bestaande bezit om de kwaliteit te verhogen zonder verdere 

verduurzaming in de verder weg gelegen toekomst op enige wijze te blokkeren. De aanpak is 

verwerkt in het strategisch voorraadbeleid dat op 14 november 2017 is vastgesteld.  

Financieel staat de corporatie er goed voor, ze heeft de financiële ruimte om te investeren in extra 

woningen voor de doelgroep. Voorwaarde voor uitbreiding is echter bouwgrond. Om daadwerkelijk 

te kunnen investeren is (pro-)actieve medewerking van de gemeente noodzakelijk. Ook is er 

(financieel) ruimte om de woningen te verduurzamen. Bij waardering volgens marktwaarde is 

investeren in verduurzaming vaak niet rendabel. Ondanks deze constateringen zal er toch 

geïnvesteerd worden in uitbreiding en verduurzaming van onze woningvoorraad. 

Toezicht op financiële, volkshuisvestelijke, maatschappelijke en operationele prestaties, 

om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen, heeft de Raad van Commissarissen zich 

regelmatig mondeling dan wel schriftelijk laten informeren door het bestuur, accountant, 

huurdersbelangenvereniging en andere in- en externe belanghebbers, waaronder de controller en de 

wethouder o.m. verantwoordelijk voor ‘ruimte’ en ‘wonen’.  

De besluitvorming vindt plaats in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen in 

aanwezigheid van de directeur/bestuurder, de controller en medewerker beleid (verslag). In 2017 is 

hij vijf keer bijeen geweest. Besproken zijn onder meer het jaarverslag en de jaarrekening 2016, de 

realisatie van het jaarplan 2017, de Aedes benchmark, de managementletter en het verslag van de 

accountant, oordelen van de toezichthouders AW en WSW, de prestatieovereenkomst met de 

gemeente 2018, de routekaart verduurzaming uitmondend in een aangepast strategisch voorraad 

beleid, het ondernemingsplan 2017 - 2021, het jaarplan 2018, de begroting 2018 en de 

meerjarenbegroting 2019 - 2027.  

In 2017 is in het bijzonder aandacht besteed aan 

 een nieuw normenkader voor investeringen in nieuwbouw, groot-onderhoud en

verduurzaming;

 een toekomstgerichte aanpak van de verduurzaming van het bezit;

 de governance van de RKWBV zoals de benoeming van de vice-voorzitter, de formalisering

van de audit- en remuneratiecommissie, de verkrijging van de licht-regime status en de

doorlichting van de governance door ILT;

 Evaluatie en “lessons learned” van het project Schaepmanlaan.

Elk kwartaal wordt de voortgang van het jaarplan aan de hand van de rubrieken ‘voldoende, goede, 

betaalbare woningen’, ‘ ‘Sociaal veilige en prettige woonomgeving’, ‘betrouwbare en klantgerichte 

organisatie’ en ‘financiële continuïteit’ incl. een financiële paragraaf gerapporteerd, besproken en 

geamendeerd. 
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De beïnvloedbare apparaatskosten per wooneenheid krijgen voortdurend aandacht van de Raad van 

Commissarissen. Om die kosten in de hand te houden en toch een versterking van de eigen 

organisatie mogelijk te maken wordt ingezet op een groei van het woningbezit passend binnen de 

prestatieafspraken met de gemeente. Daarnaast worden kansen voor samenwerking, zoals bij het 

groot onderhoud van de woningen in de Verzetswijk, beproefd. Dichter bij huis is besloten de vorm 

en het aantal rapportages aan te pakken teneinde de administratieve lastendruk te verminderen. 

Toezicht op Risico beheersing 

De RKWBV is een kleine organisatie met daarbij passende bezetting. Projecten voor grootonderhoud 

of nieuwbouw zijn dan al gauw groot en risicovol, ook financieel gezien. In die zin is de RKWBV 

kwetsbaar. Er zijn op diverse gebieden maatregelen genomen om die risico’s te beheersen. Zo zijn 

extra normen gesteld op financieel gebied, moeten investeringsbeslissingen en het aantrekken van 

leningen eerst door de Raad van Commissarissen worden goedgekeurd, worden opdrachtnemers 

zorgvuldig geselecteerd waarbij desgewenst ook de Raad van Commissarissen als klankbord optreedt 

en wordt over grote projecten eens per kwartaal apart aan de Raad van Commissarissen 

gerapporteerd (voortgang, projectrisico’s, financiën). Via de management letter van de accountant 

worden interne processen en procedures beoordeeld en de Raad van Commissarissen ziet toe op de 

tijdige afhandeling van de gerapporteerde auditpunten. De aangescherpte privacy wetgeving heeft de 

aandacht van de RvC. 

Toezicht op klachten, integriteit en meldingen 

De RKWBV heeft een klachtenregeling, klokkenluidersregeling en integriteitscode. 

 In 2017 is er geen sprake geweest van transacties met tegenstrijdige belangen waarbij leden

van de Raad van Commissarissen  en of de bestuurder betrokken waren.

 In 2017 is er binnen de organisatie geen noodzaak geweest gebruik te maken van de ‘regeling

melding onregelmatigheden’.

 In 2017 zijn er geen aanwijzingen voor integriteitsschendingen noch hebben zich

klokkenluiders gemeld.

 Bij het GAC (Geschillen Advies Commissie) zijn er door de huurders van de RKWBV geen

klachten gemeld.

Toezicht op samenwerkingen en verbindingen 

In zijn vergaderingen heeft de Raad van Commissarissen zich regelmatig laten informeren over de 

voortgang en inhoud van samenwerking met andere corporaties in Aedes en RWU-verband. RWU 

staat voor Regioplatform Woningcorporaties Utrecht. De Raad van Commissarissen volgt de 

samenwerking op het gebied van renovatie van de Verzetswijk met Woongoed Zeist op de voet. 

RKWBV heeft een beperkt aantal (1000) aandelen in Woningnet N.V. die de woningtoewijzing voor 

de corporaties binnen regio Utrecht verzorgt. 

Toezicht op en dialoog met belanghebbenden en aanspreekbaarheid 

Het bestuur heeft een belanghebbendenmatrix opgesteld. Belanghebbenden zijn onder andere 

huurders, collega corporaties, gemeente, zorgpartijen, welzijnspartijen en politie. De bestuurder 

houdt daar regelmatig overleg mee. Hij rapporteert daarover aan de Raad van Commissarissen. 

Daarnaast onderhoudt de Raad van Commissarissen zelf contact met belanghebbers. 

Tijdens de ALV van de RKWBV op 28 juni 2017 waren leden van de Raad van Commissarissen 

aanwezig en voor de leden van de vereniging aanspreekbaar op het gehouden toezicht in 2017. 
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De commissarissen, die op voordracht van de huurdersbelangenvereniging Prisma zijn benoemd, 

hebben enkele keren de bestuursvergaderingen van Prisma bijgewoond waarbij onderwerpen als 

huurverhogingen, projecten, groot onderhoud, leefbaarheid en de prestatieafspraken met de 

gemeente aan de orde zijn geweest. De Raad van Commissarissen was tijdens de ALV van Prisma op 

10 april 2017 vertegenwoordigd. Er is een goede werkrelatie tussen bestuurder, commissarissen en 

Prisma. 

Een delegatie uit de Raad van Commissarissen heeft met de wethouder Jansen van de gemeente Zeist 

van gedachten gewisseld over zijn kijk op de sociale huursector in Zeist en de wens van de RKWBV 

om snel haar bijdrage te kunnen leveren aan de extra groeiambitie van de gemeente gericht op 

huisvesting van statushouders, starters en ouderen die hun eengezinswoning willen verlaten. 

Bestuurders en voorzitters van Woongoed en de RKWBV hebben kennisgemaakt en van gedachten 

gewisseld over samenwerking en hoe men elkaar kan aanvullen. 

Deel 3 De Raad van Commissarissen als werkgever en opdrachtgever 

Invulling werkgeversrol voor bestuur 

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor een goed bestuur, onder meer door 

benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse evaluatie van het bestuur. In 2017 is de samenstelling van 

het bestuur niet gewijzigd. In juni 2017 heeft de beoordeling aan de hand van prestatie afspraken 

plaats gevonden. Onderwerpen zijn ‘Strategie en beleidsontwikkeling’, ‘intern en extern 

management’, ‘volkshuisvestelijke opdracht’ en de ‘relatie bestuur – Raad van Commissarissen’. Het 

functioneren van de bestuurder is als ‘goed ’beoordeeld. Om onze waardering uit te spreken is het 

salaris van de bestuurder per aanvang kalenderjaar verhoogd. De totale bezoldiging valt binnen de 

wettelijke kaders. 

Opdrachtgeverschap externe auditor 

De Raad van Commissarissen is opdrachtgever voor de externe accountant. BTB was van 2012 tot en 

met het jaarrapport 2016 onze externe auditor. Op 21 juni 2017 is een evaluatiegesprek met de 

accountant gehouden en is besloten een nieuwe accountant te selecteren. Drie accountantskantoren 

zijn uitgenodigd om een voorstel te doen. Na beoordeling van hun schriftelijke voorstellen zijn twee 

kantoren uitgenodigd voor een gesprek. Op basis van visie, controle-aanpak, referenties en prijs is in 

samenspraak met de bestuurder besloten om met BDO in zee te gaan.  

Deel 4 De Raad van Commissarissen als Klankbord 

Een van de taken van de Raad van Commissarissen is de signaal- en klankbordfunctie voor de 

bestuurder. Tijdens de reguliere vergaderingen van de Raad van Commissarissen en van zijn 

commissies, als ook in het periodiek overleg van de voorzitter met de bestuurder komen actuele 

zaken aan de orde die in openheid worden besproken. De voorzitter begeleidt de bestuurder en 

houdt hem, waar nodig, een spiegel voor. Daar waar de behoefte zich voordoet wordt de bestuurder 

door individuele leden van de Raad van Commissarissen met raad bijgestaan. Zij zijn zich bewust 

van het belang de juiste afstand te houden en de grote lijnen te bewaken. Tijdens de eerstvolgende 

plenaire vergadering wordt terugkoppeling gegeven van het besprokene. 

In 2017 is met de bestuurder meegedacht bij de plannen voor renovatie en nieuwbouw in de 

Verzetswijk, en is meegedacht met juridische en personele aangelegenheden.  

Deel 5 Functioneren van de Raad van Commissarissen in 2017 
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Samenstelling Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen bestaat uit vier leden, primair generalisten met bestuurlijke ervaring en 

met voor de sociale woningbouw relevante specialisaties. Eén commissaris werkt als 

programmamanager bij woningcorporaties, één als commercieel manager bij een bouwbedrijf en één 

commissaris is als juriste intensief betrokken bij de sector. Tenslotte heeft één commissaris ervaring 

als directeur in de financiële sector. Met 2 commissarissen die op voordracht van Prisma zijn 

benoemd en 2 algemene commissarissen is het huurdersperspectief goed vertegenwoordigd in onze 

Raad van Commissarissen.  

Eind juni 2017 was mevrouw van der Weijden aan het eind van haar tweede benoemingsperiode. Zij 

is per 1 juli opgevolgd door de heer Würdemann welke op basis van een actuele profielschets, na een 

open sollicitatieprocedure en een zorgvuldig selectieproces is voorgedragen aan de AW. Deze heeft 

een positieve zienswijze op de benoeming van de heer Würdemann uitgebracht. Er zijn in 2017 geen 

stagiaires toegetreden tot de Raad van Commissarissen.  

Commissies 

De Raad van Commissarissen heeft twee commissies, de auditcommissie en de 

remuneratiecommissie. Deze zijn in 2017 geformaliseerd, in februari zijn de reglementen vastgesteld. 

Op het gebied van bouwprojecten en renovatie treden twee commissarissen ad hoc op als klankbord 

voor de corporatie. 

De auditcommissie bestaat uit twee leden waar de heer De Groot voorzitter is en de heer Hopmans lid. 

Ze is 5 maal bijeen geweest en heeft enkele malen per mail afgestemd met de bestuurder en de 

controller. Onderwerpen waren: 

 Jaarrekening 2016, welke een maand vertraagd werd opgeleverd (maar wel voor wettelijke

termijn van 1 juli) door verschil van inzicht tussen de beroepsgroep accountancy en het

ministerie Begroting 2018 en een scenariobenadering voor de meerjarenbegroting 2019 – 2027

 Managementletter 2016

 Gesprek met de accountant zonder bestuurder

 Evaluatie van het functioneren van de accountant en selectie van de nieuwe accountant.

De remuneratiecommissie bestaat eveneens uit twee leden waar mevrouw Aalbers voorzitter is en de 

heer De Groot tot sept. lid was. Vanaf juni is de heer Hopmans als lid toegetreden. De commissie is 

drie keer bijeen geweest en heeft diverse malen per mail en telefoon van gedachten gewisseld. 

Onderwerpen waren: 

 Selectie nieuwe commissaris, w.o. profielschets, procedure en gesprekken

 Voorbereiden gesprek met de toezichthouder

 Evaluatie van de bestuurder

 Salaris en Studiebijdrage
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Vergader- en Besluitenschema van de Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen vergaderde in het verslagjaar 5 keer plenair met het bestuur, een keer 

met de ALV en een keer voor de zelfevaluatie.  

20.02.2017 1 Reguliere vergadering (Q4 2016) en benoeming vice-voorzitter; 

18.04.2017 2 Reguliere vergadering (jaarrekening 2016); 

28.06.2017 ALV (jaarstukken 2016); 

03.07.2017 3 Reguliere vergadering (Q1)en Strategische sessie; 

26.09.2017 4 Reguliere vergadering (Q2); 

14.11.2017 5 Reguliere vergadering (Q3, begroting 2018). 

28.11.2017 Zelfevaluatie RvC en voorbereiding gesprek met de AW 

De 5 vergaderingen met de leden van de Raad van Commissarissen, bestuurder en controller worden 

gekenmerkt door een grote mate van openheid en kritische behandeling van rapportages en 

voorstellen maar ook door behulpzaamheid.  

Belangrijkste Besluiten: 

 Goedkeuring jaarverslag 2016 inclusief het bestuursverslag en de jaarrekening met de

accountantsverklaring;

 Goedkeuring reglementen en samenstelling van de Auditcommissie, de Selectie en

Remuneratiecommissie, en de bouwcommissie;

 Benoeming van de heer W. Würdemann tot lid van de RvC en van BDO als nieuwe controlerend

accountant;

 Goedkeuring Ondernemingsplan 2017 – 2021 en Strategische Voorraadbeleidsplan 2018 - 2021;

 Goedkeuring van de begroting 2018 met meerjarenprognose 2019– 2027;

 Goedkeuring bod corporaties op uitvraag Gemeente Zeist.

Integriteit en onafhankelijkheid 

De Raad van Commissarissen is van oordeel dat elke commissaris zijn/haar functie in 2017 

onafhankelijk heeft uitgeoefend. Alle commissarissen voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals 

omschreven in de Governancecode woningcorporaties 2015. Mogelijke strijdige belangen worden 

door de leden van de Raad van Commissarissen gemeld in de plenaire vergaderingen. De bestuurder 

meldt mogelijke tegenstrijdige belangen bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen. In het 

verslagjaar deden zich bij de besluitvorming door de Raad van Commissarissen geen 

onverenigbaarheden voor. Er zijn geen transacties geweest waarbij sprake was van een tegenstrijdig 

belang.  

Informatievoorziening en lidmaatschappen 

Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de Raad van Commissarissen zich 

regelmatig mondeling en schriftelijk door de bestuurder laten informeren over de maatschappelijke 

prestaties en de financiële resultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante externe 

ontwikkelingen en de wensen en behoeften van belanghebbenden. De Raad van Commissarissen laat 

zich ook informeren door relevante belanghebbenden binnen en buiten de organisatie. 

De Raad van Commissarissen ervaart de contacten met de huurdersorganisatie en de medewerkers 

als zeer belangrijk omdat daarmee vanuit verschillende perspectieven informatie wordt verkregen 
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over het functioneren van de RKWBV. In juni 2017 werd door 2 leden van de Raad van 

Commissarissen met 3 personeelsleden gesprekken gevoerd.  

De leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de Vereniging Toezichthouders 

Woningcorporaties (VTW). Ze ontvangen vaktijdschriften, handreikingen en hebben toegang tot de 

geselecteerde persartikelen van de nieuwsdienst. Daarnaast halen de leden van de Raad van 

Commissarissen zelf informatie op bij diverse sector gerelateerde cursussen en bijeenkomsten van 

instanties als VTW en Aedes, SOM, EY, bij netwerkcontacten en d.m.v. publicaties van pers en 

Rijksoverheid.  

Permanente educatie 

De leden van de Raad van Commissarissen volgen regelmatig vak bijeenkomsten. In 2017 werden 

door de leden van de Raad van Commissarissen PE-punten behaald. Uiteraard ging veel aandacht uit 

naar de nieuwe Woningwet en zijn implicaties. 

Overzicht behaalde PE-punten Raad van Commissarissen in 2017: 

A.C.M. Hopmans 18 

N.A. Aalbers  6 

A.J. Van der Weijden – Klinkers  - 

W.M. de Groot  8 

W.W. Würdemann 13 

Zelfevaluatie 

In de periode van 3 – 13 nov. heeft de Raad van Commissarissen een gestructureerde on line discussie 

gevoerd aan de hand van gerubriceerde stellingen en vragen. Op basis van de scores van de 

deelnemers zijn door de voorzitter een zestal discussieclusters opgesteld die tijdens de zelfevaluatie 

van 28 november diepgaand zijn besproken. De evaluatie had betrekking op het functioneren als 

groep zowel als individueel lid van de Raad van Commissarissen. De kritiekpunten zijn opgepakt en 

worden in passende acties omgezet.  

Bezoldiging 

De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen 

vast. Deze past binnen de honoreringscode van de VTW en voldoet aan de Wet normering 

Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De honorering* van de Raad van 

Commissarissen zag er in 2017 als volgt uit:  

Voorzitter € 6.528,- 

Leden € 5.440,- 

* Bedragen zijn excl. BTW
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De periodieke indexering van de honorering is door de Raad van Commissarissen in voorgaande 

jaren achterwege gelaten. Door de verzwaarde eisen die in de nieuwe Woningwet aan 

toezichthouders worden gesteld, wordt vanaf 2017 de bezoldiging in stappen in overeenstemming 

gebracht met de beroepsregeling van de VTW. 

De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen geen vaste onkostenvergoeding. Wel kunnen 

zij kosten, in redelijkheid gemaakt, in verband met hun functioneren, evenals reis- en verblijfkosten, 

declareren. 

De Raad van Commissarissen 

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

Mw. N.A. Aalbers (vice- voorzitter vanaf 20 feb 2017) 

De heer W.M. de Groot (lid) 

De heer W.W. Würdemann (lid vanaf 1 juli 2017) 
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Raad van Commissarissen 

 Naam Benoeming Herbenoemd Aftreden Onafhankelijk 

De heer ir. A.C.M. Hopmans (1950)* 

Voorzitter, lid Auditcommissie en lid 

Remuneratiecommissie 

 Zelfstandig adviseur strategie

en besturing organisaties

 Penningmeester Voedselbank

tot 1 juni 2017

 Voorzitter

Ondernemersklankbord regio

Utrecht tot 1 jan. 2018

 Oud directeur Operations & IT

ING Groep

2012 2016 2020 ja 

Mw. Mr. N.A. Aalbers (1967) 

Vice-voorzitter v.a. 20 feb 2017 en 

voorzitter Remuneratiecommissie 

 Jurist bij HVG Law, een

advocaten- en notarissen

kantoor, gelieerd aan EY.

2012 2016 2020 ja 

De heer ir. W.M. de Groot (1953)* 

Lid en voorzitter Auditcommissie 

 Zelfstandig adviseur

Volkshuisvesting en

Gebiedsontwikkeling

 Bestuurslid Pension dakloze

jongeren Singelzicht (tot medio

2017)

 Bestuurslid DCR, overleg

broedplaatsen Nederland.

2011 2015 2019 ja 

Mw. A.J. van der Weijden-Klinkers 

(1944) 

Lid tot 1 juli 2017 

 Directeur-eigenaar BMO BV

(sinds 1980)

2009 2013 2017 ja 

De heer ir. W.W. Würdemann (1974) 

Lid v.a. 1 juli 2017  

 Commercieel manager BAM

Wonen

 Lid MR Damiaanschool

 Lid beroepenveld commissie

Instituut Build Enviroment

Hogeschool Arnhem Nijmegen

2017 2021 2025 ja 

* op voordracht van de huurdersbelangenvereniging Prisma
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VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN 

Onze corporatie 

De RKWBV is een kleine, efficiënt ingerichte en wendbare organisatie. Klantgericht, met verstand van 

zaken en de blik op de toekomst beheren wij in de gemeente Zeist een kleine 1000 DAEB woningen, 

garages en enkele commerciële ruimtes. Als kleine speler zien en benutten wij kansen voor 

(her)ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van ons bezit. Wij kijken natuurlijk verder dan dat: 

nieuwbouw en eventuele aankoop van DAEB vastgoed behoort ook tot onze doelstellingen. Zo 

draagt de RKWBV, met haar partners, bij aan het leveren van goede woningen voor mensen met een 

smalle beurs. Vanzelfsprekend werken wij er samen met de bewoners hard aan om onze buurten 

leefbaar te houden. Door samenwerken, verbinding maken en het in standhouden daarvan, werken 

we aan het bereikbaar maken en houden van wonen in een prettige buurt of wijk. 

Onze kernwaarden 

Kernwaarde 1: Rentmeester met hart voor de huurder 

De RKWBV wil herkenbaar zijn als een betrouwbare en klantvriendelijke verhuurder van sociale 

huurwoningen in Zeist. Een rentmeester die hart voor de huurder heeft. Met een betrokken team van 

professionals werken wij met onze partners dagelijks aan onze belangrijkste doelstelling: het bieden 

van een mooi en veilig thuis voor onze huidige en toekomstige bewoners. “Thuis” is meer dan alleen 

een woning; wij hebben oog voor de bewoner en zijn directe woonomgeving. 

Wij kiezen voor het behoud van het eigen bezit en investeren in kwaliteit, duurzaamheid en 

levensduurverlenging. Onze voorliefde voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed is zichtbaar in 

onze portefeuille 

Kernwaarde 2: Huren niet over de DAEB-grens heen 

Wij verhuren woningen in Zeist aan hen die niet op eigen (financiële) kracht in huisvesting kunnen 

voorzien. Strikter dan in 1901 geeft de Woningwet 2015 de DAEB1 grens duidelijk aan. Wij trekken 

dezelfde wettelijke grens en verhuren praktisch 100% DAEB woningen aan de doelgroep. De vraag 

naar sociale huurwoningen is blijvend groot in Zeist en zal de komende jaren verder toenemen. Wij 

zien huurders met de laagste inkomens ook toenemen. Daarmee wordt ook de noodzaak groter om 

meer betaalbare woningen voor zowel een- en twee persoons huishoudens als 

meerpersoonshuishoudens in de voorraad te hebben. Bij verwerving van nieuw sociaal vastgoed zal 

met name in het betaalbare segment worden toegevoegd zodat het totale aanbod betaalbare 

woningen zal stijgen.  

Kernwaarde 3: Leefbaarheid door community building, kleinschalig- en betrokkenheid 

Onze relatieve kleinschaligheid is geen belemmering om de belangrijkste opgaven te blijven 

vervullen: het voorzien in betaalbare huisvesting voor de doelgroep in een prettige woonomgeving. 

Integendeel. Een in omvang bescheiden organisatie zonder extra managementlagen zorgt voor direct 

klantcontact en daarmee voor directe betrokkenheid bij de huurder en zijn woonomgeving. Wij 

willen met andere lokale partijen en met de bewoners werken aan community-building. Daarom 

investeren wij op complexniveau in een structurele dialoog met de bewoners. Onze doelgroep kan 

lang niet altijd op eigen benen staan. De RKWBV is community driven en laat zien dat het 

1
 Diensten van Algemeen Economisch Belang; sociale huurwoningen met sociale huurprijzen. 
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meerwaarde heeft voor de doelgroep die zij bedient. Dit vraagt kennis van de bewoners, de 

omgeving, de sfeer en cultuur waarin het vastgoed zicht bevindt. Onze medewerkers beschikken over 

die kennis: de RKWBV heeft betrokken medewerkers met bezieling voor het vak zetten zich hiervoor 

in. Het is ook zichtbaar in het type vastgoed dat wij aanbieden en zullen verwerven. Waardevol 

vastgoed, liefst met een cultuurhistorische waarde, kleinschalig en het nabij zijn faciliteiten zal 

bijdragen aan de onderlinge cohesie.  

Onze bezieling is merkbaar in elk individueel contact dat een huurder met de RKWBV heeft. 

Kleinschaligheid en betrokkenheid resulteren in het voeren van de menselijke maat voor iedereen. 

Ons sterke sociale netwerk stelt ons in staat verder te kijken dan onze organisatie: wij hélpen en sturen 

niet ‘van het kastje naar de muur’.  

Maar ook op collectiever niveau is onze drive voor ons doel zichtbaar. In bijna alle complexen zijn de 

laatste jaren actieve bewonerscommissies2 opgericht en dit houden wij zo. Het vergroot de 

betrokkenheid van bewoners bij hun directe woonomgeving en ook het onderlinge contact tussen 

huurders. De commissie spreekt met een medewerker van de RKWBV in de regel over kleine en grote 

zaken. Maar de bewonerscommissies kunnen ook het eerste aanspreekpunt zijn bij grote 

renovatieprojecten. Door het gezamenlijk optrekken met de bewoners en de inzet van 

bewonerscommissies, wordt sociale problematiek als eenzaamheid ook sneller gesignaleerd; een 

toenemend probleem onder onze oudere bewoners. Wij vinden dat het meedenken en meedoen van 

de bewoners naast vertrouwen, ook inhoud en kwaliteit geeft aan het eindresultaat: prettig wonen.  

Personeel 

Met een klein team van medewerkers (8,39 fte) stellen wij de mensen en het wonen centraal. We zijn 

betrokken en benaderen een ander zoals wij zelf benaderd willen worden, hulpvaardig en met 

oprechte interesse. In 2017 hebben wij afscheid genomen van een (parttime) senior medewerker 

verslaglegging en hebben we de werving opgestart voor een fulltime controller/senior medewerker 

financiën. Begin 2018 is deze vacature met succes vervuld. Na een gedegen inwerkperiode zullen wij, 

in de loop van 2018, afscheid gaan nemen van onze interim/inhuur controller.  

Omdat de organisatie van de RKWBV klein is, wordt van elke medewerker verlangd dat deze zich 

flexibel opstelt en vaak ook multidisciplinair is. Deze competenties zijn onmisbaar, maar zorgen ook 

voor een betere relatie met de klant omdat een medewerker van meerdere markten thuis is. 

Tegelijkertijd beseffen wij ons dat wij niet alle specialismen in huis hebben. Wat doe je zelf en wat 

moet van buiten worden gehaald, is steeds de vraag. Wij realiseren ons dat wij verstandig om moeten 

gaan met de inhuur van derden. Een goede balans vinden tussen een lage beheerlast en een hoge 

klanttevredenheid is het optimum waar wij naar streven.  

2
 In de complexen waar geen formele bewonerscommissie bestaat, is wel een huurdersvertegenwoordiging aanwezig of 

minimaal een bewoner die zich als aanspreekpunt voor het complex opwerpt. 
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ONDERNEMINGSPLAN 2017-2021 

Begin 2017 is het nieuwe ondernemingsplan ‘gewoon dichtbij’ gereed gekomen en gepresenteerd. In 

het ondernemingsplan tonen wij onze organisatie, onze missie, visie, kernwaarden en de strategische 

doelstellingen waar RKWBV zich de komende jaren op gaat richten.  

Dit ondernemingsplan, die tot stand is gekomen met onze stakeholders, is echter geen blauwdruk. De 

maatschappij waarin wij werken en de wet- en regelgeving veranderen continue. Dat vraagt om een 

levend document. Een document dat uitgangspunten, kaders en randvoorwaarden biedt, op basis 

waarvan de keuzes van vandaag en morgen, maar ook de komende jaren, gemaakt kunnen worden.  

Toch is in dit ondernemingsplan, waar mogelijk, onze strategische doelstellingen concreet uitgewerkt. 

Het ondernemingsplan is daarmee onderdeel van onze beleidscyclus. De strategische doelstellingen 

worden meegenomen en waar nodig verder uitgewerkt in onze beleids- en jaarplannen. Ook vormen 

ze een kader voor het door ons jaarlijks op te stellen activiteitenoverzicht voor de prestatieafspraken 

met de gemeente Zeist.  

Daarnaast fungeert het ondernemingsplan als toetsingskader. In dit jaarverslag leest u de 

vorderingen van de in het ondernemingsplan opgenomen strategische doelstellingen: 

A. Voldoende goede en betaalbare woningen

B. Sociaal prettige woonomgeving

C. Betrouwbare en klantgerichte organisatie

D. Governance en financiële continuïteit.

Jaarplan 2017 

A. Voldoende goede en betaalbare woningen

WAT   HOE STATUS 31/12/2017 

Beschikbaarheid

We streven, in een 

periode van 4 jaar, naar 

geleidelijke uitbreiding 

van ons bezit met circa 

300 woningen. 

A: nieuwbouw Sterrenberg Toevoeging 15-18 eenheden. In 

2017 zijn de onderhandelingen 

gestart, deze worden voortgezet in 

2018. 

B: nieuwbouw C. Vlotlaan Toevoeging van circa 24 eenheden. 

In 2017 zijn de voorbereidende 

werkzaamheden gestart, 

Planuitwerking is in 2018, start 

bouw begint begin 2019. 

We vergroten het aanbod 

betaalbare woningen in 

onze voorraad 

Bij toevoeging van woningen aan 

ons bezit zal met name in het 

betaalbare segment worden 

toegevoegd, zodat het totale 

aanbod betaalbare woningen zal 

stijgen. 

Woningen op Sterrenberg en de C. 

Vlotlaan worden in eerste instantie 

bestemd voor het betaalbare 

segment: onder de 

aftoppingsgrenzen. 
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Verduurzaming 

We brengen ons bezit 

naar gemiddeld label B in 

2021. 

We onderzoeken de effecten van 

verschillende duurzaamheid-

maatregelen op de energielasten. 

RKWBV heeft de routekaart naar 

CO² neutraliteit in 2050 

ingekleurd. 

We brengen ledverlichting aan in 

al onze appartementencomplexen. 

Schermerslaan en Oranjerie zijn 

met led verlicht. Grote complexen 

(Couwenhoven flats) worden in 

2018 opgepakt. 

We brengen ons bezit bij groot 

onderhoud en renovatie naar 

minimaal label B. 

Ambities op duurzaamheidsgebied 

reiken verder dan Label B. 

Renovaties passen op logische 

wijze in route naar 2050. 

A: Renovatie Verzetswijk, 

streven is A label. 

In 2017 hebben de voorbereidende 

activiteiten plaatsgevonden (o.a. 

selectie aannemer). De 

werkzaamheden van de renovatie 

starten na de bouwvak 2018. 65% 

van de woningen haalt A+ label, 

overige woningen label A. 

B: Renovatie bij mutatie, 

complex Ons Huis, A label. 

2 mutaties hebben plaatsgevonden 

in 2017. 

Nieuwbouwwoningen hebben 

minimaal label A+. 

Wordt in voorbereiding 

nieuwbouw C.Vlotlaan en 

Sterrenberg meegenomen. 

Kwaliteit 

We verbeteren de 

passendheid en kwaliteit 

van onze 

woningvoorraad. 

We renoveren 49 woningen in de 

Verzetswijk. 

De voorbereidende 

werkzaamheden hebben in 2017 

plaatsgevonden, uitvoering 2018. 

We renoveren 96 

eengezinswoningen in 

Couwenhoven (bouwjaar 1973). 

De voorbereidende 

werkzaamheden hebben in 2017 

plaatsgevonden, uitvoering start 

eind 2018. 

We verbeteren de 

toegankelijkheid van onze 

appartementencomplexen 

waar relatief veel ouderen 

wonen. 

We inventariseren wat nodig is 

om onze 65+ complexen 

toegankelijker te maken. De 

sociale veiligheid mag hierbij niet 

in het geding komen. We denken 

bijvoorbeeld aan het plaatsen van 

elektrische deuren, videofoons of 

liften waar dat mogelijk is en het 

complexgewijs faciliteren van 

gewenste dienstverlening en 

services. 

Oplevering van nieuwe entree, met 

elektrische deuren en videofoon, 

Dahliastraat medio december 2017. 

In overleg met 

bewonerscommissie. 
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Betaalbaarheid 

We hanteren een sociaal 

huurprijsbeleid. 

We bieden minimaal 70% van 

onze woningen aan onder de 

tweede aftoppingsgrens. 

In 2017 zijn 38 van de 54 woningen 

(=70%) onder de 

aftoppingsgrenzen aangeboden. 

Hiermee is aan deze 

prestatieafspraak voldaan. 

We liberaliseren ons huidige 

sociaal bezit in principe niet. 

Er is niet geliberaliseerd. 

We onderzoeken de 

mogelijkheden om huurkorting 

(permanente huurverlaging) toe te 

passen bij ‘dure scheefwoners'. 

Opgenomen in de 

prestatieafspraken 2018. 

We beperken de huurverhoging 

van zittende huurders met een 

laag of middeninkomen. 

Jaarlijkse huurverhoging voor deze 

groepen is in 2017 op 

inflatieniveau afgesproken: 0,3%. 

We zoeken naar 

mogelijkheden om de 

totale woonlasten te 

verlagen door verlaging 

van de energierekening. 

Besparing op de energierekening 

door duurzaamheidsmaatregelen 

worden voor maximaal 75% 

doorgerekend in de huurprijs. 

In 2017 heeft er geen project 

plaatsgevonden waar dit op 

toepassing is. 

We onderzoeken de mogelijkheid 

om goedkoper en groener energie 

in te kopen voor onze huurders. 

In 2017 hebben we diverse opties 

onderzocht, in 2018 gaan we 

hierover met bewoners in gesprek. 

Er is een experiment, met het 

geven van tijdelijke 

huurcontracten aan 

jongeren/spoedzoekers, opgezet. 

Experiment is doorgeschoven naar 

2018 i.v.m. wetgeving. Ook 

opgenomen in prestatieafspraken 

2018. 

We organiseren een workshop 

energiebesparing voor onze 

huurders. 

Helaas leverde de workshop 

weliswaar veel goede ideeën maar 

weinig respons van huurders op. 

De huurders die zijn geweest 

waren zeer enthousiast en vonden 

de tips goed bruikbaar. 
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B. Sociaal veilige en prettige woonomgeving

WAT   HOE STATUS 

Sociale leefomgeving

Groepen waarvan we 

constateren dat ze minder 

betrokken zijn, proberen 

we te stimuleren. 

Onderzoek naar het betrekken van 

huurders met een allochtone 

achtergrond, zowel bij beleid als 

bij hun woonomgeving. 

Stage-onderzoek naar stimuleren 

betrokkenheid geeft enkele 

handvatten om allochtone 

doelgroep te bereiken. 

Vroeg signalering hulpbehoefte 

We kennen onze 

huurders en weten wat er 

in de buurt speelt. 

Onze medewerkers verder 

toerusten voor signaleringsfunctie 

achter de voordeur. 

Geen noemenswaardige incidenten 

2017. 

Onze signalering achter de 

voordeur wordt opgevolgd door 

het begeleiden van mensen naar 

de juiste partners. 

Complexe zorgvraag van huurder 

neemt toe en wordt in 

samenwerkingsverband 

besproken. Wordt vervolgd in 

2018. 

Laatste kans beleid 

Er zijn nieuwe regels opgesteld 

voor de urgentieregeling en het 

Laatste-kans-beleid is herijkt. 

Beide doelstellingen zijn 

gerealiseerd. 

C. betrouwbaar en klantgerichte organisatie

WAT   HOE STATUS 

Betrouwbare en klantgerichte organisatie

Behouden en waar 

mogelijk verbeteren van 

hoge beoordeling 

klanttevredenheid. 

Cijfers en beoordeling Aedes 

benchmark minimaal gelijk 

houden. 

Klantcijfers tonen verhoging cijfer 

nieuwe en vertrekkende huurder 

(7,9 naar 8,3). Maar significante 

daling tevredenheid afhandeling 

klacht (7,9 naar 7). Er wordt een 

analyse gemaakt en actie 

ondernomen. Doelstelling: 

minimaal 7,5 in 2018. 

Samenwerking lokale partijen 

Samenwerking met 

gemeente en corporaties 

in Zeist. 

We maken jaarlijks 

prestatieafspraken met 

gemeenten, corporaties en 

huurdersorganisatie Prisma. 

Prestatieafspraken zijn op 15/12/’17 

ondertekend. Wethouder spreekt 

tevredenheid over proces en 

inhoud uit. 

Samenwerking op projectniveau 

(verduurzaming). 

Renovatieproject ‘Verzetswijk’ 

betreft een co-productie met 

Woongoed Zeist. 

We maken zoveel mogelijk 

gebruik van de samenwerking met 

collega-corporaties om incidenteel 

tekort aan personeel en kwaliteit 

op te vangen. 

HR ondersteuning vanuit het 

netwerk (KLIMMR) zorgde voor 

begeleiding bij werving en selectie 

hands on controller. 
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D. Financiële continuïteit

WAT   HOE STATUS 

Financiële continuïteit en risicobeheersing

Verlagen bedrijfslasten Verlagen van de bedrijfskosten per 

VHE waarbij wij voor onze klasse-

grootte conform de Aedes 

benchmark bij de top 25% willen 

behoren. 

Doorlopend 2017: 

Benchmarkgegevens sector geven 

verbetering aan. Overall behoort 

RKWBV tot middengroep (B). 

Risicobeheersing Geen hoog risico auditpunten in 

de managementrapportage van de 

accountant. 

Concept ML is intern besproken. 

Directie bereidt reactie voor. Begin 

2018 wordt definitief rapport 

verwacht. 

Opstellen integraal risico 

management. 

Activiteit 2018. 

Voldoen aan 5 financiële ratio's 

opgesteld in financieel reglement 

beleid en beheer. 

Doorlopend. 
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Prestatieafspraken gemeente Zeist en huurdersbelangenverenigingen 

2017 was het eerste jaar dat we samenwerkten met ‘volwaardige’ prestatieafspraken in de nieuwe 

stijl, opgesteld in nauw overleg tussen corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten. De 

samenwerking tussen partijen op het gebied van wonen in Zeist kent echter een rijke historie en 

verloopt al jaren op een prettige manier. Die samenwerking is grotendeels voortgezet, wel is de 

manier om tot afspraken te komen veranderd. Voor alle partijen was dit soms wennen: opnieuw 

zoeken naar de eigen rol, regie en verantwoordelijkheden. Terwijl intussen het werk gewoon 

doorging en daarnaast De Kombinatie en Seyster Veste druk bezig waren met de fusie, die per 1 

januari 2017 is geëffectueerd. 

Terugkijkend op 2017 is er in de gemeente Zeist veel gebeurd, met in het kort de hoogtepunten 

hieronder op een rij.  

- Huisvesting van statushouders

De vergrote instroom van vluchtelingen in 2015 en 2016 door de crisis in onder andere Syrië, leidden 

tot een hogere taakstelling van het aantal vluchtelingen met een verblijfsstatus die in de gemeente 

Zeist gehuisvest moest worden. In 2017 is de taakstelling wel iets afgenomen, maar nog steeds fors. 

Dankzij de inzet van corporaties is de taakstelling in 2017 ruim behaald. RKWBV heeft aanzienlijk 

meer statushouders geplaatst dan afgesproken.  

- Nieuwe projecten en versnelling

Begin 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de versnellingsopgave: de ambitie om in de 

komende 5 jaar versneld goedkope (huur) woningen toe te voegen aan de voorraad om starters en 

bijzondere doelgroepen te kunnen huisvesten. Deze ambitie leidde ertoe dat in 2017 veel 

verkenningen zijn uitgevoerd op diverse potentiële woningbouwlocaties en binnen reeds lopende 

projecten. Ondanks het feit dat beschikbare grond in Zeist schaars is, is de voorraad concrete 

woningbouwplannen toegenomen.  

- Wonen en zorg: voorkomen van dakloosheid

Het voorkomen van dakloosheid is een belangrijk aandachtspunt. Juist vanwege de grote druk op de 

woningmarkt zien we mensen buiten de boot vallen. Vooral mensen die kwetsbaar zijn, bijv. 

vanwege psychische problemen of huurachterstanden lopen het risico dakloos te worden. Door de 

inzet van het sociale wijkteam zijn veel van deze mensen in beeld. We zetten met elkaar goede 

stappen in de richting van optimale samenwerking tussen wonen en zorg. Zo zijn er 3 locaties 

toegevoegd voor tijdelijke huisvesting om dakloosheid te voorkomen. Ook is de samenwerking 

rondom voorkomen van uithuisplaatsingen verbeterd door snellere inzet van sociaal team en CJG.  

Maar we zien ook zorgpunten, omdat we nog steeds situaties zien waarbij we constateren dat 

kwetsbaren niet tijdig de juiste begeleiding ontvangen. Dit speelt in ieder geval bij kwetsbare mensen 

met zorg mijdend gedrag. Voor de komende periode, bij het opstellen van de prestatieafspraken 2019, 

is dit een aandachtspunt.  

Daarnaast zien we dat de doorstroming voor tijdelijke woonplekken stagneert, zodat er ook voor 

deze ‘snelle oplossingen’ inmiddels een wachttijd is die oploopt tot 9 maanden.  

- Duurzaamheid

De afspraak om voor de sociale woningvoorraad in 2021 een gemiddelde energie index (EI) van 1,25 

(gemiddeld label B), geldt nog steeds. RKWBV streeft bij renovaties en verbeteringen in de praktijk 

energielabel A (of meer). 
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- Laatste kans beleid

Het laatste kansbeleid is in overleg met Sociaal team en CJG aangepast. Voordat de gang naar de 

rechter wordt ingezet voor uitzetting wordt gekeken naar de mogelijkheden van het inzetten van 

laatste kans, eventueel met doorbraakbudget. 

- Proces

In kader van het proces rondom prestatieafspraken hebben corporaties, huurdersorganisaties en 

gemeente overleg over de evaluatie, speerpunten voor het nieuwe jaar en het maken van concrete 

afspraken voor het komende jaar. Dit overleg verloopt goed en eind 2017 hebben partijen de 

prestatieafspraken voor 2018 gezamenlijk ondertekend.  

In 2016 heeft de Rekenkamer een onderzoek ingesteld naar het komen tot prestatieafspraken. Dit 

onderzoek liep in 2017 door. Intussen hebben partijen zelf het proces om te komen tot afspraken 

verder geoptimaliseerd, passend bij de wens van partijen en Zeister situatie. Zo hebben we gekozen 

om voorafgaand aan het ‘bod’ van de corporaties gezamenlijk een aantal speerpunten te benoemen. 

Dit als vervanging van de uitvraag waar we in 2016 mee hebben gewerkt. Door te werken met 

speerpunten wordt meer recht gedaan aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid om het domein 

wonen en de wederkerigheid van de afspraken. 

Uitgelicht en overig 

Aedes-benchmark  

In de Aedes-benchmark worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onderling 

vergelijkbaar gemaakt. De resultaten hiervan worden zichtbaar op brancheniveau en per individuele 

corporatie. De Aedes-benchmark startte in 2014  en RKWBV neemt vanaf het begin deel aan deze 

benchmark. De benchmark deelt de prestaties per prestatieveld in drie klassen in, namelijk de A-, B- 

en C-klasse: de corporaties die bovengemiddeld presteren (A-klasse), de corporaties die gemiddeld 

presteren (B-klasse) en de corporaties die onder gemiddeld presteren (C-klasse).  

Aedesbenchmark: 

Jaar Huurdersoordeel Bedrijfslasten Benchmarkpositie 

2017 7,5 €  898 BB 

2016 7,9 € 1007 AC 

2015 7,8 € 1083 AC 

2014 7,9 € 1085 AB 

Met betrekking tot het totale huurdersoordeel zijn we ten opzichte van voorgaande jaren gedaald. 

Wanneer we verder inzoomen op het totale huurderoordeel dan zien we dat deze is ingedeeld in 3 

categorieën: nieuwe huurders, huurders met een reparatieverzoek en vertrokken huurders.  

Onderdelen huurdersoordeel Huurdersoordeel Benchmarkpositie 

Nieuwe huurders 8,1 A 

Huurders met reparatieverzoek 7,0 C 

Vertrokken huurders 8,3 A 
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Op de onderdelen “nieuwe huurders” en “vertrokken huurders” scoren we bovengemiddeld. Op het 

onderdeel reparatieverzoeken onder gemiddeld. Samen met het team en onze leveranciers gaan we 

onderzoeken wat de verklaring is en nemen we stappen voor verbetering.  

Met betrekking tot de bedrijfslasten zien we een significante daling van het nominale bedrag. Wij 

behoren in de grootte klasse XXS corporaties tot de 25% efficiëntste corporaties Onze branchepositie 

is echter gemiddeld. Het reduceren van de bedrijfslasten is en blijft in 2018 een belangrijk actiepunt. 

Good governance 

We vinden goed ondernemingsbestuur (corporate governance) van groot belang. Het gaat daarbij 

onder andere om goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële 

beheersing. De RKWBV conformeert zich sinds jaar en dag aan de vigerende normen en kaders van 

goed bestuur. 

Permanente educatie 

In de Governancecode woningcorporaties is opgenomen dat bestuurders van woningcorporaties in 

drie jaar tijd 108 PE-punten moeten behalen. De bestuurder van RKWBV heeft in 2015, 2016 en 2017 in 

totaal 184,5 punten behaald, waarvan 86 PE-punten in 2017. Dit ligt ruim boven de gestelde eis in de 

Governancecode. 

Interne risicobeheersings- en controle systemen 

Organisatie  

Het versterken van samenhang tussen ambities, SMART doelen, het monitoren en de bijsturing 

(PDCA-cyclus) was een verbeterpunt uit het visitatierapport 2012. Deze lijn hebben wij de afgelopen 

jaren doorgetrokken door het ondernemingsplan te vertalen in jaarplannen en deze te monitoren. In 

de kwartaalrapportages, die besproken worden met de Raad van Commissarissen en het bestuur, 

wordt de PDCA-cyclus gerapporteerd en besproken.  

Projecten 

Projecten vormen per definitie grote risico’s. Zowel financieel, organisatorisch, maatschappelijk, 

technisch, juridisch, ruimtelijk en politiek. Voor het project Dr. Schaepmanlaan, die eind 2016 is 

afgerond, zijn deze risico’s, elk kwartaal, in kaart gebracht en indien noodzakelijk bijgesteld. In 2017 

zijn er geen projecten geweest, de wijze van rapporteren en evalueren van het project Dr. 

Schaepmanlaan vormt de basis voor overige projecten.  
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HUISVESTEN VAN ONZE DOELGROEP 

Met de invoering van de nieuwe Woningwet heeft het volkshuisvestingsverslag een andere 

verantwoordingsvorm gekregen. Het hoofddoel van onze corporatie is sinds 1911 echter niet 

veranderd: het leveren van goede woningen voor mensen met een smalle beurs. Vanzelfsprekend 

werken wij er samen met de bewoners hard aan om onze buurten leefbaar te houden. Door 

samenwerken, verbinding maken en het in standhouden daarvan, werken we aan het bereikbaar 

maken en houden van wonen in een prettige buurt of wijk. 

Samenstelling woningvoorraad 

De samenstelling van de voorraad is in 2017 niet veranderd. Op 31 december 2017 bezat R.K. 

Woningbouwvereniging Zeist 962, waarvan 946 Daeb woningen (zie tabel).  

Woningtype Aantal 2017 Aantal 2016 

Eengezinswoningen 322 322 

Seniorenwoningen 69 69 

Appartementen 570 570 

Overige woongelegenheden (Laan van Beek en Royen) 1 1 

Totaal aantal woningen 962 962 

Niet-Daeb woningen 16 16 

Totaal Daeb woningen 946 946 

Garages 19 19 

Carports 29 29 

Totaal alle eenheden 1010 1010 

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft daarnaast de volgende (bedrijfs)ruimten in exploitatie: 

Locatie Aard Aantal 

Maria Oord Kantoor + zaal 1 

Hortensialaan 30 Buitenschoolse opvang 1 

Hortensialaan 32 Kinderdagverblijf 1 

Choisyweg Kinderdagverblijf + buitenschoolse opvang 1 

Betaalbaarheid van de voorraad 

De woningvoorraad is per 31 december 2017 naar huurprijsklasse in de onderstaande tabel 

weergegeven. 71,7% van de voorraad behoort tot de categorie ‘goedkoop’ of ‘betaalbaar’. De 

gemiddelde kale maandhuur kwam uit op € 571,66 (2016: € 550,06). Het gemiddelde huurprijsniveau 

bedroeg 70,68% van maximaal redelijk (2016: 74,08%).  

In onderstaande tabel is dit schematisch weergegeven. 
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Om het aanbod in het betaalbare segment voldoende (=70%) te laten zijn hebben wij in onze 

strategische visie bepaald dat toevoeging van de voorraad voornamelijk zal plaatsvinden door 

uitbereiding van woningen in het betaalbare segment. Daarnaast hebben we wederom eind 2017 goed 

gekeken naar ons huurprijsbeleid en deze op sommige punten aangepast. Bij enkele complexen zijn 

de streefhuurprijzen verlaagd zodat deze nu bereikbaar zijn voor de mensen die recht hebben op 

huurtoeslag.  

Verkoop huurwoningen 

In 2017 zijn er geen woningen verkocht. 

Nieuwbouw/koop 

Er was geen sprake van nieuwbouw of aankoop van goed. 

Sloop/woningonttrekking 

Er zijn in 2017 geen woningen gesloopt of uit exploitatie gehaald. 

Inkomensafhankelijke huurverhoging (gebaseerd op huurgrenzen 2016) 

Net als in 2013, 2014, 2015 en 2016 is er sprake geweest van een inkomensafhankelijke huurverhoging 

toegepast conform de uitgangspunten die zijn vastgesteld door het Rijk (zie tabel 

inkomensafhankelijke huurverhoging). De uitgangspunten voor de jaarlijkse huurverhoging zijn in 

2017 veranderd. Naast de inkomensafhankelijke huurverhoging is er ook sprake van 

huursombenadering én zijn diverse groepen van de inkomensafhankelijke huurverhoging 

uitgesloten. Tevens is de inflatie in 2016 (waarop de huurverhoging 2017 wordt gebaseerd) veel lager 

geweest dan de afgelopen jaren, namelijk 0,3%. 

Wij hebben ervoor gekozen om voor de lagere inkomens en de middeninkomens niet de maximale 

huurverhoging door te voeren. Dit omdat wij onze primaire doelgroep willen ontzien. Daarnaast 

hebben wij, op advies van Prisma, een differentiatie aangebracht in de inkomenscategorie: er is ook 

gekeken naar het huurbedrag dat wordt betaald.  

Huurdersbelangenvereniging Prisma heeft ons geadviseerd om een uitzondering te maken voor 

huishoudens die in 2015 een inkomen hadden onder € 40.349 en een al wat hogere huurprijs, boven 

de huurtoeslaggrens, betalen. De RKWBV heeft dit advies overgenomen en deze huurders 0,3% 

huurverhoging geven; gelijk aan de inflatie over 2016.  

Voor de inkomens lager dan € 40.349 houden wij de liberaliseringsgrens aan, een sociale huurwoning 

is en blijft een sociale huurwoning voor deze bewoners.  

Huurgrenzen Aantal 

2016 

Aandeel 

2016 

Aantal 

2017 

Aandeel 

2017 

Goedkoop (tot € 409,92) 97 10,1% 93 9,7% 

Betaalbaar (€ 409,92 - € 628,76) 576 59,9% 596 62,0% 

Duur (€ 628,76 - € 710,68) 238 24,7% 219 22,8% 

Vrije sector en DAEB (vanaf € 710,68) 51 5,3% 54 5,6% 

Totaal 962 100%     962 100% 
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Tabel: inkomensafhankelijke huurverhoging 2017 

Inkomenscategorie 2015 Wettelijke 

toegestane 

huurverhoging 

Huur 

verhoging 

2017 

RKWBV 

Inkomensgrens lager of gelijk aan € 40.349 2,8% 0,3%* 

Inkomensgrens hoger dan € 40.349 huur lager of gelijk aan € 635,05 4,3%** 4,3%* 

Inkomensgrens hoger dan € 40.349 huur hoger dan € 635,05 4,3% **      2,9%* 

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

** Uitgezonderd huishoudens van 4 personen of meer, huishoudens waarbij iemand de AOW-

gerechtigde leeftijd heeft bereikt en bepaalde groepen chronisch zieken en gehandicapten.

Vrijgekomen woningen (DEAB-woningen) 

De hoeveelheid verhuringen / mutaties, 54, zijn in lijn met de afgelopen jaren. Met uitzondering van 

het jaar 2016, waar een flinke stijging te zien was in verband met de nieuwe contracten van de Dr. 

Schaepmanlaan. Naast de 54 Daeb- woningen zijn er in 2017 ook 4 woningen in de vrije sector 

verhuurd.  

Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mutaties 70 68 39 47 37 57 82 62 112 54 

De toewijzing van de woningen is gebaseerd op het passend toewijzen, ingevoerd per 1 januari 2016. 

Passend toewijzen 

Woningcorporaties moeten sinds 2016 sociale huurwoningen passend toewijzen. De overheid wil 

hiermee voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen terechtkomen. 

Tenminste 95% van de toewijzingen moeten hieraan voldoen. RKWBV heeft in 2017 alle woningen 

passend toegewezen: huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens hebben een 

woning met een kale huur tot en met de aftoppingsgrens toegewezen gekregen. In het onderstaande 

overzicht van passend toewijzen wordt uitgegaan van de netto huur. 

Nettohuur bij 

toewijzing 

< € 592,55 < € 635,05 < € 710,68 

Soort huishouden Toewijzings 

inkomen 

Aantal Aantal Aantal 

Eenpersoons € 22.200 13 

Tweepersoons € 30.150 2 

Drie- en meer persoons € 30.150      14 

Eenpersoons ouderen € 22.200 6 

Tweepersoons ouderen € 30.175 

Drie- en meer persoons 

ouderen 

€ 30.175 

Totaal 21 14 35 
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In het onderstaande overzicht is de toewijzing van alle vrijgekomen woningen in 2017 naar inkomen 

weergegeven. Dit overzicht is niet gebaseerd op de netto huur maar op de subsidiabele huurprijs.  

Periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 (is gebaseerd op subsidiabele huurprijs) 

Soort huishouden Huurklasse 

< € 414,02 

Huurklasse 

€ 414,02 – 592,55 (1-2) 

€ 414,02 – 635,05 (> 3)  

Huurklasse 

> € 592,55 (1-2)

> € 635,05  (>3)

Totaal 

Eenpersoons 

Jonger dan 65 jaar 

Inkomen < 22.100 

0 13 0 13 

Jonger dan 65 jaar 

Inkomen > 22.100 

0 1 9 10 

65 jaar of ouder 

Inkomen < 22.100 

0 6 0 6 

65 jaar of ouder 

Inkomen > 22.100 

0 1 2 3 

Tweepersoons 

Jonger dan 65 jaar 

Inkomen < 30.000 

0 2 0 2 

Jonger dan 65 jaar 

Inkomen > 30.000 

0 0 5 5 

65 jaar of ouder 

Inkomen < 30.050 

0 0 0 0 

65 jaar of ouder 

Inkomen > 30.050 

0 0 0 0 

Drie – en meer persoons 

Jonger dan 65 jaar 

Inkomen < 30.000 

0 14 0 14 

Jonger dan 65 jaar 

Inkomen > 30.000 

0 0 5 5 

65 jaar en ouder 

Inkomen < 30.050 

0 0 0 0 

65 jaar en ouder 

Inkomen > 30.050 

0 0 0 0 

Totaal 0 37 21 58 

36% van de totale mutaties (Daeb en niet-Daeb) heeft plaatsgevonden in de huurklasse boven de 

€ 635,03. Deze tabel is gebaseerd op basis van de subsidiabele huurprijs, voor passend toewijzen 

wordt de netto huurprijs gehanteerd.  
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In 2017 wordt de primaire doelgroep gevormd door huishoudens met een belastbaar 

huishoudinkomen tot € 36.165, - per jaar. Van alle toewijzingen in de sociale sector moet in 2017 

minstens 80% gedaan zijn aan deze primaire doelgroep. In 2017 is er 1 enkele woning toegewezen aan 

een inkomen boven € 36.165, -. Hiermee blijven wij binnen de grenzen van de wet (98%).  

Loting 

Om kans te maken op een sociale huurwoning in Zeist is minimaal vier jaar inschrijftijd nodig. Een 

woningzoekende die deze inschrijftijd niet heeft, maar wel dringend een woning nodig heeft, kan 

slechts in bepaalde uitzonderlijke gevallen een urgentie krijgen. Door dit systeem van 

woningtoewijzing is er een groep woningzoekenden die in de problemen komt. Dit zijn bijvoorbeeld 

mensen die een baan in Zeist hebben gekregen maar ver weg wonen of het gaat om jongeren die te 

weinig inschrijftijd hebben. Dit noemen wij spoedzoekers. De vraag van de spoedzoekers is 

kwantitatief: het gaat niet om de kwaliteit van de woning maar om een woning. Om de slaagkans 

voor starters en spoedzoekers op de woningmarkt in Zeist te vergroten, zijn we in samenwerking de 

gemeente en collega corporaties, in maart 2013 gestart met loting. Woningen voor een specifieke 

doelgroepen, denk aan seniorenwoningen of woningen voor gehandicapten worden niet verloot. In 

2017 hebben wij in totaal 6 woningen verloot.  

Ontruimingen 

In 2017 hebben wij geen woningen ontruimd. De RKWBV voert een sociaal beleid voor de 

huurincasso. Het voorkomt uitzettingen, welke altijd een persoonlijk drama vormen. Anderzijds leidt 

dit beleid tot een lage huurderving. In september hebben wij voor de derde keer, in samenwerking 

met Woongoed Zeist, onze huurders een cursus “omgaan met geld” aangeboden. Deze zijn verzorgd 

door onze maatschappelijke partner Vitras/CMD. Doel is om huurders meer inzicht te geven in hun 

betalingsproblematieken en deze te voorkomen. Enkele huurders hebben, met succes, deze cursus 

gevolgd. 

Doelgroepen 

Wonen en zorg 

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid houdt niet op 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. Woningbouwverenging exploiteert 105 woningen, verdeeld over 5 complexen, die speciaal 

bedoeld zijn voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. In het complex “Couwenhoven 10-

flat” bevindt zich een woongroep voor ouderen. De woongroep leden wonen tussen de overige 

bewoners in de flat. Toewijzing van woningen geschiedt, met toestemming van de gemeente, buiten 

het woonruimteverdeling systeem om. Er is een 4-kamerwoning ingericht als ontmoetingsruimte in 

de Couwenhoven flat.  

Het complex De Driest, bestaande uit 17 woningen, wordt verhuurd aan stichting Reinaerde. Speciale 

zorg wordt daar verleend aan mensen met een autistische indicatie.  
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Statushouders 

Een bijzondere doelgroep zijn de statushouders. Vanuit de Rijksoverheid krijgt elke gemeente, op 

basis van hun grootte, per jaar een taakstelling mee voor het aantal statushouders dat vanuit 

asielzoekerscentra moet verhuizen naar een reguliere woonruimte. Hiervoor werken de gemeente, 

Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en de corporaties samen. Statushouders krijgen buiten 

Woningnet om een woning aangeboden. Statushouders mogen niet zelf beslissen waar ze gaan 

wonen. Op basis van een informatieprofiel van het COA zoekt de gemeente samen met de corporatie 

een geschikte woonruimte. In 2017 was de taakstelling voor de gehele gemeente vastgesteld op 100 

statushouders. De R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft in 2017 13 statushouders geplaatst. Dat 

zijn 3 personen meer dan volgens de afspraken met de gemeente Zeist.  

Naast de statushouders groeit in Zeist de groep mensen die starten of herstarten op de woningmarkt. 

Dit zijn vooral mensen uit Zeist die zelfstandig willen gaan wonen of uit de omgeving die zich in 

Zeist willen vestigingen, mensen uit zorginstellingen die zelfstandig gaan wonen, jongeren, 

studenten en gescheiden mensen.  

Dit samen zorgt voor een extra vraag naar kleine, goedkope (huur-)woningen. De gemeente Zeist 

vindt het belangrijk om iedereen die dat nodig heeft, een plek te kunnen bieden in Zeist. Om de druk 

op de reguliere woningmarkt tijdelijk te verlichten en hiermee ruimte te bieden voor structurele 

oplossingen voor genoemde doelgroepen worden de komende vijf jaar bestaande 

huisvestingsprojecten zo mogelijk versneld en naar tijdelijke huisvestingsoplossingen gezocht.  

De ambitie voor de komende vijf jaar is om ieder jaar 500 mensen extra te huisvesten. Om dit te 

realiseren is een nauwe samenwerking tussen Gemeente en corporaties noodzakelijk.  

Beter Wonen 

Voor sociaal kwetsbare mensen is het een grote stap om vanuit de ambulante zorg (zoals GGZ, 

reclassering, jeugdzorg, verslavingszorg en vrouwenopvang) zelfstandig te gaan wonen. De 

combinatie van een eigen woning met begeleiding op maat werkt in de praktijk uitstekend. In 2017 

hebben wij geen aanvraag ontvangen voor verhuur via het Beter Wonen concept. Het totale contigent 

van de Zeister corporaties is 15. Hiervan zijn er 4 ingevuld.  
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KWALITEIT VAN WONINGEN EN BEHEER 

Het bieden van een goede woonkwaliteit is een belangrijke voorwaarde voor prettig wonen. Wij 

stellen alles in het werk om het woongenot van de bewoners en de kwaliteit van ons bezit op peil te 

houden en waar nodig te verbeteren. Onderhoud aan het bezit is ook de grootste kostenpost op onze 

begroting. Wij zijn zuinig op onze bewoners en ons bezit, maar wij gaan ook zuinig om met de 

middelen die wij ter beschikking stellen aan het onderhoud. Alleen iets doen als het nodig is en geen 

half werk leveren, zijn belangrijke uitgangspunten in ons beleid. 

Hieronder wordt ingegaan op de verschillende soorten onderhoud die wij jaarlijks plegen en er 

uiteindelijk voor zorgen dat onze woningen kwalitatief op niveau blijven en waar nodig verbeterd 

worden. Om de kwaliteit van onze woningen op peil te houden, voeren we een gedegen 

onderhoudsbeleid. Op basis van de levensduur van de verschillende onderdelen van onze woningen 

wordt een meerjaren onderhoudsbegroting opgesteld. Voor praktisch ons hele bezit kan worden 

gesteld dat ‘door exploiteren’ en het plegen van ‘levensduur verlengend onderhoud’ de 

uitgangspunten zijn. Uiteraard benutten wij elke kans het bezit verstandig te verduurzamen. 

De onderhoudsbegroting wordt ieder jaar vertaald in een jaarbegroting voor planmatig onderhoud, 

wij gaan hiervoor ook in gesprek met de bewonerscommissies. Op basis van jarenlange ervaring doen 

wij ook een zuivere inschatting van het klachtenonderhoud en het mutatieonderhoud. Voorafgaand 

aan elke vorm van onderhoud, voeren we een inspectie uit aan de woning c.q. het complex, om vast 

te stellen of alle geplande maatregelen noodzakelijk zijn. Het onderhoud is onder te verdelen in niet-

planmatige werkzaamheden en planmatige werkzaamheden.  

In 2017 waren de uitgaven voor het onderhoud als volgt verdeeld: 

Soort onderhoud (x € 1.000) 2017 2016 Verschil 

Klachtenonderhoud 296 342 -94

Mutatieonderhoud  63   69 -6

Subtotaal niet-planmatig onderhoud 359 411 -100

Planmatig onderhoud 563 375 188 

Subtotaal planmatig onderhoud 563 375 188 

Totaal lasten onderhoud 922 786 88 

Niet-planmatig onderhoud 

Tot het niet-planmatig onderhoud behoren klachtenonderhoud (in 2016 incl. contractonderhoud) en 

mutatie-onderhoud. Wij onderhouden onze woningen goed, maar soms gaat er wat kapot. Dan treedt 

het klachtenonderhoud op. Hierbij streven we naar een snelle dienstverlening.  

Wat het mutatieonderhoud betreft zorgen we ervoor dat een woning zo snel mogelijk woon gereed 

wordt gemaakt: aaneengesloten verhuur is het doel waarnaar wij streven. Dit levert niet alleen een 

(sneller) tevreden huurder op maar heeft ook minder frictieleegstand en huurderving tot gevolg. 

Tijdens iedere mutatie lopen we een aantal standaard servicepunten na. Waar nodig worden 

ingrijpende maatregelen uitgevoerd. Soms verrichten we extra onderhoud als verhuur bevorderende 

maatregel.  
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De totale onderhoudskosten zijn gestegen. Een gedeelte van de stijging heeft te maken met de 

administratieve verwerking. Kosten ten lasten van 2016 zijn niet verwerkt op dat boekjaar omdat de 

factuur nog niet verwerkt was. In 2017 zijn deze verwerkt. Daarnaast is in 2017 het planmatig 

onderhoud hoger geweest vanwege grote renovatie werkzaamheden. Uitgaven voor planmatig 

onderhoud zijn gebaseerd op de door de RvC goedgekeurde (meerjaren-)onderhoudsbegroting. 

Energie-index 

Als woningcorporatie willen wij zo duurzaam mogelijk opereren, wij willen dat onze woningen een 

goede energieprestatie leveren, dit scheelt CO2 uitstoot en beperkt de woonlasten. Hier liggen veel 

kansen om de voorraad energiezuiniger te maken en met goede isolatie het gasverbruik in de 

woningen terug te dringen. Via het convenant Energiebesparing huursector hebben we afgesproken 

dat in 2021 de sociale huurwoningen gemiddeld een energielabel B hebben. Ook in de 

prestatieafspraken hebben we deze afspraken bevestigd. Overigens is het zo dat er per 1 januari 2015 

niet meer gesproken (en gemeten) mag worden in ‘energie label’. Vanaf die datum wordt de Energie-

Index gehanteerd. 2017 was voor ons een voorbereidend jaar (zie projecten in voorbereiding), dat zien 

we terug in de gemiddelde energie-index, deze is gelijk gebleven. In 2018 zullen we een daling gaan 

zien, de verduurzaming van 49 woningen in de Verzetswijk is dan gereed.  

Energie-index (EI) Oude 

energielabel 

2014 2015 2016 2017 

0,51 - 0,70 A+ 4 8 52 52 

0,71 - 1,05 A 27 109 109 110 

1,06 - 1,30 B 134 245 245 245 

1,31 - 1,60 C 226 195 195 195 

1,61 - 2,00 D 310 222 222 229 

2,01 - 2,40 E 94 79 74 76 

2,41 - 2,90 F 61 55 40 27 

 2,90 G 40 37 13 16 

Totaal Aantal 896 950 950 950* 

Energie-index 1,74 1,60 1,50 1,50 

Energielabel D C C C 

*) Onzelfstandige wooneenheden worden niet in de energie-index meegenomen. 

Projecten in voorbereiding  

Nieuwbouwprojecten 

C. Vlotlaan

Op de Cornelis Vlotlaan in de Verzetswijk zullen wij een woongebouw met 24 verhuureenheden gaan 

ontwikkelen. Het zijn duurzame appartementen geschikt voor senioren met een huurprijs in het 

betaalbare segment. De verwachting is dat de appartementen worden opgeleverd in 2019.  
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Sterrenberg 

Aan de Kometenlaan in de wijk Sterrenberg wordt een bestaand woongebouw van RKWBV 

uitgebreid met 18 appartementen. Het plan van eisen en de huurprijzen zijn nog niet bekend, wel dat 

we graag willen starten met bouw uiterlijk 2019. 

Renovatieprojecten 

Verzetswijk 

De 49 eengezinswoningen uit 1966 worden in 2018 duurzaam en levensloopbestendig gerenoveerd. 

De woningen krijgen onder andere een tweede toilet boven en worden voorzien van zonnepanelen 

waardoor een zeer groot gedeelte van de woningen een A+ Label gaat krijgen. Van binnen worden de 

woningen ook grondig aangepakt, de keuken, badkamer en toilet worden vernieuwd. 

Couwenhoven eengezinswoningen 

We zijn tevens voornemens om de 96 eengezinswoningen uit 1973 duurzaam te renoveren. De 

werkzaamheden zullen voornamelijk aan de buitenkant van de woning zijn. Ook bij dit project zullen 

er zonnepanelen worden geplaatst waardoor een zeer groot gedeelte van de woningen een A+ Label 

zal krijgen. Naast duurzaamheid wordt de buitenschil geheel vernieuwd, waardoor het aanzicht een 

mooie uitstraling krijgt. De werkzaamheden starten najaar 2018.  
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KWALITEIT IN WIJKEN EN BUURTEN 

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 werken wij samen met de andere twee Zeister woningcorporaties, de gemeente Zeist, de 

politie en de stichting MeanderOmnium (opbouw- en welzijnswerk) binnen het Wijkgericht Werken. 

Het bijzondere van het Wijkgericht Werken in Zeist is dat elk van de vijf wijken een compleet 

Wijkteam heeft. De nauwe samenwerking tussen de partners werkt voordelig voor inwoners, maar 

ook voor de partners zelf omdat vraagstukken sneller en efficiënter aangepakt kunnen worden. Een 

tweede bijzonderheid is dat de complete wijkteams wekelijks voor de inwoners klaarstaan tijdens het 

wijkspreekuur, maar ook op andere momenten zijn de wijkteamleden zichtbaar en aanspreekbaar. 

Wij zijn binnen Zeist in 4 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 zijn goed geregeld: er kan snel, slagvaardig en laagdrempelig 

worden ingespeeld op vragen die leven bij bewoners en gebruikers in de wijken. 

In 2015 is er in Zeist tevens gestart met een sociaal wijkteam. De belangrijkste aanleiding vormt de 

decentralisaties en de taken die op de gemeente afkwamen voor 2015. Zeist borduurt voort op de 

pilots en zorgt voor een integrale aanpak. Wijkbewoners kunnen op één centrale plek in de wijk 

terecht met hun vraag of initiatief. Daar zijn alle wijkwerkers tegelijk aanwezig, zodat de inwoners 

direct door de juiste persoon geholpen worden. De vragen kunnen variëren van vragen over zorg, 

veiligheid, kinderen en schuldhulpverlening tot bemiddeling naar werk en milieuzaken. Als 

corporatie zijn we via het regulier wijkteam betrokken bij het sociale wijkteam.  

Buurtbemiddeling 

Op initiatief van Wijkgericht Werken participeren wij al ruim 10 jaar in de buurtbemiddeling. 

Buurtbemiddeling helpt wanneer men in een lastige (conflict)situatie gekomen is met één van de 

buren of buurtbewoners. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal 

van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. Het is de bedoeling dat buren onder 

begeleiding van de bemiddelaars zelf het conflict gaan oplossen. Het gaat hierbij vooral om 

beginnende problemen.  

Buurtbeheer 

Onze medewerker leefbaarheid is er voor het belangrijke persoonlijk contact tussen onze huurders en 

de woningbouwvereniging. De interventies zijn divers, maar altijd mens- en oplossingsgericht. Zo 

wordt er bemiddeld bij grotere of kleinere conflicten tussen huurders, voordat buurtbemiddeling 

wordt ingeschakeld. Ook bij overlastgevallen worden partijen weer tot elkaar gebracht. Huurders met 

psychische problemen worden op zorgvuldige wijze in direct contact gebracht met professionele 

hulpverleners en wordt er een bezoek gebracht aan mensen met betalingsproblemen. 

Op de Couwenhoven-flats vindt wekelijks een spreekuur plaats door de huismeester van dit 

complex.  
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BELANGHEBBENDEN 

Maatschappelijke opgaven zijn complex. Het gaat in ons werk niet alleen om bouwen en verhuren, 

maar zeker ook over de kwaliteit van leven van de bewoners. Leefbaarheid, welzijn, ontplooiing, 

veiligheid. Het zijn allemaal onderwerpen waar wij als corporatie niet alléén het verschil kunnen 

maken. Andere partijen zijn nodig om een passend aanbod aan de samenleving te doen. 

In de Aedescode en de Governancecode is vastgelegd dat iedere corporatie belanghouders 

identificeert en de dialoog met hen aangaat. Ook wij onderkennen nut en noodzaak van een goede 

relatie met de belanghouders. Onze belangrijkste belanghouders zijn onze huurdersorganisatie, 

bewonerscommissies en Gemeente Zeist (waaronder wethouders, ambtenaren en raadsfracties). Ook 

hebben we veelvuldig contact met onze collega corporaties, politie en wijkagenten, 

welzijnsinstellingen(MeanderOmnium) en zorginstellingen (waaronder Altrecht, Reinaerde, 

Zorggroep Charim, Abrona). 

Prisma 

Wij hechten veel waarde aan de inbreng van onze bewoners, dat zit in ons DNA en dat doen wij op 

verschillende manieren. Allereerst door periodiek overleg met onze huurdersorganisatie ‘Prisma’.  

Prisma is de belangenorganisatie van huurders waarmee wij periodiek overleg voeren. Om het werk 

van Prisma mogelijk te maken geeft RKWBV een financiële bijdrage en bieden wij faciliteiten als 

vergaderruimte en kopieermogelijkheden aan. Door de samenwerking met Prisma worden de 

huurders tijdig in de gelegenheid gesteld om zich uit te spreken over beleid en beheer en hierop 

invloed uit te oefenen. Het Prisma bestuur is de spreekbuis van onze huurders en zij behartigen hun 

belangen. Ze concentreren zich op de hoofdlijnen en laten de stem van de huurders horen.  

Minimaal 5 keer per jaar vindt er een periodiek overleg plaats met het bestuur van Prisma en de 

RKWBV. Veel onderwerpen zijn in deze overleggen aan de orde geweest. Belangrijke thema’s in 2017 

betroffen de bezetting van Prisma, de jaarlijkse huurverhoging en de prestatieafspraken met de 

Gemeente Zeist. 

Volgens de Woningwet moesten woningcorporaties voor 1 juli 2017 een bod op de woonvisie doen 

voor gemeenten waar zij bezit heeft, in ons geval de Gemeente Zeist.  

Aan de hand van dit bod werden vervolgens de prestatieafspraken gemaakt en met de Gemeente 

Zeist ondertekend op 7 december 2017. Deze zijn tot stand gekomen met de 

huurderbelangenverenigingen (Prisma en Huurders Platform Seyst) en de corporaties (RKWBV en 

Woongoed Zeist).  

Veelvuldig en uitgebreid hebben we ook gesproken over de bezetting van Prisma. De 2 bestuursleden 

doen er alles aan om de toenemende hoeveelheid en complexiteit van de Woningwet 2015 te 

bemensen. Verheugd zijn we dan ook dat er voor 2018 versterking is gevonden.  

Naast de bezetting, jaarlijkse huurverhoging en de prestatieafspraken heeft Prisma belangrijke input 

gegeven bij de totstandkoming van het nieuwe ondernemingsplan, het strategisch voorraadbeleid en 

de pilot huurkorting. Als vast agendapunt hebben we de voortgang van de projectontwikkeling 

besproken, met als speerpunt de voorbereidingen van de renovatie Verzetswijk. 

Bewonerscommissies 

Naast actief overleg met Prisma heeft de R.K. Woningbouwvereniging veelvuldig overleg met haar 

bewonerscommissies. Op wijk- en complexniveau vinden we het belangrijk dat er alom een 

vertegenwoordiging is van een actieve bewonerscommissie. De bewonerscommissies onderhouden 
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binnen hun complete of buurt (waar nodig ondersteund door onze medewerker leefbaarheid) 

contacten met andere organisaties voor wat betreft het Wijkgericht Werken. Met de 

bewonerscommissies overleggen wij over zaken die van belang zijn voor alle bewoners in een buurt 

of woongebouw. Denk daarbij aan zaken als servicekosten, leefbaarheid en veiligheid of onderhoud 

aan de woning. Een voorbeeld van een jaarlijks terugkerend evenement is de Nieuwjaarsborrel. Ook 

werd in 2017 wederom een bedanksessie georganiseerd voor onze bewonerscommissies, dit om 

iedereen te bedanken voor de belangeloze inzet. Het verhogen van leefbaarheid en bevorderen van 

goed nabuurschap vinden wij belangrijk: wij zien dat het de sociale cohesie bevordert en 

eenzaamheid verlaagt.  

Klachten en geschillencommissie 

We zien natuurlijk het liefst dat onze huurders tevreden klanten zijn. Maar dat lukt niet altijd. In 2017 

ontving RKWBV 5 schriftelijke klachten. Deze klachten zijn volgens de interne klachtenprocedure 

behandeld. Is een huurder niet tevreden over hoe wij zijn klacht afhandelen? Voor die gevallen 

hebben de Zeister corporaties gezamenlijk een geschillenadviescommissie ingesteld. Deze 

gezamenlijke geschillenadviescommissie (GAC) beoordeelt geschillen tussen individuele huurders of 

huurdersorganisaties en een woningcorporatie of een van haar medewerkers, over de wijze waarop 

verhuurder een klacht heeft behandeld. De procedure is beschreven in het reglement van de GAC, en 

in een informatiebrochure, die bij de corporaties en huurdersorganisaties en het secretariaat van de 

GAC opgevraagd kan worden. De commissie streeft naar een goede toegankelijkheid, zowel voor het 

vragen om een interventie als om het vragen van inlichtingen over hoe te handelen als huurders 

problemen ervaren met hun verhuurder. In 2017 zijn geen klachten door de commissie ontvangen, dit 

is in lijn met de afgelopen jaren.  
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FINANCIELE CONTINUÏTEIT 

QUOTE: Om onze volkshuisvestelijke doelstellingen te realiseren, is het van belang dat we onze financiële 

continuïteit beheren.  

Algemeen 
We werken constant aan een gezonde vermogenspositie, beheersen onze financiële – en 

bedrijfsrisico’s en streven naar een zo goed mogelijk operationeel resultaat. Zo zijn we er zeker van 

dat we over voldoende financiële middelen beschikken om onze maatschappelijke taak uit te voeren. 

Onze operationele kasstroom is voldoende en we beheren ons vermogen op een goede manier. Dat 

blijkt uit de beoordeling van de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW). 

Het vermogen van de RKWBV is tot stand gekomen door huurinkomsten. Het beheer van het 

vermogen wordt gevormd om zo veel mogelijk maatschappelijke prestaties te realiseren. Dit doen we 

binnen de regels van de AW, WSW en de minister met als uitgangspunt een gezond rendement tegen 

zo weinig mogelijk risico’s.  

In de financiële beleidsstructuur zijn interne signaalwaarden opgenomen voor de financiële ratio’s, 

zoals de ICR, DSCR, Loan to Value en Solvabiliteit. Gezien onze kleine organisatie en de 

kwetsbaarheid die dit met zich meebrengt hanteren wij voor onze eigen bedrijfsvoering strengere 

normen dan het WSW. Onze financiële positie is goed. Dit blijkt uit het positieve continuïteitsoordeel 

van de AW en de financiële beoordeling van het WSW, maar ook uit de positieve uitkomsten op onze 

eigen normen van de ratio’s (zie tabel signaalwaarden op de volgende pagina). 

Realiseerbaarheid waarde vastgoed in exploitatie 
Per 31 december 2017 bedraagt de marktwaarde van het DAEB- en niet-DAEB vastgoed in totaal € 

127,7 miljoen (2016: € 118,9 miljoen). Het verschil tussen de marktwaarde van het vastgoed en de 

kostprijs is opgenomen in de herwaarderingsreserve. De waardering tegen marktwaarde van het 

vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde bepaald. 

De realisatie van de marktwaarde van het vastgoed is sterk afhankelijk van het te voeren beleid. De 

mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de 

marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB vastgoed in exploitatie te realiseren zijn beperkt door 

wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de 

behoefte aan DAEB huurwoningen.  

Verhuurders- & saneringsheffing 

In de komende jaren zullen de inkomsten voor de Rijksoverheid aan verhuurdersheffing stijgen tot € 

2 miljard in 2018. Ook in de jaren hierna zal de verhuurderheffing verder stijgen naar zo’n € 2,5 

miljard.  

Dit heeft een gevolg voor onze financiële huishouding. In 2016 bedroeg deze heffing nog € 603.526. 

Deze is inmiddels in 2017 gestegen naar € 710.358. De heffing zal in de komende jaren verder 

oplopen. 

De saneringsheffing wordt jaarlijks vastgesteld en geheven door het WSW. Voor 2015 tot en met 2017 

is de saneringsheffing tijdelijk stopgezet. Voor de komende jaren is rekening gehouden met een 

saneringsheffing van 1% van de totale huur van de woongelegenheden in het betreffende jaar. Voor 

2018 wordt rekening gehouden met een heffing van € 57.000. 
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Sturen op financiële risico’s 

Om geborgde leningen te krijgen, hanteert het WSW, met aanpassing aan de sector, het 

risicobeoordelingsmodel van ratingbureau Standard & Poor’s. Dit model kijkt naar twee risico’s, de 

financiële risico’s en de bedrijfsrisico’s. 

Voor de beoordeling van de bedrijfsrisico’s worden 24 kwalitatieve vragen gericht op de identificatie 

van specifieke risico’s en de beheersing hierop. Deze controle wordt jaarlijks door het WSW 

uitgevoerd. 

De financiële risico’s worden aan de hand van vijf financiële kengetallen beoordeeld: 

 De Interest Coverage Ratio (ICR) geeft aan of uit de operationele kasstroom de

renteverplichtingen op het vreemd vermogen voldaan kunnen worden;

 De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) geeft aan of er voldoende operationele kasstromen

beschikbaar komen voor rente en aflossing;

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

van het eigen vermogen zien;

 De Solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde geeft de verhouding tussen eigen vermogen en

vreemd vermogen weer.

Tabel Signaalwaarden 

Omschrijving 
indicator 

Score Interne 
signaal- 
waarde 

Norm 
WSW 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ICR 5,13 3,67 4,26 3,49 3,62 3,24 2,96 Min. 1,6 Min. 1,4 

DSCR 1,66 1,96 2,02 2,00 2,09 2,00 1,99 Min. 1,0 Min. 1,0 

Loan to Value* 30,0% 53,0% 29,9% 30,4% 32,6% 32,9% 34,3% Max. 65% Max. 75% 

Solvabiliteit* 69,5% 46,0% 65,0% 64,6% 62,6% 62,5% 61,4% Min. 30% Min. 20% 

 

Borgingsplafond WSW 

Het borgingsplafond is de maximale omvang van de geborgde lening portefeuille. In januari 2018 

stelde het WSW een borgingsplafond voor 2018 vast van € 37,4 miljoen beschikbaar. Dit is voldoende 

voor onze activiteiten. 

Sturen op operationeel resultaat 

Een structureel gezonde exploitatie van ons vastgoed is essentieel om financiële continuïteit te 

waarborgen. Het netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille is € 3,8 miljoen.  

Tegenover de binnenkomende bedrijfsopbrengsten van € 7,3 miljoen staan de bedrijfslasten ter 

hoogte van € 3,5 miljoen.  

Het totale resultaat vóór belastingen bedraagt € 11,84 miljoen en bestaat uit het netto resultaat 

exploitatie vastgoedportefeuille en voornamelijk de posten niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

en de rentelasten. 

Bovenstaande indicatoren vanaf 2018 zijn ontleend aan de ingediende prognose-informatie 2017 (dPi) 
* Op basis van bedrijfswaarde
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Analyse jaarresultaat 

2017 2016 Verschil 

Jaarresultaat (nà belastingen) € 11.581K  € 7.096K      € 4.485K 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille € 8.792K  € 4.945K      € 3.847K 

Het jaarresultaat nà belastingen in 2017 is € 11,581 miljoen positief (in 2016 was dit € 7,096 miljoen 

positief), wat grotendeels het gevolg is van de wijziging op de waardering van het vastgoed. Deze 

waardeverandering op marktwaarde geeft een vertekend beeld van het resultaat weer, daar hier geen 

inkomsten tegenover staan.  

Op basis van een conservatieve begroting wordt in 2018 opnieuw een positief resultaat verwacht.  

Eigen Vermogen 

Na verwerking van het resultaat bedraagt het eigen vermogen € 92,493 miljoen. Dit bedroeg in 2016 

 € 80,912 miljoen. 

Het eigen vermogen is gevormd door ons vastgoedbezit, dus zit het vermogen in woningen. 

Dekkingsratio 

De 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. De dekkingsratio voor de RKWBV bedraagt 22%(2016: 24,9%). 

Liquiditeit 

De current ratio (verhouding tussen de vlottende activa en de liquide middelen ten opzichte van de 

kortlopende schulden) bedraagt 1,19 (2016:0,72). De liquiditeit moet minimaal 1 bedragen. Naar 

verwachting zal die in de komende jaren stijgen. De current ratio is een momentopname en kan 

dagelijks verschillen als gevolg van inkomsten en uitgaven. 

Beleidsmatige beschouwing marktwaarde / bedrijfswaarde 

Het verschil tussen marktwaarde en bedrijfswaarde wordt veroorzaakt doordat de marktwaarde de 

vastgoedbelegging laat zien en de bedrijfswaarde sterk afhankelijk is van het te voeren beleid. De 

bedrijfswaarde ligt lager dan de marktwaarde doordat in het beleid rekening wordt gehouden met 

lagere huren dan de markthuur, hogere onderhoudskosten om het niveau van de woning zo hoog 

mogelijk te houden en er wordt daarnaast niet gestuurd op het verkopen of uitponden van de 

woningen. 
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Risicomanagement 

We zetten ons vermogen in om maatschappelijke doelen te realiseren. Vanuit dat besef hebben wij 

ons financieel beleid ingericht. In de financiële sturing hanteren we ratio’s die veelal strenger zijn dan 

de toezichthoudende organisaties, WSW en AW, hanteren. 

De RKWBV voert een behoudend financieel beleid. Dit is traditioneel verankerd in onze 

bedrijfsvoering en is in het Ondernemingsplan 2017 – 2021 “Gewoon dichterbij” nadrukkelijk 

opgenomen. Focus op risicobeheersing maakt hier een belangrijk onderdeel vanuit. Dit begint bij een 

goede informatievoorziening op elk niveau zodat Bestuur en Raad van Commissarissen over 

complete en juiste informatie beschikken. Alleen dan kan een goede afweging worden gemaakt. Door 

het gebruik van benchmarks, kengetallen, verschillende voortgangsrapportages van zowel de 

corporatie zelf als de projecten die wij voeren, kan strakke regie worden gevoerd en is degelijk 

afgewogen besluitvorming een logisch gevolg. Uiteraard geldt dit ook voor de jaarlijkse begroting en 

de verantwoording in de jaarrekening.  

De R.K. Woningbouwvereniging zorgt er voor dat bij elk majeur besluit een uitgebreide risicoanalyse 

wordt gepresenteerd. Interne beheersingsmaatregelen en de administratieve organisatie worden 

periodiek getoetst en waar nodig worden zij aangepast.  

Het effect wat wij hiermee beogen is enerzijds het waarborgen van de financiële, bedrijfseconomische 

continuïteit en anderzijds het creëren van maatschappelijk draagvlak.  

Kasstroom- en renterisico 

De R.K. Woningbouwvereniging loopt renterisico ten aanzien van de huidige leningenportefeuille 

(conversie en fixe-aflossingen) en financiering van toekomstige investeringen.  

Er zijn geen rentederivaten afgesloten.  

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 vervaldatum worden ultimo boekjaar individueel 

beoordeeld, leidend tot een onderbouwing voor de voorziening voor bijzondere waardevermindering 

van vorderingen. Ten behoeve van kredietfaciliteiten wordt spreiding tussen 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 exploitatielasten, bedrijfskosten, rente, aflossingen en investeringen. 

De ontwikkeling van de liquiditeitspositie voor de komende 12 maanden wordt maandelijks 

geanalyseerd. 



Jaarrekening 2017 – R.K. Woningbouwvereniging Zeist Pagina 46 

TOT SLOT 

In dit jaarverslag is aangegeven hoe de R.K. Woningbouwvereniging Zeist zich in 2017 op de 

verschillende maatschappelijke prestatievelden heeft ingezet door een actieve bijdrage te leveren aan 

de volkshuisvesting in de gemeente Zeist. Wij zijn uitsluitend werkzaam in het belang van de 

volkshuisvesting. In 2018 bouwen wij verder op de fundamenten die we ook dit jaar hebben gelegd. 

Wij staan open voor al uw suggesties die onze kwaliteit van dienstverlening kan verbeteren! 

Zeist, juni 2018 

Mr. C.H. Schuurmans 

Directeur/bestuurder 
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Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 
 
Aan: de Raad van Commissarissen van R.K. Woningbouwvereniging Zeist 

 
 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2017 van R.K. Woningbouwvereniging Zeist te Zeist 

gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 

de grootte en de samenstelling van het vermogen van R.K. Woningbouwvereniging Zeist op 31 

december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met titel 9 Boek 2 van het 

in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en de bepalingen van en krachtens de Wet 

normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2017; 

2. de winst-en-verliesrekening over 2017; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen 

in bijlage 4 bij de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2017) 

en het Controleprotocol WNT. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven 

in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van R.K. Woningbouwvereniging Zeist zoals vereist in de Wet toezicht 

accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants 

bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

2  |  nieuwe perspectieven 

Benadrukking van de waarderingsgrondslag van een deel van het vastgoed in exploitatie 

Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering zoals opgenomen in de 

jaarrekening. Hierin staat beschreven dat R.K. Woningbouwvereniging Zeist een deel van haar 

vastgoed in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet in overeenstemming 

met bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 

2017) in het huidige en het voorgaande boekjaar waardeert tegen actuele waarde onder 

toepassing van de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. 

 

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

 het bestuursverslag; 

 het verslag van de Raad van Commissarissen; 

 de overige gegevens. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat die op grond van titel 9 Boek 2 BW is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in titel 9 Boek 2 BW en de 

Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige 

gegevens in overeenstemming met titel 9 Boek 2 BW. 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Commissarissen voor de 

jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening 

in overeenstemming met titel 9 Boek 2 BW en de bepalingen van en krachtens de WNT. In dit 

kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 

van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

3  |  nieuwe perspectieven 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is 

om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vereniging te 

liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 

alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 

zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

 

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 

proces van financiële verslaggeving van de vereniging. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 

wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 

geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 

waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 

ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 

nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 

oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 

bestond onder andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 

bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-

informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 

dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 

doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 

van de interne beheersing van de vereniging; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 

de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 
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 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of

er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of

de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om

aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die

verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet

langer kan handhaven;

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin

opgenomen toelichtingen; en

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende

transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de Raad van Commissarissen onder andere over de geplande 

reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 

naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 

beheersing.  

paraaf voor waarmerkingsdoeleinden : 

Utrecht, 11 juni 2018 

BDO Audit & Assurance B.V. 

namens deze, 

drs. G.J. Verwoert RA 


