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Voorwoord

2016. Het eerste volle jaar waarin de nieuwe wet- en regelgeving voor woningcorporaties
in Nederland van kracht was. En zoals elk begin moeilijk is, was het ook voor Eemland
Wonen zoeken naar de gewenste aard en omvang van een aantal producties. Enkele
waren eenmalig: een voorstel voor het administratief scheiden van het onroerend goed in
DAEB en in niet-DAEB, een financieel reglement, een governancepaper, een risicoanalyse. Andere periodieke producties zagen voor het eerst het licht, en waren aldus
toonzettend voor vervolgproducties: prestatieafspraken nieuwe stijl (een product van
tripartiet overleg tussen de gemeente Baarn, de Huurdersraad en Eemland Wonen) en
een “bod” op de Woonvisie van de gemeente Baarn. Het is allemaal gelukt, dankzij de
inzet van alle medewerkers, de Raad van Commissarissen (RvC) en die van de
stakeholders.
In dit jaarverslag van 2016 zijn grote veranderingen aangebracht ten opzicht van het
jaarverslag 2015. De grootste verandering is de waardering van het sociaal vastgoed
tegen marktwaarde in verhuurde staat in plaatst van waarderen tegen bedrijfswaarde.
Deze andere waardering heeft geleid tot grote veranderingen in de waarde van het
vastgoed en het vermogen.
Een tweede grote wijziging is de Winst- en verliesrekening. Voor de jaarrekening 2016
wordt het functionele model voorgeschreven, terwijl in de jaarrekening 2015 nog het
categorale model werd gebruikt.
De directeur van Stichting Eemland Wonen legt met de publicatie van het jaarverslag
verantwoording af, overeenkomstig artikel 25 lid 1 van de statuten. Tevens laat het
verslag zien dat de volkshuisvesting in Baarn, voor zover toevertrouwd aan Eemland
Wonen, in goede en solide handen is, van een organisatie die in control is.
Behoudens een enkel gedrukt exemplaar voor sectorale instellingen, wordt dit verslag
uitsluitend digitaal ter beschikking gesteld: www.eemlandwonen.nl.
Indien de lezer vragen of opmerkingen heeft, dan verneem ik dit gaarne.
Baarn, 9 juni 20171

drs. H. van der Velden
directeur

Op de voorpagina van dit jaarverslag staat een foto van de Griekse godin Elpis, godin van
de hoop. Eemland Wonen luistert voortdurend naar haar adviezen.

1
Op verzoek van de accountant is, na overleg met een advocaat, door directeur en RvC besloten om de termijn
van opstellen van het verslag, zoals in artikel 25 lid 6 is voorgeschreven van vier maanden na afloop van het
boekjaar, eenmalig te verlengen tot zes maanden. Het verzoek van de accountant werd met name ingegeven
door het laat beschikbaar komen van controleprotocollen en waarderingssoftware.
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Algemene beschouwingen

De lat lag hoog. Veel producties ten gevolge van de inwerkingtreding van de Woningwet
per 1 juli 2015 dienden in 2016 te worden geproduceerd. Sommige eenmalig
(scheidingsvoorstel DAEB, niet-DAEB), investeringsreglement, andere periodiek
(waarderen onroerend goed op marktwaarde in verhuurde staat, een bod op de
Woonvisie van Baarn, prestatieafspraken met deze gemeente). Bij laatstgenoemde
producties was de rol van de Huurdersraad nadrukkelijker dan voorheen gemarkeerd. In
2016 zag ook een nieuw ondernemingsplan (2017-2021) het licht.
In het verslagjaar gaf de minister aan op welke wijze hij de lokale verankering van
corporaties wil verstevigen. Nederland werd verdeeld in 19 woningmarktregio’s; voor
elke regio werd bepaald welke corporaties er in beginsel werkzaam mogen zijn. Indien
niet genoemde corporaties toch bezit hebben in een regio, mag dit bezit wel behouden en
beheerd blijven. Baarn valt in de regio Amersfoort/Noord-Veluwe/Zeewolde, samen met
14 andere gemeenten. In deze regio mogen negen corporaties werken, waaronder
Eemland Wonen. De Alliantie, Portaal en Gooi en Omstreken - corporaties met veel bezit
in deze regio - hebben ontheffing bij de minister aangevraagd, opdat zij rond hun
bestaande bezit toch mogen blijven ontwikkelen. Voor Eemland Wonen betekenen deze
bestuurlijke verschuivingen de start van een reflectie over de regionale positionering.
Een inmiddels klassieke vraag speelde in 2016 op: wat zijn de grenzen van het
investerend vermogen van een corporatie? Het ministerie van Binnenlandse Zaken
voorzag elke corporatie van een maximaal investeringsbedrag, zonder hierbij een periode
te noemen. Curieus was dat de Autoriteit woningcorporaties zich haastte om per brief
aan de minister te waarschuwen dat deze bedragen wel erg fors waren en moedigde
corporaties aan hierbij de risico’s niet uit beeld te laten verdwijnen. Eemland Wonen is
met dit vraagstuk immer pragmatisch omgesprongen: op basis van de opgaven die zich
aandienen, berekenen en verkennen wat financieel, politiek en bestuurlijk mogelijk is.
Van doorslaggevend belang is in elk geval de bereidheid van WSW om desbetreffende
leningen te borgen.
De bouwproductie beperkte zich in 2016 tot het project Goeman Borgesius (33 appartementen voor jongeren tot 27 jaar). Definitieve besluitvorming vond plaats inzake de
projecten Rengerswetering in Bunschoten en de Jan Steenlaan in Baarn. Plannen werden
ontwikkeld voor locaties in Baarn: Troelstralaan, Kemphaanstraat, De Loef, Crescendo,
Montini en Gaspard.
Het achterliggende jaar vergde veel energie en spankracht van de organisatie. Ondanks
alles bleef Eemland Wonen transparant en “in control”. Een risicoanalyse zag het licht, op
basis waarvan een controleplan kon worden opgesteld, als het totaal van
beheersmaatregelen. De Raad van Commissarissen stelde zijn governancepaper op,
waarmee de uitvoering van het governancebeleid gestalte krijgt. Al met al nam de
administratieve druk op de organisatie sterk toe, hetgeen ten dele geaccommodeerd kon
worden met het automatiseren en leaner maken van bedrijfsprocessen.
In 2016 liet Eemland Wonen zich leiden door de volgende missie:
Eemland Wonen is een sociale huisvester in Baarn en omgeving. Eemland Wonen bouwt
en verhuurt woningen voor mensen die er - veelal op grond van hun inkomen - voor
kiezen om te wonen in een sociale huurwoning. Hierbij heeft Eemland Wonen speciale
aandacht voor (kwetsbare) jongeren.
De woningen worden goed onderhouden. Het bouwen, verhuren, onderhouden en
verkopen van sociale huurwoningen geschiedt in een verantwoord financieel kader.
Binnen dit kader worden woningen duurzaam gebouwd dan wel gerenoveerd.
Eemland Wonen realiseert deze doelstellingen in overleg met haar stakeholders.
Eemland Wonen is een efficiënte en klantgerichte organisatie.
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Kengetallen

Vastgoed
Sociale huurwoningen (zelfstandig)
Sociale huurwoningen (onzelfstandig)
Zorg vastgoed
Totaal aantal DAEB eenheden

2016
2499
20
43
2562

2015
2519
20
43
2582

2014
2.526
20
43
2589

49
35
84
168
-39

69
35
83
187
-14

70
35
89
194
-41

2730

2769

2783

-18
-2
-20
0
1
0
-39

-17
-6
0
9
0
0
-14

-37
-12
0
1
3
4
-41

0
-5
59
8

0
-2
64
6

12
-2
66
0

Volkshuisvestelijke gegevens
Mutatiegraad
Huur in % van maximaal toegestane huur
Huurderving (in % van de huur)
Huurachterstand (in % van de huur)
Gemiddelde huurprijs per woning (DAEB)

2016
5,8%
74,8%
1,1%
0,5%
557

2015
4,9%
70,0%
1,5%
0,6%
513

2014
7,5%
63,0%
2,6%
0,7%
490

Financiële gegevens
Netto operationele kasstroom
Netto kasstroom -/- aflossingsfictie
Interest dekking ratio (ICR) (a)
Gemiddelde netto bedrijfslasten per eenheid
Gemiddeld renteniveau leningen (ultimo jaar)
Rentabiliteit eigen vermogen Marktwaarde
Loan to Value op basis van bedrijfswaarde
Loan to Value op basis van marktwaarde
Solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde
Solvabiliteit op basis van marktwaarde

2016
3.194
1.182
1,89
1.442
3,6%
4,7%
57,1%
29,6%
42,7%
68,3%

2015
3.576
1.544
1,95
1.577
3,6%
8,5%
58,1%
30,5%
39,1%
67,3%

2014
2.971
891
1,74
1.432
3,8%

Huurwoningen niet-DAEB (zelfstandig)
Commercieel vastgoed (BOG)
Garages en carports
Totaal aantal niet-DAEB eenheden
Mutatie
Totaal aantal eenheden per 31 december
Mutaties verhuureenheden
Verkopen regulier
Verkoop koopstart /koopgarant
Sloop
Nieuwbouw
Aankoop
Administratieve toevoeging
Mutatie
Mutatie verkopen onder voorwaarden
Aantal verkopen Koopgarant
Aantal terugkopen Koopgarant
Verkocht onder Koopgarant cumulatief
Verkocht met Koopstart cumulatief
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31,9%
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Waarde vastgoed, vermogen en leningen
Bedrijfswaarde per verhuureenheid(excl. RW correctie)
Marktwaarde per verhuureenheid
WOZ-waarde per verhuureenheid
Eigen vermogen per verhuureenheid (marktwaarde)
Nominale waarde langlopende leningen per
verhuureenheid
Personeelsbezetting
Aantal medewerkers
Aantal fte's
Ziekteverzuim

2016
64.536
124.304
162.923
91.267

2015
62.680
120.174
160.363
84.499

2014
60.083
117.155
169.765
81.236

36.849

36.700

37.365

2016
26
22,4
6,2

2015
25
21,7
5,41

2014
25
21,7
7,59

(a)
Het aantal malen dat de renteverplichtingen betaald kunnen worden vanuit de operationele kasstroom,
waarbij de operationele kasstroom gecorrigeerd wordt voor renteontvangsten en rentebetalingen.
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Presteren naar opgaven en ambities

5.1

Landelijke opgaven en lokale opgaven

In 2016 besloot de minister dat Baarn in de woningmarktregio Amersfoort/NoordVeluwe/Zeewolde ligt. Tevens besloot hij dat negen corporaties - waaronder Eemland
Wonen - exclusief in deze regio mogen/moeten ontwikkelen. Inmiddels zijn hierop enkele
uitzonderingen gemaakt: de Alliantie, Portaal en Gooi en Omstreken hebben voor een
bepaalde periode ontheffing voor deze exclusiviteit gekregen, voor met name genoemde
gemeenten. Voor Eemland Wonen betekent deze regionale positionering wellicht dat een
heroriëntering plaatsvindt in het strategisch voorraadbeleid. In beeld zijn Eemnes en
Bunschoten en wellicht Soest, als aanvulling op de kern van het werkgebied:
de gemeente Baarn.
Overeenkomstig de nieuwe Woningwet zijn in 2016 met de gemeente Baarn en met de
Huurdersraad prestatieafspraken gemaakt, gebaseerd op het ondernemingsplan van
Eemland Wonen en op de Woonvisie van Baarn. Deze visie houdt in dat in 2030 de
woningvoorraad met 1.000 dient te zijn vermeerderd, waarvan één derde sociaal. Dit kan
alleen indien De Noordschil wordt ontwikkeld; gesprekken hierover zijn in het verslagjaar
met betrokken partijen gevoerd.

5.2

Huisvesting van primaire doelgroep

Huurprijzen
Per 31 december 2016 was de woningvoorraad van Eemland Wonen naar huurprijsklasse
als volgt opgebouwd.

Categorie

Goedkoop
Betaalbaar totaal
Duur
Totaal DAEB
Niet-DAEB
Totaal

Actuele huurprijs

Verdeling naar gemeente

aantal

%

Baarn

Amersfoort Bunschoten

430

17%

99%

1%

0%

1619

63%

100%

0%

0%

470

18%

95%

0%

5%

2519

98%

99%

0%

1%

49

2%

100%

0%

0%

2568

100%

99%

0%

1%

Jaarlijkse huurverhoging
Evenals in de voorgaande jaren werd in 2016 corporaties de mogelijkheid geboden het
instrument van de inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen. Eemland Wonen
heeft hiervan afgezien. Het zogenaamde maximale basisverhuurverhogingspercentage
voor alle sociale woonruimten was 2,1% (inflatie + 1,5%). Eemland Wonen heeft 50%
huurders een huurverhoging van 1,6% voorgesteld, 46% een huurverhoging van 0,6%
en 4% van de huurders kregen geen of een aangepaste huurverhoging, bijvoorbeeld
omdat de maximale huur als gevolg van een lagere WOZ-waarde lager is geworden. Ook
indien een huurverhoging zou leiden tot een hogere huur dan maximaal is toegestaan
werd een huurverhoging achterwege gelaten. De gemiddelde huurverhoging was 1%.
Huurinkomsten
Begroot was € 17.812.000,- aan huurinkomsten. Dit betrof zowel de huurinkomsten van
het DAEB onroerend goed als van het niet-DAEB onroerend goed. Gerealiseerd is
€ 17.906.000,-.
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Huurovereenkomsten
In 2016 werden 185 huurovereenkomsten opgezegd. Er zijn 157 overeenkomsten voor
de huur van woningen gesloten. Volgens de normering van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben de huurovereenkomsten
betrekking op woningen in de volgende huurprijsklassen:
Aantal
huurovereenkomsten

Huurprijsklassen
Goedkoop
Betaalbaar
Duur
Vrije sector
Totaal

13
64
69
11
157

In 2016 werd 70% van de overeenkomsten voor de huur van sociale woningen gesloten
met huishoudens die behoren tot de primaire doelgroep van toegelaten instellingen.
Volgens de definitie van de overheid bestaat de primaire doelgroep uit:
Maximum
inkomensgrens

Type huishoudens
Eenpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden
Eenpersoonsouderenhuishouden
Meerpersoonsouderenhuishouden

€
€
€
€

22.100
30.000
22.100
30.050

Toetsingsinkomen kandidaat-huurders (80%-10%-10%-norm)
Verhuurders mogen tot en met 31 december 2020 jaarlijks behalve 10% van
vrijkomende sociale huurwoningen aan huishoudens met een inkomen boven € 35.739,verhuren, ook 10% van de vrijkomende sociale woningen verhuren aan huishoudens met
een inkomen tot € 39.874. De 10% verhuringen aan huishoudens met inkomens hoger
dan € 35.739,- dient primair gericht te zijn op huishoudens die in een (acute) knelsituatie
op de woningmarkt verkeren. De verhuur vond plaats volgens deze 80%-10%-10%norm. Van de verhuurde woningen is 93% verhuurd aan huishoudens met een inkomen
lager dan € 35.739.
Verhuurde sociale huurwoningen 2016
Inkomen < €35.739
Inkomen > €35.739 < € 39.874
Inkomen > €39.874

146
136
7
3

80%-10%10% norm
5% 2%

Inkomen < €35.739
Inkomen > €35.739
<€39.874

93%

Inkomen > €39.874

Passend verhuren
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Met ingang van januari 2016 zijn verhuurders verplicht woningen in de sociale huursector
passend te verhuren. Het passend verhuren houdt kort gezegd in, dat aan kandidaathuurders die gelet op hun inkomen in aanmerking komen voor huurtoeslag, geen
woningen mogen worden verhuurd met een (kale) huurprijs boven de zogenaamde
aftoppingsgrenzen. Er geldt hierop een uitzondering. Jaarlijks mag aan deze
inkomensgroepen vijf procent van de te verhuren woningen met een hogere huurprijs
verhuurd worden. In 2016 werd twee procent van de woningen niet passend verhuurd.

Niet
passend
verhuurd
2%

Passend verhuurd

Passend
verhuurd
98%

Omdat passend verhuren ertoe zou leiden dat woningzoekenden minder gemakkelijk een
woning zouden kunnen huren, heeft Eemland Wonen geëxperimenteerd in 2016 met
twee huurprijzen: de streefhuur en een verlaagde huurprijs, samengevat onder de
noemer ‘tweehurenbeleid’. Kandidaat-huurders met een inkomen onder een
huurtoeslaggrens konden dit soort woningen huren tegen de verlaagde huurprijs. Van de
geadverteerde woningen in 2016 is van 26,5% de huur verlaagd2.
Betalingsachterstanden
Per 31 december 2016 waren voor wat betreft huurachterstanden in het geval van
woonruimten geen zaken in behandeling bij een incassobureau. Er waren 35 zaken bij de
deurwaarder in behandeling. Het ging hierbij om een totale vordering van € 56.873,-.
Met 53 huurders liepen betaalafspraken tot een totaalbedrag van € 34.826,-.
In 2016 vond het ultimum remedium bij huurachterstand - woningontruiming - zes keer
plaats, terwijl in acht gevallen van huurachterstand vonnis tot ontruiming werd gewezen
door de rechter. In twee gevallen werd een betaalvonnis uitgesproken door de rechter.

Aantal ontruimingen

2016

2015

2014

2013

2012

2011

6

3

1

6

11

3

2

Evaluatie van het experiment 2016 leerde dat de huurderving als gevolg van de verlaagde huurprijzen niet
zodanige financiële gevolgen had, dat gestopt zou moeten worden met het tweehurenbeleid. In 2017 wordt dit
beleid voortgezet.
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betalingsachterstanden in % van de jaarhuur
0,8%
0,7%
0,6%
0,5%
0,4%
0,3%
2011

2012

2013

2014

2015

Ultimo 2016 is de huurachterstand 0,52% van de jaarhuur. De doelstelling is ≤ 0,70%.
Voorziening dubieuze huurdebiteuren en afboekingen
In 2016 is in totaal een bedrag van € 17.490,- (2015, € 59.292,-) afgeboekt. Het betreft
schulden van elf (voormalige) huurders. Er zijn verschillende redenen om tot afboeking
te besluiten:
• er kan geen nieuw adres gevonden worden van huurders die onverwachts vertrokken
zijn (noorderzon);
• huurders treffen een integrale schuldenregeling via de Kredietbank, waarna de
restantschuld wordt kwijtgescholden;
• gerechtelijke vonnissen op basis van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
De afboekingen in 2016 zijn onder te verdelen in huur (35%), mutatiekosten (32%) en
deurwaarderskosten (33%).
De voorziening dubieuze huurdebiteuren werd ten opzichte van voorgaande jaren
gehandhaafd op € 40.000,-.
Leegstand van woningen
De verhuurleegstand heeft betrekking op de leegstand in de periode tussen datum van
de beëindiging van een huurovereenkomst voor een woning tot de datum waarop een
nieuwe huurovereenkomst met een volgende huurder voor diezelfde woning wordt
gesloten. De gemiddelde verhuurleegstand van sociale huurwoningen was 35 dagen. De
norm wordt daarmee met 5 dagen overschreden. Dit wordt veroorzaakt doordat bij
mutatiewoningen een verduurzamingspakket wordt aangebracht. Voor de woningen in de
vrije sector was de gemiddelde verhuurleegstand 61 dagen.
Servicekosten
Eemland Wonen voert het beleid dat de levering van goederen en diensten - in jargon:
servicekosten - kostenneutraal wordt uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de kosten volledig
aan de huurders worden doorberekend. In 2016 was het bedrag gemoeid met
servicekosten € 653.000,-.
Op dit beleid gelden enkele uitzonderingen:
• de kosten van de huismeesters worden slechts voor de helft doorberekend aan de
huurders;
• in enkele complexen wordt het tuinonderhoud voor een klein deel niet doorberekend;
• in enkele kleine complexen wordt schoongemaakt; alleen aan nieuwe huurders worden
de kosten per woning doorberekend.
De met deze uitzonderingen gemoeide kosten worden ten laste van het budget
leefbaarheid gebracht.
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5.3

Kwaliteit woningen en woningbeheer

Realisatie van de onderhoudsbegroting 2016
De totale onderhoudsbegroting 2016 wordt met 15% overschreden. De grootste
overschrijding betreft planmatig onderhoud. Het mutatieonderhoud kent een
onderschrijding. In de diverse onderdelen worden de afwijkingen van de begroting
toegelicht.
Totaal overzicht onderhoud
Bedragen in €
Dagelijks onderhoud
Klein mutatieonderhoud
Groot mutatieonderhoud
Planmatig onderhoud
Totaal onderhoud
Toegerekende organisatiekosten
Totaal generaal onderhoud

2014

2015

748.325
261.197
976.796
2.198.008
4.184.326

728.857
202.143
637.007
2.423.000
3.991.007
1.453.000
5.444.007

2016
(begr.)
700.000
300.000
927.758
2.062.774
3.990.532
1.582.000
5.572.532

2016
(real.)
825.220
223.980
916.738
2.632.021
4.597.959
1.590.000
6.187.959

Dagelijks onderhoud

Aantal meldingen
Kosten €
Kosten per melding €

2012

2013

2014

2015

2016
(begr.)

2016
(real.)

3.045
770.253
253

2.829
577.685
204

2.884
748.325
259

3.119
728.857
234

2.884
700.000
243

2.974
825.220
277

Het aantal meldingen in 2016 is meer dan begroot. De kosten per melding zijn € 34,hoger dan het begrote bedrag van € 243,- per melding.
Klein mutatieonderhoud

Aantal*
Kosten €
Kosten per woning €

2012

2013

2014

2015

2016
(begr.)

2016
(real.)

95
286.452
3.015

134
222.134
1.658

168
261.197
1.555

126
202.143
1.604

160
300.000
1.850

128
223.980
1.750

* Aantal is het aantal woningen.

Het aantal ‘kleine mutaties’ is aanzienlijk lager dan de prognose voor 2016. Ook de
gemiddelde kosten per mutatie zijn lager (€ 100,-) dan begroot. De kosten van
90 mutaties liggen onder het gemiddeld begrote bedrag van € 1.850,-.
Bedrag
€ 0,- t/m € 499,€ 500,- t/m € 1.499,€ 1.500,- t/m € 2.999,€ 3.000,- t/m € 5.999,> € 6.000,Totaal

Eemland Wonen

Aantal mutaties
84
10
6
10
18
128
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Groot mutatieonderhoud (> € 9.000)

Aantal*
Kosten €
Kosten per woning €

2012

2013

2014

2015

24
663.425

31
654.765

58
976.796

27.643

21.121

16.841

2016
(begr.)

2016
(real.)

41
30
637.007 927.758
22.628
21.233

51
916.738
17.975

* Aantal is het aantal woningen.

Het aantal mutaties in 2016 is hoger (tien mutaties) dan de verwachting.
De gemiddelde geboekte kosten per mutatie van € 17.975,- zijn lager (€ 4.653,-) dan
begroot.
Bedrag

Aantal mutaties

Gemiddelde
woonduur

39
3
9

19 jaar
26 jaar
34 jaar

< € 24.999
> € 25.000 t/m € 29.999
> € 30.000

Planmatig onderhoud (inclusief contractonderhoud)

Kosten €

2012

2013

2014

2015

2016
(begr.)

2016
(real.)

1.460.970

1.767.523

2.198.008

2.423.594

2.063.774

2.632.021

Een aantal projecten dat begroot is, is in 2016 niet uitgevoerd:
• planmatig onderhoud dat gecombineerd met verduurzaming doorloopt naar 2017
(€ 145.000,- complexen 180, 191 en 193);
• het project vervangen gevelbekleding/herstel hang- en sluitwerk en
buitenschilderwerk Leeuwerik/Zwanenweide (€ 225.000,-) is doorgeschoven naar
2017;
• het onderdeel vervangen van de gevelbekleding (€ 65.000,-) op de Lijsterbeslaan
(complex 221).
Desondanks is de begroting planmatig onderhoud overschreden. Dit is met name
veroorzaakt door:
• niet in de begroting opgenomen bouwkundige kosten als gevolg van de projecten
verduurzaming 2016 (€ 400.000,-);
• niet in de begroting opgenomen kosten asbestsanering als gevolg van de projecten
verduurzaming 2016 (€ 175.000,-);
• de doorloop van bouwkundige kosten in het kader van verduurzamingsprojecten 2015,
die in 2016 zijn uitgevoerd (€ 160.000);
• overschrijding van het onderdeel woontechnisch onderhoud 2016 als gevolg van
badkamerrenovatie (20 begroot, 48 uitgevoerd) en keukenvervanging (15 begroot,
33 uitgevoerd) totale uitgaven € 430.000,-3;
• de vervanging van Faay wanden bij vier mutatiewoningen (twee woningen begroot),
totale uitgaven € 114.000,-.

3

De stijging van keuken- en badkamerrenovaties kan ten dele verklaard worden doordat woningen
verduurzaamd worden. In het kader van de verduurzaming komen medewerkers bij huurders in huis. Alsdan
kan het gesprek ontstaan over de staat van onderhoud van badkamers en/of keukens. In een aantal gevallen
wordt inderdaad vastgesteld dat de keuken en/of badkamer aan vervanging toe is.
Eemland Wonen
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Te activeren kosten
Investeringen

Begroting

Kosten

Dagelijks onderhoud

35.000

33.238

Mutatieonderhoud

35.000

50.264

Woningverbetering vrije sector

80.000

0

127.758

115.296

277.758

198.799

Planmatig onderhoud
Totaal

Op hoofdlijnen zijn de activeren kosten onder te verdelen in:
Dagelijks onderhoud
• € 24.111,- energetische maatregelen
• € 9.128,- aanpassingen gezondheidscentrum in Baarn
Mutatieonderhoud
• € 50.264,- energetische maatregelen
Planmatig onderhoud
• € 10.436,- planvoorbereiding Gerrit van der Veenlaan 12
• € 104.860 cv-installaties Lijsterbeslaan4
Verduurzamingsprogramma 2016
In de begroting 2016 zijn 363 woningen opgenomen die in aanmerking komen voor het
verbeteren van de energie-index naar ≤ 1,40. De verwachting was dat niet alle huurders
van de betrokken woningen akkoord zouden gaan met de verbetering van hun woning,
die gepaard gaat met een huurverhoging. Gerekend is op 65% deelname, hetgeen
resulteert in een uitgaande kasstroom in 2016 van € 2.324.000,-. Dit is een investering
van € 11.700,- per woning met een gemiddelde maandelijkse huurverhoging van
€ 26,50.
Geconstateerd wordt dat het gemiddelde deelnemerspercentage lager ligt dan de
aanname, te weten op 46%.
De maandelijkse huurverhoging van alle verbeterde woningen varieert tussen de € 23,en € 29,-. Alleen bij complex 180 is de maandelijkse huurverhoging voor een aantal
deelnemers lager omdat deze in 2014 reeds met een kleinschalig verduurzamingstraject
hebben meegedaan.
Besloten is om de uitvoering door de aannemers van een aantal voorbereide projecten
(complex 191 en 193) door te schuiven naar begin 2017. Deze zijn niet opgenomen in de
begroting 2017.

4
De totale kosten voor het project bedroegen € 209.720,- (begroot € 255.517,-). Tegenover de geactiveerde
kosten staan huurinkomsten.
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Vorenstaande uitgangspunten en resultaten vertalen zich in de realisatie van de
begroting verduurzaming als onderstaand.

Complex

Begroot 2016
€

Aantal woningen
(65% van complex)

Realisatie
20165
€

Aantal
verbeterde
woningen

110

168.000

21

176.191

16

133

430.000

31

199.195

22

141

362.000

33

343.011

28

161

355.000
491.000

270.577
342.825

20

180

35
47

181

151.000

15

131.024

6

191

47.000

-

0

193

321.000

Totaal

2.325.000

5
46
233

5.4

(Des-)investeren in vastgoed

5.4.1

Investeringen

28

0
1.462.823

120

Goeman Borgesiuslaan (Baarn)
Door de bezwaarprocedure tegen het bestemmingsplan is de start van de bouw een
aantal maanden vertraagd, met als gevolg dat de ruwbouwfase en de aanleg/gebruik van
de ontsluitingsweg samenvielen.
Door de aanleg van de ontsluitingsweg werd het bouwterrein te klein voor het gebruik
van mobiele bouwkranen. Dit betekende circa € 100.000,- meerkosten voor Eemland
Wonen. De bouw is nagenoeg afgerond, de oplevering zal februari 2017 zijn.
Op een paar wat duurdere woningen na, verloopt de verhuur goed.
Jan Steenlaan (Baarn)
De stedenbouwkundige opzet is in januari 2016 aan de buurt gepresenteerd. In goed
overleg met een aantal achterburen is het ontwerp aangepast.
De bestemmingsplanprocedure loopt nog tot half april 2017, waarna de bouwaanvraag in
procedure gaat.
Met een zogenaamde uitvraag zijn drie bouwers uitgenodigd in te schrijven op het
project. Eemland Wonen heeft helaas moeten vaststellen dat twee van de drie
inschrijvers niet voldeden aan de gestelde eisen met betrekking tot de indiening van de
prijs volgens NEN 2699.
Slechts één inschrijver heeft een volledige en rechtsgeldige inschrijving ingediend.
Deze inschrijving is echter verder niet beoordeeld, omdat er bij slechts één geldige
inschrijving geen sprake meer was van een aanbesteding, zodat Eemland Wonen heeft
besloten de aanbestedingsprocedure te stoppen. Daarna is met één bouwer verder
gesproken over uitwerking en prijsstelling.
Het te verwachten resultaat is als DO-besluit aan de RvC ter goedkeuring voorgelegd.
Voor de eengezinswoningen is een vaste prijs afgesproken en de gecalculeerde
aanneemsom is door de bouwkostenadviseur gecontroleerd.
In februari/maart 2017 zullen de definitieve afspraken worden vastgelegd.
Naar verwachting zal voorjaar 2017 de laatste huurder vertrekken. De realisatie kan
vervolgens medio 2017 starten.

5

Aangevraagde STEP-subsidie is niet verdisconteerd.
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Troelstralaan (Baarn)
In samenspraak met de gemeente is een stedenbouwkundig plan uitgewerkt voor
32 eengezinswoningen. In september zijn de huidige huurders en omwonenden
geïnformeerd over het voornemen tot sloop/nieuwbouw over te gaan.
Met omwonenden is in een aantal sessies overlegd hoe we aan hun bezwaren tegemoet
zouden kunnen komen. Vervolgens is een stedenbouwkundige uitwerking aan de
gemeente voorgelegd.
De volkshuisvestelijke urgentie voor de huidige huurders is aangevraagd en verleend.
De gemeenteraad heeft echter in januari 2017 besloten het principeverzoek om
medewerking te willen verlenen aan de noodzakelijke bestemmingswijziging vooralsnog
niet goed te keuren. In overleg met de gemeente, Santvoorde en Woonzorg Nederland
zullen de mogelijkheden voor een integraal plan worden bekeken.
Kemphaanstraat (Baarn)
De bestaande woningen aan de zuidzijde van de Kemphaanstraat zijn niet
toekomstbestendig en dienen vervangen te worden. Met de gemeente is ambtelijk
overeenstemming over passende vervangende nieuwbouw.
Het college van B&W vindt het in samenhang met de plannen voor de Troelstralaan nog
te vroeg om een principeverzoek tot medewerking aan de noodzakelijke bestemmingswijziging aan de gemeenteraad voor te leggen.
Amaliagaarde (Baarn)
In de serviceflat Amaliagaarde heeft Eemland Wonen negen appartementen in eigendom.
Met het bestuur van de flat is overeengekomen dat er een zodanige inpandige
verbouwing plaatsvindt (op kosten van Eemland Wonen), dat hieraan drie appartementen
kunnen worden toegevoegd. Voor elk van de desbetreffende appartementsrechten is
door Eemland Wonen € 20.000,- betaald. Realisatie vindt in 2017 plaats.
Ferdinand Huycklaan (Soest)
Vanwege het uitblijven van concrete resultaten is dit project beëindigd en zijn de koopen aanneemovereenkomsten ontbonden. Het geschil is aanhangig gemaakt bij de Raad
van Arbitrage. In een fase van informeel (confraterneel) overleg wordt naar een
alternatieve oplossing gezocht.
Nieuw Baarnstraat (Baarn)
De gemeente heeft een principebesluit genomen over het door de Bunte Vastgoed
voorgelegde planconcept. De procedure tot wijziging van de bestemming loopt.
Overdracht van de grond is gekoppeld aan de afgifte van een bouwvergunning.
Deze is medio 2017 te verwachten.
Eén van de buren claimt middels verjaring eigenaar te zijn van een klein stukje van het
terrein. De kans bestaat dat hier een juridische procedure over gevoerd moet worden.
De Loef/Crescendo
De gemeente heeft Eemland Wonen aangeboden op de locatie De Loef sociale woningen
te bouwen. Eemland Wonen heeft een marktpartij benaderd om het project te realiseren,
waarna Eemland Wonen de woningen turnkey over gaat nemen. In het overleg hierover
is een koppeling gelegd met aankoop door Eemland Wonen van de component sociale
woningbouw in het plan Crescendo/Heuveloord.
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5.4.2

Desinvesteringen

De verkopen in 2016 van onroerend goed zijn als volgt:
Kasstromen verkopen/terugkopen

Realisatie

Begroot

Realisatie

(x € 1.000)

2016

2016

2015

Verkoopopbrengst DAEB-woningen

3.118

2.281

2.613

676

1000

0

0

0

122

520

0

237

-113

0

-67

-34

-34

-31

4.167

3.247

2.874

-750

0

-224

3.417

3.247

2.650

20

19

17

Aantal doorverkochte woningen

2

0

1

Aantal teruggekochte woningen

-5

0

-2

Totaal verkochte -/- teruggekochte woningen

17

19

16

Verkoopopbrengst niet-DAEB-woningen
Verkoopopbrengst niet woningen
Doorverkoopopbrengst koopgarant woningen
Af: verkoopkosten
Af: toegerekende organisatie kosten
Totaal verkoopopbrengsten
Af: terugkoop koopgarant woningen
Totaal verkopen / terugkopen
Aantallen
Aantal verkochte woningen

Aantal verkochte garages

0

0

6

De verkoopdoelstelling is ruim gehaald. De gemiddelde verkoopbedragen zijn hoger in
vergelijking met begroting en realisatie 2015 terwijl de verkochte aantallen ongeveer
gelijk zijn.
In 2016 zijn vijf koopgarantwoningen teruggekocht zodat de terugkoopverplichting in de
balans lager wordt. Eén woning is in 2016 regulier verkocht, de overige vier zijn nog in
voorraad voor reguliere verkoop. Ook inclusief die terugkopen zijn de kasstromen van
verkoop en terugkoop hoger dan begroot en hoger dan in 2015.
In de hier gepresenteerde verkopen zijn de boekwaarde (marktwaarde in verhuurde
staat) van het verkochte vastgoed niet meegenomen en het overzicht wijkt af van het
netto verkoopresultaat in de jaarrekening (zie paragraaf 14.3) waar de boekwaarde wel
is vermeld.

5.5

Kwaliteit/leefbaarheid wijken en buurten

Veruit de meeste woongelegenheden zijn gesitueerd in de gemeente Baarn. Deze
gemeente wordt gekenmerkt door een dorpskarakter. Eemland Wonen heeft daarom niet
een specifiek wijk- of buurtbeleid ontwikkeld voor delen van de gemeente Baarn, waarin
het onroerend goed is gelegen. Wel is er sprake van functioneel beleid dat bijdraagt aan
leefbaarheid van een buurt of een wooncomplex. Er worden fysieke maatregelen
getroffen, bijvoorbeeld het op verzoek van een buurt aanleggen van achterpadverlichting. Maar ook de financiering van huismeesters in een aantal complexen. In het
algemeen geldt dat de huurders van de desbetreffende complexen via de servicekosten
de helft van de kosten van de inzet van huismeesters betalen. De andere helft komt ten
laste van het budget leefbaarheid.
Andere kosten die onder leefbaarheid geschaard worden, betreffen een klein gedeelte
van tuinonderhoud en schoonmaakkosten bij met name appartementengebouwen.
De bijdrage aan de gemeente Baarn voor de coördinatie van buurtbemiddeling en de
coördinatie van de openbare geestelijke gezondheidszorg (totaal € 10.000,-) komen in
2016 nog ten laste van leefbaarheid.
Vorenstaande activiteiten en projecten, niet zijnde toegerekende personeelskosten,
worden bekostigd uit het budget leefbaarheid (afgerond € 44.000,-).
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6

Presteren naar belanghebbenden

6.1

Gemeente Baarn

Met de gemeente Baarn vond tweemaal bestuurlijk overleg plaats. Aan de orde kwamen:
• prestatieafspraken 2017;
• scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB;
• voortgang nieuwbouwprojecten;
• juridische structuur Eemland Wonen;
• Visie Wonen;
• woningmarktregio;
• ondernemingsplan Eemland Wonen 2017 – 2021;
• toepassing Leegstandswet;
• de Noordschil;
• ruimtelijke plancapaciteit sociale woningbouw;
• ontwikkeling in woningzoekendenbestand en woningtoewijzing 2015;
• vijf procent niet-passend verhuren;
• tijdelijke huurcontracten voor jongeren.

6.2

Huurdersraad

In 2016 werd regulier vier keer overleg gevoerd tussen het bestuur van de Huurdersraad
en de directie van Eemland Wonen. Daarnaast hebben er drie ingelaste overleggen
plaatsgevonden. Onderwerpen van deze overleggen waren de huurverhoging 2016, het
nieuwe ondernemingsplan van Eemland Wonen en de redelijke bijdrage die Eemland
Wonen zal leveren aan de volkshuisvesting in de gemeente Baarn en conceptbegroting 2017.
Naast de overleggen met het bestuur van de Huurdersraad is gezamenlijk een themaavond georganiseerd voor alle huurders en overige belangstellenden. Het thema was
‘Waar wordt de maandelijkse huur aan besteed?’
Het bestuur van de Huurdersraad bestond ultimo 2016 uit:
• mevrouw L. Verbunt (voorzitter)
• de heer L. Pietersen (secretaris)
• mevrouw M. Dijkstra
• de heer G. van Paridon
Het blad Huurcontract werd in 2016 drie keer uitgebracht.

6.3

Klachtencommissie

De klachtencommissie vindt vanaf 1 juli 2015 haar grondslag in artikel 109 van het BTIV.
De functie van de klachtencommissie binnen Eemland Wonen is het adviseren van de
directeur over klachten die gedaan zijn door (mede)huurders, dan wel door organisaties
die een klacht indienen namens een groep huurders.
In haar advies gaat de commissie in op de vraag of de klager getroffen is door het
handelen of nalaten van de verhuurder en op welke wijze de verhuurder de klacht kan
afhandelen. De verhuurder toetst het advies marginaal.
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De klachtencommissie heeft dit jaar één zaak in behandeling genomen en hierover advies
uitgebracht. Dit advies is overgenomen door de directeur-bestuurder. De commissie
bestond ultimo 2016 uit de volgende leden:
• mevrouw mr. H.J. van der Ende (voorzitter)
• mevrouw M. Haak-Griffioen (lid)
• mevrouw C. Breuker (lid)
Mevrouw A.H. Visser was in het verslagjaar ambtelijk secretaris.
Vanwege de onduidelijkheid van de kant van de regering over de reikwijdte van de
landelijk in te stellen klachtencommissie6 èn omdat twee van drie leden vanaf
1 januari 2017 niet meer beschikbaar waren, is besloten tot een aansluiting met ingang
van 1 januari 2017 bij de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied. Zolang de
modaliteiten waaronder de landelijk in te stellen klachtencommissie niet bekend zijn, is
voorzien in de aanwezigheid van een klachtencommissie.

6

Toelichting op artikel 109 BTIV.

Eemland Wonen

Jaarverslag 2016

25

7

Presteren naar vermogen/financieel beleid
en beheer

7.1

Financiële continuïteit

7.1.1

Het vermogen

Het eigen vermogen ultimo 2016 is ten opzichte van het eigen vermogen, zoals vermeld
in de jaarrekening 2015 (gebaseerd op de oude waardering), erg gestegen. Stond in de
jaarrekening 2015 een eigen vermogen van 74,8 miljoen euro, in de jaarrekening 2016 is
het eigen vermogen 247,0 miljoen euro. Een en ander wordt verder toegelicht in
paragraaf 12.2 Stelselwijziging.
Bedrag x € 1.000.000

2016

2015

Vastgoed in exploitatie

339,4

173,5

Eigen vermogen

249,2

74,8

Deze vermogensstijging kan de indruk wekken dat de financiële armslag van Eemland
Wonen meer dan verdrievoudigd is. In werkelijkheid is de vermogensstijging vooral
ontstaan door een andere manier van het waarderen van het vastgoed. In de
jaarrekening 2015 werd het vastgoed in exploitatie gewaardeerd op 173,5 miljoen euro,
terwijl in de jaarrekening 2016 het vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op
339,4 miljoen euro.
In de jaarrekening 2016 wordt het vastgoed in exploitatie gewaardeerd op ‘marktwaarde
in verhuurde staat’, terwijl in de jaarrekening 2015 het sociaal vastgoed in exploitatie
wordt gewaardeerd op bedrijfswaarde. Als in de jaarrekening 2016 het vastgoed ook zou
zijn gewaardeerd op bedrijfswaarde dan zou het vermogen ultimo 2016 bij benadering op
het niveau van 2015 zijn uitgekomen.
Het vermogensverschil dat ontstaat door deze andere waarderingsmethode zal Eemland
Wonen nooit of slechts in beperkte mate realiseren. Dit eigen vermogen zou gerealiseerd
kunnen worden indien Eemland Wonen zou acteren als een belegger. Dat wil zeggen:
• al het bezit bij mutatie verkopen, dan wel
• de huren verhogen tot de markthuur;
• zo weinig mogelijk uitgeven aan onderhoud en overige bedrijfslasten;
• geen verhuurdersheffing betalen door de huren te verhogen tot markthuur.
Eemland Wonen gaat de vermogensgroei, ten gevolge van het waarderen alsof Eemland
Wonen een belegger is, niet realiseren doordat Eemland:
• minder verkoopt dan een belegger zou doen (= meer woningen beschikbaar houdt
voor de doelgroep);
• een lagere huur vraagt dan een belegger (= meer woningen bereikbaar houdt voor de
doelgroep) en;
• meer kosten maakt dan een belegger (beter onderhoud en sociaal beleid).
De bedrijfswaarde ultimo 2016 bedraagt 176,2 miljoen euro. Het verschil tussen de
marktwaarde in verhuurde staat en de bedrijfswaarde (147 miljoen euro) zal Eemland
Wonen naar verwachting niet realiseren.
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Indien het vermogen van Eemland Wonen met behulp van de Corporatiebenchmark en
de oordeelsbrief van de Autoriteit woningcorporaties wordt vergeleken met het landelijk
gemiddelde van corporaties ontstaat het volgende beeld:
Kerngegevens m.b.t. het eigen vermogen

Eemland Wonen
2015

Volkshuisvestelijk vermogen per vhe
Solvabiliteit o.b.v. volkshuisvestelijk vermogen
Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde
Loan-to-value bij volkshuisv. exploitatiewaarde
Solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde
Solvabiliteit op basis van marktwaarde
WOZ-waarde huurwoningen

€
€

14.6581
27,7%1
46.2811
74%1

€ 160.2871

Landelijk

2016
€ 18.9111 € 21.1521
33,8%1
36,1%1
€ 49.625 € 50.5131
72%1
62%1
2
33,8%
36,1%2
2
64,8%
60,9%2
€ 162.1691 € 136.5851

Bron:
1
Corporatiebenchmark 2016
2
Oordeelsbrief Aw 2016

Hoewel de vermogenspositie van Eemland Wonen minder goed is dan het landelijk
gemiddelde (lager volkshuisvestelijk vermogen, lagere solvabiliteit, hogere loan-to-value)
is de vermogenspositie ten opzichte van 2015 wel beter geworden. Dat komt overeen
met de landelijke tendens. Opvallend is dat Eemland Wonen een hogere solvabiliteit op
basis van marktwaarde heeft dan het landelijk gemiddelde. Dit komt omdat de
verkoopwaarde van het vastgoed van Eemland Wonen boven het landelijk gemiddelde
ligt.
Niet alleen ligt het volkshuisvestelijk vermogen van Eemland Wonen onder het landelijk
gemiddelde, ook de geprognotiseerde ontwikkeling van het volkshuisvestelijk vermogen
blijft achter bij de landelijke tendens (zie onderstaande grafiek).

7.1.2 Continuïteit
Financiële continuïteit betekent dat het vermogen voldoende moet zijn voor het
opvangen van toekomstige risico’s. De beoordeling door de Autoriteit woningcorporaties
in 2016 komt tot de conclusie dat de ruimte tussen volkshuisvestelijk vermogen en
ondergrens in 2016 gegroeid is tot 16% van het balanstotaal (in 2015 12%), maar onder
het sectorgemiddelde ligt van 19% van het balanstotaal.

Eemland Wonen

Jaarverslag 2016

27

De toekomstige operationele kasstromen worden hieronder vergeleken met andere
corporaties. Eemland Wonen heeft lagere kasstromen per vhe, vooral ten gevolge van
hogere heffingen:
Netto exploitatie en operationele kasstroom prognose 2016-20207
(x €1 per vhe)
Netto exploitatie kasstroom
Rente, vennootschapsbelasting en heffingen
Operationele kasstroom na toerekeningen

Eemland
Wonen
4.002
-2.596
1.406

Referentie
corporatie
3.872
-2.151
1.721

Landelijk
3.690
-2.115
1.575

Eemland Wonen heeft een lage risicobereidheid, maar is bereid aanvaardbare risico’s te
nemen bij het uitvoeren van haar kerntaak. Risico’s die niet samenhangen met
kernactiviteiten vermijdt Eemland Wonen in beginsel.
Verhuurrisico
De te verhuren DAEB-woningen in Baarn worden geadverteerd door de gemeente.
Wekelijks is er de gelegenheid om woningen aan te bieden (www.hureninbaarn.nl). In
2016 was het gemiddeld aantal reacties per woning 34 (in 2015: 35). Het risico dat
woningen moeilijk verhuurd kunnen worden als gevolg van gebrek aan de vraagzijde is
daarmee laag te noemen. Het experiment tweehurenbeleid heeft daaraan bijgedragen,
immers het aantal woningen dat bereikbaar werd voor kandidaat-huurders die gelet op
hun inkomen recht op huurtoeslag hebben, nam toe.
Het komt een enkele keer voor dat een woning vruchteloos wordt aangeboden. Dat geldt
voor seniorenwoningen, die overigens een veel lager aantal gemiddelde reacties kennen
dan 34, en studio’s en kleine appartementen, die ook een lage reactiegraad kennen. Voor
deze laatste groep werden ook in 2016 zogenaamde groepsbezichtigingen georganiseerd,
waardoor het proces van woningaanbieding wordt gecomprimeerd en de
mutatieleegstand laag blijft.
Voor de niet-DAEB-woningen is het risico op leegstand groter indien zij weer verhuurd
zouden worden. De vraag is kleiner. In 2016 is besloten dat niet-DAEB-woningen, met
uitzondering van circa 50 woningen, verkocht worden. Daarmee wordt het risico als laag
gekwalificeerd. Omdat de huurders van dit segment niet tot nauwelijks belangstelling
hebben voor aankoop van de woning, worden desbetreffende woningen na
huuropzegging te koop aangeboden.
Verkooprisico’s
Verkooprisico voor Eemland Wonen is beperkt aanwezig. Eemland Wonen bouwt geen
nieuwbouwwoningen voor verkoop. De begrote verkopen van bestaand bezit worden
goed gemonitord en zijn afgelopen drie jaar, ondanks de moeilijke markt, steeds
gehaald.
7

Uit Corporatie in perspectief.
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De verkoop van commercieel bezit is moeilijk te begroten. Voor 2016 was een
verkoopopbrengst van 1.000.000,- euro begroot. Ultimo 2016 is er serieuze
belangstelling van een belegger om de twee gezondheidscentra te kopen. Dat zou een
grote overschrijding van begrote verkopen betekenen. De betrouwbaarheid van de
verkoopprognose van commercieel bezit is dan ook veel geringer.
Treasuryrisico en financieringsrisico
Het treasurybeleid van Eemland Wonen is primair gericht op het waarborgen van
financiële continuïteit door resultaat en vermogen te beschermen tegen financiële risico’s
en Eemland Wonen blijvend financierbaar te houden tegen acceptabele voorwaarden en
kosten. Eemland Wonen heeft in haar treasurystatuut de uitgangspunten en
verantwoordelijkheden vastgelegd. Daarnaast beschikt Eemland Wonen over een
treasuryjaarplan. De Raad van Commissarissen heeft het statuut en het jaarplan
goedgekeurd. De Auditcommissie adviseert de directeur bij het formuleren en uitvoeren
van het treasurybeleid.
Het financieringsrisico is vooral afhankelijk van de borgbaarheid van nieuw aan te
trekken leningen. Omdat Eemland Wonen geen nieuw commercieel bezit ontwikkelt is
geen ongeborgde financiering nodig. Om voldoende borgingsruimte te krijgen moet
voldaan worden aan de financiële criteria en de 24 business risk vragen van WSW.
Eemland Wonen voldoet aan de financiële criteria en die worden afdoende gemonitord.
De 24 business risk vragen heeft Eemland Wonen eind 2016 intern beoordeeld en de
risico’s geclassificeerd. Extra beheersingsmaatregelen op die business risk vragen zijn
niet nodig.
Renterisico
Eemland Wonen hanteert twee definities van renterisico; het WSW-renterisico (dit
renterisico heeft WSW in 2015 laten vervallen) en het bedrijfseconomische renterisico
van de totale exploitatie. Het WSW-renterisico wordt bepaald door aflossingen plus
renteaanpassingen af te zetten tegen het saldo van de leningenportefeuille. Door het
WSW is een bovengrens voor het WSW-renterisico van 15% (van de restant hoofdsom
van de leningen bij aanvang boekjaar) vastgesteld.

renterisicoprofiel
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
aflossing

renterisico lening variabele hoofdsom

Spreadaanpassing

15% renterisico

Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat Eemland Wonen tussen 2016 en 2030 onder de
bovengrens van 15% blijft. Het huidige WSW-renterisicoprofiel is tussen 2016 en 2030
gemiddeld lager dan 6% per jaar, is redelijk gespreid en geeft voldoende mogelijkheden
voor spreiding van looptijden, aflossingsdata en renterisico’s van nieuwe leningen.
Het verschil tussen het bedrijfseconomisch renterisico en het WSW-renterisico is dat het
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WSW-renterisico alleen naar de finale aflossingen op leningen en de renteaanpassingen
kijkt en bij het bedrijfseconomische renterisico worden alle kasstromen van de totale
exploitatie betrokken. Het bedrijfseconomische renterisico geeft dan ook het totale
renterisico weer. Eemland Wonen hanteert conform het treasurystatuut als norm voor
het bedrijfseconomisch renterisico volgens de tweede definitie 20% van de restant
hoofdsom leningen bij aanvang van een jaar. Eemland Wonen loopt in de periode 2016
tot en met 2020 cumulatief 19,5% renterisico, wat door WSW wordt gekenmerkt als een
gemiddeld renterisico.
De duration kan worden gedefinieerd als de gewogen gemiddelde looptijd van de
kasstromen van de leningportefeuille. Om het risico van de gevolgen van een plotselinge
stijging van het renteniveau minder hard te voelen stelt Eemland Wonen dat de duration
van de uitstaande leningen niet lager mag zijn dan vijf jaar. Ultimo 2016 voldoet
Eemland Wonen aan deze norm, met een duration van 11,77 (2015: 9,31).
Algemeen risicobeoordeling
In Corporatie in perspectief van het Corporatie Benchmark Centrum wordt het risico van
Eemland Wonen, zoals het is berekend door de Aw, afgezet tegen het risico van de
gemiddelde corporatie in Nederland. De door de Aw berekende risico’s zijn gebaseerd op
een betrouwbaarheid van 95%. Dit betekent dat er 5% kans is dat het risico hoger is dan
de Aw heeft berekend. In de beoordeling van de Aw heeft Eemland Wonen een lager
totaal risico (15,7%) in percentage van het balanstotaal dan de gemiddelde corporatie
(18,2%). Ten opzichte van 2015 is het totaal risico van Eemland Wonen (en van de
totale sector) met ongeveer 1% van het balanstotaal gestegen.

Scheiding DAEB en niet-DAEB
Vanuit de nieuwe Woningwet moet het bezit gescheiden worden in een DAEB-deel en een
niet-DAEB-deel. Scheiding in verschillende delen verhoogt het risico per afzonderlijk deel.
Al dan niet tijdelijke slechte financiële cijfers van een onderdeel kunnen dan immers
moeilijker door het totaal worden opgevangen. Eemland Wonen heeft eind 2016 een
scheidingsvoorstel ingediend bij de Aw die dat voorstel in 2017 beoordeelt. Eemland
Wonen heeft gekozen voor een administratieve scheiding, waardoor het risico van
scheiden beperkt blijft.
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7.2

Het financiële beheer

7.2.1

De resultaten en balansposten

Het jaarresultaat 2016
Voor 2016 is het genormaliseerd jaarresultaat € 3.653.000,- een daling van € 254.000,ten opzichte van 2015. Het genormaliseerd jaarresultaat is het jaarresultaat van de
kernactiviteiten van Eemland Wonen (exploitatie vastgoed, overige organisatiekosten,
leefbaarheid en rente). Het eigen vermogen van Eemland Wonen is gegroeid van
239,1 miljoen euro naar 247,0 miljoen euro.
Ook het jaarresultaat is positief en wordt sterk beïnvloed door de nieuwe manier van
waardering van het bezit. Afschrijven op het bezit is niet langer aan de orde en de
waardeveranderingen zijn groter dan in het verleden. Ontwikkelingen in de
vastgoedmarkt hebben direct invloed op het resultaat van Eemland wonen. Dit leidt tot
een resultaat van 7,8 miljoen positief.
In onderstaande tabel worden op hoofdlijnen de belangrijkste verschillen tussen het
jaarresultaat volgens de jaarrekening 2016 en het jaarresultaat volgens de begroting
2016 en de jaarrekening 2015 toegelicht.
Jaarrekening

Bedrag x € 1.000

2016

Bedrijfsopbrengsten (zonder verkopen)
Bedrijfslasten
Financiële lasten (en baten)
Genormaliseerd jaarresultaat
Verkopen
Genormaliseerd resultaat + verkopen
Waardeveranderingen
Vennootschapsbelasting
Jaarresultaat na belasting

Begroting Jaarrekening
2016
2015

18.559
-11.310
-3.596
3.653
914
4.567

18.442
-10.568
-3.646
4.228
2.130
6.358

18.142
-10.448
-3.784
3.910
796
4.706

7.007
-673
10.901

0
-1.866
4.492

6.812
88
11.607

Verschillen bij het genormaliseerd resultaat
In onderstaande tabel worden de grootste verschillen bij het genormaliseerd resultaat
tussen jaarrekening 2016 en begroting 2016 en tussen jaarrekening 2016 en
jaarrekening 2015 weergegeven en toegelicht.
Grootste verschillen kernactiviteiten
(x € 1.000)

T.o.v. begroting
2016

T.o.v. realisatie
2015

94
-3
-74
-50
-1.216

380
99
144
-191
118

Huurinkomsten
Personeel
Saneringssteun en verhuurdersheffing
Rentelasten
Verkopen

Toelichting op de grootste verschillen met de begroting:
• De lagere uitgaven voor saneringssteun en verhuurdersheffing komen doordat in
2016 geen bijdrage saneringssteun is betaald.
• De rentelasten zijn lager door aflossingen. Dit is vooral een gevolg van vertraging van
investeringen in nieuwbouw en verduurzaming.
• De gerealiseerde verkopen zijn fors lager dan begroot en ook lager dan in voorgaande
jaren het geval was. Het verschil ontstaat niet door werkelijke verkoopinkomsten (die
zijn beter dan begroot en beter dan 2015), maar door de stelselwijziging. Aan het
bezit wordt een hogere boekwaarde toegekend, waardoor het resultaat bij verkoop
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aanzienlijk daalt. In de begroting 2016 is (nog) geen rekening gehouden met deze
hogere boekwaarde van het bezit.
Toelichting van de grootste verschillen met jaarrekening 2015
Ten opzichte van de jaarrekening 2015 zijn er enkele verschillen, waarbij de
waardeverandering opvalt en ook de grootste invloed op het resultaat heeft. Dit is het
gevolg van waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat. De waardeverandering
2015 is bepaald conform de mogelijkheden binnen de regels voor de stelselwijziging.
Hierdoor is de marktwaarde van het bezit per 1-1-2015 normatief bepaald. Vergelijking
tussen de waardeverandering 2015 en 2016 is daardoor eigenlijk niet goed mogelijk.
Verschillen (x € 1.000)

T.o.v. begroting T.o.v. realisatie
2016
2015

Overige waardeveranderingen MVA

7.007

195

Rentabiliteit van het eigen vermogen
De rentabiliteit van het eigen vermogen moet voldoende zijn om het waardebehoud van
het eigen vermogen te realiseren. Hiervoor moet de rentabiliteit van het eigen vermogen
minimaal gelijk zijn aan de inflatie van het jaar. In 2016 was de inflatie 0,3%. De
rentabiliteit van het eigen vermogen op basis van waardering op marktwaarde, uitgaande
van het resultaat na belasting, is 3,3% (2015 8,5% na stelselwijziging).
Balansposten per 31-12-2016
De belangrijkste verschillen in de balans ten opzichte van de balans in de jaarrekening
2015 zijn de volgende:
Bedragen (x € 1.000)
Materiële vast activa
Voorraden
Liquide middelen
Voorzieningen
Schulden aan kredietinstellingen
•

•
•
•
•

Jaarrekening
2016

Jaarrekening
2015

Verschil

356.804
2.416
864
808
212

347.080
1.851
38
0
1.022

9.724
565
826
808
-810

De toename van de materiële vaste activa is het gevolg van een stijgende
marktwaarde van het bezit. In 2016 is in de vastgoedmarkt een positieve
ontwikkeling te zien, die ook goed weergegeven wordt door een stijging van de WOZwaarde.
De toename van de voorraden is het gevolg van het terugkopen van een viertal
Koopgarantwoningen, die per balansdatum nog niet verkocht waren en als voorraad
zijn verantwoord.
Liquide middelen nemen toe als gevolg van een positieve kasstroom in 2016. Ultimo
2015 was nog sprake van een rekening-courant-krediet.
Voorzieningen: in 2016 is een voorziening getroffen voor het Project Rengerswetering III, waarbij de marktwaarde in verhuurde staat naar verwachting lager zal
zijn dan de investering.
Schulden aan kredietinstellingen: ultimo 2015 maakte Eemland Wonen gebruik van
een rekening-courant-krediet bij de BNG Bank.
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7.2.2

Het financieel sturingskader

In onderstaande tabel worden voor 2016 normen en realisatie per onderdeel van het
financieel sturingskader van Eemland Wonen weergegeven. Met uitzondering van de IRR
van de verduurzamingsinvesteringen is de score op elk onderdeel positief.

CFV-continuïteitsoordeel
WSW financiële parameters
Interest-dekkingsratio (ICR)
Debt Service Coverage (DSCR)
Loan-to-value (bedrijfswaarde)
IRR (alleen verduurzaming)
Financierings-/investeringsratio (5 jaar)

Norm
positief
positief
> 1,40
> 1,00
< 75%
1,92%
< 50%

2016
positief
positief
1,89
1,01
57,8%
negatief
47%

Continuïteitsoordeel Autoriteit woningcorporaties
In de beoordelingsbrief van 2016 geeft de Aw aan dat ze geen opmerkingen heeft met
betrekking tot bescherming van het maatschappelijk vermogen en de financiële
beoordeling 2016 geen aanleiding geeft tot het doen van interventies.
Naast een beoordeling van de continuïteit en van de solvabiliteit beoordeelt de Aw ook de
loan-to-value en de kasstromen, waarbij een aflossingsfictie van 2% van de
leningportefeuille wordt gehanteerd. Ook op deze onderdelen heeft de Aw geen
opmerkingen.
WSW positieve kasstromen
WSW hanteert een beoordelingswerkwijze waarbij naast de financiële parameters loanto-value, ICR, DSCR dekkingsratio en solvabiliteit, 24 business risk vragen worden
meegenomen. Eemland Wonen is in 2016 algemeen getoetst op de business risk vragen
en specifiek getoetst op de financiële ratio’s. WSW acht Eemland Wonen borgbaar en
stelt een borgingsplafond vast voor de periode van drie jaar (de maximale periode).
Interest-dekkingsratio (ICR)
De interest-dekkingsratio geeft aan in hoeverre Eemland Wonen in staat is om vanuit de
exploitatie van het bestaande bezit de verschuldigde rente te betalen. Eemland Wonen
hanteert een ondergrens voor de interest-dekkingsratio van 1,4. Dit komt overeen met
de ondergrens voor de ICR die WSW hanteert. Met een ICR van 1,73 wordt in 2016 aan
de ondergrens voldaan.
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
Debt Service Coverage Ratio geeft aan in hoeverre Eemland Wonen in staat is om
voldoende kasstromen te genereren om, indien nodig, voldoende aflossingen op het
vreemd vermogen te kunnen doen. Eemland Wonen hanteert een ondergrens die
overeenkomt met de WSW-ondergrens (1,0). Met een DSCR van 1,01 wordt in 2016 nipt
aan de ondergrens voldaan. In de komende jaren stijgt de DSCR. De DSCR is hier
berekend voor 2016 en niet als gemiddelde over acht jaar, waarvan vijf jaar vooruit zoals
het WSW de DSCR berekent.
Loan-to-value
Loan-to-value wordt bepaald door de rentedragende schuld te delen door de
bedrijfswaarde van de materiële vaste activa (MVA). Dit kengetal muteert als gevolg van
(voorgenomen) onrendabele investeringen in combinatie met geplande verkopen. Als
vuistregel in de sector wordt gehanteerd dat de loan-to-value niet groter mag zijn dan
75%. Hier wordt op 31-12-2016 ruim aan voldaan. De loan-to-value van Eemland
Wonen, conform de definitie van de Aw (rentedragende schuld/volkshuisvestelijke
exploitatiewaarde), ligt boven het landelijk gemiddelde, maar ligt onder de bovengrens
van de Aw (zie volgende grafiek).
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Interne rentevoet (IRR)
De IRR is een rendementsdoelstelling voor projecten. De IRR is die rentevoet waarbij de
netto contante waarde gedurende de levensduur van de investering gelijk is aan het
investeringsbedrag. Voor 2016 dienen projecten met woningen voor de sociale verhuur
een IRR van 1,92% of hoger te hebben. In 2016 zijn geen nieuwbouwprojecten
opgeleverd (het Goeman Borgesius project wordt begin 2017 opgeleverd) en worden
alleen de duurzaamheidsinvesteringen getoetst.
De duurzaamheidsinvesteringen voldoen niet aan de minimale rendementseis.
Financierings-/investeringsratio
De financierings-/investeringsratio geeft aan welk gedeelte van de investering
gefinancierd wordt met vreemd vermogen. Deze ratio wordt bepaald door het benodigde
vreemd vermogen te delen door het investeringsbedrag.
Omdat de omvang van investering financieringskasstromen sterk kan variëren, kiest
Eemland Wonen ervoor dat er over een periode van vijf jaar (twee jaar vooruit en twee
jaar achteruit) een gemiddelde investerings-/financieringsratio behaald wordt die gelijk is
aan of lager is dan 50%. Maximaal 50% van de investeringen kan dus gefinancierd
worden met vreemd vermogen. Voor 2016 haalt Eemland Wonen een vijfjaars
gemiddelde financierings-/investeringsratio van 47%. Daarmee zit Eemland Wonen, met
deze operationele kasstromen, tegen het investeringsplafond aan. Extra investeren kan
alleen door extra vreemd vermogen bij te lenen, waardoor een hogere i.i.r.op de
investeringen noodzakelijk is.

7.3

Doelmatigheid

De netto bedrijfslasten per verhuureenheid (vhe) is een indicatie voor gerealiseerde
efficiency. In Corporatie in Perspectief worden geharmoniseerde beïnvloedbare netto
bedrijfslasten per vhe gepresenteerd. De geharmoniseerde beïnvloedbare netto
bedrijfslasten van Eemland Wonen bedragen 905,- euro, terwijl het sectorgemiddelde
uitkomt op € 853,- euro. Dit komt mede door de relatief kleine omvang van Eemland
Wonen.
Op een andere indicatie van efficiency, namelijk het aantal verhuureenheden per
werknemer (fte), scoort Eemland Wonen beter dan het landelijk gemiddelde voor
corporaties. Eemland Wonen heeft 130 vhe’s per fte, terwijl het sectorgemiddelde
uitkomt op 106 vhe’s per fte.
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7.4

Vermogensinzet

Eemland Wonen zet haar vermogen actief in voor het realiseren van haar maatschappelijke doelstellingen. De visitatiecommissie oordeelt daarover eind 2014 als volgt:
• Eemland Wonen probeert haar financiële middelen op scherpe wijze te benutten voor
het doen van maatschappelijke investeringen;
• er is een goede aansluiting tussen het beleid ten aanzien van de vermogensinzet en
de andere delen van het beleid (onderhoudsbeleid, strategisch voorraadbeleid etc.).
Uit Corporatie in Perspectief 2016 (zie tabel hieronder) is te zien dat Eemland Wonen een
relatief klein vermogen heeft ten opzichte van het vastgoed. Eemland Wonen wendt haar
vermogen actief aan en heeft geen grote vermogensoverwaarde.
De solvabiliteit (definitie Aw is: volkshuisvestelijk vermogen / gecorrigeerd balanstotaal)
is voldoende om het door de Aw vastgestelde risico op te vangen.
Volkshuisvestelijk vermogen 2015
Als % balanstotaal
Per vhe

Eemland Wonen

Referentie

Landelijk

33,8%
18.911

39,4%
23.297

36,10%
21.152

Een lager eigen vermogen dan gemiddeld betekent een hoger vreemd vermogen.
Eemland Wonen heeft dan ook een hoge loan-to-value ten aanzien van het landelijk
gemiddelde (zie paragraaf 7.1.1). Ondanks dat hoger vreemd vermogen heeft Eemland
Wonen relatief lage rentelasten.
Rentelasten 2015
Nominale waarde leningen per vhe
Per vhe (x € 1,-)
Op portefeuilleniveau (in %)

Eemland Wonen

Eemland Wonen

Referentie

Landelijk

35.801
1.346
3,72%

32.713
1.349
4,19%

33.822
1.386
4,08%
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8

Governance

8.1

Bericht van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening over 2016 vastgesteld
overeenkomstig artikel 25 lid 1 van de statuten van stichting Eemland Wonen, met dien
verstande dat in zijn vergadering d.d. 9 februari 2017 de Raad besloot om de periode
van drie maanden eenmalig te wijzigen in vijf maanden, mede op verzoek van de externe
accountant.
De Raad van Commissarissen adviseert de directeur, gevraagd en ongevraagd. In 2016
zijn door de Raad onder meer de navolgende onderwerpen besproken:
• het beleid gericht op de missie van Eemland Wonen;
• het realiseren van de volkshuisvestelijke opgaven;
• de strategie en de risico’s verbonden aan het beleid;
• het financieel verslagleggingsproces;
• de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
Goed ondernemingsbestuur (Corporate Governance)
Eemland Wonen onderschrijft het belang van een deugdelijk ondernemingsbestuur,
waaronder begrepen het integer en transparant handelen van het bestuur, een goed
toezicht op het ondernemingsbestuur en het afleggen van verantwoording over het
uitgevoerde toezicht.
De door Aedes opgestelde Governancecode Woningcorporaties (hierna de Code) is voor
Eemland Wonen in beginsel leidend voor de inrichting van het ondernemingsbestuur.
De door Eemland Wonen gehanteerde uitgangspunten van Governance zijn neergelegd in
afzonderlijke documenten waaronder:
• reglement werkwijze Raad van Commissarissen;
• profielschets van de Raad van Commissarissen;
• protocol onafhankelijkheid van de externe accountant;
• directiestatuut;
• klokkenluidersregeling;
• gedragscode als onderdeel van de personeelsgids;
• integriteitscode;
• governancepaper.
De directeur is belast met het besturen van de woningcorporatie, hetgeen onder meer
inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie,
de financiering en het beleid van de woningcorporatie, de hieruit voortvloeiende
resultatenontwikkeling en het beleid ten aanzien van deelnemingen van de
woningcorporatie. De directeur legt hierover verantwoording af aan de Raad van
Commissarissen. De directeur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang
van de woningcorporatie in het licht van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke
doelstelling en dat van de besloten vennootschap en weegt daarbij de in aanmerking
komende belangen van stakeholders af. De directeur verschaft de Raad tijdig alle
informatie die nodig is voor het uitoefenen van de taak van de Raad van Commissarissen.
De directeur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving
en het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie.
De directeur rapporteert hierover en bespreekt de interne risicobeheersings- en
controlesystemen met de Raad van Commissarissen.
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Remuneratierapport
De heer Van der Velden ontving in 2016 een beloning van € 156.017,- alsmede een vaste
onkostenvergoeding van € 1.997,- per jaar. De directeur ontvangt geen variabel salaris,
noch enigerlei bonus. Eemland Wonen stelt hem een leaseauto ter beschikking, waarvoor
hij een vaste eigen bijdrage betaalt van € 196,41 per maand.
Eemland Wonen maakt gebruik van de overgangsregeling die de Wet Normering
Topinkomens (WNT) biedt. In 2016 heeft de heer van der Velden geen PE-punten
behaald.
Een terugblik op 2016
Op de jaarlijkse evaluatieve bijeenkomst besprak de Raad van Commissarissen in
aanwezigheid van de directeur op hoofdlijnen het voorgenomen beleid van de
woningcorporatie.
De zelfevaluatie van de Raad resulteerde niet in wezenlijke veranderingen voor wat
betreft het functioneren van en de relatie met de directeur. De Raad oordeelde zowel
over zijn eigen functioneren als dat van de directeur positief. De Raad achtte de directeur
geschikt voor zijn taak volgens de actuele geschiktheidsnorm ten aanzien van onder
meer deskundigheid, competenties, bestuurlijke ervaring, onafhankelijk denken en
kritisch vermogen.
De relaties met stakeholders (gemeente Baarn en Huurdersraad Eemland) werden door
Eemland Wonen naar behoren vervuld.
De Raad overlegde eenmalig met het voltallige college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Baarn, in aanwezigheid van de directeur.
De Raad kwam in 2016 vijf keer bijeen en besprak met de directeur onder meer de
navolgende onderwerpen/documenten:
• verkoopbeleid/-contingent;
• managementletter en accountantsverslag BDO;
• drie viermaandsrapportages;
• Woonvisie Baarn 2017 – 2021;
• Prestatieafspraken met gemeente Baarn, 2017;
• regiostudie;
• jaarverslag 2015;
• controlling;
• reglement financieel beleid en beheer;
• begroting 2017;
• projecten Kemphaanstraat, Amaliagaarde, Jan Steenlaan, Rengerswetering,
Kerkstraat;
• Governancecode/governancepaper;
• reglement Auditcommissie;
• strategisch voorraadbeleid;
• contract BDO;
• werkwijze WSW;
• nieuwe parameters;
• ontheffingsverzoeken.
De informatie voor de vergaderingen werd door de directeur aangeleverd. De informatie
bestond uit producties vanuit de organisatie, documenten vanuit de sector en van
belanghouders en algemene documenten. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen
gesprekken gevoerd met de Ondernemingsraad, gemeenten, Huurdersraad en
accountants.
De Raad van Commissarissen bestond ultimo 2016 uit vijf leden, die voor een periode
van vier jaar zijn benoemd. De leden van de Raad kunnen tweemaal achtereenvolgend
voor eenzelfde periode worden herbenoemd. Achter de namen van de Raad van
Commissarissen is de hoogte vermeld van de desbetreffende vergoedingen die in 2016
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werden ontvangen. De honorering bedroeg € 44.3168,- plus € 622,- aan
onkostenvergoedingen. De selectie van de leden is gebaseerd op een profielschets.
In 2016 bestond de Raad uit de volgende leden:
• de heer P.J. Möhlmann, voorzitter (€ 12.474,-)
geboortedatum: 7 september 1947
benoemd tot 1 juli 2017
benoemd op voordracht van het bestuur van de Huurdersraad
beroep: voormalig burgemeester te Oostzaan
behaalde PE-punten: 3
• de heer P.C. van Maaren, vicevoorzitter (€ 9.108,- plus onkosten € 272,-)
geboortedatum: 23 oktober 1963
benoemd tot 1 april 2019
beroep: burgemeester te Urk
behaalde PE-punten: 6
• mevrouw W.M.G.J. van Arendonk (€ 8.860,- plus onkosten € 136,-)
geboortedatum: 8 mei 1961
benoemd tot 1 april 2019
beroep: professional vastgoed- en gebiedsontwikkeling
behaalde PE-punten: 5
• de heer drs. E.J. Alkemade (€ 8.845,- plus onkosten € 184,-)
geboortedatum: 19 oktober 1958
benoemd tot 1 april 2019
beroep: professional financieel management en organisatieontwikkeling
behaalde PE-punten: 15
• Mevrouw M.M. Breukelaar (€ 1.613,-)
benoemd tot: 26 oktober 2020 (lid vanaf 27-10-2016)
geboortedatum: 8 juni 1965
beroep: opleidingsmanager Hogeschool Utrecht
behaalde PE-punten: 0
• De heer A.J. Pieterse, lid tot juli 2016 (€ 3.416,- plus onkosten € 30,-)
geboortedatum: 3 februari 1937
benoemd op voordracht van het bestuur van de Huurdersraad
behaalde PE-punten: 0
Geen enkel lid van de Raad van Commissarissen ontvangt een vergoeding die gekoppeld
is aan de financiële prestaties van Eemland Wonen.
De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht uit te oefenen op het beleid van de
directeur, op de werking en integriteit van de interne controle- en beheersingssystemen
en procedures binnen Eemland Wonen, de interne beheersing van verbindingen, alsmede
op de algemene gang van zaken binnen de corporatie.
Tevens staat de Raad de directeur bij met advies. De taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de Raad zijn in artikel 10 en artikel 11 van de statuten van stichting
Eemland Wonen vastgelegd.
De Raad heeft gebruik gemaakt van het reglement Raad van Commissarissen van
februari 2014 als basis voor het eigen functioneren en de relaties met de directeur; het
reglement staat op de website van Eemland Wonen. In dit reglement wordt verwezen
naar de profielschetsen van de leden van de Raad. Hierin is de gewenste deskundigheid
en achtergrond van de commissarissen vastgelegd. Geen van de commissarissen
onderhoudt een directe of indirecte band met toeleveranciers van de stichting.
Geen van de commissarissen verleent andere diensten dan die welke voortvloeien uit zijn
lidmaatschap van de Raad van Commissarissen of onderhoudt banden met Eemland
Wonen, hetzij direct, hetzij indirect, buiten zijn commissariaat. In het verslagjaar hebben
8

De hier opgenomen bezoldiging van de Raad van Commissarissen wijkt af van de genoemde
bezoldiging in hoofdstuk 15, omdat hier een bezoldiging inclusief btw is vermeld, terwijl dat in
hoofdstuk 15 niet het geval is.
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er geen transacties plaatsgevonden waarbij sprake was van mogelijke tegenstrijdige
belangen.
De Raad heeft in 2016 eenmaal buiten de aanwezigheid van de directeur vergaderd. In
deze vergadering is gesproken over het functioneren van en de relatie met de directeur.
De directeur was ultimo 2016 64 jaar en is als directeur werkzaam sinds 1 januari 2002;
hij is in dienst van Eemland Wonen sinds 1 januari 1999. Hij heeft een dienstverband
voor onbepaalde tijd. De directeur functioneert op basis van een directiestatuut.
Binnen Eemland Wonen functioneert een Auditcommissie. Deze wordt voorgezeten door
de heer E. Alkemade, lid van de Raad. Deze commissie adviseert het bestuur en de Raad
inzake treasury, investeringen en kwesties van meer algemeen financiële aard. De
commissie kwam in 2016 vier keer bijeen. De belangrijkste onderwerpen die werden
besproken waren:
• Jaarverslag en accountantsverslag 2015
• Begroting 2017
• Financieel reglement beleid en beheer
• Treasurystatuut
• Risico-analyse
• Management letter 2016
De Raad van Commissarissen kent eveneens een remuneratiecommissie. Deze kwam in
het verslagjaar twee keer bijeen.
De Raad ontving in 2016 de onafhankelijke externe accountant, met wie werd gesproken
over Eemland Wonen in breed perspectief. De accountant wordt benoemd door de Raad
van Commissarissen.
De onafhankelijke externe accountant (BDO) woonde als gast de vergadering van de
Raad van Commissarissen bij waarin over de vaststelling van de jaarrekening wordt
besloten. De onafhankelijke externe accountant rapporteerde zijn bevindingen
betreffende het onderzoek van de jaarrekening (het accountantsverslag) gelijkelijk aan
de directeur en de Raad van Commissarissen.
De externe accountant wordt voor een periode van maximaal tien jaar benoemd.
Eemland Wonen heeft een integriteitscode die in de personeelsgids is opgenomen. De
controller is bevoegd om zonder last of ruggespraak met de voorzitter van de Raad van
Commissarissen te overleggen.
Baarn, 9 juni 2017

Raad van Commissarissen

P.J. Möhlmann
lid per 10 maart 2009
voorzitter per november 2015

Eemland Wonen

mr. M.M. Breukelaar
lid per 27 oktober 2016

P.C. van Maaren
lid per 1 april 2015
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ir. W.M.G.J. van Arendonk
lid per 1 april 2015

drs. E.J. Alkemade
lid per 1 april 2015
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8.2

Integriteit

Eemland Wonen kent een integriteitscode, alsmede een klokkenluidersregeling. Beide zijn
opgenomen in de personeelsgids, staan op de website van de corporatie, alsmede op het
intranet. Met alle bedrijven waarmee Eemland Wonen met enige regelmaat zaken doet,
zijn gesprekken gevoerd ter nadere precisering van het integriteitsbeleid. Deze gesprekken zijn schriftelijk vastgelegd, en door alle partijen ondertekend.
In 2016 is de klokkenluidersregeling niet gehanteerd.
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9

Verklaring besteding van middelen

Hiermee verklaart de directeur van stichting Eemland Wonen dat alle financiële middelen
die in 2016 tot haar beschikking stonden, zijn aangewend in het belang van de
volkshuisvesting.

Baarn, 9 juni 2017

drs. H. van der Velden
directeur
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Jaarrekening 2016
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10

Balans en winst- en verliesrekening per
31 december 2016 (voor resultaatbestemming x € 1.000)

ACTIVA

Referentie

31-12-16

31-12-15

13.1
13.1.1
13.1.1
13.1.2
13.1.2

323.174
16.177
9.758
5.487

314.737
18.023
9.757
2.278

2.209
356.805

2.284
347.080

0
3.697
262
3.959

0
4.371
186
4.557

360.764

351.637

543
873
990
10
2.416

0
851
990
10
1.851

108
588
14
710

118
593
9
720

864
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3.990

2.609

364.754

354.246

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Onroerende zaken in exploitatie (DAEB)
Onroerende zaken in exploitatie (niet-DAEB)
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Onroerende zaken in ontwikkeling bestemd voor
eigen exploitatie
Onroerende en roerende zaken voor eigen
gebruik

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Latente belastingvordering(en)
Overige vorderingen

13.1.3

13.2
13.2.1
13.2.3

Totaal vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Grondposities
Overige voorraden

13.3
13.3.1
13.3.2
13.3.3
13.3.4

Vorderingen
Huurdebiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa

13.4
13.4.1
13.4.2
13.4.3

Liquide middelen

13.4.4

Totaal vlottende activa
Totaal activa
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Referentie

31-12-16

31-12-15

13.5
13.5
13.5

50.700
187.558
10.901
249.159

42.598
184.315
11.607
238.519

808
808

0
0

100.387
9.628
183
110.198

100.599
9.571
187
110.357

212
1.574
468
1.996
339
4.589

1.022
1.537
282
1.998
531
5.370

364.754

354.246

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Overige reserve
Herwaarderingsreserve
Resultaat boekjaar
Totaal eigen vermogen

VOORZIENINGEN
13.6
Voorziening onrendabele investeringen en herstructurering
Totaal voorzieningen
Langlopende schulden
Schulden / leningen kredietinstellingen
Verplichtingen onroerende zaken VOV
Overige schulden
Totaal langlopende schulden
Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 (x € 1.000)
Refe- Werkelijk Begroting Werkelijk
rentie
2015
2016 2016 (a)
14.1.1
14.1.2
14.1.3
14.1.4
14.1.5

17.906
653
-653
-4.046
-6.188

17.812
630
-630
-4.060
-5.572

17.518
624
-624
-3.917
-5.445

14.1.6

-196

-44

-173

7.476

8.136

7.983

14.3
14.3

4.201
-33

2.163
-34

2.904
-31

14.3

-3.254

0

-2.076

914

2.129

796

14.4.1

291

0

632

14.4.2

5.831

0

6.107

14.4.3

884

0

73

7.007

0

6.812

-81
-146

-81
-181

-74
-215

Andere rentebaten en soortelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten

1
-3.597
-3.596

0
-3.646
-3.646

5
-3.789
-3.784

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTINGEN

11.574

6.358

11.519

-673

-1.866

88

10.901

4.492

11.607

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie
bezit
Netto resultaat exploitatie
vastgoedportefeuille

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille op
moment van verkoop
Netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder
voorwaarden
Waardeverandering vastgoedportefeuille

14.5.1
14.5.2

Overige organisatiekosten
Leefbaarheid

Belastingen resultaat bedrijfsuitoefening

14.6

RESULTAAT NA BELASTINGEN/TOTAALRESULTAAT

(a) De begroting 2016 is in 2015 opgesteld volgens het categoraal model en op basis van waardering van het
bezit op bedrijfswaarde. De begroting is aangepast naar het huidige model op basis van dezelfde allocatie
van kosten als is gebruikt voor de jaarrekening 2016, waarbij afschrijvingen op materiële vaste activa en
waardeveranderingen van deze activa op 0 zijn gesteld. Het effect hiervan is dat de aangepaste begroting
2016 eindigt met een positief resultaat van 4,492 miljoen euro (was 3,793 miljoen).
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Kasstroomoverzicht 2016 (x € 1.000)
2016
17.905
546
12
18.463

2015
17.661
527
0
18.188

-1.793
-4.983
-2.761
-3.600
-1.992
-140
-15.269

-1.731
-4.292
-2.728
-3.943
-1.848
-70
-14.605

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

3.194

3.576

Materiële vaste activa - ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet
woongelegenheden
Verkoopontvangsten grond en overig
Totaal MVA – ingaande kasstroom

4.029
0
4.029

2.668
0
2.668

Materiële vaste activa - uitgaande kasstroom
Uitgaven nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden
Uitgaven nieuwbouw koop, woon- en niet woongelegenheden
Uitgaven woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden
Uitgaven aankoop woongelegenheden (inclusief VOV)
Uitgaven overige investeringen
Totaal MVA – uitgaande kasstroom

-2.603
0
-1.942
-774
-57
-5.376

-1.740
0
-1.404
-223
-50
-3.417

Saldo in- en uitgaande kasstroom materiële vaste activa

-1.348

-749

Financiële vaste activa - ingaande kasstroom
Ontvangsten verbindingen en overig
Uitgaven verbindingen en overig
Saldo in- en uitgaande kasstroom financiële vaste activa

0
0
0

469
0
469

-1.348

-287

Opgenomen door WSW geborgde leningen
Aflossing door WSW geborgde leningen

-206

6.000
-9.153

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

-206

-3.153

TOTALE KASSTROOM = MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN

1.641

143

Liquide middelen per 1 januari
Liquide middelen per 31 december
Mutatie liquide middelen

-777
864
1.641

-920
-777
143

Huurontvangsten
Ontvangst vergoedingen
Overige ontvangsten

Personeelsuitgaven
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Rentebetalingen
Verhuurderheffing
Erfpacht

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
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12
12.1

Toelichting waarderingsgrondslagen
Algemeen

Woningcorporatie Eemland Wonen is een stichting met de status van “toegelaten
instelling volkshuisvesting”. De statutaire en feitelijke vestigingsplaats is
De Geerenweg 4 te Baarn. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en
ontwikkeling van woningen voor de sociale huursector.
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van artikel 35 van de Woningwet. Het
eerste lid van dit artikel schrijft de toepassing van BW2 Titel 9 voor, behoudens enkele
specifieke uitzonderingen. Behalve de Woningwet zijn tevens het Besluit Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) en de Regeling Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting (RTIV) van toepassing. Verder zijn de Beleidsregels toepassing Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de
door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven richtlijnen toegepast, waaronder
Richtlijn 645 ‘Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting’ (herzien 2016) in het bijzonder.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd op marktwaarde volgens
het waarderingshandboek (zie ook paragraaf 12.2 stelselwijziging) of tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst- en
verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting. Toelichtingen op posten in de balans,
winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Groepsverhoudingen/consolidatie
Eemland Wonen heeft geen deelnemingen. Deze jaarrekening is dan ook een enkelvoudige jaarrekening van de Stichting Eemland Wonen.

12.2

Stelselwijzigingen en schattingen

Stelselwijziging
De voor Eemland Wonen belangrijkste wijzigingen voortvloeiend uit het implementeren
van de nieuwe RJ 645, de Woningwet 2015, respectievelijk de Regeling Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) en het Besluit Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting (BTIV) zijn:
• de classificatie van vastgoed in exploitatie;
• de waardering van vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat,
bepaald overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde en het
hiermee samenhangend niet langer afschrijven van vastgoed in exploitatie;
• de waardering van vastgoed in ontwikkeling (bestemd voor exploitatie) tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, dan wel lagere marktwaarde;
• het opnemen van aangepaste modellen voor de balans, de resultatenrekening en het
kasstroomoverzicht.
Deze wijzigingen en keuzemogelijkheden hebben ertoe geleid dat Eemland Wonen haar
stelsel van waardering en resultaatbepaling vanaf 2016 heeft gewijzigd op de volgende
onderdelen:
• classificatie van vastgoed in exploitatie naar DAEB-vastgoed en niet-DAEB-vastgoed,
op basis van onderverdeling naar het al dan niet overschrijden van de
huurliberalisatiegrens door de woninghuur per contractdatum van de huidige
huurder(s) - (t/m 2015 onderverdeling naar het al dan niet overschrijden van de
huurliberalisatiegrens door de woninghuur per balansdatum);
• de tot en met 2015 voor sociaal vastgoed gevolgde waardering tegen bedrijfswaarde
is vanaf 2016 gewijzigd in waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat,
bepaald overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor
vastgoed in exploitatie;
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•

de tot en met 2015 voor commercieel vastgoed gevolgde waardering tegen de
taxatiewaarde is vanaf 2016 gewijzigd in waardering tegen marktwaarde in verhuurde
staat, bepaald overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde
voor vastgoed in exploitatie;
• de tot en met 2015 voor vastgoed in ontwikkeling (bestemd voor exploitatie)
gevolgde waardering tegen verkrijgings- en/of vervaardigingsprijs, dan wel lagere
bedrijfswaarde is vanaf 2016 gewijzigd in waardering tegen verkrijgingsprijs- en/of
vervaardigingsprijs, dan wel lagere marktwaarde.
Tevens heeft Eemland Wonen uit vorenstaande wijzigingen voortvloeiende latente
belastingvorderingen en/of -verplichtingen aangepast.
Aanpassing van vergelijkende cijfers van vermogen en resultaat
De wijzigingen in de waarderingsgrondslagen zoals hiervoor genoemd zijn als
stelselwijziging verwerkt in het vermogen en resultaat, waarbij de vergelijkende cijfers
2015 in de jaarrekening 2016 zijn aangepast. Op basis van deze stelselwijziging is het
vermogen per 31 december 2015 herrekend. Het eigen vermogen is toegenomen met
een bedrag van € 164.000.000,-, van € 75.000.000,- naar € 239.000.000,-. Het
resultaat over 2015 bedraagt op basis van de nieuwe grondslagen € 11.600.000,positief. Indien op de oude grondslagen zou zijn gewaardeerd, dan zou het resultaat over
2015 € 1.700.000,- negatief hebben bedragen.
Het effect van de stelselwijziging kan als volgt worden uitgesplitst naar de volgende
individuele posten:

Balans per 01-01-2015

Jaarrekening
2015

Na
stelselwijziging

Effect
stelselwijziging

160.268

305.583

145.315

19.424

20.460

1.036

2.348

2.358

10

Activa:
MVA: DAEB-vastgoed
MVA: niet-DAEB-vastgoed
MVA: vastgoed in ontwikkeling

0

990

990

2.229

4.284

2.055

184.269

333.675

149.406

7.958

30.697

22.739

Eigen vermogen: herwaarderingsreserve

59.272

185.939

126.667

Subtotaal effect eigen vermogen

67.230

216.636

148.406

Voorraad grondposities
Latente belastingvordering
Totaal activa
Passiva:
Eigen vermogen: overige reserves

Voorziening onrendabele investering
Totaal passiva
Balans per 31-12-2015
Activa:
MVA: DAEB-vastgoed

0

0

0

67.230
Jaarrekening
2015

216.636
Na
stelselwijziging

149.406
Effect
stelselwijziging

155.507

314.737

159.230

18.136

18.023

-113

1.216

2.036

820

0

990

990

MVA: niet-DAEB-vastgoed
MVA: vastgoed in ontwikkeling
Voorraad grond
Latente belastingvordering
Totaal activa

2.557

4.371

1.814

177.416

340.158

162.742

Passiva:
Eigen vermogen: overige reserves

1.484

48.663

47.179

Eigen vermogen: herwaarderingsreserve

73.292

189.855

116.563

Subtotaal effect eigen vermogen

74.776

238.518

163.742

758

-242

-1.000

75.534

238.276

162.742

Voorziening onrendabele investering
Totaal passiva
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Resultatenrekening over 2015

Jaarrekening
2015

Na
stelselwijziging

Verkoop vastgoedportefeuille

Effect
stelselwijziging

-1.987

-828

1159

Afschrijvingen MVA in exploitatie

6.581

0

-6.581

Niet gerealiseerde waardeverandering

4.956

0

-4.956

Overige waardeverandering (ORT projecten)
Mutatie marktwaarde (pos herwaardering Activa)
Mutatie marktwaarde (neg herwaardering Activa)
Belastingen
Effect stelselwijziging op resultaat 2015

-3.539

0

3.539

0

-6.106

-6.106

0

-631

-631

-328

-88

240

5.683

-7.653

-13.336

Voor de individuele posten zijn de verschillen met de oorspronkelijke jaarrekeningcijfers
2015 in de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten in de jaarrekening 2016
vermeld.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening
vormt Eemland Wonen zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven
van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

12.3

Grondslagen van waardering van activa en passiva

12.3.1

Materiële vaste activa

Vastgoed in exploitatie
Classificatie
Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB (sociaal) en
niet-DAEB (commercieel) vastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking
van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor
toegelaten instellingen.
Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de
huurtoeslaggrens (op contractdatum), het maatschappelijk vastgoed en het overig
sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens wordt door de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties vastgesteld. Maatschappelijk vastgoed is vastgoed met een
maatschappelijke functie dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties.
Het commercieel vastgoed omvat volgens de eerder genoemde criteria de woningen met
een huurprijs boven de huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) op contractdatum, het
bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige
commercieel vastgoed.
Complexindeling
Het sociaal vastgoed en het commercieel vastgoed is (in afwijking met 2015) opgedeeld
naar waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een samenstel van
verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat
betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij
in verhuurde staat kan worden verkocht. Een waarderingscomplex kan daarom worden
gedefinieerd als een aaneengesloten blok verhuureenheden van dezelfde bouwperiode.
Alle verhuureenheden van de toegelaten instelling maken deel uit van een
waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex. Het kan voorkomen
dat een waarderingscomplex bestaat uit sociaal en commercieel vastgoed. In dat geval
wordt, nadat de waarde van het waarderingscomplex is bepaald, de waarde opgesplitst in
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een deel dat aan het sociaal vastgoed, respectievelijk aan het commerciële deel kan
worden toegerekend.
Waardering bij eerste verwerking sociaal en commercieel vastgoed
Bij de eerste verwerking wordt het sociaal vastgoed in exploitatie en het commercieel
vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten minus eventuele
investeringssubsidies.
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe
kosten en de hieraan direct toerekenbare kosten. De in de toekomst te maken kosten van
sloop worden ten laste van het resultaat verantwoord in het jaar dat de exploitatie door
sloop wordt beëindigd.
Waardering na eerste verwerking
Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 14 van de Regeling
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 gewaardeerd tegen marktwaarde
overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting 2015 (“Handboek modelmatig waarderen marktwaarde”).
Op basis van artikel 31 van het BTIV wordt bij de waardering onderscheid gemaakt naar
de volgende categorieën:
• Woongelegenheden;
• Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (BOG en MOG);
• Parkeergelegenheden;
• Intramuraal zorgvastgoed.
Eemland Wonen hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde voor woongelegenheden, MOG en parkeergelegenheden.
Voor BOG en intramuraal zorgvastgoed hanteert Eemland Wonen de full versie van het
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde, omdat de huursom van dit vastgoed
meer bedraagt dan 5% van de totale huursom van de niet-DAEB-tak en intramuraal
zorgvastgoed.
Bij de waardering van het vastgoed worden een doorexploiteer- en een uitpondscenario
onderscheiden. De marktwaarde is de hoogste van beide waarderingen. Het handboek
volgt de netto contante waarde methode, de DCF-methode. Via de DCF-methode worden
de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen contant gemaakt naar het heden
aan de hand van een disconteringsvoet, inclusief de eindwaarde die de geschatte
opbrengstwaarde is van het vastgoed aan het einde van de DCF-periode. Hierbij wordt
verondersteld dat de jaarbedragen medio het jaar ontvangen, respectievelijk betaald
worden. De berekening van de netto contante marktwaarde wordt bij alle typen vastgoed
uitgevoerd voor een exploitatieperiode van 15 jaar.
De bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen vindt bij
woongelegenheden en parkeergelegenheden plaats aan de hand van twee scenario’s:
enerzijds op basis van het doorexploiteerscenario en anderzijds op basis van het
uitpondscenario. Bij BOG, MOG en intramuraal vastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van toepassing.
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”.
Complexindeling
Om de marktwaardewaardering van het onroerend goed in exploitatie te bepalen, zijn
alle verhuureenheden opgedeeld in waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is
een samenstel van verhuureenheden dat in principe bestaat uit vergelijkbare
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verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als een
geheel in verhuurde staat aan een derde partij kan worden verkocht. Alle
verhuureenheden maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk
waarderingscomplex.
Doorexploiteer- en uitpondscenario
De geschatte toekomstige kasstromen worden bepaald op basis van de discounted cash
flow (‘DCF’) methode. Voor woon- en parkeergelegenheden vindt de bepaling van de
toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen plaats aan de hand van enerzijds het
doorexploiteer scenario en anderzijds het uitpondscenario, mede op basis van artikel 31
van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). De marktwaarde in
verhuurde staat is op waarderingscomplex niveau bepaald op basis van de hoogste
waardering van het doorexploiteer- of uitpondscenario, beide berekend op basis van de
contante waarde van inkomende en uitgaande kasstromen. Het doorexploiteerscenario
veronderstelt dat verhuureenheden worden doorverhuurd, waarbij elk jaar bij een deel
van de verhuureenheden de huurder verhuist. Bij de leegkomende verhuureenheden
wordt verondersteld dat die eenheid opnieuw wordt verhuurd, waarbij de huur na
mutatie wordt aangepast naar de potentiele huur op basis van de markthuur of de
maximale huur op basis van het woningwaarderingstelsel. Aan het einde van een 15jarige DCF-periode wordt een eindwaarde opgenomen. De kasstromen in de 15-jarige
DCF-periode en deze eindwaarde worden vervolgens contant gemaakt naar balansdatum
en opgeteld. De eindwaarde wordt bepaald op basis van de veronderstelling van
doorexploiteren met een voortdurende looptijd, waarbij de afzonderlijke kasstromen zich
ontwikkelen met de eigen groeivoet. Instandhoudingsonderhoud wordt vanaf het 16e
jaar met 100% verhoogd, teneinde renovatie te adresseren. Voor bedrijfsmatig en
maatschappelijk vastgoed alsmede voor studentencomplexen, parkeergelegenheden en
intramuraal zorgvastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van toepassing. Het
uitpondscenario veronderstelt dat verhuureenheden bij mutatie leeg complexmatig
worden verkocht. In tegenstelling tot het doorexploiteerscenario wordt de huur voor deze
verhuureenheden niet aangepast, maar wordt daarvoor in de plaats de verwachte
verkoopkasstroom opgenomen. Aan het einde van een 15-jarige DCF-periode wordt een
eindwaarde van de nog niet verkochte verhuureenheden opgenomen. De kasstromen in
de 15-jarige DCF-periode en deze eindwaarde worden vervolgens contant gemaakt naar
balansdatum en opgeteld. De eindwaarde wordt bepaald op het verder uitponden van de
aan het eind van het 15e jaar nog niet verkochte woongelegenheden, waarbij de
mutatiekans met 50% wordt gehalveerd ten opzichte van de mutatiekans in het
doorexploiteerscenario.

Macro economische parameters
Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik
gemaakt van de macro-economische parameters:

parameters woongelegenheden
Prijsinflatie
Loonstijging
Bouwkostenstijging
Leegwaardestijging
Instandhoudingsonderhoud per vhe EGW
Instandhoudingsonderhoud per vhe MGW
Instandhoudingsonderhoud per vhe studenteneenheid
Instandhoudingsonderhoud per vhe zorgeenheid (extr.muraal)
Eemland Wonen

2017
0,60%
1,70%
1,70%
3,80%

2018
1,07%
1,57%
1,57%
2,90%

2019
1,53%
2,03%
2,03%
2,00%

2020
e.v.
2,00%
2,50%
2,50%
2,00%

837-984

837-984

837-984

837-984

787-969

787-969

787-969

787-969

453-570

453-570

453-570

453-570

884-1018 884-1018 884-1018 884-1018
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Mutatieonderhoud - EGW
Mutatieonderhoud - MGW
Mutatieonderhoud - studenteneenheid
Mutatieonderhoud - zorgeenheid
(extr.muraal)
Beheerkosten - EGW
Beheerkosten - MGW

823
618
185

823
618
185

823
618
185

823
618
185

618
420
413

618
420
413

618
420
413

618
420
413

Beheerkosten - studenteneenheid
Beheerkosten - zorgeenheid
(extr.muraal)

389

389

389

389

381

381

381

381

0,13%

0,13%

0,13%

0,13%

0,543%

0,543%

0,543%

0,543%

1,20%

0,80%

4,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Belastingen, verzekeringen en overige
zakelijke lasten als percentage van de
WOZ (exclusief OZB die is gebaseerd
op de gemeentelijke tarieven 2016,
uitgedrukt in een percentage van de
WOZ waarde met peildatum 1 januari
2017)
Verhuurderheffing als percentage van
de WOZ
Huurstijging boven prijsinflatie
voorgaand jaar - zelfstandige
eenheden
Huurstijging boven prijsinflatie
voorgaand jaar - onzelfstandige
eenheden
Huurderving als percentage van de
huursom
Mutatiekans bij door exploiteren
Mutatiekans bij uitponden
Verkoopkosten bij uitponden, als
percentage van de leegwaarde
Disconteringsvoet

2% -50% 2% -50% 2% -50% 2% -50%
2% -50% 2% -50% 2% -50% 2% -50%
1,70%
1,70%
1,70%
1,70%
6,16% - 6,16% - 6,16% - 6,16% 6,94%
6,94%
6,94%
6,94%

In het doorexploiteerscenario wordt de huur bij mutatie aangepast naar de markthuur of
de maximale huur, afhankelijk of de woongelegenheid bij mutatie is te liberaliseren.
Indien de maximale huur lager dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de
nieuwe huur het minimum van de markthuur en de maximale huur volgens het
woningwaarderingsstelsel. Indien de maximale huur hoger is dan de liberalisatiegrens, is
de nieuwe huur de markthuur. Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 500,per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting
alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de berekende waarde van een
verhuureenheid.
Parameters bedrijfsmatig
en maatschappelijk
onroerend goed
Prijsinflatie
Instandhoudingsonderhoud
Mutatieonderhoud
Marketing
Beheerkosten bedrijfsonroerend goed

Eemland Wonen

2017
0,60%

2020
2018
2019
e.v.
1,07%
1,53%
2,00%
€ 5,- per m2 BVO
€ 10,- per m2 BVO
14% van de jaarhuur
3% van de jaarhuur
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Beheerkosten maatschappelijk onroerend
goed
Belastingen, verzekeringen
en overige zakelijke lasten
als percentage van de WOZ
(exclusief OZB die is
gebaseerd op de
gemeentelijke tarieven
2016, uitgedrukt in een
percentage van de WOZ
waarde met peildatum 1
januari 2017)
Disconteringsvoet

2% van de jaarhuur

0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
5,57% - 5,57% - 5,57% - 5,57% 6,40%
6,40%
6,40%
6,40%

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

Parameters
parkeergelegenheden
Prijsinflatie
Instandhoudingsonderhoud
- parkeerplaats
Instandhoudingsonderhoud
- garagebox
Beheerkosten parkeerplaats
Beheerkosten - garagebox
Belastingen en
verzekeringen, uitgedrukt in
een percentage van de WOZ
waarde met peildatum 1
januari 2017)
Disconteringsvoet

2017
0,60%

2018
1,07%

2019
1,53%

2020
e.v.
2,00%

46

46

46

46

154

154

154

154

25
35

25
35

25
35

25
35

0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
5,96% - 5,96% - 5,96% - 5,96% 6,05%
6,05%
6,05%
6,05%

Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 0,- per te splitsen eenheid. De
verkoopkosten bedragen € 500,- per verhuureenheid. De overdrachtskosten, bestaande
uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 7% van de
berekende waarde van een verhuureenheid.
Uitgaven na eerste verwerking
Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van het complex aangaande het sociaal en
commercieel vastgoed, die voldoen aan de algemene activeringscriteria, worden
geactiveerd tegen kostprijs en vervolgens getoetst aan het verschil in marktwaarde van
het complex vóór en na deze uitgaven. Het marktwaardeverschil wordt in het actief
verwerkt als een waardevermindering of -vermeerdering en in het resultaat verantwoord
als “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen”.
Herwaarderingsreserve
Jaarlijks wordt op balansdatum de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie
opnieuw bepaald. Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde
van het vastgoed, worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. Voor het positieve

Eemland Wonen

Jaarverslag 2016

54

verschil tussen de marktwaarde van het waarderingscomplex en de initiële verkrijgingsof vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met enige afschrijving of
waardevermindering, wordt een herwaarderingsreserve gevormd.
Het expliciet opnemen van een herwaarderingsreserve in de balans als onderdeel van het
eigen vermogen, benadrukt dat een deel van het eigen vermogen op het waarderingsmoment nog niet gerealiseerd is.
Afschrijvingen
Op vastgoed in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet afgeschreven.
Buitengebruikstelling als gevolg van sloop
Indien op het waarderingscomplex of een deel daarvan, op de waardepeildatum
31 december 2016 een ook voor een derde, onherroepelijke verplichting tot sloop van
toepassing is, wordt hier bij de waardering rekening mee gehouden. De sloopkosten
worden in het jaar van uitgave ten laste van het resultaat gebracht.
Onroerende zaken Verkocht Onder Voorwaarden (VOV)
Eemland Wonen verkoopt woningen onder voorwaarden onder de noemer “Koopstart”.
Daarnaast heeft Eemland Wonen verkopen in de balans opgenomen die in het verleden
zijn verkocht onder de noemer “Koopgarant”. Bij Koopstart geldt er geen
terugkoopverplichting voor Eemland Wonen.
De wijze waarop VOV-transacties worden verwerkt in de jaarrekening is afhankelijk van
het kwalificeren als verkoop- of als financieringstransactie. In de RJ 270.110 is
opgenomen dat de opbrengsten uit VOV als verkooptransactie worden gekwalificeerd
indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
•
Eemland Wonen heeft alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede
alle belangrijke risico’s met betrekking tot de goederen overgedragen aan de koper;
•
Eemland Wonen behoudt over de verkochte goederen niet een zodanige voortgezette
betrokkenheid, zoals bij de eigenaar, dat hij feitelijk kan blijven beschikken over die
goederen en daarmee kan besluiten over de aanwending van die goederen;
•
het bedrag van de opbrengst kan op betrouwbare wijze worden bepaald;
•
het is waarschijnlijk dat de economische voordelen met betrekking tot de transactie
aan de rechtspersoon zullen toevloeien;
•
de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt
met betrekking tot de transactie kunnen op betrouwbare wijze worden bepaald.
Indien niet voldaan wordt aan één van bovengenoemde criteria is er sprake van een
financieringstransactie. Bij Koopgarant is er sprake van een financieringstransactie, bij
Koopstart is er sprake van een verkooptransactie met gedeeltelijke uitgestelde betaling
die gewaardeerd wordt tegen actuele waarde.

Koopgarant
•
Het verkoopresultaat wordt niet in de winst- en verliesrekening verantwoord, maar
blijven de woningen aan de debetzijde van de balans opgenomen en wordt de
terugkoopverplichting aan de creditzijde opgenomen (on-balance verwerking). De
Koopgarant-woningen worden geherclassificeerd van vastgoed in exploitatie naar
vastgoed onder voorwaarden. De verkochte Koopgarant-woning wordt jaarlijks per
balansdatum gewaardeerd tegen de marktwaarde op basis van de geldende
contractvoorwaarden van de verkoop onder voorwaarden; eventuele waardemutaties
worden verwerkt als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.
•
De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op het bedrag dat de
toegelaten instelling verschuldigd zou zijn indien op balansmoment het actief tegen
de overeengekomen contractvoorwaarden teruggekocht zou moeten worden.
Eventuele mutaties in deze verplichtingen worden in het resultaat verwerkt als ‘Nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.
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•

Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden,
wordt de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord.

Koopstart
De grondslagen zijn te vinden onder de financiële vaste activa.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed
Dit betreffen lopende investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande
complexen (woningverbetering, herstructurering, zie hiervoor tevens de grondslag onder
uitgaven na eerste verwerking hiervoor). De rente tijdens de bouw wordt niet
geactiveerd.
De waardering na eerste verwerking van het vastgoed in ontwikkeling is tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De marktwaarde
wordt bepaald met behulp van geprognosticeerde kasstromen op basis van aannames
zoals hiervoor toegelicht onder vastgoed in exploitatie onder ‘Waardering na eerste
verwerking’.
Indien gerede twijfel bestaat of de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen worden,
wordt het vastgoed tegen de lagere marktwaarde van het project in het bestaande
ontwikkelingsstadium gewaardeerd en wordt het nadelig verschil in het resultaat
verantwoord onder de post ‘Overige waardeveranderingen’.
In het geval dat per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische
investeringsverplichtingen inzake sociaal en commercieel vastgoed in ontwikkeling,
waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan de marktwaarde, wordt het
verschil eerst in mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het
resterend bedrag een voorziening gevormd voor onrendabele investeringen en
herstructureringen. De afwaardering van de bestede kosten tot nihil wordt in het
resultaat verantwoord onder de post ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille’.
Grondposities
Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen) worden aangeschaft met het oog op
(her)ontwikkeling van huur- en koopprojecten. Aangezien nog geen inzicht bestaat in
aard, omvang en samenstelling van deze projecten worden de grondposities beschouwd
als vastgoedbeleggingen.
De grondposities worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs en
bijkomende kosten. Na eerste verwerking worden de grondposities gewaardeerd tegen
de kostprijs of lagere marktwaarde, welke de huidige marktverhoudingen omtrent de
verwachte woningbouwwaarde van de grond weerspiegelt. De veranderingen in de
marktwaarde worden in het resultaat verantwoord onder de post ‘Overige
waardeveranderingen’.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd
tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs
dan wel de lagere verwachte opbrengstwaarde. De onroerende en roerende zaken ten
dienste van de exploitatie worden op nihil gewaardeerd wanneer geen toekomstige
prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht.

12.3.2

Financiële vaste activa

Koopstart
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Bij Koopstart betaalt de koper tussen de 10% en 20% van de taxatieprijs pas op het
moment van doorverkoop. Bij verkoop van een Koopstart-woning door Eemland Wonen
wordt een verkoopresultaat behaald over het direct ontvangen aandeel. Het resterende
aandeel blijft als onderdeel van de Financiële Vaste activa onder ‘Koopstart’ op de balans
staan, waarbij kleine waardeveranderingen niet worden verantwoord.
Latente belastingvorderingen
Zie bij Latente belastingvorderingen en -verplichtingen onder voorzieningen.

12.3.3

Vlottende activa

Vastgoed bestemd voor verkoop
Onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de
gerealiseerde projectopbrengsten (bestaande uit de gerealiseerde projectkosten en
toegerekende winst). Indien van toepassing, worden hierop de verwerkte verliezen en
reeds gedeclareerde termijnen in mindering gebracht. Onderhanden projecten waarvan
de gefactureerde termijnen hoger zijn dan de gerealiseerde projectopbrengsten worden
gepresenteerd onder de kortlopende schulden.
Gerealiseerd vastgoed en vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop omvat nog niet opgeleverde en nog
onverkochte woningen uit projectontwikkeling en wordt gewaardeerd op
vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten
die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de
voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van
vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie
gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten. Er vindt geen toerekening van rente
plaats. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct
toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening
gehouden met de incourantheid van de voorraden.
Overige voorraden
De magazijnvoorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing van
de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs, veelal gelijk aan de nominale waarde.
Een voorziening voor oninbaarheid gebaseerd op een statische beoordeling per
balansdatum wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. De
vorderingen hebben een resterende looptijd van maximaal één jaar.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekeningcourantschulden bij banken
zijn opgenomen onder kortlopende schulden als schulden aan kredietinstellingen. Op
basis van het treasurybeleid wordt er naar gestreefd om de liquide middelen tot een
minimum te beperken. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde.

12.3.4

Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve
De herwaarderingsreserve is het positieve verschil tussen de marktwaarde van activa en
de boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (RJ 645.207). De
herwaarderingsreserve wordt gevormd ten laste van de vrije reserves of uit het resultaat
van het boekjaar (art. 2:390 lid 1 BW).
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12.3.5

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 beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 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.
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake sociaal en commercieel vastgoed in ontwikkeling, waarbij de
geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan de aan deze investeringsverplichtingen
toe te rekenen marktwaarde per balansdatum op basis van het Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde, wordt het verschil eerst in mindering gebracht op de reeds
bestede kosten en wordt voor het resterend bedrag een voorziening gevormd voor
onrendabele investeringen en herstructureringen. De afwaardering van de bestede
kosten tot nihil en de vorming van de voorziening wordt in het resultaat verantwoord
onder de post ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.
Daarnaast wordt deze voorziening gevormd voor bijzondere waardeveranderingen inzake
nieuwbouwwoningen in ontwikkeling die bij oplevering aan derden worden overgedragen
onder een “verkoop onder voorwaarden” regeling.
Latente belastingvorderingen en –verplichtingen
Latente belastingvorderingen en –verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke
verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften
enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds, voor
zover realisatie waarschijnlijk is. De berekening van de latente belastingvorderingen
en -verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van het
verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze
al bij wet zijn vastgesteld.
Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare verschillen en beschikbare
voorwaartse verliescompensatie worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat
er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden
gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut.
Latente belastingvorderingen zijn gezien de naar verwachting langere looptijd dan één
jaar, opgenomen onder de financiële vaste activa, latente belastingverplichtingen zijn
opgenomen onder de voorzieningen.
Belastinglatenties worden gewaardeerd op basis van contante waarde, waarbij gerekend
wordt met een disconteringsvoet van 3,75% (bruto 5%, verminderd met 25% nominaal
vennootschapsbelastingtarief) (2015 3,75%).

12.3.6

Schulden

Langlopende schulden
De schulden op lange termijn betreffen annuïtaire leningen, roll-over leningen en fixe
leningen. Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen
reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de
schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt
op basis van de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de winst- en
verliesrekening als interestlast verwerkt.
In het kader van de Koopgarant, heeft Eemland Wonen een terugkoopverplichting die
mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de woningen in het
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economisch verkeer en de specifieke contractuele voorwaarden. De terugkoopverplichting
wordt jaarlijks gewaardeerd.
Het kortlopende deel van de langlopende schulden en terugkoopverplichtingen
(aflossingen / verwachte terugkoop binnen één jaar) is opgenomen onder de kortlopende
schulden.
Kortlopende schulden
Voor zover in bovenstaande niets anders aangegeven worden kortlopende schulden
gewaardeerd op nominale waarde. Deze verplichtingen met een looptijd korter dan één
jaar zijn tegen nominale waarde opgenomen.

12.4

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze
gerealiseerd zijn. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde
grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden
voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de
voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.
Bijzondere baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, worden op
grond van aard, omvang of het incidentele karakter, afzonderlijk toegelicht teneinde een
goed inzicht te geven in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en
de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met het oog op de analyse en de
vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk
toegelicht.

12.4.1

Bedrijfsopbrengsten

Huren
De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurbeleid van Eemland Wonen,
rekening houdend met de door het Rijk bepaalde kaders, zoals maximale huurverhoging
en maximaal redelijke huur, en onder aftrek van huurderving wegens oninbaarheid en
leegstand.
Netto verkoopresultaat
De verkoop van vastgoed is een regulier onderdeel van de bedrijfsactiviteiten en wordt
derhalve als onderdeel van de omzet verantwoord. Onder netto verkoopresultaat worden
de volgende verkoopresultaten opgenomen:
•
boekresultaat van gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie;
•
boekresultaat van als gerealiseerde verkoop gekwalificeerde verkopen onder
voorwaarden;
•
netto verkoopopbrengst bij levering van vastgoed bestemd voor de verkoop;
•
netto verkoopopbrengst bij levering van onderhanden projecten.
De boekwinst van gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie betreft het saldo
van de behaalde verkoopopbrengst minus de boekwaarde en verkoopkosten. Resultaten
worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Eventuele
verliezen op nieuwbouw koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar
zijn.
De opbrengst uit woningen verkocht onder Koopstart wordt voor het direct ontvangend
deel verantwoord als verkoopopbrengst. Het resterende, later te ontvangen, deel wordt
niet verantwoord als verkoopopbrengst, maar blijft onderdeel van sociaal vastgoed in
exploitatie.

Eemland Wonen

Jaarverslag 2016

59

Verder wordt hieronder verantwoord de verkoopopbrengst van onder VOV teruggekochte
en vervolgens zonder voorwaarden doorverkochte woningen onder aftrek van de
boekwaarde. De boekwaarde is de marktwaarde op terugkoopmoment onder aftrek van
de contractuele korting.

12.4.2

Bedrijfslasten

Salarissen, sociale lasten en pensioenen
Salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Eemland Wonen heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de winst- en verliesrekening verwerkt.
Het bedrag dat als pensioenvoorziening is opgenomen, is de beste schatting van de nog
niet gefinancierde bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen
per balansdatum af te wikkelen.
Eemland Wonen heeft voor al haar werknemers een toegezegde pensioenregeling.
Werknemers bouwen jaarlijks een pensioenrecht op over het loon van dat jaar
(middelloonregeling). De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar
personeel, zijn ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties
(SPW). Eemland Wonen betaalt hiervoor premies waarvan de werkgever iets meer en de
werknemer iets minder dan de helft betalen. De pensioenrechten worden jaarlijks
geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het
vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.
Naar de stand van ultimo 2016 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 104,1%
(2015: 109%). Het pensioenfonds voorziet vooralsnog geen noodzaak voor de
aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. Eemland Wonen heeft geen
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij SPW,
anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden
op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door Eemland Wonen. De premies worden
verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies
worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als
verplichting op de balans opgenomen.
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de
(semi)publieke sector (WNT) heeft Eemland Wonen zich gehouden aan de Beleidsregels
toepassing WNT.

Onderhoudslasten
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van
onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke
werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane
verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum
worden verwerkt onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.
In de winst- en verliesrekening zijn de salariskosten van de eigen dienst opgenomen bij
de salarissen en sociale lasten.
De onderhoudslasten onderscheiden zich van activeerbare onderhoudskosten door het
feit dat er geen sprake is van extra huurinkomsten van het actief.
Saneringssteun en verhuurderheffing
De saneringssteun en de verhuurderheffing worden toegerekend aan het jaar waarop ze
betrekking hebben. De basis voor de verhuurderheffing is een door het Rijk vastgesteld
percentage van de WOZ.
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Leefbaarheid
De hieronder verantwoorde kosten hebben betrekking op het ‘schoon, heel en veilig’
houden van complexen en op activiteiten ter voorkoming of beteugeling van
(buren)overlast.
Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Financiële baten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de
ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden
meegenomen.
Belastingen
Eemland Wonen is integraal belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Dit is
vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn specifieke
bepalingen opgenomen met betrekking tot de waardering van posten op de fiscale
openingsbalans en de wijze van resultaatneming.
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de
winst- en verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele
verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente
belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van nietaftrekbare 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.

12.5

Grondslagen voor kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
De kasstroom uit investeringsactiviteiten betreft de (des)investeringen van (im)materiële
en financiële vaste activa. Het betreft de verkopen min de verkoopkosten en de
investeringen in nieuwbouw en woningverbeteringen.
De kasstroom uit financieringsactiviteiten bestaat uit de activiteiten ter financiering van
de operationele en investeringsactiviteiten. Het betreft de nieuw aangetrokken leningen
en de aflossing op de langlopende schulden. Ontvangen en betaalde rente wordt
opgenomen onder operationele activiteiten.
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen onder
aftrek van bankkredieten.
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13

Toelichting op de afzonderlijke posten van
de balans per 31 december 2016 x € 1.000)

13.1

Materiële vaste activa

13.1.1

Onroerende zaken in exploitatie

Het verloop van de posten is als volgt:

31 december 2015
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve waardeverandering
Boekwaarden
Mutaties 2016
Investeringen
Nieuwbouw
Overboeking van/naar in ontwikkeling
Desinvesteringen
Her-classificatie
Aanpassingen marktwaarde
Totaal mutaties
31 december 2016
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve waardeverandering
Boekwaarden

DAEB-vastgoed
in exploitatie

Niet-DAEBvastgoed in
exploitatie

148.754
165.983
314.737

16.257
1.767

18.023

2.262
0
-2.753
-2.156
-68
11.152
8.437

11
0
0
-510
68
-1.415
-1.846

150.407
172.767
323.174

15.917
260
16.177

In de post DAEB-vastgoed in exploitatie zijn 2.519 woningen en 43 zorgeenheden
opgenomen en gelden de volgende waarden:
De bedrijfswaarde (2015: 155.424.000)
156.672.000
De historische uitgaafprijs (2015: 148.754.000)
150.407.000
De OZB-waarde (peildatum 1-1-2015)
416.415.000
In de post Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie zijn 49 woningen en 119 overige eenheden
opgenomen en gelden de volgende waarden:
De bedrijfswaarde (2015: 22.905.000)
19.512.000
De historische uitgaafprijs (2015: 16.257.000)
15.917.000
De OZB-waarde (peildatum 1-1-2015)
16.234.000
In 2017 worden 15 verkopen verwacht. De verwachte omzet bedraagt 2,7 miljoen euro.
De marktwaarde van deze woningen bedraagt ultimo 2016 1,9 miljoen euro.
De gebouwen, het kantoor en de inventarissen zijn verzekerd tegen brand- en
stormschade waarbij onderverzekering is uitgesloten. Het sociaal vastgoed in exploitatie
is (nagenoeg) geheel gefinancierd met leningen onder borging van het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft hierbij het recht van
eerste hypotheek.
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Marktwaarde
Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet
na de eerste verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van
het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats
tegen de marktwaarde, die overeenkomstig artikel 14 van de Regeling toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 plaatsvindt conform de methodiek die is opgenomen in
bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde’. Eemland wonen hanteert [voor het merendeel
van] haar onroerende zaken in exploitatie) de basisversie van het Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde. In de basisversie wordt de waardering van het vastgoed op
portefeuilleniveau en de daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve modelmatig
bepaald. Bij deze waardering is geen taxateur betrokken. Als gevolg hiervan bestaat het
risico dat de modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed afwijkt van de
actuele waarde die met betrokkenheid van een taxateur tot stand zou zijn gekomen.
Voor een aantal niet-DAEB-objecten is een externe taxateur ingeschakeld, die gebruikt
heeft gemaakt van de vrijheidsgraden disconteringsvoet, leegwaarde, mutatiekans en
markthuur.
Gevoeligheidsanalyse
Als de disconteringvoet met 1% zou stijgen heeft dit een negatief effect op de
marktwaarde van ruim 33 miljoen euro. Als de mutatiegraad van het bezit met 1% zou
stijgen heeft dit een positief effect op de marktwaarde van ruim 18 miljoen euro.
Bepaling bedrijfswaarde
Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of
samenstel van activa toe te rekenen toekomstige kasstromen die kunnen worden
verkregen met de uitoefening van het bedrijf.
De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de geprognosticeerde
kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige
exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de investering.
De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen
die de beste schatting van Eemland Wonen weergeven van de economische
omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedurende de resterende levensduur van
het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting 2017 en bestrijken
een periode van tien jaar behoudens de verwachte kosten van planmatig onderhoud.
De kosten van planmatig grootonderhoud worden gebaseerd op de in de meerjarenonderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor latere jaren wordt uitgegaan
van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente.
Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende uitgangspunten:
•
Voor 2017 wordt rekening gehouden met een huurverhoging van 1,2% bestaande uit
inflatie van 0,6% met een opslag van 0,6%. Er wordt geen inkomensafhankelijke
huurverhoging meegenomen;
•
Voor de jaren na 2017 is rekening gehouden met een huurverhoging van 1,6% in
2018, 2,1% in 2019, 2,5% in 2020, 3,0% in 2021 en 2,0% in 2022 en verder;
•
Jaarlijkse huurderving ten gevolge van leegstand van 1,0% in 2017 en verder;
•
Mutatiegraad voor 2017 en verder van 0% voor complexen met overwegend
appartementen en 0% voor complexen met overwegend eengezinswoningen. Bij
mutatie wordt geen huurharmonisatie ingerekend;
•
Een prijsindexpercentage voor alle bedrijfslasten (inclusief onderhoud) van 1,6%
voor 2017, 1,9% voor 2018, 2,2% voor 2019 en 2,5% voor 2020 en verder;
•
Kosten van planmatig onderhoud, conform meerjarenonderhoudsbegroting met in de
laatste vijf jaren van de levensduur instandhoudingsonderhoud;
•
Voor de restwaarde wordt uitgegaan van marktwaarde voor sociale woningbouw, van
€ 25.000,- per vhe;
•
Een disconteringsvoet van 5,00% (2015 5,00%).
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•
•
•

•

Een rentepercentage voor nieuw te financieren langlopende leningen van 0,85% in
2017, 1,68% in 2018, 2,51% in 2019, 3,34% in 2020, 4,17% in 2021 en 5,0% in
2022 en verder;
De periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel met de geschatte
resterende levensduur van de complexen. De minimale levensduur is gesteld op
15 jaar tenzij vanuit planvorming een kortere levensduur gerechtvaardigd is;
De verhuurderheffing maakt onderdeel uit van de bedrijfswaarde. Voor 2017 is
uitgegaan van 0,543%, voor 2018 en 2019 is uitgegaan van 0,591%, voor 2020 en
2021 van 0,592%, voor 2022 van 0,593% en voor 2023 en volgende van 0,567%
van de WOZ-waarde voor alle woongelegenheden met een huurprijs onder de
liberalisatiegrens;
Saneringssteun is ingerekend voor de jaren 2017-2021, voor gemiddeld € 193.000,per jaar.

De verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt voor verkoop wordt
gedefinieerd als de contante waarde van het maximale bedrag dat kan worden verkregen
bij vrijwillige verkoop binnen een verwachte termijn, onder aftrek van verkoopkosten die
niet door de koper worden gedragen. Ter bepaling van dit bedrag worden taxaties
uitgevoerd door onafhankelijke externe deskundigen of worden vergelijkbare onroerende
zaken als referentie gehanteerd.
Omdat verkopen hoofdzakelijk worden verricht voor de financiering van onrendabele
investeringen worden deze verkopen voor een periode van vijf jaar in de waardebepaling
met de bedrijfswaarde betrokken.
13.1.2

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden en onroerende zaken
in ontwikkeling

Het verloop van de posten is als volgt:

Onroerende zaken
verkocht onder
voorwaarden

Vastgoed in
ontwikkeling
voor eigen
exploitatie

1 januari
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve waardeverandering
Invloed stelselwijziging (cumulatief)
Boekwaarde 31 december

2.694
7.063
0
9.757

3.648
-1.370
0
2.278

Mutaties
Opleveringen
Investeringen
Desinvesteringen
Her-classificatie
Desinvesteringen (waardeverandering)
Aanpassing marktwaarde
Overige mutaties
Totaal mutaties

0
0
0
-1.402
0
1403
0
1

0
3.038
0
171
0
0
0
3.209

31 december
Verkrijgingsprijzen
Ongerealiseerde waardeverandering
Boekwaarde 31 december

2.176
7.582
9.758

6.857
-1.370
5.487

In het boekjaar werd voor onroerende zaken in ontwikkeling geen bouwrente
geactiveerd.
De voorraad woningen in Koopgarant bestaat uit 59 woningen. Alle contracten zijn
gebaseerd op het “Koopgarant” principe waarbij sprake is van uitgestelde betalingen van
een deel van de marktwaarde tussen 15% en 20% en een terugkoopplicht. Gebruik
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wordt gemaakt van contractvormen die de goedkeuring van de overheid hebben. De herclassificatie betreft woningen die in 2016 zijn teruggekocht en regulier worden
doorverkocht. Per 31 december zijn vier woningen teruggekocht die nog niet wederom
verkocht zijn. Deze zijn opgenomen onder de voorraad.
13.1.3

Onroerende en roerende zaken voor eigen gebruik

Het verloop van deze post is als volgt:
Stand 1 januari
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve waardeverandering en afschrijvingen
Boekwaarden
Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen
Afwaardering
Terugname afwaarderingen
Overige mutaties
Afschrijvingen
Desinvesteringen afschrijvingen
Totaal mutaties
Stand 31 december
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve waardeverandering en afschrijvingen
Boekwaarden

2016

2015

3.396
-1.112
2.284

3.282
-978
2.304

67
0
0
0
0
-142
0
-75

113
0
0
0
0
-133
0
-20

3.463
-1.254
2.209

3.396
-1.112
2.284

Afschrijvingstermijnen voor onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie:
- Grond
geen afschrijvingen
- Stichtingskosten
lineair 50 jaar
- Inventaris
lineair 5 jaar
- Automatisering
lineair 5 jaar
- Vervoersmiddelen
lineair 5 jaar

13.2

Financiële vaste activa
31-12-2016

31-12-2015

3.697

4.371

86
-9
77

118
-32
86

Verrekenbare verliezen
Stand 1 januari
Mutatie n.a.v. aanslag 2013, aangifte 2014
Verrekenbaar verlies boekjaar
Stand 31 december

2.717
0
-343
2.374

2.111
1.131
-524
2.717

Verkoopvijver
Stelselwijziging 1-1-2015
Stand 1 januari
Mutatie in boekjaar

0
1.567
-320

2.054
0
-487

13.2.1

Latente belastingvordering(en)

Langlopende schulden
Stand 1 januari
Vrijval
Stand 31 december
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Stand 31 december

1.247

1.567

In de periode 2006 – 2007 is Eemland Wonen vennootschapsbelastingplichtig voor haar
commerciële activiteiten. Als gevolg hiervan heeft Eemland Wonen een latente
belastingvordering. Met ingang van 1 januari 2008 is Eemland Wonen integraal
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De samenstelling van nog niet verrekende
compensabele verliezen is als volgt:
X € 1.000
Compensabele
verliezen

2014

2013

2012

3.464

964

2.396

2010 +
2011
naar HIR

2009

2008

2.188

3.657

Indien de latentie inzake het waarderingsverschil van het vastgoed zou worden gewaardeerd
tegen de marktwaarde dan bedraagt deze circa € 82.000.000,-. Eemland Wonen is in staat
door middel van nieuwbouw de afwikkeling van deze latentie over het vastgoed naar de
toekomst te schuiven.
13.2.3

Overige vorderingen

31-12-2016

31-12-2015

186
58
18
0
262

0
186
0
0
186

31-12-2016

31-12-2015

0
543
0
543

0
0
0
0

Boekwaarde Koopstart per 1 januari
Verhoging als gevolg van verkoop via Koopstart
Waardeveranderingen
Aflossingen
Boekwaarde Koopstart per 31 december
13.3

Voorraden

13.3.1
Vastgoed bestemd voor de verkoop
Stand per 1 januari
Teruggekochte Koopgarant-woningen
Investeringen
Stand per 31 december

Het betreft 4 woningen die zijn teruggekocht vanuit de Koopgarant-regeling, welke per
balansdatum nog niet regulier verkocht zijn.
31-12-2016
13.3.2
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
Stand per 1 januari
Waardeverandering
Investeringen
Stand per 31 december

851
0
22
873

31-12-2015

951
-100
0
851

Het betreft hier een voormalig complex dat is gesloopt en gereed gemaakt voor verkoop.
De verwachte verkoopopbrengsten liggen in lijn met het opgenomen bedrag.
31-12-2016
13.3.3
Grondposities
Stand per 1 januari
Mutaties per saldo
Stand per 31 december

Eemland Wonen

990
0
990
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31-12-2016
13.3.4
Materiaal
Stand per 1 januari
Mutaties per saldo
Stand per 31 december
Totaal voorraad

13.4

Vorderingen

13.4.1
Huurdebiteuren
Huurdebiteuren (incl. vertrokken huurders)
Overige debiteuren
Af : voorziening wegens oninbaarheid
Totaal debiteuren

31-12-2015

10
0
10

10
0
10

2.416

1.851

31-12-2016

31-12-2015

101
47
148
-40
108

109
49
158
-40
118

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende
karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.
31-12-2016
13.4.2
Overige vorderingen
Te ontvangen subsidie verduurzaming
Te ontvangen vergoeding F. Huijcklaan
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Overige vorderingen
Totaal overige vorderingen

31-12-2015

341
246
0
1
588
31-12-2016

13.4.3

341
246
0
6
593
31-12-2015

Overlopende activa

Vooruitbetaalde posten
Totaal overige vorderingen en overlopende activa

14
14

9
9

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.
31-12-2016
13.4.4

31-12-2015

Liquide middelen

Direct opvraagbaar
Kas / bank / giro

864

38

Totaal liquide middelen

864

38

Het saldo liquide middelen staat geheel ter vrije beschikking
aan Eemland Wonen.
13.5

Eigen vermogen

Overige reserve
Herwaarderingsreserve
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

31-12-2016

31-12-2015

50.700
187.558
10.901
249.159

42.598
184.315
11.607
238.519

Overeenkomstig artikel 3.2 van de statuten van stichting Eemland Wonen dient het gehele
vermogen binnen de kaders van de Woningwet en de vereisten uit de RTIV te worden besteed.
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De herwaarderingsreserve bestaat ultimo 2016 (na resultaatbestemming)uit de volgende delen:
Herwaardering van activa in exploitatie:
186.533.000
Herwaardering van activa verkocht onder voorwaarden
7.581.000
Herwaardering van woningen verkocht onder koopstart
159.000
Per 1 januari 2015 bedroeg de herwaardering van activa verkocht onder voorwaarden
€ 6.990.000,-. Per 31 december 2015 bedroeg deze herwaardering € 7.063.000,-.

13.6

Voorziening onrendabele investeringen en herstructurering

In de voorziening onrendabele investeringen en herstructurering is € 808.000,- opgenomen voor
het project Rengerswetering III. De marktwaarde in verhuurde staat is voor dit project berekend
per eind 2017, waarbij aannames gedaan zijn voor onder andere de verwachte WOZ waarde van
de verhuureenheden.
2016
2015
Stand 1-1
0
0
Toevoegingen
808
0
Onttrekkingen
0
0
Stand 31-12
808
0

13.7

Langlopende schulden

13.7.1

Schulden/leningen
kredietinstellingen

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen m.b.t. het jaar
Af: aanpassing variabele hoofdsom roll-over lening
Af: aflossingen volgend jaar
Stand per 31 december

31-12-2016

31-12-2015

100.599
0
0
-212
100.387

97.209
6.000
0
-210
102.999

Van de restschuld ultimo 2016 (van € 100.387.000,-) is de restschuld van 5 jaar en korter
€ 7.600.000,- en langer dan 5 jaar € 92.787.000,-.
Voor de aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na de afloop van het jaar is een bedrag
opgenomen onder de kortlopende schulden van € 212.000,-.
De gemiddelde betaalde rente in 2016: 3,55%.
De roll-over lening met variabele hoofdsom (maximaal 7.000.000,- euro, minimaal
1.400.000 euro) heeft een rente van euribor+0,65% en loopt af in 2018.
De marktwaarde van de leningen bedraagt € 139.768.000,- (2015: € 135.606.000).
Er zijn geen hypothecaire zekerheden afgegeven. Voor de WSW geborgde leningen geldt wel
dat Eemland Wonen een onherroepelijke volmacht aan WSW heeft gegeven om hypotheek op
te vestigen.
De duration van de leningportefeuille bedraagt 11,77 jaar (2015 = 9,31 jaar).
Van de leningen kredietinstellingen is een totaalbedrag van € 100.600.000,- opgenomen
waarvoor WSW-borging is verkregen.
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13.7.2

Verplichting uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden

Stand 1 januari:
Terugkoopverplichting ontstaan bij verkoop onder
voorwaarden
Waardeverminderingen/vermeerderingen
Boekwaarde
Mutaties
Verkochte woningen
Teruggekochte woningen
Opwaarderingen
Afwaarderingen
Totaal mutaties
Stand 31 december:
Terugkoopverplichting ontstaan bij verkoop onder
voorwaarden
Waardeverminderingen/vermeerderingen
Boekwaarde
13.8

31-12-2016

31-12-2015

9.668

10.020

-97
9.571

-483
9.537

0
-674
731
0
57

0
-352
386
0
34

8.994

9.668

634
9.628

-97
9.571

Kortlopende schulden
31-12-20166

Schulden aan kredietinstellingen
Aflossingsverplichtingen in het volgende jaar
Schulden in rekeningcourant
Totaal schulden aan kredietinstellingen

31-12-2015

212
0
212

207
815
1.022

1.574
468
35

1.537
282
34

Overige schulden en overlopende passiva
Niet vervallen rente leningen
Vooruit ontvangen huur
VvE Zeeheldenbuurt
Loopbaanontwikkelingsbudget
Diversen
Totaal overige schulden en overlopende passiva

1.996
249
0
77
-22
2.300

1.998
304
0
74
119
2.495

Totaal kortlopende schulden

4.589

5.370

Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Fonds Vlinthof
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen/rechten
Voor de bedrijfsauto’s is met twee leasemaatschappijen een overeenkomst afgesloten,
beide voor een periode van 48 maanden ingaande op respectievelijk 4 februari 2014,
17 november 2014.
Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van operationele leases als volgt te
specificeren:
Te betalen:
Binnen één jaar
€ 31.000,Tussen een jaar en vijf jaar
€ 15.000,Gedurende het verslagjaar zijn in de winst- en verliesrekening verwerkt:
Minimale leasebetalingen

€ 39.000,-

Eemland Wonen beschikt over een doorlopende kasgeldfaciliteit bij de BNG van maximaal
€ 3.500.000,-.
In oktober 2013 heeft Eemland Wonen een lening afgesloten met variabele hoofdsom
van maximaal € 7.000.000,- met een looptijd van vijf jaar. De rente wordt bepaald op
basis van de 1-maands Euribor. De geldlening biedt de mogelijkheid om afhankelijk van
de financieringsbehoefte het leenbedrag aan te passen tot een minimum bedrag van
€ 1.400.000,-. Ultimo 2016 bedroeg het leenbedrag € 4.600.000,-.
Leningen van woningcorporaties die deelnemer zijn van het WSW, worden door het WSW
geborgd. Het WSW stelt zich borg jegens de geldgever voor de betaling van de
leningsverplichtingen. Op grond van deze borgstelling zijn corporaties verplicht een
obligo aan te houden ter grootte van 3,85% (2015: 3,85%) over het schuldrestant van
de door hun aangetrokken en door het WSW geborgde leningen. Met deze
obligoverplichting staan woningcorporaties als deelnemer van het WSW garant voor
elkaar. Per 31 december 2016 heeft Eemland Wonen een aangegane obligoverplichting
van € 3.873.000,- (2015: € 3.736.000,-). Deze verplichting is voorwaardelijk: zij is
opeisbaar indien de borgstellingsreserve (risico- of garantievermogen) van het WSW niet
voldoende is om op grond van aanspraken van geldgevers de betalingsverplichtingen van
WSW-deelnemers over te nemen.
Ultimo 2015 loopt een procedure tegen Eemland Wonen bij de Raad van Arbitrage voor
de bouw, waarin van Eemland Wonen een bedrag gevorderd wordt van € 271.400,-. De
procedure is op de lange baan geschoven (project Ferdinand Huycklaan, Soest).
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen
worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere
sleutelfunctionarissen in het management van stichting Eemland Wonen en nauwe
verwanten zijn verbonden partijen.
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft aan de corporatiesector een heffing voor
saneringssteun opgelegd. De Aw heeft bij de opvraag van de prognose-informatie 20162020 aangegeven dat rekening gehouden moet worden met een heffing voor
saneringssteun in de jaren 2017 tot en met 2020 van 1% van de jaarlijkse huursom. Op
basis van dit percentage en de geschatte jaarlijkse huursom verwacht Eemland Wonen
dat de heffing in de komende jaren als volgt zal zijn:
- 2017: € 181.000,- 2018: € 189.000,- 2019: € 196.000,- 2020: € 202.000,-
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14

Toelichting winst- en verliesrekening 2016

14.1

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

14.1.1

Werkelijk Begroting
2016
2016

Huuropbrengsten

Woningen en woongebouwen DAEB
Woningen en woongebouwen niet-DAEB
Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB
Onroerende zaken niet zijnde woningen niet-DAEB
Huurderving wegens leegstand
Huurderving wegens oninbaarheid
Totaal

15.777
582
1.136
658
18.154
-234
-14
17.906

Werkelijk
2015

15.511
547
1265
668
17.992
-180
0
17.812

15.530
787
933
531
17.781
-230
-33
17.518

De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2016 bedroeg 1,0% (1 juli 2015: 2,4%).

14.1.2

Opbrengst servicecontracten

Werkelijk Begroting
2016
2016

Werkelijk
2015

Verrekenbare vergoedingen
Derving
Totaal verkenbare opbrengst

512
-15
497

470
0
470

489
-15
474

Niet verrekenbare vergoedingen
Derving
Totaal niet verrekenbare opbrengst
Totaal opbrengsten

160
-4
156
653

160
0
160
630

164
-14
150
624

Werkelijk Begroting
2016
2016

Werkelijk
2015

14.1.3

Lasten servicecontracten

Verrekenbare vergoedingen
Niet verrekenbare vergoedingen
Totaal opbrengsten

14.1.4

-497
-156
-653

Lasten verhuur en beheer

Belastingen
Verzekeringen
Verhuurderheffing
Overig
Toegerekende organisatiekosten
Totaal

-470
-160
-630

-474
-150
-624

Werkelijk Begroting
2016
2016

Werkelijk
2015

-655
-52
-1.992
-42
-1.305
-4.046

-645
-51
-2.066
-0
-1.298
-4.060

-641
-48
-1.848
-187
-1.192
-3.917

De toegerekende organisatiekosten aan verhuur en beheeractiviteiten volgen uit de
kostenverdeelstaat. Daarin worden de organisatiekosten, die onder andere bestaan uit
lonen en salarissen en overige bedrijfskosten, op basis van de beste interne inschatting
van de urenbesteding naar activiteiten verdeeld. Hierbij wordt in hoofdlijnen onderscheid
gemaakt naar exploitatie, projectontwikkeling, verkoop en leefbaarheid.
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De lasten betreffende salarissen betreffen:
2016
1.318
199
194
1.711

Salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Totaal

2015
1.219
181
212
1.612

Bij Eemland wonen waren per 31 december 2016 26 werknemers in dienst (2015: 25).
Het aantal fulltime equivalenten bedroeg in 2016 gemiddeld 22,0 (2015: 21,8).
De werknemers waren in 2016 allen in Nederland werkzaam (2015: idem).
Verdeling naar organisatieonderdelen per 31 december:
2016
4,4
5,8
8,3
2,8
0,7
22,0

Directie en staf
Verhuur en bewonerszaken
Onderhoud
Financiën
Ontwikkeling
Totaal

2015
4,7
5,3
8,3
2,8
0,7
21,8

Accountantshonoraria
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het
resultaat gebracht:

Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden
Fiscale advisering
Andere niet controlediensten
Totaal

2016

2015

53
0
31
0
84

32
0
34
1
67

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij Eemland Wonen
zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externen.

14.1.5

Werkelijk Begroting
2016
2016

Lasten onderhoud

Dagelijks onderhoud
Mutatieonderhoud (klein)
Mutatieonderhoud (groot)
Planmatig onderhoud
Toegerekende organisatiekosten
Totaal

14.1.6

-825
-224
-917
-2.632
-1.590
-6.188

Overige directe operationele lasten

Erfpacht
Beheerskosten
Diversen
Toegerekende organisatiekosten
Totaal

Eemland Wonen

-700
-300
-928
-2.062
-1.582
-5.572

-729
-202
-637
-2.423
-1.453
-5.445

Werkelijk Begroting
2016
2016

Werkelijk
2015

-70
-97
-29
0
-196
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Werkelijk
2015

-70
0
26
-0
-44

-70
-64
-39
0
-173
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14.3

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

Werkelijk Begroting
2016
2016

Verkoopopbrengst
Verkoopkosten
Marktwaarde verkocht vastgoed
Totaal

3.564
-97
-2.667
800

2.213
-50
0
2.163

Werkelijk
2015
1.974
-45
-1.451
478

De verkoopopbrengst betreft 18 verkochte eenheden (2015: 18 eenheden, waarvan
7 garages). De door verkoop in 2016 gerealiseerde waardestijging ten opzichte van de
boekwaarde begrepen in de herwaarderingsreserve in het eigen vermogen, bedraagt
€ 1.915.000,Verkoopopbrengst koopwoningen (uit voorraad)
Verkoopopbrengst
Verkoopkosten
Marktwaarde verkocht vastgoed
Totaal

250
-7
-209
34

0
0
0
0

0
0
0
0

270
-7
-208
55

0
0
0
0

237
-5
0
232

Verkoopopbrengst
Verkoopkosten
Marktwaarde verkocht vastgoed
Totaal

230
-2
-170
58

0
0
0
0

760
-17
-625
118

Toegerekende organisatiekosten
Totaal resultaat verkopen

-33
914

-34
2.129

-31
796

Werkelijk Begroting
2016
2016

Werkelijk
2015

Verkoop teruggekochte woningen VOV
Verkoopopbrengst
Verkoopkosten
Marktwaarde verkocht vastgoed
Totaal
Verkoop Koopstart

14.4

14.4.1

Waardeverandering vastgoedportefeuille

Overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

Materiële vaste activa DAEB
Materiële vaste activa Niet-DAEB
Vastgoed in ontwikkeling
Koopstart
Verplichtingen onroerende zaken VOV
Totaal

Eemland Wonen

1.557
-234
-808
245
-469
291
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0
0
0
0
0
0

597
35
0
0
0
632
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14.4.2

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Waardeverandering
Waardeverandering
Waardeverandering
Waardeverandering
Waardeverandering
Overige
Totaal

14.4.3

DAEB-vastgoed
niet-DAEB-vastgoed
nieuwbouw
activa in ontwikkeling
sloop

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorwaarden

Waardeverandering vastgoed verkocht onder
voorwaarden
Terugname van waardeverandering verleden
vastgoed verkocht onder voorwaarden
Totaal
14.5.1

Diversen
Toegerekende organisatiekosten
Totaal

0
0
0
0
0
0
0

4.857
170
269
810
0
0
6.106

Werkelijk Begroting
2016
2016

Werkelijk
2015

772

0

0

113

0

73

885

0

73

Werkelijk Begroting
2016
2016

Werkelijk
2015

0
-81
-81

0
-81
-81

0
-74
-74

Werkelijk Begroting
2016
2016

Werkelijk
2015

Leefbaarheid

Leefbaarheid
Woonmaatschappelijk werk
Aanleg/onderhoud kleinschalige infrastructuur
Schone woonomgeving/overlast/veiligheid
Overige
Toegerekende organisatiekosten
Totaal
14.6

9.595
-1.181
0
0
-2.583
0
5.831

Werkelijk
2015

Overige organisatiekosten

Overige organisatiekosten

14.5.2

Werkelijk Begroting
2016
2016

-8
-8
-26
-2
-102
-146

-20
-20
-20
-20
-101
-181

-12
-47
-28
-35
-93
-215

Werkelijk Begroting
2016
2016

Werkelijk
2015

Belastingen

Belastingen
Acute belastingen
Acute belastingen vorige boekjaren
Mutatie latente belastingen
Totaal

Eemland Wonen

0
0
-673
-673
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1.866
0
0
1.866

0
0
88
88
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Het belastbaar bedrag en de mutatie latente belastingen door verliesverrekening is als volgt
bepaald:
Commercieel resultaat voor belastingen
11.574.000
Bij:
Fiscale activering personeelskosten
106.692
Activering rentelast projecten
273.752
Beperkte aftrekbare kosten
5.273
Dotatie loopbaanontwikkelingsbudget
3.000
388.717
Af:

Fiscaal afwijkend resultaat garages
Fiscaal geen waardeveranderingen
Fiscaal hogere afschrijving materiële vaste activa
Vrijval (dis)agio op leningen kredietinstellingen (last)
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

911.000
7.007.000
2.521.470
27.301
12.804
10.479.575

Belastbaar bedrag 2016
Te verrekenen met verliezen voorgaande boekjaren
Belastbaar bedrag 2016
Mutatie belastinglatenties (zie 13.2.1)

1.483.142
1.483.412
0
673.000

Het gehanteerde belastingtarief bedraagt 25%. De lagere effectieve belastingdruk wordt
veroorzaakt door het benutten van fiscale verliescompensatie en fiscaal vrijgestelde
winstbestanddelen. Dit betreft onder meer verschillen in de verwerking van resultaten uit
projectontwikkeling, onderhoud, de verwerking van interest en de fiscaal niet aftrekbare
heffing van Autoriteit woningcorporaties.
Voorstel resultaatbestemming
Het resultaat over 2016: € 10.901.000,- is ten gunste gekomen van het vermogen,
waarbij € 6.716.000,- ten gunste is gekomen van de herwaarderingsreserve en
€ 4.185.000,- ten gunste van de algemene reserve.
Gebeurtenissen na balansdatum
Geen materiële gebeurtenissen na balansdatum.

Eemland Wonen

Jaarverslag 2016

75

15

Overige informatie

Directeur-bestuurder en Raad van Commissarissen
De directeur-bestuurder wordt op grond van de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) gezien als topfunctionaris.
De overzichten van de bezoldigingen en vergoedingen conform de WNT en conform de
Raad voor Jaarverslaggeving (RJ) wijken onderling af. Zo is bijvoorbeeld de bijtelling
voor de auto geen onderdeel van de beloning voor de RJ terwijl dat voor de WNT wel het
geval is.
2016
directeur
vast
1 fte
365 dagen
156.017
21.910
177.927
150.251
20.154
170.405

Functie
Dienstverband
Omvang dienstverband
Duur dienstverband
Beloning (RJ)
Betaalbaar op termijn (RJ)
Totaal (RJ)
Beloning (WNT)
Betaalbaar op termijn (WNT)
Totaal (WNT)

2015
directeur
vast
1 fte
365 dagen
157.362
22.442
179.804
148.335
22.442
170.777

De directeur-bestuurder valt in de overgangsregeling van de WNT, omdat de met hem
gemaakte bezoldigingsafspraak voor 1 januari 2013 is overeengekomen. De herrekende
WNT-norm bedraagt 131.000 euro (klasse E).
De bezoldiging van de Raad van Commissarissen kan als volgt worden gespecificeerd:
Conform WNT
Bezoldiging
2016
2015
Th.E.M. Wijte (voorzitter tot 26/10/2015)

Overige kosten
vergoedingen
2016
2015

0

8.032

0

0

P.J. Möhlmann (voorzitter vanaf 26-10-2015)

9.764

9.764

0

0

P.C. van Maaren (vicevoorzitter vanaf 1-4-2015)

7.323

5.492

0

264

E.J. Alkemade (lid vanaf 1/4/2015)

7.323

5.492

49

0

W.M.G.J. van Arendonk (lid vanaf 1-4-2015)

7.323

5.492

0

172

A.J. Pieterse (lid tot 30-06-2016)

3.200

6.400

0

0

0

6.103

0

465

1.613

0

0

0

36.546

46.775

49

901

P.M.L. Acda (lid tot 26/10/2015)
M.M. Breukelaar (lid vanaf 27-10-2016)
Totaal

De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen conform de RJ is gelijk
aan de bezoldiging conform de WNT vermeerderd met BTW.
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Overige gegevens

Statutaire resultaatbestemming
Overeenkomstig artikel 3 lid 2 van de statuten van de stichting mag aan het resultaat
geen andere bestemming worden gegeven dan het bevorderen van het doel van de
stichting. De stichting stelt zich tot doel uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting
werkzaam te zijn in de regio Eemland.
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Lijst van afkortingen

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Aw

Autoriteit woningcorporaties

Btiv

Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting

BZK

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

DAEB

diensten van algemeen economisch belang

DO

dagelijks onderhoud

DSCR

debt service coverage ratio

EPA

energieprestatieadvies

FSK

financieel sturingskader

GGZ

geestelijke gezondheidszorg

HIR

herinvesteringsreseve

ICR

interest-coverage ratio

IRR

internal rate of return

MVA

materiële vaste activa

Pg-sector

psychogeriatrie sector

BDO

Binder, Dijker Otte & Co

RJ

Raad voor Jaarverslaggeving

WNT-sector

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector

WOZ

Wet waardering onroerende zaken

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

WTO

woontechnisch onderhoud
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Baarn, 9 juni 2017

Stichting Eemland Wonen

Directie,

De Raad van Commissarissen,

………………………………….
H. van der Velden

………………………………….
P.J. Möhlmann
voorzitter RvC

………………………………….
De heer P.C. van Maaren
vicevoorzitter RvC

………………………………….
Mevrouw ir. W.M.G.J. van Arendonk MCD
lid RvC

………………………………….
De heer drs. E.J. Alkemade
lid RvC

………………………………….
M.M. Breukelaar
lid RvC

De originele versie van het jaarverslag 2016 is ondertekend door de leden van de Raad
van Commissarissen.
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