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1.
1.1
1.1.1

Volkshuisvestingsverslag
Ontwikkelingen
Landelijke ontwikkelingen

In 2016 is het een druk en moeilijk jaar geweest o.a. door de invoering van de Nieuwe
Woningwet en daarnaast de invoering regelgeving betreffende wijzigingen woontoewijzing,
het passend toewijzen. Tevens heeft de opgave voor opvang en huisvesting van vluchtelingen invloed
op onze kerntaak. Dit alles heeft veel onrust teweeg gebracht bij huurders en toekomstige huurders en
deze zal ook in 2017 nog niet verdwenen zijn. Hier rust een taak van de stichting om middels goede
voorlichting en informatievoorziening trachten deze onrust weg te nemen. Ondanks herstel in de
woonsector en de maatregelen om het scheefwonen tegen te gaan zijn er geen grote verschuivingen te
zien. Vooralsnog blijven de scheefwoners daar waar ze nu wonen, mede doordat er voor hun beperkte
mogelijkheden zijn.
Huurbeleid
Evenals in het jaar 2015 heeft de stichting besloten om in 2016 gebruik te maken van
inkomensafhankelijke huurverhogingen. Hierbij heeft de stichting de stelling ingenomen om de laagste
inkomensgroep te ontzien en alleen inflatieaanpassing te berekenen. Voor de tweede inkomensgroep
wordt alleen inflatie en 1 % huurverhoging toegepast. De inkomensgroep daarboven daarvoor wordt de
toegestane huurverhoging in zijn geheel doorberekend.
1.1.2

Ontwikkelingen in Kamerik

In het najaar 2016 zijn de voorbereiding van het project 5103 daadwerkelijk van start gegaan.
Het project houdt in dat er 30 woningen groot onderhoud, renovatie en energetische maatregelen
ondergaan ,dit betreffen woningen in de Meent, Wethouder de Bruinstraat, de Burg Brediusstraat in de
kern Kamerik en de Pastoor Schuurmanstraat in de kern Kanis. Het project dient in mei 2017 van start
te gaan en zal in het najaar afgerond worden.
In het jaar 2016 heeft er ook een herijking van de MJOB plaatsgevonden, zodat de komende jaren van
hieruit het onderhoud wordt gestuurd.
Zoals in het verleden reeds meerdere keren is aangegeven bij de gemeente, heeft de stichting
interesse voor de vrijkomende locatie van een van de drie scholen, die gaan fuseren in een gebouw.
Echter ook nu blijkt weer dat de plannen hiervoor wederom zijn uitgesteld tot 2019.
Nieuwbouw op andere locaties is nog niet in zicht, daar de lokale politiek nog geen locaties heeft
aangewezen voor sociale woningbouw.
Er zijn ook bestuurlijke ontwikkelingen binnen de stichting. De voorzitter heeft in oktober 2016
aangegeven om per 31 december 2017 te stoppen. Naast de voorzitter hebben meerdere bestuurders
aangegeven binnen afzienbare tijd te gaan stoppen, dit heeft grote gevolgen voor de continuïteit van het
bestuur. Daar het bestuur uit vrijwilligers bestaat zal het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, worden om
opvolgers te vinden. Zeker als we het eisenpakket en de verplichting van Permanente Educatie zien
waaraan tegenwoordig een bestuurder aan moet voldoen volgens de Woningwet en regelgeving. Dit
geldt ook voor leden van RvC. De keuze om zelfstandig te blijven in de toekomst, zal de bedrijfskosten
op financieel vlak nadelig beïnvloeden.
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Voorgenomen fusie
Gezien deze zeer belangrijke punten heeft het bestuur, met instemming van de RvC, besloten om in
2017 stappen te ondernemen om tot een fusie te komen.
Op 29 maart 2017 hebben wij een intentieovereenkomst over de voorgenomen fusie van GroenWest
met Woningbouwstichting Kamerik gesloten. Woningbouwstichting Kamerik is actief in het werkgebied
van GroenWest. GroenWest verzorgt sinds 1994 de uitvoering van de volkshuisvestelijke taken van
Woningbouwstichting Kamerik. Om de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering van beide
partijen en continuïteit te waarborgen, voegen we onze activiteiten samen door middel van een
juridische fusie.
Voor de huurders heeft de fusie geen directe gevolgen; het beheer, onderhoud en inning van de huren
worden immers al jaren door GroenWest gedaan.
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2. Bestuursverslag
2.1 Beleid – algemeen
Het besluit van de stichting in 2015 om zich volledig te richten op de exploitatie, onderhoud, groot
onderhoud, renovatie en energetische maatregelen, is ook in 2016 de hoogste prioriteit gebleven.
Vanuit de gemeente is niet gebleken dat er op korte termijn een nieuwbouwlocatie vrijkomt.
De in 2015 gestarte samenwerking met de gemeente Woerden en corporatie GroenWest om tot nieuwe
prestatieafspraken te komen, heeft geresulteerd dat eind maart 2016 door alle partijen de vernieuwde
prestatieafspraken zijn ondertekend en middels een krantenartikel aan de bewoners bekend is
gemaakt.
De aangekondigde aanpassing van de dienstovereenkomst met GroenWest is i.o.m GroenWest niet tot
uitvoering gebracht door de voorgenomen plannen tot het komen tot een fusie. De beide partijen
hebben op 29 maart 2017 een intentieverklaring ondertekend en het streven is om de fusie in december
2017 te hebben voltooid.
De bewonerscommissie is dit jaar voor het eerst van start gegaan. Een tweetal huurders zijn
enthousiast begonnen en zijn tijdens het huurdersoverleg van april 2016 officieel benoemd. Uitbreiding
van het aantal leden is echter iets wat zeer moeizaam gaat, maar zowel de bewonerscommissie als
stichting zal blijven zoeken en mensen benaderen.
De in het najaar van 2015 gestarte visitatieonderzoek, door Ecorys, is in maart 2016 afgerond. De
eindconclusie was dat we zeer goed op weg zijn en dat er grote verbeteringen zijn t.o.v. ons vorige
visitatierapport. Wij als vrijwilligers mogen trots zijn op hetgeen we verbeterd hebben van de
aandachtspunten genoemd in het vorige visitatierapport.
2.2

Personeel

Al het werk wordt via uitbesteding uitgevoerd door GroenWest uit Woerden.
Deze stichting had per 31 december 2016 101,8 fte in dienst.
Het bestuur van Woningstichting Kamerik bestaat uit zes personen, zijnde 67% man en 33% vrouw.
2.3

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat per 31 december 2016 uit de volgende personen.
Bestuur
Dhr. J.W. Hoenselaar
Mevr. M. van der Schaft
Dhr. W. Spies
Dhr. J.C. van Koert
Dhr. J. van Maanen
Mevr. M.P. Barnhoorn

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

Jaar van aftreden
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Het jaar van aftreden is op 2017 gesteld aangezien de intentie bestaat om eind 2017 de fusie voltooid te
hebben.
Binnen het bestuur hebben geen wijzigingen plaatsgevonden, de herbenoemingsprocedure van een 4tal leden is nog onder behandeling bij de Autoriteit Wonen.
Het bestuur heeft in 2016 maandelijks vergaderd, waarvan ook tweemaal in een gecombineerde
vergadering met de Raad van Commissarissen. Tijdens deze vergaderingen zijn de begrotingen, het
jaarverslag en het huurbeleid besproken. Tevens zijn de actuele onderwerpen voortvloeiend uit de
landelijke, regionale en lokale volkshuisvesting aan de orde geweest.
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Samen met voltallige Raad van Commissarissen heeft de voorzitter tweemaal per jaar een zogenaamde
bijpraatsessie gehad, waarbij ook de penningmeester aanwezig is geweest.
Tijdens deze bijeenkomsten zijn lopende zaken als beleid, projecten, financiën en komende plannen
toegelicht, zodat de Raad van Commissarissen op de hoogte blijft en indien nodig advies of instemming
kan verlenen.
Het bestuurlijk overleg met GroenWest is voortgezet in 2016. Na afloop van elk kwartaal is er door
beide partijen overlegd en zijn alle lopende zaken besproken.
Het regionaal overleg, zogenaamd SWRU, is door de voorzitter maandelijks bijgewoond.
Het bestuur was in 2016 vertegenwoordigd of nam deel aan de volgende interne en externe
overlegorganen:




2.4

Bestuurlijk overleg met het management van GroenWest; J.W. Hoenselaar 4 x per jaar
Regionaal overleg in SWRU-verband; J.W. Hoenselaar 12 x per jaar
Ambtelijk en bestuurlijk overleg met gemeente en GroenWest; J.W. Hoenselaar 6 x per jaar
AEDES-bijeenkomsten/congressen; J.W. Hoenselaar 5 x per jaar
Corporate Governance

WBS Kamerik is een kleine woningbouwcorporatie met een vrijwillig bestuur en een Raad van
Commissarissen. Als gevolg hiervan is het onoverkomelijk dat er beperkingen zijn in het volledig
naleven van de Governance Code Woningcorporaties. Relevante ‘tekortkomingen’ worden hierna
toegelicht en worden andere onderwerpen adequaat overeenkomstig de Code toegepast dan wel elders
in dit verslag uitgelegd. Het bestuur heeft governance hoog op de agenda staan en betrekt bij
besluitvorming waar mogelijk de uitgangspunten uit de Code. De prominente plaats van governance in
de organisatie komt in 2016 onder meer tot uitdrukking in:
 De operationele werkzaamheden heeft het bestuur uitbesteed aan een professionele
woningcorporatie (GroenWest);
 Er is een goede samenwerking met GroenWest die de belangrijkste operationele taken voor de
stichting uitvoert. Op basis van overlegstructuren in combinatie met bilateraal overleg wordt het
bestuur goed en tijdig geïnformeerd over relevante zaken.
Op een aantal punten is het niet mogelijk gebleken de Code (volledig) na te leven. De meest relevante
‘tekortkomingen’ zijn hierna opgenomen (de onderdelen Besturing, Intern toezicht en Externe
legitimatie).
Besturing
1. Het bestuur betrekt belanghebbenden niet actief bij strategievorming en terugkoppeling van de
realisatie van de plannen. Er worden geen belanghebbendenbijeenkomsten gehouden. Het bestuur
kiest er bewust voor informatie in te winnen bij een beperkte groep belanghebbenden en
deskundigen. Geformuleerde strategie en plannen worden ter consultatie in afrondingsfase
voorgelegd.
2. WBS Kamerik maakt geen gebruik van een geïntegreerd managementinformatiesysteem waarin de
vertaling van de missie/visie en de invloed van relevante omgevingsvariabelen en risico’s naar
jaarlijkse strategische plannen is opgenomen en de daarvan afgeleide meetbare doelen en
activiteiten per jaar, kwartaal en/of maand. Dit neemt niet weg dat de (meerjaren-) uitgangspunten
zijn gebaseerd op strategie, visie en organisatiedoelstellingen. Deze zijn vervolgens de basis voor
begroting, meerjarenprognoses en liquiditeitsprognoses. Periodiek meet het bestuur de voortgang
op basis van kwartaalrapportages en wordt daarnaast jaarlijks verantwoording afgelegd in het
jaarverslag.
3. Voorgenomen en gerealiseerde prestaties worden gerapporteerd in onder meer de beleidsnota en
dit jaarverslag. De toegankelijkheid hiervan voor belanghebbenden is gerealiseerd middels een
geactualiseerde website van de Stichting.
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Intern toezicht
4. De RvC hanteert een toetsingskader dat aansluit bij de visie en strategie van de Stichting. De RvC
heeft het beleidsplan 2013-2018 goedgekeurd en voert haar toezichthoudende taak onder meer uit
op basis van de uitgangspunten zoals opgenomen in het beleidsplan. De RvC zal de uitvoering van
haar toezichthoudende taak en het toetsingskader transparanter maken en toetsbaar vastleggen.
5. Afwijken van de vereisten volgens de Governance Code is toegestaan mits adequaat uitgelegd. De
uitleg en de communicatie daarover is verbeterd in het verslag van de Raad van Commissarissen
en op de vernieuwde website van de Stichting. Op de website zijn onder andere de jaarverslagen,
het overzicht van de governancestructuur en reglementen, de profielschetsen leden RvC, het
rooster van aftreden leden RvC, de commissies binnen de RvC terug te vinden en zijn de
overlegstructuren opgenomen.
Externe legitimatie
6. WBS Kamerik organiseert geen belanghebbendenoverleg en kent geen belanghebbendenregister.
Het bestuur zal onderzoeken in hoeverre dit wenselijk en te realiseren is.
7. WBS Kamerik beschikt niet over een huurdersorganisatie, zoals bedoeld in de wet Overleg
Huurders/Verhuurders. Het adviesrecht of instemmingsrecht voor huurders is niet uitgewerkt. Wel
worden alle huurders uitgenodigd voor de jaarlijkse huurdersbijeenkomst. Deze bijeenkomst heeft
vooral een informerend karakter. In 2016 is een huurderscommissie opgericht waar een belangrijk
deel van de in de wet Overleg Huurders/Verhuurders opgenomen rechten en verplichtingen van de
huurdersorganisatie aan zijn toegekend. Wij hopen met deze eerste stap op termijn uiteindelijk te
komen tot een volwaardige huurdersorganisatie.
2.5

Risico’s in beeld

Risicobereidheid van WBS Kamerik is laag
Onze kerntaak is het beschikbaar stellen van betaalbare woningen voor onze doelgroepen in ons
werkgebied. Daartoe hebben we ons vermogen geïnvesteerd in een goede woningportefeuille. We
houden ons vermogen in stand door behoedzame nieuwbouw, een betaalbaar huurbeleid, goed
onderhoud, sobere bedrijfsvoering en een passende leningenportefeuille. De risico’s die we hierbij
aangaan zijn weloverwogen en beperkt.
In 2016 hebben we geen activiteiten ontplooid die dit risicoprofiel significant hebben veranderd. We
hebben in hoofdlijnen de volgende risico’s geïdentificeerd.
Externe ontwikkelingen hebben grote impact
Externe ontwikkelingen waar we weinig tot geen invloed op hebben, kunnen grote impact op de
realisatie onze doelstellingen hebben. Dit zijn veelal risico’s die voor alle corporaties gelden en waarvan
de beheersing vooral bestaat uit anticiperen en accepteren. De belangrijkste zijn:
- de politieke situatie en de regelgeving en belastingheffing die daaruit voortvloeien;
- de inflatie;
- de rentestand; en
- de woningmarkt.
De nieuwe Woningwet is een goed voorbeeld van regelgeving met grote impact. In 2016 heeft deze
nieuwe wet direct invloed op doelstellingen en beleid. Ook voor het komende jaar heeft deze wet impact
op onze organisatie, beleid en realisatie van de doelstellingen.
Door onze hoge WOZ-waarde dragen wij meer verhuurderheffing af dan de gemiddelde corporatie.
Deze hoge last zal worden opgevangen in de normale bedrijfsvoering. In de toekomst zal er wellicht
moeten worden gekeken naar kostenbesparing, beperking van investeringen en zo mogelijk aflossen
van leningen.
De inflatie is voor onze financiële sturing van cruciaal belang. Ons (inkomensafhankelijke) huurbeleid is
erop gebaseerd.
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Een ander element van belang voor een goede financiële sturing is de rentestand. Aan de
financieringskant hebben we de afgelopen jaren plezier gehad van een dalende vermogenskostenvoet.
Dit heeft ervoor gezorgd dat we enige ruimte in de operationele kasstroom realiseren. Tegelijkertijd
mogen we er niet op vertrouwen dat die rentestand altijd zo laag zal blijven.
De liquiditeitspositie van de Stichting is goed en wij hebben veel aandacht voor het optimaliseren van
de liquiditeitsbehoeften. Voor de Stichting betekent optimaliseren vooral het vermijden van pieken in de
uitgaande kasstromen omdat tijdelijk hogere liquiditeitsbehoeften voor een kleine corporatie relatief
lastig zijn op te vangen.
Met onze woningvoorraad hebben we in Kamerik en Kanis een belangrijk aandeel op de verhuurmarkt.
Ontwikkelingen in de landelijke woningmarkt hebben dan ook snel effect op onze bedrijfsvoering.
Interne beheersing
De maatregelen die voor Stichting GroenWest gelden zijn ook van toepassing voor
Woningbouwstichting Kamerik. Woningbouwstichting Kamerik is volgend in de AO/IC van GroenWest.
Automatisering
Aareon levert het primaire systeem aan stichting GroenWest. Van dit pakket maakt
Woningbouwstichting Kamerik ook gebruik.
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3. Verslag van de raad van commissarissen
3.1 Algemeen Commissarissen
In 2016 is de samenstelling van de Raad van Commissarissen als volgt.
Raad van commissarissen
Dhr. Mr. A. Bolderdijk
Dhr. G. van Viegen
Dhr. E.H.M. Ham

Functie
Voorzitter
Secretaris
Lid

Jaar van aftreden
2017
2017
2017

De RvC bestaat eind 2016 uit drie personen, zijnde 100% man.
Arbeidsverhouding van de zittende leden
De leden van de RvC hebben geen arbeidsovereenkomst met de Stichting.
Toepassing Wet Normering Topinkomens
Voor de toepassing van de Wet Normering Topinkomens (WNT) is allereerst van belang de vraag te
beantwoorden welke functionarissen binnen Woningbouwstichting Kamerik als zodanig kunnen worden
gekwalificeerd. Dit zijn bij Woningbouwstichting Kamerik het bestuur en de leden van de Raad van
Commissarissen. De honorering van deze functionarissen is weergegeven in de jaarrekening vanaf
pagina 53. De honorering van de RvC is tevens in de tabel hieronder weergegeven. Bij geen van deze
functionarissen kwam de honorering in 2016 uit boven de in de WNT gestelde grenzen.
Woningstichting Kamerik wordt in klasse A ingedeeld om de grenzen van honorering te bepalen en er
geen sprake van overgangsrecht.
Functies, nevenfuncties en vergoeding
Naam; geboortedatum; vergoeding
Dhr. Mr. A. Bolderdijk;
geboortedatum: 24-3-1958;
jaarvergoeding € 1.000,-- en
presentiegeld € 35,-- per vergadering
Dhr. E.H.M. Ham;
Geboortedatum: 18-8-1963;
Jaarvergoeding € 1.000,-- en
presentiegeld € 35,-- per vergadering
Dhr. G. van Viegen;
geboortedatum: 4-4-1949;
jaarvergoeding € 1.000,-- en
presentiegeld € 35,-- per vergadering

Functies
Van 1989 tot heden als fiscaaljurist werkzaam in eigen
onderneming
Controller/Manager
Bedrijfsvoering bij Norlandia
Kinderopvang B.V.
Tot 2012 afdelingsmanager
Gemeente Woerden. Hierna
Gepensioneerd

Nevenfuncties
Voorzitter ondernemersvereniging Kamerik Kanis,
Oranje Comité, secretaris
Rotary Haarzuilens.
Penningmeester Stichting
Kamerik op de Kaart

Kerkenraadslid/penningmeester Ontmoetingskerk
Kamerik, 2011 - heden

Vergaderingen
De Raad van Commissarissen (RvC) heeft in 2016 acht keer afzonderlijk vergaderd. Met het bestuur
van de Stichting heeft éénmaal een gezamenlijke vergadering plaatsgevonden.
Naast de reguliere bijeenkomsten vindt tussen de leden van de RvC regelmatig informeel overleg plaats
met name over onderwerpen die op dat moment van belang zijn en later in de reguliere bijeenkomst
verder aan de orde komen.
Tijdens de vergaderingen/bijeenkomsten van de Raad van Commissarissen zijn in het verslagjaar de
volgende onderwerpen besproken:
Vergadering 7 januari; Het bespreken van de visitatierapportage. Hier kwam naar voren dat de
visitatiecommissie vond dat de RvC meer naar buiten kan treden en uitgebreider verslagen mag maken.
Dit punt wordt onderschreven en heeft geresulteerd dat, met name van bijeenkomsten verslag wordt
gemaakt. Tevens wordt na elke vergadering even stil gestaan bij ieders functioneren.
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Vergadering 21 januari; Hier is het rapport van de visitatiecommissie besproken. De verbeterpunten
zoals de zelfreflectie worden onderkent en opgepakt door na elke vergadering te evalueren. Dat de RvC
te weinig zichtbaar zou zijn wordt bestreden, bij elk huurdersoverleg is een lid aanwezig en de huurders
weten hen ook op straat te vinden. Daarnaast is de verplichting tot scholing besproken.
Vergadering 22 maart; De RvC heeft meegedaan aan de Benchmark Bordresearch van de Universiteit
Groningen. Zodra de uitslag bekend is zal deze besproken worden. Tijdens deze vergadering werd de
RvC bijgepraat door de voorzitter en lid van het bestuur. Visitatierapport is binnen en het bestuur wordt
gevraagd naar aanleiding daarvan een actielijst op te stellen. De dienstovereenkomst wordt binnen kort
ondertekend en de prestatieafspraak met de Gemeente Woerden op 24 maart. Verder is gesproken
over de statutenwijziging en de mogelijkheden om op termijn op de plek van de oude Maria
Gorettischool te gaan bouwen.
De rondetafelbijeenkomst van de vereniging van toezichthouders werd positief ervaren, volgende
bijeenkomsten zullen mogelijk bezocht worden.
Huurdersoverleg 20 april; Hier was een van de leden van de RvC bij aanwezig.
Vergadering 3 mei; Allereerst werd een artikel in het AD over bestaansrecht van een
woningbouwcorporatie besproken en daarna een over het tekort aan sociale huurwoningen.
De rapportage over het vierde kwartaal 2015 wordt besproken met enkele kritische kanttekeningen met
name het laat melden van tegenvallers. Daarnaast werd, naar aanleiding van het visitatierapport
opnieuw gevraagd om een actielijst van het bestuur en deze lijst op te nemen in de kwartaalrapportage.
Ook het feit dat het jaarverslag 2015 vertraagd is ontstemt de RvC. In februari 2017 zal een concept
2016 aangeleverd moeten worden.
De uitslag van de Benchmark Boardresearch wordt besproken. Op een aantal punten is er instemming,
zoals meer zelfreflectie. De werkgeversrol, aannemen van bestuur kan nog beter maar gebeurd ook niet
elk jaar. Dat er geen vrouwelijk lid van de RvC is betreurt de RvC zelf ook en zal wanneer nodig de
nodige aandacht krijgen. De conclusie van het rapport is dat de RvC naar behoren functioneert.
Tot slot wordt het verzoek van de penningmeester om offertes voor benoeming van een nieuwe
accountant met een jaar uit te stellen gehonoreerd.
Vergadering 23 mei; Hier wordt de jaarrekening en het jaarverslag eerst binnen de RvC besproken en
vragen opgesteld voor het bestuur en de accountant waarna vervolgens de accountant de gelegenheid
heeft beide toe te lichten. Na vertrek van de accountant wordt de jaarrekening met het bestuur
besproken. Na de toezegging dat er een aantal wijzigingen dan wel aanpassingen worden aangebracht
besluit de RvC de jaarrekening 2015 vast te stellen.
Overleg Gemeente Woerden 14 juni; Met de wethouder werden de mogelijkheden en onmogelijkheden
besproken over het vestigen van statushouders in de kern Kamerik. Duidelijk onze wensen en
bedenkingen gemaakt. Statushouders zijn welkom maar wel graag gezinnen aangezien het woningbezit
van de Stichting bijna uitsluitend uit eengezinshuizen bestaat.
Vergadering 22 juni; De concept statuten worden besproken en van opmerkingen voorzien. Deze
worden aan het bestuur toegezonden met de vraag deze intern en met de notaris te bespreken.
De leden van de RvC zullen kijken naar opleidingen welke zich voornamelijk richten op de
veranderingen in de Woningwet. Ook is kennisgenomen van de verplichting tot het opstellen van een
opleidingsplan.
Tevens is gesproken over het (tijdelijk) uitbreiden leden RvC. Aangezien er twee leden in 2017 aftreden
is het zaak te kijken naar nieuwe leden. Er zal een profiel opgesteld worden van deze functie .
Na elke vergadering wordt een korte zelfevaluatie gedaan waarbij wordt geconstateerd dat alle leden
zich goed voorbereiden op de inhoud van de agenda waardoor er effectief vergaderd kan worden.
Bijeenkomst EY 28 juni; Hier heeft de heer Viegen zich bij laten praten over de nieuwe woningwet, de
nieuwe Governancecode, hoe om te gaan met loonheffingen van leden van de RvC en tot slot Risk
Management over met name een toelichting op het rentebeleid.
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Vergadering 19 september; De statuten zijn nog niet gereed in de volgende bijeenkomst moeten deze
besproken worden. Aan opleiding dienen de leden van de RvC in twee jaar tien punten te behalen. Er
zijn al een aantal cursussen gevolgd en enkele volgen dit jaar.
Verder gesproken over de uitbreiding dan wel vervanging van de leden van de RvC. Ook nu weer
zelfreflectie en afgesproken dat de voorzitter zo snel mogelijk de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van
de leden zal opstellen.
Cursus SOM 12 oktober; Vooral over financiële zaken zoals huurtoeslag, verhuurdersheffing. Hoeveel
kunnen de corporaties in Nederland theoretisch investeren nu de rente zo laag is, moet wel allemaal
terugverdiend worden en de mogelijkheid om te bouwen moet er wel zijn, voor Kamerik weinig
mogelijkheden.
Vergadering 17 oktober; Deze vergadering was weer een bijpraatsessie. Het opstellen van de begroting
2017 kost meer tijd vanwege de meerjarenbegroting onderhoud. De dienstverleningsovereenkomst met
Groen West is nog niet afgerond. Het vastgestelde reglement financieel beleid/beheer wordt
toegezonden. Voortaan wordt de RvC over dit soort zaken eerder geïnformeerd. Het reglement van de
RvC dienst in het kader van de nieuwe woningwet mogelijk aangepast te worden, de voorzitter zal hier
naar kijken.
Aedes Bijeenkomst 24 november; Leiderschap met passie over klassiek en modern leiderschap. Een
aardige cursus.
WSW 30 november; Een rondetafel bijeenkomst waar naast het bespreken van een casus vooral de
werking van bestuur en RvC van kleinere corporaties centraal stond. Nuttig hoe anderen met dezelfde
problemen als WBS Kamerik omgaan.
Vergadering 7 december; De begroting 2017 wordt besproken met name de financiële vertaling van het
doorschuiven van investeringen van 2016 naar 2017. Tevens aandacht voor het planmatig en groot
onderhoud. Daarnaast is het concept statuten doorgenomen.
Informatie Raad van Commissarissen
Belangrijkste informatiebron is en blijft de informatie vanuit het bestuur van de Stichting.
Formeel en informeel zorgt in het bijzonder de voorzitter van het bestuur voor de nodige informatie.
Twee maal per jaar vindt er een zogenaamde bijpraatsessie plaats tussen de voorzitter van het bestuur
en de RvC. Daarnaast ontvangen de leden van de RvC de agenda’s en notulen van de vergaderingen
van het stichtingsbestuur (zo nodig aangevuld met relevante informatie van de landelijke overheid en
deskundigen op het gebied van de volkshuisvesting). Ook wordt kennisgenomen van de informatie
zoals die door de koepelorganisatie Aedes wordt aangeleverd. Daarnaast wordt geput uit de informatie
die de landelijke en regionale kranten geven over de volkshuisvesting in het algemeen en in het
bijzonder over het werkgebied van de stichting. Ook heeft de voorzitter, mede in verband met zijn
functie als fractie assistent, meermalen met zowel de wethouder als de raad gesproken over de
Woningstichting Kamerik en de woonvisie.
Permanente educatie
In 2016 zijn door de leden van de RvC opleidingen gevolgd op 12 oktober, 24 november en 30
november. Tezamen met de opleidingen/ voorlichtingen op 28 april 2015, 9 juni 2015 en 22 juni 2015
wordt voldaan aan de minimale 10 punten voor de jaren 2015/2016 ingevolge het Reglement
Permanente Educatie van de VTW.
Functioneren Raad van Commissarissen
- Met betrekking tot de toezichttaak zijn de onderwerpen waarover de RvC heeft besloten en
geadviseerd vastgelegd in de verslagen van de Raad.
- Een reglement voor de werkwijze van de RvC is in het verslagjaar vastgesteld.
- Gedurende het verslagjaar zijn geen onderwerpen of zaken behandeld waarbij sprake was van enige
belangenverstrengeling met persoon, functie of nevenfunctie van de afzonderlijke leden van de raad.
- De gegevens van de leden van de RvC zijn in het jaarverslag opgenomen.
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-

De leden van de RvC hebben uit hoofde van hun (voormalige)functie buiten de RvC voldoende
kennis om hun taak uit te voeren volgens de daartoe opgestelde richtlijnen.

Goedkeuring jaarstukken
In de vergadering van 28 juni 2017 heeft de Raad zijn goedkeuring verleend aan de financiële
verslaglegging over het jaar 2016. Op basis van de bevindingen en de bij de jaarstukken opgenomen
controleverklaring van EY stelt de Raad van Commissarissen vast dat de middelen in het jaarverslag
uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting zijn besteed. Op basis van deze documenten is een
duidelijk beeld verkregen van de inspanningen en de activiteiten van de Woningbouwstichting Kamerik
in het verslagjaar. Deze passen binnen de doelstellingen en sluiten goed aan op de prestatievelden van
het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen (BBSH). In de vergadering van 7 december 2016 is de
begroting voor het jaar 2017 door de Raad van Commissarissen behandeld en goedgekeurd.
De Raad van Commissarissen zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de Stichting een verslag over
het functioneren en de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en zijn commissies opstellen
en publiceren. De hoofdlijnen van de corporate governance structuur worden elk jaar in een apart
hoofdstuk in dit verslag uiteengezet. In dat hoofdstuk wordt tevens aangegeven in hoeverre de Stichting
de uitwerkingen van de Code opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt. Het verslag
bevat voorts in ieder geval de informatie waarnaar in dit reglement wordt verwezen.
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4. Algemene beschouwingen
4.1 Onze opgave: de stenen
Nieuwbouw
Voor de kernen Kamerik en Kanis geldt dat er tot 2016 niet gebouwd mocht worden buiten de rode
contouren zoals die vastgesteld door gemeente en provincie. We zullen ons meer moeten richten op
verdichting binnen de bestaande bouw. Indien er sociale woningen gebouwd mogen worden en de
financiële middelen beschikbaar zijn, dan zullen wij dit realiseren.
Bestaande voorraad woningen
Tot op heden hebben wij onze woningen door geëxploiteerd en niet gekeken naar einde levensduur.
Woningen worden boekhoudkundig in 50 jaar afgeschreven, maar technisch is dit meestal niet het
geval. Het is wel belangrijk voor het einde levensduur de woningen onder de loep te nemen en
strategisch te ontwikkelen. Hierdoor kunnen we op tijd maatregelen treffen en er voor zorgen dat de
financiële middelen op tijd beschikbaar zijn. Wij zien het als onze taak om alle woningen minimaal op
het niveau van energielabel D te brengen (met een streven naar energielabel B). Het streven is dat dit
in 2018 gerealiseerd is.
4.2 Woningbezit algemeen en kwaliteit
Het woningbezit van de stichting bestaat uit 330 verhuureenheden. Er waren geen mutaties door sloop
of verkoop. De kernactiviteit was in 2016 beheer van het bezit.
Volgens de statuten is het doel van de Stichting om uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting in
de gemeente Woerden, in het bijzonder in de kern Kamerik en Kanis, werkzaam te zijn. Deze
doelstelling wordt onder meer verwezenlijkt door het bouwen en exploiteren van sociale huurwoningen.
Andere speerpunten van beleid zijn het bevorderen van de leefbaarheid in de woonomgeving,
bevorderen van communicatie met en inspraak van huurders en het samenwerken met andere
Stichtingen en instellingen.
Aan individuele wensen met betrekking tot geriefsverbeteringen en de consumentgerichtheid wordt
steeds meer aandacht besteed. Het ZAV-beleid speelt daarbij ook een rol. De Woningbouwstichting
Kamerik volgt daarbij in grote lijnen het beleid van Stichting GroenWest te Woerden.
4.3

Onderhoud
Onderhoud

Realisatie

Begroting 2016

Verschil real.- begr.

* Dagelijks onderhoud
Reparatie-onderhoud
Mutatie-onderhoud
Bijdrage DO VvE

164.733
77.143
-

80.000
68.000
7.500

84.733
9.143
-7.500

Totaal DO

241.876

155.500

86.376

26.741
30.385
6.152
57.458

190.039
35.049
6.243
164.898

-163.298
-4.664
-91
-107.440

Totaal PO

120.736

396.229

-275.493

Totaal onderhoud

362.612

551.729

-189.117

* Planmatig onderhoud
Regulier PO
Contractonderhoud
Dotatie PO VvE
Brandveiligheid

14



Dagelijks onderhoud

Reparatie-onderhoud
Het reparatie-onderhoud is fors hoger dan begroot. De voornaamste oorzaken hiervoor zijn:
- Preventief uitgevoerd rioolonderhoud: € 44.500
- Kosten voor daken en goten: € 22.593
- Het herinrichten van de Spijkerlaan (bestrating en hemelwaterafvoer): € 14.154
- Het vernieuwen van de beschoeiing bij het complex Roerdompstraat: € 10.173
Mutatie-onderhoud
Het mutatie-onderhoud is eveneens hoger dan begroot: er was één mutatie meer dan begroot (17 om
16) en het bedrag per mutatie (€ 4.649) is ook iets hoger dan begroot (€ 4.250).


Regulier Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud
Het voor 2016 begroot planmatig onderhoud aan de complexen 5107 De Deel / De Til en 5111 De Hild
is in overleg doorgeschoven naar 2017. In totaal was voor deze complexen € 82.534 begroot.
Voor dak inspecties was in de begroting een budget opgenomen van € 100.000, de realisatie is
€ 26.741. Als uit de inspecties blijkt dat verdere maatregelen noodzakelijk zijn, dan zal in overleg met
het bestuur bekeken worden wanneer dit het beste uitgevoerd kan worden. Indien mogelijk zal dit bij
voorkeur in combinatie met planmatig- of groot onderhoud gebeuren.
Brandveiligheid
Voor brandveiligheid was een budget opgenomen van € 164.898, hiervan is een bedrag van € 57.458
uitgegeven voor het plaatsen van rookmelders. Verdere werkzaamheden (rookmelders en maatregelen
tegen brandoverslag) zijn bijgesteld aan de hand van de planning van de groot onderhoud projecten
voor de komende jaren.
4.4

Diensten

Abonnee onderhoud
Aan het eind van 2016 waren er 222 deelnemers (67%) in het abonneefonds (2015: 223).
Glasfonds
Aan het eind van 2016 waren er 292 deelnemers (89%) in het glasfonds (2015: 293).
4.5

Verhuur

Een groot deel van onze woningen (ruim 78%) behoort tot de kernvoorraad (huur tot € 628,76). Een
aanzienlijk deel daarvan (19%) behoort tot de categorie goedkoop (huur tot € 409,92), zoals
onderstaande tabel aangeeft.
Huurgrenzen
≤ kwaliteitskortingsgrens (€ 409,92)
> kwaliteitskortingsgrens ≤ hoogste aftoppingsgrens (€ 409,92 - € 628,76)
> hoogste aftoppingsgrens (€ 628,76)

Aantal woningen
50
208
72

Het huisvesten van de primaire doelgroep
De woningcorporaties zijn verplicht de goedkope woningen bij voorrang te verhuren aan huishoudens
met een laag inkomen (de primaire doelgroep). Door toepassing van de huur/inkomenstabel van de
Regionale Huisvestingsverordening Gemeente Woerden hebben we in 2016 voor 94% aan deze
verplichting voldaan; één woning is toegewezen aan een huurder met een inkomen boven deze grens.

15

Woningtoewijzingsbeleid
De huurwoningen van de corporaties in de gehele regio Utrecht, waaronder Woningbouwstichting
Kamerik, worden toegewezen via het aanbodmodel van WoningNet op basis van de Regionale
Huisvestingsverordening Gemeente Woerden.
Geregistreerde woningzoekenden reageren zelf op leegkomende woningen in de regio Utrecht die
passen bij hun huishouden en inkomen. De woningen worden dagelijks geadverteerd bij Woningnet.
De inschrijfduur bepaalt de rangorde van de woningzoekenden. Een uitzondering geldt voor de urgente
woningzoekenden. Zij reageren eenmaal op een passende woning en krijgen dan voorrang op
“gewone” woningzoekenden. In 2016 is het woningtoewijzingsbeleid niet gewijzigd.
Aanbod, vraag en verhuurresultaten
In 2016 hebben we 17 sociale woningen verhuurd (2015: 13). De mutatiegraad in 2016 is hiermee
uitgekomen op 5,20% (2015: 3,94%). In 2016 werd per geadverteerde woning gemiddeld 40 keer
gereageerd (2015: 49).
Kernbinding
Kamerik heeft een regeling voor kernbinding. Deze regeling is geheel 2016 voortgezet. Van de 17
vrijgekomen woningen zijn er 6 toegewezen aan woningzoekenden die woonachtig zijn in Kamerik
Huurprijsbeleid
De Nederlandse regering heeft de maximale huurverhoging in 2016 opnieuw afgestemd op de inflatie.
Bij de jaarlijkse huurverhoging op 1 juli hebben we de huren van onze woningen over de hele linie met
1,40% verhoogd (in 2015: 1,85%). De huurverhoging lag tussen 0,6% en 4,6%. De
inkomensafhankelijke huurverhoging is toegepast.
Verhuurbaarheid
De verhuurbaarheid valt onder andere af te leiden uit het aantal keren dat een woning moet worden
aangeboden alvorens deze is verhuurd, het zogenaamde aanbiedingsresultaat. Het
aanbiedingsresultaat in 2016 bedroeg gemiddeld 6 (in 2015: 2,5). Vijf woningen werden door de eerste
kandidaat geaccepteerd. Drie woningen moesten meer dan 10 keer worden aangeboden (waarvan 1
woning 19 keer) voordat deze geaccepteerd werd. De reden van de stijging van het
aanbiedingsresultaat is het passend toewijzen. Van veel woningzoekenden staat een onjuist inkomen in
WoningNet geregistreerd. Bij het aanbieden van de woning blijkt de woningzoekende op basis van zijn
inkomen toch niet in aanmerking te komen voor de woning, waarna de woning opnieuw moet worden
aangeboden.
Huisvesting urgenten en statushouders
In 2016 zijn geen woningen aan een kandidaat verhuurd met een urgentie. Er zijn 2 woningen verhuurd
aan statushouders (in totaal 5 personen).
Huuromzet en huurderving van woningen
De huuromzet van onze woningen is in 2016 met circa 2,3% gestegen naar € 2.117.821
De huurderving door leegstand van woningen bedroeg € 30.348 (2015: € 17.905). Dit cijfer kan sterk
variëren van jaar tot jaar omdat dit mede afhankelijk is van voorkomende gevallen van groot onderhoud
en/of ingrijpende woningverbetering.
Huurachterstand, huurincasso en ontruimingen
De huurachterstand van de zittende huurders (exclusief huurders “in de schuldsanering”) ten opzichte
van eind 2015 is gestegen naar € 12.133 (2015: € 7.471) Evenals de huurderving varieert ook de
huurachterstand sterk van jaar tot jaar omdat deze veelal afhankelijk is van een enkele huurder.
De totale huurachterstand als percentage van de bruto jaarhuur bedroeg 0,83% (2015: 0,89%).
Bij betalingsproblemen proberen wij met de huurders tot een regeling te komen, wat normaal gesproken
altijd lukt. Indien noodzakelijk kan Woningbouwstichting Kamerik gebruik maken een incassobureau. In
2016 heeft er in Kamerik geen daadwerkelijke ontruiming plaats gevonden. Eén huurder heeft met de
ontruiming in zicht zelf zijn sleutels ingeleverd. In Kamerik wordt er naar gestreefd het uiterste middel
(gerechtelijke ontruiming) zo min mogelijk toe te passen.
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Bezwaren huurverhoging
In 2016 hebben acht van onze huurders een bezwaarschrift tegen de huurverhoging ingediend (2015:
vijf). Dit betreft in alle gevallen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Van de bezwaren zijn er vijf
toegewezen (2015: drie).
Verzoeken huurverlaging
In 2000 is de wettelijke regeling voor ernstige onderhoudsklachten gewijzigd. Als een woning ernstig
achterstallig onderhoud vertoont, kan de huurder in aanmerking komen voor huurverlaging als hij
hiertoe een verzoek indient bij de Huurcommissie. Ook kan een verzoek tot huurverlaging ingediend
worden als de huurder in het verleden een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gekregen en er
nu sprake is van een daling van het inkomen. In 2016 heeft geen van onze huurders een verzoek tot
huurverlaging ingediend.
Verkoop van huurwoningen
Een aantal jaren geleden is een beleidsplan Strategisch Voorraadbeheer opgesteld op basis waarvan
geconcludeerd is dat het in Kamerik niet wenselijk is om woningen uit het bestaande bestand te
verkopen aan zittende huurders of, bij mutatie, op de vrije markt. De belangrijkste onderbouwingen
hiervoor waren ook in 2016 nog relevant. Dit betreffen met name het relatief kleine aantal huurwoningen
ten opzichte van het eigen woningbezit in de kern Kamerik en de onverminderd grote belangstelling
voor de huurwoningen en de daarmee verband houdende grote hoeveelheid ingeschrevenen.
Wel heeft Woningbouwstichting Kamerik in het verleden een aantal woningen verkocht onder de
Koopgarant-regeling. In 2016 zijn er 0 (nihil) woningen teruggekocht en er staan ultimo 2016 ook geen
woningen in voorraad.
Woonfraudebeleid
De Stichting hecht groot belang aan het terugdringen van onrechtmatige bewoning. De werkwijze,
waaronder het adequaat reageren op signalen en zo nodig handhavend optreden, is zodanig dat
daarvan een preventieve werking uitgaat. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat onrechtmatige
bewoning van ons bezit niet wordt getolereerd. Dit geldt ook voor het beschikbaar stellen van woningen
ten behoeve van het kweken van wiet. Bij constatering vindt directe beëindiging van de
huurovereenkomst langs juridische weg plaats.
Verhuiskostenvergoeding reglement
Er is een verhuiskostenreglement aanwezig.
4.6

Het betrekken van bewoners bij beheer en beleid

In 2016 is er een bewonerscommissie opgericht die functioneert als huurdersvereniging.
Wij geven ook een informatiekrant uit en jaarlijks wordt er een huurdersoverleg gehouden. Ook wordt er
periodiek spreekuur gehouden in het kantoor van de Stichting. Bij Groot Onderhoudsprojecten worden
de bewoners van de desbetreffende complexen uitgenodigd voor een bijeenkomst. Ook zijn er
individuele gesprekken met de betreffende bewoners om de betrokkenheid te vergroten.
4.7

Woonomgeving en leefbaarheid

Sinds 2014 heeft Woningbouwstichting Kamerik aan de basisvoorwaarden schoon, heel en veilig ook
de waarden prettig en betrokken toegevoegd. Deze betrokkenheid behelst zowel de betrokkenheid van
bewoners bij het complex, bij elkaar en bij de woonomgeving, als de betrokkenheid van
Woningbouwstichting Kamerik bij het complex en (de wensen van) haar bewoners.
Laatste kans beleid
Samen met Gemeente Woerden, Careyn (voorheen Zuwe Weidesticht), Centrum Maliebaan, Amerpoort
ASVZ, Vindicta, en Stichting GroenWest hebben we sinds 2005 een overeenkomst met betrekking tot
de aanpak en het voorkómen van huisuitzettingen wegens overlast en huurschuld. Deze manier van
samenwerken is effectief gebleken en zal in het nieuwe jaar worden voortgezet.
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Geriefverbeteringen
Verzoeken van bewoners voor veranderingen aan de woning die verbetering van comfort en/of
besparing van energie of gasverbruik met zich meebrengen, worden over het algemeen gehonoreerd.
In 2016 zijn er geen geriefverbeteringen uitgevoerd (2015: geen geriefverbeteringen).
Woningaanpassingen
In 2016 zijn er geen woningaanpassingen voor mindervaliden uitgevoerd in het kader van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In 2015 waren er eveneens geen aanpassingen.
4.8 Huurcommissie en klachtencommissie
4.8.1.1 Minder vaak naar de Huurcommissie
De Huurcommissie behandelt huurprijsgeschillen. Het aantal huurcommissiezaken neemt af omdat er
minder bezwaar wordt gemaakt tegen de jaarlijkse huurverhoging. In twee gevallen is de
Huurcommissie ingeschakeld in verband met bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging.
Bezwaren tegen de huurverhoging door huurders worden namens woningbouwstichting Kamerik door
GroenWest zelf behandeld. Als de huurder en GroenWest er niet uitkomen, dan kan het bezwaar
worden voorgelegd aan de Huurcommissie. Verder was er één verzoek over ‘huurverlaging wegens
gebreken’.
Type geschil
Bezwaar tegen huurprijsverhoging

Aantal
2

Verzoek huurverlaging wegens
gebreken

1

Verzet tegen uitspraak voorzitter
Huurcommissie

1

Uitspraak Huurcommissie
Wbs. Kamerik is in gelijk gesteld. Het
voorstel tot huurverhoging is redelijk.
Wbs. Kamerik is in gelijk gesteld. De
gebreken zijn niet ernstig genoeg om
huurprijs te verlagen.
Verzet huurder is ongegrond.

4.8.1.2 Geen klachten bij de regionale klachtencommissie
Als een huurder er met ons niet uitkomt, kan hij de klacht voorleggen aan de onafhankelijke regionale
klachtencommissie KWRU. Wbs Kamerik is per 1 mei 2016 aangesloten bij de KWRU.
In 2016 zijn er geen klachten van huurders van woningbouwstichting Kamerik ingediend bij KWRU.
Samenstelling regionale klachtencommissie op 31 december 2016
De heer H. Rawee
Voorzitter
De heer J. W. Koekebakker
Lid en plaatsvervangend voorzitter
De heer M.R. de Boer
Lid
Mevrouw M.J.M. ten Voorde
Lid
4.9 Financieel beleid en beheer
Woningbouwstichting Kamerik heeft een goede vermogenspositie. Onze woningen hebben een normale
waarde maar daar staat een lager dan gemiddelde leningenportefeuille tegenover. We nemen geen
grote financiële risico’s. We hanteren een gematigd huurbeleid en aan de uitgavenkant zorgen we
ervoor dat we voldoende middelen overhouden om rente en aflossingen te betalen. Hierbij past de
kanttekening dat de aanhoudend lage rente een gunstig effect heeft op de cijfers. Ons beleid is erop
gericht ook bij een eventuele stijging van de rente de huren betaalbaar te houden.
Het WSW stelt steeds meer eisen aan de borgstelling die door haar verstrekt wordt. Ook is de sector
hard getroffen door de verhuurdersheffing van de centrale overheid en de saneringsbijdrage aan het
CFV. Woningbouwstichting Kamerik heeft in 2016 € 288.000 (2015: € 260.000) aan sectorspecifieke
heffingen betaald. Deze heffingen leggen een aanzienlijk beslag op de beschikbare middelen. Door
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middel van het monitoren van de kasstromen van de komende 5 jaar wordt de continuïteit in de gaten
gehouden. Op dit moment geven de kasstromen geen aanleiding tot zorgen omtrent de continuïteit. De
flexibiliteit in de financiering blijft een uitdaging, mede doordat er sinds eind 2014 geen krediet in
rekening courant meer beschikbaar is. De liquiditeitspositie wordt nauwgezet gevolgd en wij anticiperen
op mogelijke liquiditeitstekorten door tijdig borgingsruimte bij het WSW te verkrijgen.
Van bedrijfswaarde naar marktwaarde
Nu we het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde waarderen, is de waarde van onze
vastgoedportefeuille ultimo 2016 toegenomen van € 16,4 miljoen (bedrijfswaarde) tot € 43,4 miljoen
(marktwaarde verhuurde staat). Het verschil in waarde is terug te voeren op de doelstelling van de
waarderingsgrondslagen: de bedrijfswaarde is de contante waarde van toekomstige kasstromen
gebaseerd op ons eigen beleid, de marktwaarde in verhuurde staat is eveneens een contante waarde
berekening maar gericht op het bepalen van de waarde van het vastgoed die een goed geïnformeerde
marktpartij bereid zou zijn te betalen.
De verschillen tussen ons beleid en de marktconforme uitgangspunten in de marktwaarde komen het
sterkst tot uitdrukking in het feit dat wij de portefeuille blijven door-exploiteren tegen streefhuur terwijl in
de markt waarde-optimalisatie wordt nagestreefd. Dat betekent vaak uitponden of door-exploiteren
tegen markthuur. Met dit verschil is een bedrag van € 10,7 miljoen gemoeid.
Vermogensallocatie
De marktwaarde geeft de mogelijkheid het vraagstuk van de inzet van ons vermogen nader te duiden.
Waar we met de bedrijfswaarde ons beperkte tot een uitspraak over de verwachte
vermogensontwikkeling, wordt nu veel duidelijker waar we ons maatschappelijke kapitaal op inzetten.
De marktwaarde in verhuurde staat van ons vastgoed (plus koopgarant en andere bezittingen) bedraagt
per saldo € 46,2 miljoen. Dit is voor € 8,4 miljoen gefinancierd met vreemd vermogen. Daarmee
bedraagt ons eigen vermogen eind 2016 € 37,8 miljoen. Hiervan wordt in de toekomst naar verwachting
(op basis van bedrijfswaarde volgens WSW-normen) € 8 miljoen gerealiseerd. Dit deel van het
vermogen is beschikbaar voor toekomstige investeringen en het opvangen van risico’s. De rest van het
eigen vermogen, per saldo € 29,8 miljoen, zullen we niet realiseren omdat dit een volkshuisvestelijke
en/of bedrijfsmatige bestemming heeft.
Kort samengevat betreft dit de hierboven toegelichte verschillen tussen de marktwaarde en de
bedrijfswaarde van de kasstromen in de eerste vijftien jaar:
 Volkshuisvestelijke bestemming; door-exploiteren tegen streefhuur: -/- € 10,7 miljoen
 Bedrijfsmatige bestemming; lagere reële eindwaarde, lagere disconteringsvoet, gematigder
huurbeleid, meer onderhoud, meer beheerlasten: -/- € 19,1 miljoen
Jaarresultaat
Het jaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering voor belastingen van
€ 3.428.000 (2015: € 262.000 negatief).
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Jaarrekening
2016

Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Ov. waardeverand. materiële vaste activa
Onderhoudslasten
Leefbaarheid
Lasten servicecontracten
Overige bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Financiële baten en lasten
Waardeveranderingen financiële vaste activa
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen
Belastingen res. uit gewone bedrijfsuitoef.
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
na belastingen

Begroting
2016

Jaarrekening
2015

Verschil
realisatie /
begroting

* €1.000

* €1.000

* €1.000

* €1.000

2.087
18
7

2.086
23
2

2.052
22
4

1
-5
5

2.112

2.111

2.078

1

1
16
363
16
19
896

552
10
23
910

782
217
14
22
880

1
-16
-189
6
-4
-14

1.311

1.495

1.915

-184

801

616

163

185

2.876

-

-201

2.876

-52
-197

3
-197

-23
-202

-52
-3
-

-249

-194

-225

-55

3.428

422

-262

3.006

173

91

679

82

3.255

331

416

2.924

Verklaring van verschillen tussen begroting en realisatie 2016
 Overige bedrijfsopbrengsten
In 2016 heeft er een onverwachte uitkering plaatsgevonden van overtollige liquide middelen door het
SWRU.
 Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn nagenoeg gelijk aan de begroting.
 Onderhoudslasten
De onderhoudslasten zijn fors lager dan begroot, met name als gevolg van het doorschuiven van
planmatig onderhoud (zie ook de toelichting in paragraaf 4.3).
 Financiële baten en lasten (rente)
De financiële baten en -lasten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting v.w.b. de rente. Voor de
waardeverandering van de financiele vaste activa (latente belastingvordering) was geen bedrag
begroot.
 Waarde mutaties (inclusief afschrijvingen)
De niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille betreft de autonome toename van de
marktwaarde van het bezit.
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Treasurybeleid
Het treasurybeleid is erop gericht om toegang tot financiële markten tegen marktconforme voorwaarden
te houden. Daarbij wordt ernaar gestreeft om renterisico’s te beperken door spreiding van aflossingen
en renteconversies. Doordat er in de afgelopen jaren gekozen is voor het aantrekken van leningen met
een lineaire aflossing is de aflossingsverplichting jaarlijks stabiel. Alleen in 2019 is er een afwijking door
de aflossing van de in 2015 aangetrokken lening van € 0,5 miljoen.
In 2016 is de gemiddelde rentevoet op de langlopende leningen o/g gelijk gebleven op 2,77%.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.
Woningbouwstichting Kamerik maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten en heeft dan
ook geen derivaten afgesloten.
Sponsoring
In 2016 heeft de stichting, evenals in 2015, geen sponsorbijdragen gedaan.
Grondposities
Woningbouwstichting Kamerik bezit op dit moment geen grondposities.
Administratievoering
De administratie wordt gevoerd door Stichting GroenWest. Uit deze administratie blijken de baten en
lasten per complex, gesplitst naar soort exploitatie. Het bestuur en GroenWest hebben frequent ad hocoverleg en daarnaast periodiek overleg (ieder kwartaal) over operationele en financiële zaken. Het
financieel verslag over 2016 is samengesteld door de afdeling Financiën van GroenWest. De controle
van de jaarrekening geschiedt door EY Accountants.
Verbindingen
Woningbouwstichting Kamerik participeert financieel in één samenwerkingsverband:
WoningNet
Aandeel Woningbouwstichting Kamerik < 1%
Woningnet voert voor Woningbouwstichting Kamerik de woonruimteverdeling uit. In WoningNet is een
deelneming verworven die in verhouding staat tot de grootte van Woningbouwstichting Kamerik ten
opzichte van andere deelnemende corporaties. Hierdoor kunnen de diensten van WoningNet BTW-vrij
afgenomen worden. Woningbouwstichting Kamerik heeft een deelname van € 1.008 in WoningNet. In
de jaarrekening is deze deelneming verantwoord tegen nominale waarde.
Financiële ondersteuning buitenlandse instellingen
Woningbouwstichting Kamerik verleent geen steun aan buitenlandse instellingen.
Autoriteit woningcorporaties (Aw)
Op grond van de Woningwet 2015 beoordeelt de Autoriteit Woningcorporaties (AW) jaarlijks de
financiële continuïteit van Woningbouwstichting Kamerik en brengt daarover advies uit aan de minister
voor Wonen en Rijksdienst.
De beoordeling van de AW geeft geen aanleiding tot het doen van interventies.
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
In januari 2017 heeft het WSW de beoordeling van Woningbouwstichting Kamerik afgerond.
Woningbouwstichting Kamerik is borgbaar bevonden. Het borgingsplafond, de maximale omvang van
de leningportefeuille aan het einde van het jaar, voor de jaren 2016 - 2018 is vrijgegeven. Het
vrijgegeven borgingsplafond is voldoende om de in de meerjarenbegroting opgenomen investeringen te
financieren.
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Intern toezicht
Goedkeuring jaarstukken
De Raad van Commissarissen van Woningbouwstichting Kamerik heeft in zijn vergadering van
28 juni 2017 kennis genomen van het Volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening 2016. Op basis van
dit verslag is een helder inzicht verkregen in de inspanningen en activiteiten van de
Woningbouwstichting Kamerik in 2016. Ze passen binnen de doelstellingen en sluiten goed aan op de
prestatievelden van het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen (BBSH). De Raad van Commissarissen
heeft daarbij zijn goedkeuring verleend aan de verslaglegging over het jaar 2016.
Kamerik, 30 juni 2017
De heer A. Bolderdijk, voorzitter

De heer E.H.M. Ham

De heer G. van Viegen
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Werkzaam in het belang van de volkshuisvesting
Het bestuur van Woningbouwstichting Kamerik verklaart dat Woningbouwstichting Kamerik in 2016
uitsluitend werkzaam is geweest op het gebied van de volkshuisvesting conform artikel 11 van het
BBSH. De batige saldi zijn uitsluitend bestemd voor werkzaamheden op het gebied van de
volkshuisvesting, conform artikel 22 van het BBSH.
Kamerik, 30 juni 2017
Bestuur Woningbouwstichting Kamerik
De heer J.W. Hoenselaar, Voorzitter

Mevrouw M. van der Schaft, secretaris

De heer W.A.B. Spies, penningmeester

De heer J.C. van Koert

De heer J. van Maanen

Mevrouw M.P. Barnhoorn
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5. Jaarrekening
5.1 Balans per 31 december 2016
(voor resultaatbestemming)

Ref.
Actief

31-12-2016
* €1.000

31-12-2015
* €1.000

43.161
214
1.229
3
44.607

40.191
381
1.157
4
41.733

1
587
588

1
760
761

45.195

42.494

-

-

12
11
23

9
12
21

1.022

608

1.045

629

46.240

43.123

Vaste activa
Materiële vaste activa
Daeb-vastgoed in exploitatie
Niet-daeb-vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

5.10.1
0
0
5.10.1.2
5.10.1.3
5.10.1.3

Financiële vaste activa
Andere deelnemingen
Latente belastingvordering

5.10.2
5.10.2.1
5.10.2.2

Som van de vaste activa

Vlottende activa
Onderhanden projecten
Vorderingen
Huurdebiteuren
Overlopende activa

5.10.4

Liquide middelen

5.10.5

Som van de vlottende activa

Totaal activa
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Ref.
Passief
Eigen vermogen
Overige reserves
Herwaarderingsreserve
Resultaat boekjaar

Langlopende schulden
Leningen kredietinstellingen
Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden aan overheid
Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal passiva

31-12-2016
* €1.000

31-12-2015
* €1.000

8.041
26.557
3.255
37.853

10.307
23.875
416
34.598

6.488
1.208
7.696

6.823
1.156
7.979

334
2
37
11
307
691

333
24
7
182
546

46.240

43.123

5.10.6

5.10.6.1
0

5.10.7
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5.2 Winst-en-verliesrekening over 2016
2016
* €1.000

Ref.
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Onderhoudslasten
Ov. operationele lasten exploitatie bezit
Netto resultaat exploitatie vastgoed

5.11.1.1
5.11.1.2
5.11.1.3
5.11.1.4

2.087
18
-18
-562
-479
-110

2015
* €1.000
2.052
22
-22
-570
-354
-109

936
-16
2.803
21

1.019

Overige waardeverandering vastgoed
Niet ger. waardeverandering vastgoed
Niet ger. waardever. vastgoed V.o.V.
Waardeverandering vastgoed

5.11.2

2.808

-1.005

Overige organisatiekosten

5.11.3

-76

-28

Leefbaarheid

5.11.4

-43

-46

Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten

5.11.5

-197

Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat deelnemingen

Resultaat na belastingen

-782
-232
9

5.11.6

-202
-197

-202

3.428

-202

-173
-

678
-173

678

3.255

416
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5.3 Kasstroomoverzicht
2016
* €1.000

(directe methode)

2015
* €1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten:
Huren
Vergoedingen
Overheidsontvangsten
Overige bedrijfsontvangsten
Renteontvangsten

2.083
18
7
-

2.053
22
6
2.108

Uitgaven:
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Rente-uitgaven
Sectorspecifieke heffing
Verhuurdersheffing
Leefbaarheid niet investeringsgebonden

351
488
200
2
288
16

2.081
208
712
201
1
259
14

1.345
763

Kasstroom uit operationele activiteiten

1.395
686

Investeringsactiviteiten

Uitgaven materiële vaste activa:
Verbetering bestaand bezit

16

Kasstroom uit (des)investeringen

938
-16
-16

-938
-938

-

500

333
-333

148
352

414

99

608
1.022

509
608

Financieringsactiviteiten

Ontvangsten
Nieuw te borgen leningen
Uitgaven
Aflossing geborgde leningen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Kasstroom
Liquide middelen per 01-01-2016
Liquide middelen per 31-12-2016
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5.4 Algemene toelichting
5.4.1

Activiteiten

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Alle
bedragen luiden in euro’s, tenzij anders vermeld.
Woningbouwstichting Kamerik is een stichting met de status van “toegelaten instelling
volkshuisvesting”. Wij hebben specifieke toelating in de regio en zijn werkzaam binnen de juridische
regelgeving van de Woningwet (Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting) en het
Besluit Beheer Sociale Huursector. De statutaire vestigingsplaats is Woerden. De activiteiten worden
uitgevoerd vanuit de vestigingsplaats Woerden.
Woningbouwstichting Kamerik staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel Utrecht onder
Handelsregister nummer 38962 en Stichtingenregister nummer 187146.
5.4.2

Regelgeving

De jaarrekening van Woningbouwstichting Kamerik is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW
toe te passen, behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Tevens is deze jaarrekening
opgesteld volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting (RJ645).
5.4.3

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De bedragen in deze jaarrekening zijn x € 1.000 tenzij anders vermeld.
Activa en verplichtingen worden gewaardeerd op basis van historische kosten. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
5.5 Grondslagen voor waardering van activa en passiva
5.5.1

Algemeen

5.5.1.1 Vergelijking met voorgaand jaar en stelselwijziging
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar met uitzondering van de wijzigingen zoals hierna beschreven.
Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. Hierin is
opgenomen dat toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 het vastgoed in exploitatie
tegen de reële waarde, zijnde de marktwaarde in verhuurde staat moeten waarderen conform het door
de Minister voorgeschreven waarderingshandboek. Woningbouwstichting Kamerik past de basis-versie
van het waarderingshandboek toe. Voorheen werd het sociaal vastgoed in exploitatie gewaardeerd
tegen actuele waarde conform RJ 212 en het commercieel vastgoed in exploitatie conform RJ 213. Een
verdere uiteenzetting van de nieuwe grondslag voor de waardering van het vastgoed in exploitatie wordt
gegeven onder de grondslagen voor materiële vaste activa. De wijziging van de grondslag is in de
jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ volgens de retrospectieve methode. Dit
betekent dat de cijfers per primo 2015 zijn herrekend naar de nieuwe grondslag. Deze cijfers dienen als
basis voor de vergelijkende cijfers en de cijfers over het boekjaar.
Hieronder wordt per balanspost toegelicht wat het effect van de stelselwijziging is.
De waarde van de onroerende zaken in exploitatie heeft zich als volgt ontwikkeld:
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Sociaal
vastgoed/
Daeb-vastgoed

Commercieel
vastgoed /
Niet-daeb
vastgoed

Totaal

14.651
-633
407
-163
790
15.052
1.084
24.055
40.191

975
305
110
1.390
-1.084
75
381

15.626
-633
407
142
900
16.442
24.130
40.572

Waarde 31-12-2014
Afschrijvingen
(des) investeringen
Herclassificatie
Autonome mutatie
Waarde 31-12-2015
Presentatiewijziging
Waarde effect stelselwijziging
Waarde 31-12-2015 na stelselwijziging

Het eigen vermogen neemt toe door de waardering van de onroerende zaken in exploitatie tegen een
hogere marktwaarde dan bij toepassing van de bedrijfswaarde. Het effect op het resultaat wordt
veroorzaakt doordat bij de nieuwe waardering niet wordt afgeschreven op marktwaarde en alle
(autonome) mutaties in de marktwaarde worden in de winst- en verliesrekening verwerkt.
Ter indicatie van het effect op het resultaat; in 2015 bedroegen de afschrijvingen € 632 duizend, de
hogere waardeveranderingen in het vastgoed bedroegen € 388 duizend en de afname van de actieve
belastinglatentie bedraagt € 85 duizend (negatief). Tezamen leidt dit tot een negatief resultaateffect van
€ 525 duizend in 2015.
Op basis van deze cijfers kan het cumulatieve effect van de stelselwijziging worden berekend. Dit effect
is als volgt:
€ Toelichting
Vastgoed in exploitatie
Latente belastingvordering
Cumulatief effect vermogen 1 januari 2016

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa
en vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen (im)materiële
vaste activa en vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Effect op resultaat 2015

24.131 Marktwaarde is hoger dan bedrijfswaarde
72 Voornamelijk door het vormen van een latentie
voor de afschrijvingen MVA in exploitatie
24.203

-633
730
-342
-85
-525

Het cumulatieve effect van de stelselwijziging (€ 24,2 miljoen) is verwerkt in het vermogen ultimo 2015.
Dat bedroeg op basis van oude waarderingsgrondslagen € 10,4 miljoen. Tezamen met het cumulatieve
effect van de stelselwijziging bedraagt het beginvermogen 2016 € 34,6 miljoen. Ter vergelijking zijn de
cijfers 2015 in deze jaarrekening aangepast. Voor het verloop van het vermogen in 2015 leidt dit tot de
hierna volgende aanpassingen.
2015
Eigen vermogen 31 december 2014
Cumulatief effect stelselwijziging
Herrekend eigen vermogen 1 januari 2015
Resultaat boekjaar
Voor stelselwijziging
Effect stelselwijziging
Resultaat boekjaar na stelselwijziging
Eigen vermogen 31 december 2015

8.983
25.199
34.182
941
-525
416
34.598
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Het cumulatieve effect van de stelselwijziging is als volgt opgebouwd:
31-12-2014
Eigen vermogen - overige reserve
Eigen vermogen - herwaarderingsreserve
Cumulatief effect stelselwijziging

8.983
-

1-1-2015
10.307
23.875

Mutatie
1.324
23.875
25.199

5.5.1.2 Presentatiewijziging
Vastgoed in exploitatie
Gelijk met de wijziging van het stelsel van waardering is ook de indeling van sociaal en commercieel
vastgoed aangepast naar de vereisten uit de Woningwet in zogenaamd daeb- en niet-daeb-vastgoed in
exploitatie. De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast. Gebaseerd op de nieuwe marktwaarde in
verhuurde staat, leidt dit tot een verschuiving van € 1,1 miljoen van commercieel vastgoed naar daebvastgoed. Deze verschuiving heeft geen effect op het eigen vermogen.
Indeling winst-en-verliesrekening
Met ingang van 2016 hanteren wij, op grond van de Woningwet, het functionele model voor de winst-enverliesrekening. Tot en met 2015 was dat nog het categorale model. De vergelijkende cijfers zijn hierop
aangepast. Met het functionele model worden de resultaten per soort activiteit (exploitatie, ontwikkeling,
verkoop, leefbaarheid, waardeveranderingen, financiering en overige) inzichtelijk gemaakt. Het
categorale model gaf vooral inzicht in de soorten kosten en opbrengsten. Deze wijziging heeft geen
effect op de hoogte van het totale resultaat.
In de toelichting op de winst-en-verliesrekening wordt naast de toelichting op de resultaten van de
activiteiten nu inzichtelijk gemaakt:
hoe de personeelskosten zijn opgebouwd;
welk bedrag aan afschrijvingen in het resultaat is begrepen; en
hoe de bedrijfslasten zijn verdeeld over de verschillende activiteiten.
5.5.1.3 Verwerking verplichtingen
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen
verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”.
Hiervan is sprake wanneer interne goedkeuring heeft plaatsgevonden en uitingen namens de corporatie
zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake
toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten.
5.5.2

Materiële vaste activa

5.5.2.1 Vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen marktwaarde in verhuurde staat
Waardering na eerste verwerking
Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste
verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde.
Als waardebegrip van de marktwaarde in verhuurde staat geldt de volgende definitie: de waarde
waartegen een onroerende zaak in de gebruiksstaat waarin die zich bevindt wordt overgedragen in een
situatie waarin partijen volledig geïnformeerd, prudent en niet onder enigerlei dwang handelen (art. 1 lid
1 BTIV).
Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de
waardering tegen marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van
de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde’).
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Woningbouwstichting Kamerik hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde voor haar woongelegenheden. Dit betreft een modelmatige waardering, waarbij inherent
aan het gebruik van de basisversie, sprake is van het risico dat deze waardering in een bepaalde
bandbreedte (+/- 10%) kan afwijken van de waardering op basis van de full versie van het handboek
(waarbij vrijheidsheidsgraden mogen worden aangepast en een taxateur betrokken is).
De aannames aangaande de geprognosticeerde kasstromen zijn gebaseerd op de contractuele
verplichtingen van de toegelaten instelling die rusten op het vastgoed. De overige (na de
contractperiode in acht te nemen) aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd op gegevens van de
markt waarop de toegelaten instellingen actief zijn.
Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of – vermeerdering van de marktwaarde van
onroerende zaken in exploitatie verantwoord in de winst-en-verliesrekening van de periode waarin de
wijziging zich voordoet. De waardevermindering of - vermeerdering wordt separaat tot uitdrukking
gebracht en in het resultaat verantwoord als “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen”. Deze
waardevermindering of – vermeerdering bestaat uit aanpassingen in het Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde en uit ontwikkelingen van de woningmarkt en huurportefeuille van de
corporatie.
Tevens is bij toepassing van de basisversie sprake van een portefeuillewaardering in plaats van
complexwaardering, waardoor er tevens een bepaalde onnauwkeurigheid kan bestaan in de allocatie
binnen het eigen vermogen tussen de herwaarderingsreserve en de overige reserves.
5.5.2.2 Vastgoed in exploitatie (daeb en niet-daeb)
Daeb-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs bij aanvang van het huurcontract onder
de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurprijs van
een woning bij aanvang van het huurcontract bepaalt of een woning tot de daeb-categorie behoort of
niet. De huur van een woning met een aanvangshuur onder de huurtoeslaggrens kan door individuele
huurstijging voorbij die grens stijgen. Deze woning blijft dan een daeb-woning.
Maatschappelijk vastgoed is onroerend goed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties,
waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld
op de bijlage zoals deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15
december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen.
Al het andere vastgoed in exploitatie wordt tot de niet-daeb-portefeuille gerekend.
Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie,
worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet.
Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming, hetzij ten laste van de overige reserves, een
herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen de
boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de marktwaarde van het vastgoed in
exploitatie waar de reserve betrekking op heeft.
5.5.2.3 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Onroerende zaken die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VoV) zijn
overgedragen aan een derde en waarvoor Woningbouwstichting Kamerik een terugkoopplicht kent,
worden aangemerkt als financieringsconstructie. De betreffende onroerende zaken worden
gewaardeerd tegen actuele waarde, zijnde de met de koper overeengekomen contractprijs (eerste
waardering), en daarna de marktwaarde, rekening houdend met het verleende kortingspercentage.
Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde wordt aan de creditzijde van de balans een
terugkoopverplichting opgenomen. Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst
aan de bij overdracht ontstane verplichting rekening houdend met de contractvoorwaarden. In het kader
van de verkoop van woningen onder voorwaarden heeft Woningbouwstichting Kamerik een
terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de woningen in
het economisch verkeer.
Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele waarde van onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de
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wijziging zich voordoet, onder de categorie “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille VoV”.
5.5.2.4 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve
van toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht
en directievoering onder aftrek van een bijzondere waardevermindering. Voorts wordt rente tijdens de
bouw toegerekend. Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de
onroerende zaken in ontwikkeling, wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een
voorziening aan de creditzijde van de balans opgenomen.
5.5.2.5 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van de
verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur
en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven
vanaf het moment van ingebruikname. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat
deze zich voordoen.
5.5.3

Financiële vaste activa

5.5.3.1 Deelnemingen
Deelnemingen in overige deelnemingen waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden
gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode of nettovermogenswaarde.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van
bijzondere waardeverminderingen (deelneming in woningnet).
5.5.3.2 Belastinglatenties
Onder de financiële vaste activa zijn de actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het
waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve
latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde waarbij de discontering plaatsvindt tegen de netto
rente en hebben overwegend een langlopend karakter. De netto rente bestaat uit de voor
Woningbouwstichting Kamerik geldende gemiddelde rente op langlopende leningenportefeuille onder
aftrek van belasting op basis van het belastingtarief voor de Vennootschapsbelasting. De actieve
belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de jaarrekening en de
fiscale waardering en op de compensabele verliezen. De opgenomen latentie heeft betrekking op
complexen bestemd voor de verkoop, langlopende schulden en afschrijving.
Voor het bezit zonder specifieke (verkoop) bestemming heeft Woningbouwstichting Kamerik het beleid
om in principe de resterende boekwaarde in te brengen als onderdeel van de vervaardigingsprijs van
het nieuw te ontwikkelen vastgoed. Hierdoor wordt de boekwaarde niet ten laste van het fiscale
resultaat afgewaardeerd en vindt geen fiscale afwikkeling plaats. Als deze cyclus zich, gebaseerd op
het op balansdatum bestaande beleidsvoornemen van de toegelaten instelling, in continuïteit voordoet
ontstaat de situatie dat het feitelijke afwikkelmoment (oneindig) ver in de toekomst ligt. Dit heeft als
consequentie dat de contante waarde van het tijdelijk verschil naar nihil tendeert. De latentie wordt dus
wel gevormd, wat passend is voor tijdelijke verschillen, maar door de lange looptijd van de latentie
tendeert de waardering naar nihil.
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5.5.4

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde, onder
aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
5.5.4.1 Huurdebiteuren
Waardering geschiedt tegen nominale waarde rekening houdend met een voorziening voor mogelijke
oninbaarheid gebaseerd op een statische benadering. Onder huurdebiteuren wordt de vordering van
huur op de zittende dan wel vertrokken huurders verstaan. Overige vorderingen, niet huur, op huurders
worden verantwoord onder overige debiteuren.
5.5.4.2 Overige vorderingen
Waardering geschiedt tegen nominale waarde rekening houdend met een voorziening voor mogelijke
oninbaarheid.
5.5.5

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden.
5.5.6

Eigen vermogen

De herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen de oorspronkelijke boekwaarde op
basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs (exclusief afschrijving) en de marktwaarde van het
vastgoed in exploitatie waar de reserve betrekking op heeft, daar waar de marktwaarde hoger is dan de
boekwaarde. De herwaarderingsreserve wordt per waarderingscomplex bepaald.
5.5.7

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die
op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te
wikkelen, tenzij anders vermeld.
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die
kunnen worden gekwalificeerd als ”intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake
wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige
stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige
nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van
Woningbouwstichting Kamerik rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke
verplichting is sprake indien de formalisering door het bestuur heeft plaatsgevonden.
5.5.7.1 Latente belastingvorderingen en –verplichtingen
Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en
fiscale balanswaardering wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschillen
vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. Op deze voorziening worden in mindering gebracht
de in de toekomst te verrekenen belastingbedragen uit hoofde van beschikbare voorwaartse
verliescompensatie, voor zover het waarschijnlijk is dat de toekomstige fiscale winsten beschikbaar zijn
voor verrekening. De belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de
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jaarrekening en de fiscale waardering. De latentie is gewaardeerd tegen de contante waarde, waarbij
discontering plaatsvindt tegen de netto rente en hebben overwegend een langlopend karakter.
De opgenomen latentie heeft betrekking op het verkoopresultaat na terugkoop uit woningen verkocht
onder voorwaarden, beleggingen, afschrijvingen en langlopende schulden.
De bestemming van het bezit bestemd voor sloop en herontwikkeling is niet met zekerheid aan te
duiden. Uit oogpunt van voorzichtigheid wordt de latentie van het bezit bestemd voor sloop en
herontwikkeling daarom op nihil gewaardeerd.
5.5.7.2 Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere
waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investeringen
gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende
complex overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd.
5.5.7.3 Voorziening toekomstige herstructureringen
Uitgaven die betrekking hebben op toekomstige herstructureringen, waarvan de feitelijke verplichtingen
dan wel de in rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan, binnen een complex met bestaande
onroerende zaken in exploitatie, worden betrokken in de waardering van dit complex. Indien de
afwaardering uit hoofde van de verwachte uitgaven hoger is dan de stijging van de marktwaarde van
het betreffende complex, wordt voor dit verschil een voorziening getroffen.
5.5.8

Langlopende schulden

De langlopende leningen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De aflossingsverplichting voor het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden.
In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden heeft de corporatie een
terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de woningen in
het economisch verkeer. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd.
5.5.9

Overige activa en passiva

Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op
nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening wegens
mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.
5.6 Grondslagen voor bepaling van het resultaat
5.6.1

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
5.6.2

Functionele winst-en-verliesrekening

Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt van
een kostenverdeelstaat. In de functionele winst-en-verliesrekening zijn alle opbrengsten direct toe te
rekenen aan een onderdeel. Bij de kosten is er een onderscheid tussen de direct toe te rekenen kosten
en de indirecte kosten. De direct toe te rekenen kosten worden bij het betreffende onderdeel
verantwoord. De toerekening van de indirecte kosten aan de onderscheiden onderdelen van de
functionele winst- en verliesrekening gebeurt op basis van verdeelsleutels gebaseerd op aantallen
contactmomenten (KCC), facturen (crediteurenadministratie) dan wel fte’s per activiteit.
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5.6.3

Huuropbrengsten

Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed worden
gegenereerd. Dit zijn zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB-vastgoed als het nietDAEB-vastgoed.
5.6.4

Opbrengsten en lasten servicecontracten

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden
aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en verlening van de
diensten. De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening
op basis van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekosten worden
verantwoord onder de lasten servicecontracten in het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking
hebben.
5.6.5

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de
verhuur- en beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan:
- lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed;
- kosten klanten contact center;
- verhuurdersheffing.
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “5.6.2 Functionele winst- en -verliesrekening”.
5.6.6

Lasten onderhoudsactiviteiten

Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de onderhoudslasten. Dit
betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige bedrijfslasten. De systematiek van
toerekening is toegelicht onder “5.6.2 Functionele winst- en -verliesrekening”.
Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud
verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar
hebben plaatsgevonden. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door
het feit dat er geen sprake is van een waarde verhoging van het actief.
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum
worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen.
5.6.7

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit toegerekend
die geen betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of onderhoudsactiviteiten. Gedacht kan
worden aan:
- onroerendezaakbelasting;
- verzekeringskosten.
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “5.6.2 Functionele winst- en -verliesrekening”.
5.6.8

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door
gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot
investeringen in nieuwbouw en herstructurering.
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen,
die ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille in het verslagjaar.
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Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden
In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille verkocht
onder voorwaarden verantwoord die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van de
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden in het verslagjaar.
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop
In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen verantwoord van de
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van de
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop in het verslagjaar.
5.6.9

Opbrengsten en kosten overige activiteiten

Hieronder worden onder andere de incidentele kosten en opbrengsten verantwoord.
5.6.10 Afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie
De afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd op de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis
van de geschatte economische levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde is
bereikt. De afschrijvingen worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek
toegelicht in “5.6.2 Functionele winst- en -verliesrekening”.
5.6.11 Personeelskosten
5.6.11.1

Lonen, salarissen en sociale lasten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winsten-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is sprake als
de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de werknemers. De
lonen, salarissen en sociale lasten worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de
systematiek toegelicht in “5.6.2 Functionele winst- en -verliesrekening”.
5.6.12 Overige organisatiekosten
Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere bedrijfsactiviteiten toegerekend kunnen worden middels de
systematiek toegelicht in “5.6.2 Functionele winst- en -verliesrekening”.
5.6.13 Leefbaarheid
Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en wijken
bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar
hebben plaatsgevonden.
5.6.14 Financiële baten en -lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging
van een actief, indien het een aanmerkelijke tijd vergt om het actief gebruiksklaar te maken. De te
activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de
vervaardiging opgenomen leningen en van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de
vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van
vervaardiging.
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5.6.15 Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-enverliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met
wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van
wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
Sinds 1 januari 2008 is Woningbouwstichting Kamerik integraal belastingplichtig geworden voor de
vennootschapsbelasting. Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten
vennootschapsbelasting te betalen. Woningbouwstichting Kamerik heeft de VSO I en VSO II
overeenkomst ondertekend. In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de
waardering van posten op de fiscale openingsbalans en de wijze van resultaat name.
5.6.16 Deelnemingen
Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, wordt ons aandeel in het resultaat verwerkt in de W&V na het resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor belastingen.
5.7 Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening wordt overeenkomstig de Woningwet en de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 645
opgesteld. Daartoe dienen bepaalde veronderstellingen en schattingen te worden gemaakt die van
invloed zijn op de waardering van activa en verplichtingen, op de resultaatbepaling en de rapportage
van voorwaardelijke activa en verplichtingen.
5.7.1

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken in exploitatie worden gewaardeerd tegen reële waarde; de marktwaarde
in verhuurde staat met inachtneming van de relevante feiten en omstandigheden van de markt waarop
Woningbouwstichting Kamerik actief is en de bepalingen zoals opgenomen in de Woningwet.
De aannames aangaande de geprognosticeerde kasstromen zijn gebaseerd op de contractuele
verplichtingen die rusten op het vastgoed. De overige (na de contractperiode in acht te nemen)
aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd op gegevens van de markt waarop de toegelaten
instellingen actief zijn. De actuele waarde is gebaseerd op het waarderingshandboek (full-versie)
(bijlage 2 van de RTIV). De marktwaardewaarderingen zijn tot stand gekomen met inachtneming van
een intern waarderingsprotocol, de procesrichtlijnen en uitvoeringsrichtlijnen zoals in het
waarderingshandboek gedefinieerd. In de waardering is een groot aantal schattingselementen
opgenomen. Voor alle gehanteerde aannames en uitgangspunten (incl. de disconteringsvoet) is door
een externe taxateur een aannemelijkheidsverklaring m.b.t. tot de marktconformiteit afgegeven.
5.7.2

Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen
verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”.
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en
overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige
nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de
corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering.
De aannames gedaan bij de financiële impact van bovengenoemde feitelijke verplichtingen kunnen
afwijken bij daadwerkelijke realisatie van de projecten. Planvorming kan onder meer wijzigingen in de
tijd ondergaan door bewegingen in het prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures en
aanpassingen in de voorgenomen bouwproductie.
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5.7.3

Verwerking fiscaliteit

Ten aanzien van de acute belastinglast in de jaarrekening heeft Woningbouwstichting Kamerik een
aantal standpunten ingenomen die eerst bij afwerking van de aangifte over het betreffende boekjaar
door de fiscus zullen worden getoetst. De belangrijkste standpunten betreffen:
 Het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen
 De verwerking van projectontwikkelingsresultaten
Dientengevolge kan de fiscale last over het huidige boekjaar en voorgaande jaren nog wijzigingen
ondergaan.
5.8 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De liquiditeitspositie in het
kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid
gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties in
de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder
operationele activiteiten). De investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen onder aftrek
van de onder overige schulden voorkomende verplichtingen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen
plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
De operationele kasstroom heeft een relatie met het operationeel resultaat in de winst-enverliesrekening via de waardemutaties, de mutaties in het werkkapitaal en de kasstromen
samenhangend met het verkoopresultaat van de vastgoedportefeuille.
5.9 Financiële instrumenten
5.9.1

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.
In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende
instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de
balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in
de balans opgenomen rechten en verplichtingen’.
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost.
Financiële derivaten waarbij de onderliggende waarde niet beursgenoteerd is worden tegen kostprijs
opgenomen. Indien per balansdatum de reële waarde lager is dan de kostprijs dan wel negatief is,
wordt het derivaat ten laste van de winst-en-verliesrekening afgewaardeerd naar de lagere reële
waarde, tenzij kostprijs hedge accounting wordt toegepast. Bij de bepaling van de lagere reële waarde
wordt het effect van lopende rente buiten beschouwing gelaten.
Woningbouwstichting Kamerik past hedge-accounting toe op basis van generieke documentatie. Wij
documenteren de wijze waarop de hedge-relaties passen in de doelstellingen van het risicobeheer, de
hedgestrategie en de verwachting aangaande de effectiviteit van de hedge.
Woningbouwstichting Kamerik past kostprijs hedge-accounting toe. Het effectieve deel van financiële
derivaten die zijn toegewezen voor kostprijs hedge-accounting, wordt tegen kostprijs gewaardeerd en
het ineffectieve deel wordt tegen reële waarde gewaardeerd. De waardeveranderingen van de reële
waarde van het ineffectieve deel worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Binnen het treasurybeleid van Woningbouwstichting Kamerik dient het gebruik van financiële
instrumenten ter beperking van inherente (rente-, looptijden- en markt-) risico's. Hierbij is het gebruik
van financiële instrumenten slechts toegestaan voor zover er een materieel verband met het
belegde/gefinancierde vermogen kan worden gelegd en de toepassing ervan tot een positie van de
totale leningen-/beleggingsportefeuille leidt die vergelijkbaar is met een positie zonder gebruik te maken
van deze instrumenten.
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5.9.2

Valutarisico

Woningbouwstichting Kamerik is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico.
5.9.3

Renterisico

Wij lopen renterisico over de rentedragende vorderingen (vooral onder financiële vaste activa, effecten
en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan
kredietinstellingen). Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken lopen wij risico ten
aanzien van toekomstige kasstromen, met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden lopen
wij risico’s over de marktwaarde. Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten
met betrekking tot renterisico gecontracteerd. Met betrekking tot bepaalde vastrentende schulden
(schulden aan kredietinstellingen) hebben wij renteswaps gecontracteerd, zodat wij vaste rente betalen
en variabele rente ontvangen. Verder zijn er Caps afgesloten om bij stijgende marktrente de rentelast te
maximeren. Daarnaast kent Woningbouwstichting Kamerik in de portefeuille basisrenteleningen. Deze
kennen een vaste basisrente voor de gehele looptijd en een opslagpercentage voor een kortere looptijd.
In lijn met het WSW willen wij het renterisico jaarlijks maximeren op 15% van het vreemd vermogen
Onder het renterisico wordt verstaan:
de schuldrestanten van leningen die in het jaar worden geherfinancierd;
variabele hoofdsomleningen voor zover er geen renteplafond (cap) op rust;
leningen met een renteconversie; en
leningen met een variabele rente zonder cap.
Het renterisico van de leningenportefeuille ultimo 2016 kent het volgende verloop:

Reguliere aflossingen
Renterisico
5.9.4

2017

2018

2019

2020

2021

Totaal

334
334

336
336

837
837

339
339

341
341

2.187
2.187

Kredietrisico/Liquiditeitsrisico

De liquiditeitsbehoefte op korte termijn vullen we in met ‘roll-over–leningen’ met variabele hoofdsommen
onder borging van het WSW. Er zijn geen nadere zekerheden verstrekt voor beschikbare
kredietfaciliteiten.
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5.10 Toelichting op de balans
5.10.1 Materiële vaste activa
In de materiële vaste activa zijn het vastgoed in exploitatie en de onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden gewaardeerd tegen marktwaarde. De mutaties in deze vaste activa zijn in het navolgende
schema samengevat.
DaebNiet-daeb- Onroerende Totaal
vastgoed in vastgoed in zaken
exploitatie
exploitatie verkocht
onder
voorwaarden
Waardering 31 december
Presentatiewijziging
Cumulatief effect stelselwijziging
Marktwaarde 1 januari 2016

15.052
1.084
24.055
40.191

1.390
-1.084
75
381

1.157
1.157

17.599
24.130
41.729

Investeringen
Desinvesteringen
Oplevering nieuwbouw
Mutatie van daeb <=> Niet-daeb
Mutatie marktwaarde
Totaal mutaties

189
2.781

-189
22

72

2.875

2.970

-167

72

2.875

Marktwaarde 31 december 2016

43.161

214

1.229

44.604

17.549

155

-

17.704

26.498

59

-

26.557

Boekwaarde per 31 december 2016
Inbegrepen ongerealiseerde
herwaardering
5.10.1.1

Vastgoed in exploitatie in beeld
2016
Aantal vhe

Gemeente:
Woerden
Totaal

330
330

Totaal

50
208
62
10
330

Huurprijsklasse
Goedkoop
Betaalbaar
Duur tot huurtoeslaggrens
Duur boven huurtoeslaggrens

Markt
Waarde
43.375
43.375

2015
Aantal vhe

330
330

Markt
waarde
40.572
40.572

49
207
65
9
330

In de post daeb-vastgoed in exploitatie zijn 329 (2015: 328) verhuureenheden opgenomen. In de post
niet-daeb-vastgoed in exploitatie is 1 (2015: 2) verhuureenheid opgenomen.
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De WOZ-waarde bedraagt € 62 miljoen (2015: € 60 miljoen). De boekwaarde op basis van historische
kostprijs (zonder afschrijvingen) van de onroerende en roerende zaken in exploitatie bedraagt € 17
miljoen (2015: € 17 miljoen).
De marktwaarde van het vastgoed wordt vooral beïnvloed door de ontwikkelingen in de woningmarkt.
De waarde van de vastgoedportefeuille is in 2016 over de hele linie toegenomen met 7%.
Gehanteerde parameters zijn:
2016

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4 e.v.

Prijsinflatie
Looninflatie
Bouw- en onderhoudsinflatie
Leegwaarde-ontwikkeling
Leegwaarde-ontwikkeling Utrecht
Reguliere huurstijging boven inflatie

0,60%
1,70%
1,70%
3,80%
5,90%
1,20%

1,07%
1,57%
1,57%
2,90%
3,90%
0,80%

1,53%
2,03%
2,03%
2,00%
2,00%
0,40%

2,00%
2,50%
2,50%
2,00%
2,00%
0,00%

2015
Prijsinflatie
Looninflatie
Bouw- en onderhoudsinflatie
Leegwaarde-ontwikkeling
Leegwaarde-ontwikkeling Utrecht
Reguliere huurstijging boven inflatie

Jaar 1
1,10%
1,40%
1,40%
3,30%
5,50%
0,50%

Jaar 2
2,00%
2,50%
2,50%
2,60%
3,80%
0,50%

Jaar 3
2,00%
2,50%
2,50%
2,00%
2,00%
0,50%

Jaar 4 e.v.
2,00%
2,50%
2,50%
2,00%
2,00%
0,00%

Gewogen gemiddelden
Mutatiegraad
Disconteringsvoet
Exit yield

2016
6,20%
6,67%
6,09%

2015
7,70%
7,37%
5,97%

€ 837 - € 909
€ 787 - € 969
€ 420
€ 413

€ 835 - € 994
€ 787 - € 946
€ 408
€ 397

Norm instandh.onderhoud / vhe EGW
Norm instandh.onderhoud / vhe MGW
Beheernorm / vhe EGW
Beheernorm / vhe MGW

Voor 2016 bedraagt de basis IRS 0,46% (2015: 1,76%) en de risico-opslag 5,50% (2015: 4,90%) wat
resulteert in een gewogen gemiddelde disconteringsvoet van 6,67% (2015: 7,37%). De gehanteerde
exit yields liggen tussen de 3,57% en 12,94% (2015: 2,92% en 9,55%).
De materiele vaste activa en de vastgoedbeleggingen zijn verzekerd tegen aanschaf- c.q.
voortbrengingskosten. Jaarlijks wordt de verzekerde waarde geïndexeerd. Het onroerend goed is
nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met leningen met WSW-borging. Wij hebben het WSW
gevolmachtigd om, in voorkomende gevallen, een hypotheek te vestigen op het bezit. Van deze
volmacht heeft het WSW gedurende het verslagjaar geen gebruik gemaakt.
Waarderingscomplex ten behoeve van de marktwaardebepaling
Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit
vergelijkbare verhuureenheden wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie en dat als één geheel
aan een derde partij in verhuurde staat verkocht kan worden. Er bestaat geen minimum of maximum
voor het aantal verhuureenheden in een waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een
waarderingscomplex bestaat uit zowel DAEB- als niet-DAEB-vastgoed. Woningbouwstichting Kamerik
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heeft op basis van bovenstaande criteria in totaal 36 waarderingscomplexen geïdentificeerd. De
waarderingscomplexen ten behoeve van de berekening van de marktwaarde zijn door middel van de
volgende indeling bepaald:
1. Locatie
2. Type
3. Bouwjaar
1. Locatie (gemeente/kern)
Woerden – Kamerik

2. Type

3. Bouwjaar

Eengezinswoning
Meergezinswoning

< 1940
1940 – 1949
1950 – 1959
1960 – 1969
1970 – 1979
1980 – 1989
1990 – 1999
2000 – 2009
2010 – 2016

Woningbouwstichting Kamerik heeft per 31 december 2016, verdeeld naar categorie, de volgende
aantallen onroerende zaken (gewaardeerd volgens de basis-versie van het waarderingshandboek):
Categorie onroerende zaken
Woongelegenheden

Aantal onroerende zaken per 31 december 2016
330

Relevante veronderstellingen
Methoden
De marktwaarde in verhuurde staat is bepaald op basis van de Discounted Cash Flow (DCF) methode
en is per categorie vastgoed als volgt:
Categorie onroerende zaken
Woongelegenheden

Methoden
De hoogste waarde van de twee scenario’s
(doorexploiteerscenario of uitpondscenario) leidt tot de
marktwaarde van het waarderingscomplex

Vrijheidsgraden
Bij het bepalen van de marktwaarde is de basis-versie van het waarderingshandboek gehanteerd. De
variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd en er is derhalve geen
gebruik gemaakt van de vrijheidsgraden.
Mutatie- en verkoopkans
De mutatiegraad uitponden en doorexploiteren wordt per cluster bepaald op basis van een vijfjaars
gewogen gemiddelde. Bij die bepaling wordt de gehanteerde mutatiegraad op clusterniveau binnen een
bandbreedte gehouden, om excessen vanuit toevalligheden (vooral bij kleinere complexen) uit te sluiten
en recht te doen aan de verkoopmogelijkheden in de huidige markt Voor 2016 is een bandbreedte
gehanteerd van 2% tot 15%.
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Bedrijfswaarde en WOZ-waarde
Ter toelichting op de marktwaarde in verhuurde staat zijn de bedrijfswaarde en de WOZ-waarde van het
vastgoed in exploitatie opgenomen:

WOZ-waarde
Marktwaarde
Bedrijfswaarde

2016
Daeb

Niet-daeb

2015
Daeb

Niet-daeb

63.221
43.161
16.262

216
214
126

61.644
40.191
15.797

418
381
300

Verloopoverzicht bedrijfswaarde
2016
Bedrijfswaarde 31-12-2015 Daeb
Bedrijfswaarde 31-12-2015 Niet-daeb

15.797.277
299.777
16.097.056

Bedrijfswaarde 31-12-2016 Daeb
Bedrijfswaarde 31-12-2016 Niet-daeb

16.154.790
151.473
16.388.065
291.009

Mutatie
Autonome mutatie

478.524

Herwaardering
Indexering
Huurbeleid
Onderhoud
Exploitatiebeleid
Verhuurderheffing

-1.558.446
266.135
147.292
810.641
146.863
Subtotaal
Totaal

-187.517
291.009

De autonome ontwikkeling van de bedrijfswaarde bestaat uit de vrijval van kasstromen in 2016, het
effect van het hanteren van een minimale levensduur van 15 jaar en het verschuiven van kasstromen.
De autonome ontwikkeling doet de bedrijfswaarde met bijna € 0,5 miljoen stijgen.
De aanpassing van de indexen in de bedrijfswaarde heeft een daling van € 1,56 miljoen tot gevolg. Het
inflatiepercentage is gedaald ten opzichte van de bedrijfswaarde 2015. Hierdoor dalen de bedrijfslasten
hetgeen een stijging van de bedrijfswaarde met € 0,21 miljoen veroorzaakt. Daartegenover staat echter
een minder grote huurstijging waardoor de bedrijfswaarde met € 1,13 miljoen daalt. Verder leidt de
hogere index op de waarde van het vastgoed tot een hogere WOZ-waarde en daarmee een hogere
verhuurderheffing. Dit heeft een daling van de bedrijfswaarde met € 0,64 miljoen tot gevolg.
De huren zijn in 2016 sneller gestegen als ingerekend in de bedrijfswaarde 2015. In de bedrijfswaarde
is gerekend met een huurstijging van 0,9% terwijl deze in werkelijkheid gemiddeld 1,4% bedroeg.
Verder hebben er gedurende het jaar mutaties plaatsgehad, die effect hebben op de contracthuur en op
de streefhuur. Het totale effect is een stijging van de bedrijfswaarde met € 0,27 miljoen.
De aanpassingen in de meerjarenonderhoudsbegroting 2017 ten opzichte van 2016 leidt tot een
toename van de bedrijfswaarde met € 0,15 miljoen. Deze wordt met name gerealiseerd door een lagere
begroting op de post mutatie onderhoud.
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Ook de aanpassing van het exploitatiebeleid leidt tot een toename van de bedrijfswaarde. De
belangrijkste oorzaak van de stijging is de verlaging van de beheervergoeding die verschuldigd is aan
GroenWest. Deze laat de bedrijfswaarde toenemen met € 0,95 miljoen. In de bedrijfswaarde 2016 is de
saneringsheffing WSW opgenomen in tegenstelling tot voorgaande jaren. Dit leidt tot een afname van
de bedrijfswaarde met € 0,10 miljoen. De overige aanpassingen hebben een geringe daling van € 0,4
miljoen tot gevolg.
Tenslotte heeft de aanpassing van de verhuurderheffing geleid tot een toename van de bedrijfswaarde
met € 0,15 miljoen. De tarieven zijn weliswaar verhoogd, maar daartegenover staat dat de vrijstelling is
verhoogd van 10 naar 50 woningen. Dit heeft op een totaal aantal van 330 woningen uiteraard een
groot effect, waardoor er in plaats van een daling een stijging van de bedrijfswaarde uit voortkomt.
De uitgangspunten voor de bedrijfswaardeberekening van het vastgoed in exploitatie zijn:

Jaarlijkse huurverhoging 2017 (2016)
Jaarlijkse huurverhoging 2018 (2017)
Huurharmonisatie wordt berekend op basis van streefhuur en
mutatiegraad
Mutatiegraad
Jaarlijkse huurderving
Norm klachtenonderhoudskosten per woning
Norm mutatie-onderhoudskosten per mutatie
Jaarlijkse stijging onderhoudskosten
Minimale levensduur
Maximale levensduur
Restwaarde grond
Disconteringsvoet
Moment van discontering

Bij de bedrijfswaarde berekening gelden de volgende parameters.
2017
2018
2019
Huurstijging
0,20%
0,60%
1,07%
Inflatie
0,60%
1,07%
1,53%
Onderhoud
1,60%
1,90%
2,20%
Beheer
1,60%
1,90%
2,20%
Salarissen
1,90%
2,20%
Huurderving
1,00%
1,00%
1,00%
Disconteringsvoet
5,00%
5,00%
5,00%
Ontwikkeling WOZ-waarde
4.50%
3.67%
2.83%

2016

2015

0,20%
0,60%

0,90%
1,20%

5,0%
1,0%
€ 317
€ 3.099
2,50%
15 jaar
50 jaar
€ 5.000
5,00%
Medionum.

5,0%
1,0%
€ 256
€ 4.250
2,50%
15 jaar
50 jaar
€ 5.000
5,00%
Medionum.

2020
1,53%
2,00%
2,50%
2,50%
2,50%
1,00%
5,00%
2.00%

2021
2,00%
2,00%
2,50%
2,50%
2,50%
1,00%
5,00%
2.00%

2022
2,00%
2,00%
2,50%
2,50%
2,50%
1,00%
5,00%
2.00%

De parameters vanaf 2022 zijn de door het Autoriteit woningcorporaties (Aw) voorgeschreven
parameters. De parameters 2017 t/m 2021 zijn specifiek door Woningbouwstichting Kamerik bepaald
maar zijn afgeleid van de Aw parameters voor het beoordelingskader van de scheiding daeb/niet-daeb.
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5.10.1.2

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

De waardeverandering houdt verband met de ontwikkeling van de verkoopprijzen in 2016. Op basis van
taxaties van de terugkoopverzoeken van verkochte woningen onder voorwaarden in 2016 is per
complex de stijging bepaald. De gemiddelde stijging komt uit op 6,3% in 2016, waarmee de voorraad is
gewaardeerd. Ter vergelijk: het indexcijfer van het CBS bestaande koopwoningen voor de provincie
Utrecht bedroeg in 2016 6,9% (2015: 3,8%).
5.10.1.3

Activa in ontwikkeling en ten dienste van

De activa in ontwikkeling en de vaste activa ten dienste van de bedrijfsvoering zijn gewaardeerd tegen
historische kostprijs. Het verloop in de waarde van deze activa is in onderstaand overzicht
weergegeven.
Vastgoed in
ontwikkeling
bestemd voor
eigen
exploitatie
Waardering 31 december
Cumulatief effect stelselwijziging
Boekwaarde 1 januari 2016

Onroerende
Totaal
en roerende
zaken ten
dienste van de
exploitatie
-

4
-

4
-

-

4

4

16
-16

-1

-1

Totaal mutaties

-

-1

-1

Boekwaarde 31 december 2016

-

3

3

Investeringen
Afschrijvingen
Mutatie voorziening

5.10.2 Financiële vaste activa
De mutaties in de financiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:
Deelnemingen

Waardering 31 december
Cumulatief effect stelselwijziging
Boekwaarde 1 januari 2016

Latente
belasting
vordering

Totaal

1
1

688
72
760

689
72
761

Totaal mutaties

-

-173
-173

-173
-173

Boekwaarde per 31 december 2016

1

587

588

Mutaties
Waardemutatie

Looptijd < 1 jaar

14
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5.10.2.1

Deelnemingen

De deelnemingen betreffen:
Vestigings
plaats
Weesp

Woningnet BV

5.10.2.2

Aandeel

Resultaat
boekjaar

Waarde
31-12-2016
1
1

Latente belastingvordering

De samenstelling van verwerkte en niet-opgenomen beschikbare verrekenbare tijdelijke verschillen en
compensabele verliezen is als volgt:
31-12-2016
Nominale
Opgenomen
waarde
onder
financiële
vaste activa
(contant)
Verrekenbare tijdelijke verschillen
-Verkopen na terugkoop VOV
-Afschrijvingen
-Compensabele verliezen
-Waardering materiële vaste activa

31-12-2015
Nominale
Opgenomen
waarde
onder
financiële
vaste activa
(contant)

19
47
568
766

16
45
526
0

19
59
708
1305

16
56
688
0

1.400

587

2.091

760

De op contante waarde gewaardeerde latenties zijn berekend tegen 2,08% (gelijk aan de gemiddelde
vreemd vermogenskostenvoet; 2,77% onder aftrek van 25% vennootschapsbelasting (2015: 2,77%)).
5.10.3 Voorraden
Ultimo 2016 zijn er geen woningen op voorraad (ultimo 2015: 0).
5.10.4 Vorderingen
Huurdebiteuren

Huurdebiteuren
Af: voorziening wegens oninbaarheid

31-12-2016

31-12-2015

24
-12
12

22
-13
9

31-12-2016

31-12-2015

1
-1
-

2
-2
-

Overige vorderingen

Overige vorderingen op bewoners, incl. vertrokken huurders
Af: voorziening overige vorderingen
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5.10.5 Liquide middelen
De liquide middelen zijn direct opvraagbaar en staan ter vrije beschikking van de Woningstichting.
5.10.6 Eigen vermogen
Het eigen vermogen wordt gesplitst in gerealiseerd en niet-gerealiseerd vermogen. Het verloop van het
eigen vermogen kan als volgt weergegeven worden:
Overige
reserves

Herwaarderingsreserve

Totaal

Stand 1-1-2016

10.395
328
10.723

23.875
23.875

10.395
24.203
34.598

Resultaat boekjaar volgens voorstel
Resultaat bestemming volgens voorstel
Stand 31-12-2016

3.255
-2.682
11.296

2.682
26.557

3.255
37.853

Stand 31-12-2015
Cumulatief effect stelselwijziging

Het ongerealiseerde vermogen betreft de herwaardering van de op actuele waarde gewaardeerde
onroerende goederen: het verschil tussen de boekwaarde op basis van historische kosten zonder
afschrijvingen en de actuele waarde.
In de statuten van Woningbouwstichting Kamerik is geen artikel opgenomen betreffende de
resultaatbestemming.
5.10.6.1

Leningen overheid en kredietinstellingen

Leningen overheid en kredietinstellingen:
Boekwaarde per 1 januari
Kortlopend deel 1 januari
Boekwaarde per 1 januari
Bij: Nieuwe leningen
Af: aflossingen
Totaal mutaties boekjaar
Boekwaarde per 31 december
Af naar kortlopend deel 31 december
Boekwaarde per 31 december
Looptijd < 5 jaar
Looptijd > 5 jaar

2016

2015

7.156
-333
6.823

6.804
-148
6.656

-334
-334

500
-148
352

6.822
-334
6.488

7.156
-333
6.823

2.187
4.301

2.180
4.643

Aflossingsverplichtingen
Aflossingsverplichtingen binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar ter hoogte van € 0,3 miljoen
(reguliere aflossing en eindaflossing) zijn niet begrepen in de hierboven genoemde bedragen, maar
opgenomen onder de kortlopende schulden.
Het aflossingsschema van de leningen en de daarmee samenhangende renterisico’s zijn als volgt:
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Reguliere aflossingen
Renterisico

2017

2018

2019

2020

2021

Totaal

334
334

336
336

837
837

339
339

341
341

2.187
2.187

Reële waarde
Voor langlopende leningen loopt Woningbouwstichting Kamerik het risico dat de reële waarde van de
vorderingen en leningen zal dalen respectievelijk stijgen als gevolg van veranderingen in de marktrente
(i.c. reële waarderisico). Voor deze schulden worden geen financiële derivaten uit hoofde van
veranderingen in de marktrente afgesloten.
De reële waarde van de in de balans opgenomen leningen kredietinstellingen luidt als volgt:
Bedragen x € 1.000

Boekwaarde
2016
2015

Reële waarde
2016
2015

Leningen kredietinstellingen (incl. kortlopend deel)

6.823

8.198

5.10.6.2

7.156

8.383

Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Vermeerderingen/verminderingen
Stand 01-01
Waardeverandering

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Vermeerderingen/verminderingen
Stand 31-12

2016

2015

1.160
-4
1.156

1.160
-27
1.133

52

22

52

22

1.160
48
1.208

1.160
-4
1.156

Ultimo 2016 zijn er nog 8 woningen onder Koopgarant (2015: 8).
5.10.7 Kortlopende schulden
Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.
2016

2015

334

333

Belastingen en premies sociale verzekeringen

29
10

24

Overige Schulden

11

7

308

182

692

546

Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers

Overlopende passiva
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Schulden aan kredietinstellingen
Kortlopend deel langlopende schuld

334
334

333
333

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonbelasting en sociale premies

-

15

10
10

9
24

11
11

7
7

58

61

Overige schulden
Overige schulden

Overlopende passiva
Niet vervallen rente
Vooruit ontvangen huren
Overig

20

20

230
308

101
182

5.10.8 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
5.10.8.1

Investeringsverplichtingen en onderhoudsverplichtingen

Er zijn geen niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw, renovatie van woningen en
planmatig onderhoud (2015: € 0).
5.10.8.2

Onderlinge zekerheid

De corporaties die deelnemen aan het WSW staan voor elkaar in via de obligoverplichting. Een obligo is
een voorwaardelijke verplichting van de deelnemer om aan het WSW een bepaald bedrag over te
maken. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het bedrag aan geborgde leningen. De hoogte van
het obligotarief is vastgesteld op 3.85%. De grondslag waarover het obligotarief wordt berekend is het
schuldrestant van de geborgde lening, met uitzondering van het lening type variabele hoofdsom en voor
collegiale financiering. Het totale bedrag aan obligoverplichting is € 262.685.
5.10.8.3

Juridische zaken

Er is ultimo boekjaar geen zaak in behandeling die tot financiële gevolgen kan leiden.
5.10.8.4

Beheerovereenkomst GroenWest

De Woningbouwstichting Kamerik heeft werkzaamheden met betrekking tot het beheer en de verhuur
van het bezit uitbesteed aan de Stichting GroenWest. De voorwaarden zijn vastgelegd in een
beheerovereenkomst voor onbepaalde tijd. De vergoeding wordt berekend naar rato van het aantal
woningen en bedroeg in 2016 € 350.000.
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5.10.8.5

Heffing voor saneringssteun

Het WSW heeft vooralsnog niet aangegeven of er in 2017 een heffing voor begrote saneringssteun
opgelegd zal worden. Het WSW heeft bij de opvraag van de prognose-informatie 2017-2021
aangegeven dat rekening gehouden moet worden met een heffing voor saneringssteun in de jaren 2017
tot en met 2021 van 1% van de jaarlijkse huursom. Op basis van deze percentages en de geschatte
jaarlijkse huursom verwacht de Woningbouwstichting dat de heffing in de komende jaren als volgt zal
zijn:
Begrote
%
Bedrag
huuropbrengst
saneringssteun
saneringssteun
2017
2,1 miljoen
1%
21.000
2018
2,2 miljoen
1%
22.000
2019
2,2 miljoen
1%
22.000
2020
2,2 miljoen
1%
22.000
2021
2,3 miljoen
1%
23.000
Deze heffing is opgenomen in de bepaling van de bedrijfswaarde en is niet als verplichting in de balans
opgenomen.
5.10.8.6

Toekomstige renteverplichtingen

Ter beoordeling van het prijsrisico dat Woningbouwstichting loopt, zijn de leningen in onderstaand
overzicht in groepen van overeenkomstige contractueel overeengekomen rentepercentages en
looptijden ingedeeld:
Bedrag * € 1.000
tot 2%
Restant looptijd
1-5 jaar
6-10 jaar
11-15 jaar
16-20 jaar
> 20 jaar
Totaal

500
500

Renteklasse
2%-3%
3%-4%
1.417
1.000
1.475
800
4.692

1.000
631
1.631

Totaal
1.917
1.000
1.000
2.106
800
6.823
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5.11

Toelichting op de winst-en-verliesrekening

5.11.1 Resultaat uit exploitatie
Het resultaat uit exploitatie is met 61% toegenomen ten opzichte van het vorig boekjaar omdat onder
andere direct operationele lasten exploitatie bezit gedaald zijn ten opzichte van het vorig boekjaar, maar
met name de niet gerealiseerde waardeverandering van de vastgoedportefeuille is de oorzaak van de
stijging.
5.11.1.1

Huuropbrengsten vastgoed in exploitatie
2016

2015

2.102
-

2.052
-

2.102

2.052

-24
-7
2.071

-18
2.034

17
-

19
-

17

19

Af: huurderving wegens leegstand
huurderving wegens oninbaarheid
Subtotaal huuropbrengsten Niet-daeb-vastgoed in exploitatie

-1
16

19

Totaal

2.087

2.052

Huuropbrengsten Daeb-vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken niet zijnde woningen

Af: huurderving wegens leegstand
huurderving wegens oninbaarheid
Subtotaal huuropbrengsten Daeb-vastgoed in exploitatie
Huuropbrengsten Niet-daeb vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken niet zijnde woningen

De huuropbrengsten zijn in 2016 toegenomen door de reguliere huurverhoging per 1 juli.
5.11.1.2

Lasten verhuur en beheer

Personeelslasten (lonen en salarissen + overige personeelskosten)
Overige beheerkosten (huisvesting, automatisering, algemeen)
Verhuurderheffing
Heffing autoriteit woningcorporaties (AW)
Overige kosten t.b.v. de verhuur
Totaal

2016

2015

17
240
287
2
15

17
282
259
1
10

561

570
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5.11.1.3

Onderhoudslasten
2016

2015

242
121

178
42

Subtotaal

363
116

220
134

Totaal

479

354

2016

2015

90
30
77
165
363

17
26
55
122
220

2016

2015

95
7
3
5

93
8
3
5

110

109

Onderhoudsuitgaven (niet cyclisch)
Onderhoudsuitgaven (cyclisch)
Toegerekende kosten

De onderhoudsuitgaven zijn te verdelen in:

Planmatig onderhoud
Contractonderhoud
Mutatie-onderhoud
Klachtenonderhoud
Totaal
5.11.1.4

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Zakelijke lasten
Verzekeringen
Contributie landelijke federatie
Overige kosten exploitatie bezit
Totaal
5.11.2 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Het onrendabele deel op nieuwbouw en herstructurering waarover in het verslagjaar besluitvorming
heeft plaatsgevonden en de herwaardering als gevolg van taxaties van grondposities en eigen panden
worden hier verantwoord.
Overige waardeverandering vastgoed
Waardeverandering herstructurering daeb vastgoed
Totaal

2016

2015

16
16

782
782

De waardeontwikkeling van de vastgoedportefeuille laat zich als volgt specificeren:
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen

2016

2015

Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille
Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille VoV
Totaal

2.803
21
2.824

-232
9
-223
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De waardeontwikkeling van het vastgoed in exploitatie wordt gevoed door ontwikkelingen in de markt
(stijging van leegwaarde en markthuur), de kwaliteitsverbeteringen van groot onderhoud en renovatie
en door huurstijgingen.
5.11.3 Overige organisatiekosten

Toegerekende kosten aan treasury activiteiten
Toegerekende kosten aan P&O activiteiten
Toerekende kosten aan jaarverslagleggingsactiviteiten
Kosten raad van commissarissen
Totaal

2016

2015

68
8

23
5

76

28

Onder de toegerekende kosten jaarverslagleggingsactiviteiten zijn de uitgaven aan de
accountantsorganisatie opgenomen. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

Honorarium controlerend accountant
Controle jaarrekening
Controle marktwaarde
Controle jaarrekening voorgaand jaar
Totaal

2016

2015

17
36
53

31
-16
15

2016

2015

16

14

16
27
43

14
32
46

2016

2015

195
2
197

200
2
202

5.11.4 Leefbaarheid
Directe kosten leefbaarheid
Leefbaarheid schoon heel en veilig
Subtotaal
Toegerekende kosten
Totaal
5.11.5 Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten kredietinstellingen
Overige rentelasten
Totaal l
5.11.6 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-enverliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) , vrijgestelde
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met
wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van
wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. Het vennootschapsbelastingtarief dat wordt gehanteerd
voor de berekening bedraagt 25%.
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Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering

2016

2015

Mutatie actieve latentie fiscaal verrekenbare verliezen
Mutatie latentie fiscaal niet gereal. verlies VoV-portefeuille
Mutatie latentie verschil in afschrijvingen
Totaal belasting

- 162
- 11
- 173

687
-9
678

De latente vennootschapsbelastingpositie is contant gemaakt tegen de gemiddelde rente op de
langlopende leningenportefeuille 2,77%, (2015: 2,77%) onder aftrek van 25% vennootschapsbelasting
2,08% (2015: 2,08%).
Het fiscale resultaat kan worden verrekend met in het verleden gerealiseerde fiscale verliezen. Hierdoor
is de acute belastingplicht nihil. Per eind 2016 heeft Woningbouwstichting Kamerik nog een totaal
compensabel verlies van € 5,4 miljoen.
5.11.7 Overige toelichtingen
5.11.7.1

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
2016

2015

Totaal

22
4
26

23
4
27

Totaal

17
7
2
26

17
8
2
27

2016

2015

40
435

37
456

475

493

257
115

299
134

Salarissen
Sociale lasten

De personeelskosten zijn als volgt gealloceerd:
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Toegerekend leefbaarheid
Overige organisatiekosten

In het verslagjaar zijn er geen personeelsleden in dienst (2015:0)

5.11.7.2

Overige bedrijfslasten

Bedrijfslasten
Personeelskosten
Overige bedrijfslasten
Totaal
Verdeling naar activiteiten
Verhuur en beheer
Onderhoud
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Leefbaarheid
Overige organisatiekosten
Totaal

5.11.7.3

2016

2015

28
75

32
28

475

493

2016

2015

1

-

1

-

Afschrijvingen op (im-)materiële vaste activa ten dienste van

Activa den dienste van de bedrijfsvoering
Totaal

5.12

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen

5.12.1 Bezoldiging van bestuurders en commissarissen
Lasten ter zake van bezoldiging en ter zake van pensioenen van:
Bestuurders
Commissarissen

2016

2015

22.387
5.205

22.757
3.700

De bezoldiging van de bestuurders omvat:
 Periodiek betaling
 Geen beloningen betaalbaar op termijn
 Geen uitkeringen bij beëindiging
 Geen variabele beloning en geen contractuele verplichtingen
 In de lasten is geen sprake van de zogenaamde crisisheffing
Het totaalbedrag kan als volgt worden gespecificeerd:
Bestuurders:

De heer J.W. Hoenselaar
De heer J. van Maanen
De heer J.C. van Koert
De heer W.A.B. Spies
Mevrouw M. van der Schaft
Mevrouw M.P. Barnhoorn
Totaal

Periodiek betaalbare
beloning
2016
2015
5.625
6.015
2.450
1.810
3.275
3.062
5.092
4.779
3.685
4.820
2.260
2.271
22.387
22.757
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De bezoldiging van de Raad van Commissarissen kan als volgt worden gespecificeerd (bedragen in
euro’s exclusief BTW).
Naam
De heer Bolderdijk
De heer G. van Viegen
De heer E.H.M.Ham

Functie
Voorzitter
Lid
Lid

Periode
1/1-31/12
1/1-31/12
1/1-31/12

2016
2.035
1.530
1.640
5.205

2015
1.210
1.245
1.245
3.700

Er zijn in het boekjaar geen bonussen toegekend aan de commissarissen.
5.12.2 Leningen (alsmede voorschotten en garanties) ten behoeve van bestuurders en
commissarissen
Aan de bestuurders zijn in 2016 geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke verstrekt. (2015:
eveneens nihil).
5.12.3 Wet Normering Topinkomens (WNT)
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Woningstichting
Kamerik van toepassing zijnde regelgeving: het WNT maximum voor de woningcorporaties, klasse A.
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Woningstichting Kamerik is € 83.000 (2015: € 82.100) bij een
fulltime dienstverband. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de
omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening
de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor
de leden van de Raad van Commissarissen bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden
10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.
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Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1

Functie(s)
Duur dienstverband in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Zo niet, langer dan 6
maanden binnen 18 maanden
werkzaam?
Individueel WNT-maximum
Bezoldiging
Beloning
Belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op
termijn
Totaal bezoldiging
Motivering indien
overschrijding:
Gegevens 2015
Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Zo niet, langer dan 6
maanden binnen 18 maanden
werkzaam?
Individueel WNT-maximum
Bezoldiging
Beloning
Belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op
termijn
Totaal bezoldiging
Motivering indien
overschrijding:

Voorzitter
bestuur

Bestuurs
lid

Dhr. J.
van
Maanen
Bestuurs
lid

Bestuurs
lid

Mevr. M.
van der
Schaft
Secretaris
bestuur

1/1-31/12
0,28
Nee
Nee

1/1-31/12
0,11
Nee
Nee

1/1-31/12
0,11
Nee
Nee

1/1-31/12
0,11
Nee
Nee

1/1-31/12
0,11
Nee
Nee

1/1-31/12
0,11
Nee
Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

23.240

9.130

9.130

9.130

9.130

9.130

5.625

3.275

2.450

5.092

2.260

3.685

101

-

3

51

28

35

-

-

-

-

-

-

5.726

3.275

2.453

5.143

2.288

3.720

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1/1-31/12
0,28
Nee
Nee

1/1-31/12
0,11
Nee
Nee

1/1-31/12
0,11
Nee
Nee

1/1-31/12
0,11
Nee
Nee

1/1-31/12
0,11
Nee
Nee

1/1-31/12
0,11
Nee
Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

22.988

9.031

9.031

9.031

9.031

9.031

6.015

3.062

1.810

4.779

2.271

4.820

183

-

-

34

36

29

-

-

-

-

-

-

6.198

3.062

1.810

4.813

2.307

4.849

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Dhr. J.W.
Dhr. J.C.
Hoenselaar van Koert

Dhr.
W.A.B.
Spies
Penning
meester

Mevr. M.P.
Barnhoorn
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Toezichthoudende topfunctionarissen
Dhr. A Bolderdijk

Dhr. G. van Viegen

Dhr. E.H.M. Ham

Functie(s)
Gegevens 2016
Duur dienstverband in 2016

Voorzitter RvC

Secretaris RvC

Lid RvC

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum

12.450

8.300

8.300

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging
Motivering bij overschrijding:

2.035
2.035
n.v.t.

1.530
1.530
n.v.t.

1.640
1.640
n.v.t.

Gegevens 2015
Duur dienstverband in 2015

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum

12.315

8.210

8.210

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging
Motivering bij overschrijding:

1.210
1.210
n.v.t.

1.245
1.245
n.v.t.

1.245
1.245
n.v.t.

bedragen x € 1

Er zijn geen andere gegevens die op basis van de WNT gepubliceerd moeten worden.
5.13 Gebeurtenissen na balansdatum
Op 29 maart 2017 hebben wij een intentieovereenkomst over de voorgenomen fusie van GroenWest
met Woningbouwstichting Kamerik gesloten. Woningbouwstichting Kamerik is actief in het werkgebied
van GroenWest. GroenWest verzorgt sinds 1994 de uitvoering van de volkshuisvestelijke taken van
Woningbouwstichting Kamerik. Om de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering van beide
partijen in continuïteit te waarborgen, voegen we onze activiteiten samen door middel van een
juridische fusie.
5.14 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
In de statuten van Woningbouwstichting Kamerik is geen artikel opgenomen betreffende de
resultaatbestemming.
5.14.1 Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016
Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2016 ten
bedrage van € 3.255 duizend als volgt te bestemmen:
Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2016 ten bedrage van € 573 duizend, ten gunste van de
overige reserves te brengen en het niet-gerealiseerde resultaat van € 2.682 duizend ten gunste van de
herwaarderingsreserve te brengen. Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.
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6. Overige gegevens
6.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.
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