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Missie stichting Eemland Wonen1 
 

Eemland Wonen is een maatschappelijke onderneming op het gebied van het huisvesten 

van mensen in Baarn en omgeving. Binnen de doelgroep van oudsher – mensen die niet 

op eigen kracht in hun huisvesting kunnen voorzien – richt Eemland Wonen zich met 

name op (kwetsbare) jongeren. Zij ontwikkelt en beheert vastgoed op een financieel 

verantwoorde en duurzame wijze. Zij wil haar doelstellingen in overleg met haar 

stakeholders realiseren. Eemland Wonen is een efficiënte en klantgerichte organisatie. 

 

                                            
1 Missie per 01-01-2013. De hieraan voorafgaande missie staat op pagina 2. 
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Eemland Wonen is een maatschappelijke onderneming op het gebied van het huisvesten 

van mensen in Baarn en omgeving. Naast de doelgroep van oudsher – mensen die niet 

op eigen kracht in hun huisvesting kunnen voorzien – richt Eemland Wonen zich ook op 

doelgroepen die – naast huisvesting – professionele zorg behoeven. Zij ontwikkelt en 

beheert vastgoed op een financieel verantwoorde en duurzame wijze. Zij wil haar 

doelstellingen in overleg met haar stakeholders realiseren. Eemland Wonen is een efficiënte 

en klantgerichte organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eemland Wonen 

De Geerenweg 4 

3741 RS  BAARN 

Postbus 268 

3740AG  BAARN 

 

T. (035) 548 50 50 

F. (035) 548 50 59 

 

info@eemlandwonen.nl 

www.eemlandwonen.nl 

 

 

Kamer van Koophandel: nr. 31015064 
 

 
 

  

mailto:info@eemlandwonen.nl
http://www.eemlandwonen.nl/


Eemland Wonen Jaarverslag 2012 

 
3 

INHOUDSOPGAVE 
 

Jaarverslag 2012 
 
1 VOORWOORD ..................................................................................................... 5 
2 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN  ................................................ 6 
3 ALGEMENE BESCHOUWINGEN .......................................................................... 11 
4 KENGETALLEN .................................................................................................. 13 
5 BEHEER EN VERHUUR ....................................................................................... 14 
6 VASTGOEDONTWIKKELING .............................................................................. 20 
7 HUISVESTING SENIOREN, GEHANDICAPTEN EN PERSONEN DIE ZORG EN 

BEGELEIDING BEHOEVEN ................................................................................. 24 
8 LEEFBAARHEID ................................................................................................ 25 
9 VERKOOP HUURWONINGEN ............................................................................. 26 
10 BETREKKEN VAN BEWONERS BIJ BELEID EN BEHEER ....................................... 27 
11 FINANCIEEL BELEID EN BEHEER ....................................................................... 28 
12 KLACHTENCOMMISSIE/COMMISSIE SOCIAAL FONDS ....................................... 36 
13 INTERNE ORGANISATIE ................................................................................... 37 
14 VERKLARING BESTEDING VAN MIDDELEN ........................................................ 39 
15 GECONSOLIDEERDE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING (X € 1.000) .... 41 
16 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2012 

(INDIRECTE METHODE X € 1.000) .................................................................... 44 
17 ALGEMENE TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS EN DE 

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING ......................................... 45 
18 TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE GECONSOLIDEERDE 

BALANS (X € 1.000) ......................................................................................... 62 
19 TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE GECONSOLIDEERDE 

WINST- EN VERLIESREKENING (X € 1.000) ...................................................... 70 
20  ENKELVOUDIGE JAARREKENING EEMLAND WONEN .......................................... 74 
21 OVERIGE INFORMATIE ..................................................................................... 79 
22 OVERIGE GEGEVENS ......................................................................................... 81 
23 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT .................... 82 
24 ORGANIGRAM (ULTIMO 2012) ......................................................................... 84 
 



Eemland Wonen Jaarverslag 2012 

 
4 



Eemland Wonen Jaarverslag 2012 

 
5 

1 Voorwoord 
 

Het voorliggende jaarverslag, over 2012, is omvangrijker dan ooit. De belangrijkste 

oorzaak voor deze toename van het volume is gelegen  in de nieuwe eisen die vanuit de 

accountancyrichtlijnen aan jaarverslagen worden gesteld. Bij een te omvangrijk 

jaarverslag dreigt het gevaar dat belangrijke informatie ondergesneeuwd wordt door 

informatie van meer algemene aard. Met het verslag in de structuur van voorgaande 

jaarverslagen te schrijven is getracht de lezer enig houvast te geven. 

 

De keuze voor een nieuwe structuur is ook uitgesteld omdat nog immer de Herzieningwet 

niet definitief is. Bij het schrijven van dit verslag verkeerde deze wet in de fase dat de 

minister aankondigde een aantal novellen er aan toe te voegen, voordat de Eerste Kamer 

zich er over buigt. 

 

Het jaarverslag verschijnt uitsluitend digitaal op www.eemlandwonen.nl. Alleen voor het 

Centraal Fonds Volkshuisvesting, het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw zijn gedrukte versies 

gemaakt. 

 

Mocht de lezer vragen hebben na  lezing van het verslag, dan kunnen deze aan mij 

worden voorgelegd. Ik zal ze alsdan zo spoedig mogelijk beantwoorden. 

 

 

 
 

drs. H. van der Velden 

directeur 

 

 

Op de voorpagina van dit jaarverslag staat een foto van de Griekse godin Pallas Athena, 

godin van de wijsheid. Eemland Wonen luistert voortdurend naar haar adviezen. 
 

http://www.eemlandwonen.nl/
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2 Bericht van de Raad van Commissarissen  
 

Hierbij bieden wij u de door de directeur van Eemland Wonen opgemaakte jaarverslag 

over 2012 aan. Dit omvat de winst- en verliesrekening, de balans, de daarbij behorende 

toelichting, alsmede het volkshuisvestelijk verslag over het afgelopen boekjaar. 

 

De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende 

verklaring  (pagina 83). 

 

Wij stellen de stukken vast overeenkomstig artikel 12 lid 5 van de statuten van stichting 

Eemland Wonen.  

 

De Raad van Commissarissen adviseert de directeur, gevraagd en ongevraagd. In 2012 

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. 

Jaarlijks vindt een gesprek plaats tussen de controller en de Raad van Commissarissen. 

Tijdens dit gesprek heeft de controller de gelegenheid onafhankelijk van de directeur aan 

te geven hoe hij aankijkt tegen de wijze waarop binnen de organisatie omgegaan wordt 

met interne controleprocedures, risicobeheersing en integriteit en andere aspecten die hij 

vanuit zijn functie als controller van belang acht. Tijdens het afgelopen gesprek zijn een 

aantal aandachtspunten de revue gepasseerd, die echter geen aanleiding gaven tot 

bijzondere acties. Wel hebben zij bijgedragen tot de verdere meningsvorming van de 

Raad van Commissarissen met betrekking tot de gang van zaken bij Eemland Wonen.  

 

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. 

 

De Raad en de directie hebben uitvoerig stilgestaan bij de Code. Eemland Wonen wijkt 

van een aantal aanbevelingen af, op de titel “pas toe of leg uit”: 

- De directeur van Eemland Wonen wordt niet voor een periode van maximaal vier jaar 

benoemd. De huidige arbeidsrechtelijke verhoudingen bieden de Raad voldoende 

flexibiliteit om te allen tijde een nieuwe positie in te nemen. 

- Een voormalig bestuurder dan wel voormalig werknemer van Eemland Wonen kan 

benoemd worden tot lid van de Raad, ongeacht de lengte van de voorafgaande 

periode tussen beide functies. Hetzelfde geldt voor huurders van een woning van 

Eemland Wonen. De Raad ziet hierin geen (potentiële) belangenverstrengeling.  
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- Voor wat betreft het overleg met stakeholders is de Raad van mening dat de in de 

Code geformuleerde principes te dwingend zijn. Eemland Wonen voert wel degelijk 

met hen overleg, doch frequentie en agenda worden naar bevind van zaken 

vastgesteld.  

- Visitatie wordt door Eemland Wonen als een mogelijk inzetbaar instrument 

beschouwd, ter verbetering van zowel interne als externe processen. De keuze van 

het moment ervan wordt door Eemland Wonen zelf bepaald. 

 

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 en zijn Financiële Commissie. 

 

Remuneratierapport 

De heer Van der Velden ontving in 2012 een beloning van € 159.875,-  alsmede een 

vaste onkostenvergoeding van € 1.938,- per jaar; één en ander is mede gebaseerd op de 

adviesregeling van de commissie Izeboud. Naast de algemene pensioenvoorziening van 

Eemland Wonen ontvangt de directeur een aanvullend pensioen. Dit aanvullend pensioen 

is onderdeel van het hierboven vermelde brutosalaris. 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,- per maand.  

De beloning van de directeur is voor wat betreft hoogte zodanig dat gekwalificeerde 

directeuren kunnen worden behouden en aangetrokken. In 2012 heeft de Raad van 

Commissarissen deze beloning opnieuw beoordeeld in het licht van vigerende 

regelgeving. Er zijn geen wijzigingen aangebracht, anders dan overeenkomstig de cao 

voor woningcorporaties. 

 

Een terugblik op 2012 
 

Op de jaarlijkse zelfevaluatieve bijeenkomst besprak de Raad van Commissarissen (RvC)  

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 relaties met stakeholders werden door Eemland Wonen naar behoren vervuld.  

 

Met de directeur van adviesbureau BOAG werd uitvoerig van gedachten gewisseld over 

het thema Wonen en Zorg. 

 

De Raad overlegde met het voltallige college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Baarn, in aanwezigheid van de directeur. 

 

De Raad overlegde met het bestuur van de Huurdersraad, in aanwezigheid van de 

directeur. 
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De Raad legde een werkbezoek af bij een project van corporatie Lefier te Borger, met als 

thema: energieleverende woningen (Ecocredo). 

 

De Raad kwam in 2012 zeven keer bijeen en besprak met de directeur onder meer de 

navolgende onderwerpen/documenten: 

- het solvabiliteitsoordeel van het CFV, over 2011 

- treasuryjaarplan 2012 

- managementletter PWC, 2011 

- verkoop woningen 

- het speerpunt zorg 

- integriteitsbeleid 

- continuïteitsoordeel CFV 

- projectenoverzicht 

- huurbeleid  

- beslisdocument Eemhof 

- jaarverslag 2012 

- begroting 2013 

- interimcontrole PWC 

- benchmarking CFV 

- oordeelsbrief BZK 2011 

- positie WSW. 

 

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. 

 

De Raad van Commissarissen bestond in de eerste helft van 2012 uit zes leden die voor 

een periode van vier jaar worden benoemd. Vanaf 1 juni bestond de Raad uit vijf leden. 

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 2012 werden ontvangen. De totale 

honorering bedroeg  € 33.596,-.  De selectie van de leden is gebaseerd op een 

profielschets. 

 

Ultimo 2012 bestond de Raad uit de volgende leden: 

 De heer mr. drs. Th.E.M. Wijte, voorzitter (€ 7.753,-) 

Geboortedatum: 14 november 1947 

Benoemd tot 1 november 2014 

 Beroep: voorzitter vereniging katholieke onderwijsbesturen. 

 De heer P.J. Möhlmann, vicevoorzitter (€ 7.491,-)  

Geboortedatum: 7 september 1947 

Benoemd tot 1 juni 2017 

Benoemd op voordracht van het bestuur van de Huurdersraad. 

Beroep: burgemeester te Oostzaan.  

 De heer A.J. Pieterse (€ 4.962,-) 

Geboortedatum: 3 februari 1937 

Benoemd tot 1 juni 2018 

Benoemd op voordracht van het bestuur van de Huurdersraad. 

 Mevrouw drs. R.C.M. Stadhouders (€ 5.460,-)  

Geboortedatum: 1 juni 1960 

Benoemd tot 27 juni 2013 

Beroep: eigenaar Stadhouders Onderzoek Tekst en Advies 

 De heer drs. P.M.L. Acda (€ 5.815,-) 

Geboortedatum: 5 maart 1948 

Benoemd tot 1 juni 2015 

 Voormalig accountmanager Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).  

De herbenoemingen vonden plaats in de RvC-bijeenkomst van 25 mei 2012. 
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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 

november 2001 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 

er geen transacties plaatsgevonden waarbij sprake was van mogelijke tegenstrijdige 

belangen. 

 

De Raad heeft in 2012 éénmaal 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 2012 60 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 treasurycommissie. Hierin is als gast aanwezig 

de heer Acda, lid Raad van Commissarissen. Deze commissie adviseert het bestuur en de 

Raad inzake treasury, investeringen en kwesties van meer algemeen financiële aard. De 

commissie kwam in 2012 vier keer bijeen. 

De Raad ontving in 2012 de accountant, met wie werd gesproken over Eemland Wonen, 

in breed perspectief. De accountant wordt benoemd door de Raad van Commissarissen. 

De treasurycommissie en de directeur brengen daarbij een advies uit aan de Raad van 

Commissarissen.  

 

De externe accountant woont als gast de vergadering van de Raad van Commissarissen 

bij waarin over de vaststelling van de jaarrekening wordt besloten. De externe 

accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening 

(het accountantsverslag) gelijkelijk aan de directeur en de Raad van Commissarissen. 

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.  

 

Geen enkel lid van de Raad van Commissarissen ontvangt een vergoeding die gekoppeld 

is aan de financiële prestaties van Eemland Wonen. 

 

 

Baarn, 24 mei 2013 

 

Raad van Commissarissen 
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mr. drs. Th.E.M. 

Wijte 

voorzitter 

 

P.J. Möhlmann 

vicevoorzitter 

  

A.J. Pieterse 

lid 

 

drs. R.C.M. 

Stadhouders 

lid 

  

     

drs. P.M.L. Acda 

lid 

    

 

http://www.eemlandwonen.nl/item/545&width=800&maxheight=800
http://www.eemlandwonen.nl/item/543&width=800&maxheight=800
http://www.eemlandwonen.nl/item/542&width=800&maxheight=800
http://www.eemlandwonen.nl/item/541&width=800&maxheight=800
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3 Algemene beschouwingen 
 

De bakens zijn in de sector volkshuisvesting in 2012 verder verzet. De komst van het 

kabinet-Rutte II wekte verwachtingen; wat betekent een combinatie van sociaal- 

democraten en liberalen voor woningcorporaties? Zal de route die in de concept 

Herzieningswet wordt uitgestippeld, daadwerkelijk worden ingezet? De hoofdlijnen van 

het regeerakkoord zijn in niet mis te verstane bewoordingen opgesteld. De sector dient 

jaarlijks € 2 miljard op te halen (de verhuurdersheffing), die op de huurders verhaald 

kunnen worden. Daarnaast was de toonzetting duidelijk: de controle op corporaties wordt 

aangescherpt, door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV, als Zelfstandig 

Bestuursorgaan), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW, een particuliere 

stichting) en het ministerie van Binnenlandse Zaken2 (BZK). Het WSW borgt leningen die 

corporaties sluiten, indien zij een minimale operationele kasstroom garanderen. De 

waarde hiervan valt of staat bij de achtervangposities die gemeenten en het Rijk hierbij 

innemen. In een recent rapport van de commissie Hoekstra (in opdracht van de minister 

opgesteld) wordt de functionaliteit van deze driehoek (CFV,WSW en BZK) voor wat 

betreft een sluitend geheel van checks and balances in de sector, niet optimaal genoemd. 

 

Ultimo 2012 was de Herzieningswet nog niet de Eerste Kamer gepasseerd. Verwacht 

wordt dat een belangrijk aantal regelingen niet vóór 2014 operationeel zal zijn. Dit is 

voor de rol die corporaties willen (mogen?) vervullen voor huurders met een inkomen 

boven de € 34.000,-, beperkend. In elk geval borgt het WSW geen enkel onroerend goed 

dat de classificatie niet-DAEB heeft (Diensten van Algemeen Economisch Belang, een 

EU-begrip). 

 

Als reactie op de heffing kondigde het WSW een algehele opheffing aan van de borgingen 

die voor 2014 zijn afgegeven. Ook deze positie droeg bij aan het neerwaarts bijstellen 

van investeringsprogramma’s van corporaties. De weerslag hiervan op de bouwsector is 

aanzienlijk. 

 

De Herzieningswet stuurt aan op een nauwere samenwerking tussen gemeenten en 

corporaties. Voor Eemland Wonen betekent dit voortzetting en intensivering van de 

contacten. Afgesproken is dat de gemeente Baarn meer bij de totstandkoming van het 

Ondernemingsplan (OP) wordt betrokken. Dit OP heeft een horizon tot 2018, het jaar 

waarin de afspraken met het CFV, opgesteld ten gevolge van een B2-oordeel, expireren. 

Deze afspraken betekenen een substantiële vermindering van het 

investeringsprogramma, een verlaging van de beheerskosten,  een versobering van de 

onderhoudskosten en een aangescherpt huurbeleid. 

 

Het jaar 2012 kan worden getypeerd als het jaar waarin corporaties sterk op de rem zijn 

gaan staan. Kon men er voorheen op vertrouwen dat indien de geprognosticeerde 

kasstromen niet onder een uit te rekenen bedrag kwamen, leningen door/via het WSW 

werden geborgd; thans zijn de onzekerheden hieromtrent vergroot. En ook het oordeel 

van het CFV over het (volkshuisvestelijk) vermogen is bepaald niet voorspelbaar. Dit 

besef heeft in het achterliggende jaar de ondernemersdrift van corporaties flink 

getemperd. 

 

Dit is des te betreurenswaardiger omdat 2012 een ‘oogstjaar’ was, nietop lokaal niveau 

door verkiezingen beïnvloed; in 2013 zullen de komende gemeenteraadsverkiezingen in 

2014 vermoedelijk bestuurders behoedzamer maken. 

 

Het jaarverslag 2012 laat een vermogensgroei zien, die voor een belangrijk deel toe te 

schrijven is aan het plan van aanpak ten gevolge van het B2-oordeel.  

 

  

                                            
2 Volledig: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
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Met veel omvangrijke projecten is in 2012 gestart, zowel in Baarn als in Hilversum en 

Bunschoten. Sturen op kasstromen en liquiditeiten zijn hierbij onmisbaar, zeker in een 

periode waarin zekerheden wankelen. Per saldo staat Eemland Wonen er ultimo 2012 

financieel gezond bij, klaar om de investeringspiek in 2013 te realiseren. 
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4 Kengetallen 
 

 2012 2011 2010 

Vastgoed    

Sociale huurwoningen 2452 2510 2534 

Overige woongelegenheden 58 58 58 

Maatschappelijk vastgoed 3 3 2 

Totaal aantal DAEB-eenheden 2513 2571 2594 

    

Vrijsectorwoningen 37 27 27 

Commercieel vastgoed 22 21 10 

Garages en carports 131 135 133 

Totaal aantal niet-DAEB eenheden 190 183 170 

    

Volkshuisvestelijke gegevens    

Mutatiegraad 6,50% 8,00% 7,80% 

Gemiddelde huurprijs per woning (DAEB)   423,00   409,00   404,00 

Huur in % van maximaal toegestane huur3 60% 67% 67% 

Huurderving (in % van de huur) 1,60% 3,20% 0,90% 

Huurachterstand (in % van de huur) 0,70% 0,56% 0,56% 

    

Financiële gegevens    

Interest-dekkingsratio (ICR) 2,00  1,73  1,36  

Loan-to-value 53,58% 55,06% 46,87% 

Solvabiliteit 45,62% 43,86% 50,62% 

Investerings-/financieringsratio 131% 211% 110% 

Netto operationele kasstroom 1.434 2.251 1.085 

Netto kasstroom -/- aflossingsfictie -342 756 -381 

Rentabiliteit eigen vermogen 23,63% -13,46% 5,10% 

Gemiddeld renteniveau leningen 3,99% 4,07% 4,07% 

Gemiddelde netto bedrijfslasten per 

woning 

    1.566     1.581    1.634 

    

Waarde vastgoed, vermogen en leningen 

Bedrijfswaarde per woning (excl. 

rentabiliteitswaardecorrectie) 

  57.866   49.397   50.035 

WOZ-waarde per huurwoning 206.762  208.452  210.325 

Eigen vermogen per woning   33.536 26.609   31.568 

Nominale waarde langlopende leningen per 

woning 

 30.329   26.902 26.176 

    

Personeelsbezetting    

Aantal medewerkers 27 29 31 

Aantal fte's 23,6 25,7 28,1 

Ziekteverzuim 4,8 4,3 3,2 

 

  
                                            
3 In 2012 wordt de maximaal toegestane huur bepaald inclusief  ‘Donnerpunten’. 
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5 Beheer en verhuur 
 

Huurbeleid 
 

Een al eerder aangekondigd novum (2010/2011) door de vorige bewindspersoon, 

minister J.H. Donner – een inkomensafhankelijke huurverhoging  per 1 juli – liep ook 

onder leiding van zijn ambtsopvolgster, minister L. Spies in 2012 schipbreuk op. Haar  

wetsvoorstel behelsde de mogelijkheid om huishoudens met een inkomen boven 

€ 43.000,- (peiljaar 2010) een extra huurverhoging van 5% aan te zeggen. Eemland 

Wonen was voornemens van deze mogelijkheid gebruik te maken. Dat is niet gebeurd 

om verschillende redenen. De Huurdersraad van Eemland Wonen gaf een negatief 

advies. Bovendien lukte het de minister niet om tijdig haar voornemen in het Staatsblad 

te publiceren. De rechtbank oordeelde dat de minister er verkeerd aan had gedaan om 

de Belastingdienst aan de toegelaten instellingen de adressen van die huishoudens te 

laten verstrekken die in 2010 een inkomen hadden van € 43.000,- of meer.  

Al met al heeft Eemland Wonen besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot 

deze extra huurverhoging. 

 

Het maximaal toegestane percentage van de huurverhoging per 1 juli was 2,3%. 

Eemland Wonen heeft dit percentage overgenomen voor alle woningen, uitgezonderd 

woningen waarvan al langer bekend is dat zij op de nominatie staan om gesloopt te 

worden. Daarvoor werd een huurverhoging van 1,15% doorberekend. De huurders van 

woningen waarvan al vastgesteld was wanneer zij hun woning zouden moeten verlaten in 

verband met ingrijpende renovatie kregen geen huurverhoging aangezegd. 

 

Mede omdat het huurprijsbeleid van het Rijk in het kader van de jaarlijkse 

huuraanpassing per 1 juli geen mogelijkheid meer biedt te differentiëren in het 

huurverhogingspercentage, werd bij nieuwe verhuur van woningen de door Eemland 

Wonen vastgestelde ‘streefhuurprijs’ gevraagd.  

 

In 2012 is een nieuw huurprijsbeleid vastgesteld. Dit omdat de signalen uit “Den Haag” 

over financiële bijdragen door woningcorporaties ter leniging van het tekort van het Rijk 

en om de omvangrijpe verliezen van enkele corporaties op te vangen zodanig ernstige 

vormen aannamen dat duidelijk werd dat de huurinkomsten van Eemland Wonen in de 

komende jaren fors verhoogd moeten worden. 

 

De grondgedachte van het huurprijsbeleid is dat de huurders een huurprijs ‘naar 

vermogen’ betalen. Een tweede uitgangspunt in de bepaling van de huurprijzen zijn de 

woonlasten, zijnde de optelsom van huurprijs en de kosten van het energieverbruik. Het 

vernieuwde huurprijsbeleid van Eemland Wonen sluit aan bij de systematiek van de 

regels van de huurtoeslag. Woningen die (opnieuw) worden verhuurd in de sociale 

huursector hebben in beginsel een huurprijs die ligt op hetzelfde niveau als de 

zogenoemde aftoppingsgrenzen die gelden in de systematiek van de huurtoeslag indien 

het aantal woningwaarderingspunten daarvoor de ruimte biedt (de ‘streefhuur’). Voor het 

overgrote deel van de woningen in de voorraad betekent dit dat de streefhuur, zijnde een 

aftoppingsgrens, hoger ligt dan de actuele huurprijs. De streefhuur kan worden verlaagd 

afhankelijk van het type en de grootte van de woning. De derde correctiefactor is de 

mate waarin energiebesparende voorzieningen zijn aangebracht in de woning. Daardoor 

is een uitgebalanceerd huurprijzenstelsel ontwikkeld dat rekening houdt met de twee 

grootste kostenposten van het wonen: huurprijs en gasverbruik. 

 

 

 

 

 
 
Huurovereenkomsten 
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In 2012 ontving Eemland Wonen 223 huuropzeggingen. Daarvan waren 41 van huurders 

die een woning huurden op basis van de Leegstandswet. Bij 20 huuropzeggingen was de 

reden van opzegging het overlijden van de huurder. 

 

Er werden 163 huurovereenkomsten afgesloten, waarvan dertien overeenkomsten voor 

bepaalde duur; dit op basis van de Leegstandswet.  

 

De huurprijzen in de afgesloten overeenkomsten waren als volgt verdeeld: 

 

 Huurprijs4 

 

2012 

 Goedkoop5  

 Betaalbaar  

 Duur  

 Vrije sector  

44 

68 

44 

7 

 Totaal 163 

 

In het toewijzingsbeleid van de gemeente Baarn golden in 2012 voor woningen met een 

netto huurprijs boven € 524,37 en boven € 561,98 per maand minimum 

inkomensgrenzen voor respectievelijk één- en tweepersoonshuishoudens en voor drie- en 

meerpersoonshuishoudens. Voor woningen met een netto huurprijs boven € 664,66 

golden geen toewijzingsregels. 

 

Toetsingsinkomen kandidaat huurders 
 

Indien kandidaat huurders in 2012 een inkomen lager dan € 34.085,- hadden (het  

‘toetsingsinkomen’), dan werd door de Rijksoverheid het passend geacht dat deze 

huurders een woning huurden in de sociale huursector. Alle kandidaat-huurders die een 

woning van een toegelaten instelling wilden huren met een huurprijs lager dan € 664,66 

waren daarom gehouden een inkomensverklaring te overleggen. 

De toegelaten instellingen hebben in enig jaar straffeloos de ruimte om maximaal 10% 

van het aantal afgesloten huurovereenkomsten voor woningen in de sociale huursector af 

te sluiten met huurders die een inkomen hebben dat boven het toetsingsinkomen ligt. 

Eemland Wonen heeft bewust gebruik gemaakt van de ‘10%-ruimte’ omdat zij van 

oordeel is dat ook huishoudens die een wat hoger inkomen hebben dan € 34.085,- in de 

gelegenheid gesteld moeten worden om een sociale huurwoning te betrekken, zeker 

gelet op de schaarste van betaalbare woningen. 

 

Voor Eemland Wonen werkte deze regeling als volgt uit: 

 

Aantal inkomens < 34.085,- 137 90% 

Aantal inkomens > 34.085,- 10 7% 

Niet correct/onvolledig 5 3% 

Aantal verhuurde eenheden 152 100% 

 

                                            
4  Prijzen per 1 juli 2012. 
5 In het Besluit beheer sociale huursector worden de huurklassen gedefinieerd: goedkoop: woningen met een 

nettohuur van minder dan € 366,37; duur: nettohuur hoger dan € 524,37 (eenpersoons en tweepersoons) en 
€ 561,98 (meerpersoons); betaalbaar: tussen goedkoop en duur; vrije sector: hoger dan € 664,66 (prijspeil 
2012). 
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De uitsplitsing van kandidaat-huurders die een inkomen hadden boven het 

toetsingsinkomen: 

- met volkshuisvestelijke urgentie: één; 

- met een overige vorm van urgentie: twee; 

- overige huishoudens gereageerd hebbend op advertentie zonder inkomenseis: 

zeven.  

 

Betalingsachterstanden 
 

De betalingsachterstand van de zittende huurders van Eemland Wonen bedroeg op 31 

december 2012 € 62.211,-. De vordering op vertrokken huurders bedroeg op deze datum 

€ 32.963,-. De totale betalingsachterstand bedroeg op 31 december 2012 dus € 95.174,-. 

Dat is 0,70% van de jaarhuur, zijnde € 13.623.000,-.    

 

 
 

Per 31 december 2012 waren voor wat betreft woonruimten tien zaken in behandeling bij 

een incassobureau en zeventien zaken bij de deurwaarder. Het ging hierbij om een totale 

vordering van € 39.624,-. Met 97 huurders liepen betaalafspraken tot een totaalbedrag 

van € 51.071,-. 

 

Het ultimum remedium bij huurachterstand – woningontruiming – vond elf keer plaats, 

terwijl er in 25 gevallen van huurachterstand vonnis tot ontruiming werd toegewezen 

door de rechter.  

 

Leegstand 
 

De huurderving als gevolg van leegstand van zowel woningen als van bedrijfsruimten 

bedroeg in 2012 € 222.976,-. Dit is 1,6% van de jaarhuur. In de tabel op pagina 18 is de 

huurderving als gevolg van leegstand onderverdeeld naar diverse leegstandsredenen. 

 

 

 

 

 
 

 



Eemland Wonen Jaarverslag 2012 

 
17 

 
 

1. Frictieleegstand: leegstand als gevolg van het administratief en/of organisatorisch 

niet aansluitend kunnen verhuren op de dag nadat de huur van de woning is 

opgezegd of nadat de nieuwbouwwoning is opgeleverd door de bouwer aan Eemland 

Wonen. 

2. Mutatieonderhoud: leegstand die veroorzaakt wordt doordat de woning, nadat hij leeg 

is opgeleverd aan de opzichter, technisch nog niet in orde is bevonden door de 

opzichter om het huurcontract met de nieuwe huurder te tekenen. 

3. Groot mutatieonderhoud en leegstand als gevolg van planmatig onderhoud: leegstand 

als gevolg van het uiterlijk op de dag van de eindinspectie plaatsen van de woning in 

de categorie groot mutatieonderhoud, dan wel dat de woning leeg blijft na de dag van 

huuropzegging, omdat dit gewenst is in het kader van een planmatig 

onderhoudsproject. 

4. Weigeringen: leegstand vanaf het moment dat een geselecteerde kandidaat de 

woning geweigerd heeft te huren.  

5. Projecten: het betreft woningen die onderdeel uitmaken van 

herstructureringsplannen. 

6. Leegstand van te verkopen woningen: de periode tussen de huuropzegging en de 

notariële overdracht van een woning die het label ‘te verkopen’ heeft. Vanaf 2012 

wordt er geen huur toegerekend aan woningen op het moment dat zij te koop zijn 

aangeboden. 

7. Diversen. 

 

Vastgoedbeheer 
 

Aan onderhoudswerkzaamheden is in het jaar 2012 € 3.181.100,- uitgegeven. Deze 

uitgaven komen geheel ten laste van de exploitatie 2012. Administratief wordt 

onderscheid gemaakt tussen dagelijks-, klein mutatieonderhoud en groot 

mutatieonderhoud enerzijds en planmatig onderhoud anderzijds. 

 

Toelichting op de verschillen tussen realisatie en begroting: 

 2012 2011 2012 

 Realisatie Begroting Verschil Realisatie Gemiddeld 

per VHE 

Dagelijks onderhoud 770.253 632.605 (137.648) 882.760           298  

Klein mutatieonderhoud 286.452 230.038 (56.414) 352.582 2.466 

Groot mutatieonderhoud 663.425 644.107 (19.318) 976.703       23.255 

Planmatig onderhoud  
(inclusief contracten) 

1.361.674 

 

1.194.502 

 

(167.172) 

 

1.431.515 

 

          483 

Bijdrage VvE 99.296 104.537 5.241 94.225  

Totaal onderhoud 3.181.100 2.805.789 (375.311) 3.737.785  
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Dagelijks onderhoud 

Er is in 2012 een ruime overschrijding (22%) van € 137.648,- binnen het dagelijks 

onderhoud. Omdat de gemiddelde kosten per opdracht lager zijn dan begroot, is de 

aanzienlijke stijging van het aantal opdrachten ten opzichte van het geprognosticeerde 

aantal de oorzaak van de overschrijding van het budget. 
 

Klein mutatieonderhoud 

De overschrijding van € 56.414,- binnen het klein mutatieonderhoud in 2012 is fors. Dit 

wordt niet veroorzaakt door het  aantal ‘kleine mutaties’. Dit ligt 23% lager dan de 

verwachting. De gemiddelde kosten per mutatie zijn fors hoger (€ 1.160,-) dan begroot. 

De kosten van 39 mutaties liggen ruim boven het gemiddelde bedrag van € 1.855,-. 

Door deze zogenaamde “duurdere mutaties” wordt het budget klein mutatieonderhoud 

overschreden.   
 

Groot mutatieonderhoud 

Er is in 2012 aan 24 woningen groot mutatieonderhoud uitgevoerd, de kosten van groot 

mutatieonderhoud zijn 3% hoger dan begroot. De gemiddeld hoge kosten per mutatie 

worden voor een deel verklaard door  twee uitschieters met een gemiddeld kostenniveau 

van € 52.000,-. De gemiddelde huursprong van deze twee woningen is € 335,- per 

maand. 

De strikte budgetbewaking heeft erin geresulteerd dat het aantal ‘groot mutaties’ lager is 

dan begroot. Een aantal ‘groot mutatie woningen’, die niet in het reguliere 

verkoopcontingent waren opgenomen, is dan ook verkocht.  
 

  Aantal opdrachten Gemiddelde kosten/opdracht 

  2012 2011 2012 2011 

Dagelijks onderhoud 3.045 2.963 253 298 

Klein mutatieonderhoud 95 143 3.015 2.466 

Groot mutatieonderhoud 24 42 27.643 23.255 

 

Planmatig onderhoud (inclusief contracten en bijdrage VvE) 

In 2012 is er voor wat betreft het regulier planmatig onderhoud een  overschrijding(12%) 

ontstaan van € 161.931,- ten opzichte van de begroting van  € 1.299.039,-. Er is in totaal 

voor € 1.460.970,- gerealiseerd. 

  

In 2012 zijn in het kader van het planmatig onderhoud o.a. de volgende werkzaamheden 

uitgevoerd: 

- In het hele woningbezit zijn circa 195 cv-ketels, zowel individueel als projectmatig 

vervangen (circa € 352.737,-). 

- Het buitenschilderwerk en diverse bouwkundige werkzaamheden van de woningen 

in de complexen 141 en 211 (circa € 140.000,-). 

- Het vervangen van de asbesthoudende elementen in diverse complexen  

(circa € 54.000,-). 

- Het vervangen van keukenblokken in diverse complexen (circa  € 70.000,-). 

- Het renoveren van badkamers in diverse complexen (circa € 165.000,-). 

- Contractonderhoud bij diverse complexen onder andere centrale verwarming, 

mechanische ventilatie, liften en brandmeldinstallaties (circa  € 300.000,-). 

 

Drie begrote projecten zijn in 2012 niet uitgevoerd: 

1. Schilderwerk c.a. in samenhang met energetische maatregelen voor 65 

eengezinswoningen in de Bomenbuurt (€ 148.000,-). Dit project is doorgeschoven 

naar 2013. 

2. Het opplussen van gemeenschappelijke ruimten in het seniorencomplex aan de 

Bosstraat (€ 74.000,-): de uitvoering van deze werkzaamheden is op een laag pitje 

gezet. 
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3. Asbesthoudende dakbedekking vervangen aan 65 woningen aan de Lijsterbeslaan 

(€ 145.000,-): vanwege de overschrijding van het planmatig onderhoud in 2012 is 

project doorgeschoven. De noodzaak tot aanpak is meer gelegen in het feit dat het 

hier om asbesthoudende dakbedekking gaat, dan dat de dakbedekking volkomen 

‘op’ is. Deze sanering wordt in 2013 uitgevoerd. 

 

De paradox dat er een budgetoverschrijding is in het planmatig onderhoud van 

€ 162.000,- en drie projecten (begroot: € 367.000,-) niet zijn uitgevoerd, wordt als volgt 

verklaard. Er zijn werkzaamheden die bij een andere bedrijfsvoering planmatig 

uitgevoerd zouden worden. Veelal betreft het werkzaamheden die in bewoonde woningen 

worden uitgevoerd en welke niet uitgesteld, laat staan afgesteld, kunnen worden 

(bijvoorbeeld asbestverwijdering,  renovatie van sanitaire ruimten en keukens). Voorts is 

er sprake van een bepaald type cv-ketel dat in veel gevallen eerder dan 18 jaar 

vervangen moet worden. Met de desbetreffende fabrikant is een gereduceerde prijs bij 

ketelvervanging afgesproken. Om de kosten van het dagelijks onderhoud zuiver te 

houden zijn bovengenoemde kosten in 2012 ondergebracht bij planmatig onderhoud. In 

de MJOB vanaf 2013 wordt ieder jaar binnen planmatig onderhoud een bedrag van ruim 

€ 200.000,- opgenomen onder de noemer woontechnisch onderhoud (WTO).  
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6 Vastgoedontwikkeling 
 

In het eerste half jaar is de aandacht en inzet er vooral op gericht geweest om de 

omvangrijke opgave van nieuwbouw en renovatie in productie te brengen.  

Vergunningstrajecten, technische uitwerking, juridische en financiële monitoring en de 

aanbestedingen vroegen veel tijd en inzet.  

De procesgang bij gemeente Baarn heeft een aantal projecten vertraagd.  

Het maken van afspraken met de gemeente over het inhuren van extra capaciteit ten 

behoeve van het uitwerken en begeleiden van de planologische procedures is uiteindelijk 

niet gelukt.  

Gedurende de laatste vier maanden van 2012 was als gevolg van de B2-status van 

Eemland Wonen en het aangekondigde regeringsbeleid, de heroverweging van projecten 

een belangrijk onderwerp. Uiteindelijk zijn alle projecten waar nog geen juridisch 

commitment voor was aangegaan uitgesteld of afgeblazen. Een punt van zorg was de 

continuïteit van bouwpartners.  

In 2012 zijn twee projecten opgeleverd en vijf projecten in productie genomen. 

 

Baarn 
 

In april 2012 zijn negen eengezinswoningen aan de Kievitstraat opgeleverd. 

Voor het appartementencomplex de Zilvervloot (Piet Heinlaan) heeft in mei de 

grondoverdracht plaatsgevonden en is gestart met de bouw en de verkoop.  

De uitspraak van het bij de Raad van State ingediende bezwaar werd daarbij niet 

afgewacht, hetgeen een juiste beslissing bleek. Dit bezwaar werd in juni afgewezen. 

In eerste instantie werden aan de leden van de Woongroep Ouderen Baarn (WOB) 

veertien appartementen te koop aangeboden en veertien te huur (waarvan acht sociaal).  

Gezien de geringe belangstelling werd aan het eind van het jaar besloten het 29e 

appartement niet langer te reserveren als gemeenschappelijke ruimte voor de WOB.  

De gemeente wilde als gevolg hiervan de voorrangspositie van WOB-leden bij de 

toewijzing van de sociale huurwoningen alleen handhaven als er vier extra sociale 

huurappartementen zouden worden uitgegeven. Besloten is de overige zeventien 

appartementen zonder restrictie ten aanzien van leeftijd- of WOB-lidmaatschap zowel te 

koop als te huur (vrije sector) aan te bieden.  

 

De renovatiewerkzaamheden aan het casco van de Schaepmanlaanflats en de nieuwe 

woningen in de kappen, zijn na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure, gegund aan A3 

Hoogland. Voor dit project is A3 Hoogland een alliantie aangegaan met Vastbouw.  

De werkzaamheden binnen de woningen zijn in bouwteamverband op basis van een 

proefwoning begroot. In augustus is gestart met de meest westelijke flat.  

Al gauw bleek dat, in afwijking van de oorspronkelijke tekeningen, de bestaande 

woningen verschillend zijn uitgevoerd. In de verbouw zullen daarom alternatieve 

uitvoeringen toegepast worden, hetgeen extra - niet voorziene - kosten met zich mee zal 

brengen.  

Na toestemming van de gemeente om de eerst op te leveren flat te mogen splitsen, is 

verkoop van deze flat voorbereid. Om kasstroom-technische redenen is besloten de 

woningen niet met koopgarantkorting aan te bieden, zoals eerder de bedoeling was.  

Inmiddels wordt overleg gevoerd over verkoop aan een belegger welke de 

appartementen in de vrije sector kan verhuren. 

 

De in 2012 overeengekomen alternatieve planopzet voor de Vogelbuurt Midden omvat 

een aantal complexe woningtypen, hetgeen hoge bouwkosten met zich meebrengt.  

Met de aannemer is uitvoerig onderhandeld over bezuinigingen, duurzaamheid en de 

prijs. Het uiteindelijk benodigde budget is  in mei vastgesteld. Met de gemeente is een 

realisatieovereenkomst getekend. In oktober is gestart met de bouw. Om voor het eind 

van 2013 op te kunnen leveren wordt er in twee bouwstromen gewerkt.  

 

In de loop van het jaar is het ontwerp voor het gehele Parkgebouw afgerond en een 

huurcontract met Amaris Schoonoord getekend voor de zorgeenheden op de begane 



Eemland Wonen Jaarverslag 2012 

 
21 

grond. Door vertraging van de gemeentelijke procedures staat de geplande datum voor 

ingebruikname onder druk. Om deze toch te halen, is als onderdeel van de aanbesteding 

een boete voor te late oplevering opgenomen.  

In juli is de bouw aanbesteed. De laagste aanbesteder is afgewezen omdat hij van de 

aanbestedingsvoorwaarden was afgeweken. De één na laagste heeft gegund gekregen.  

De aanbestedingsprijs was substantieel beneden het budget.  

Begin oktober is gestart met de bouw. Naar inmiddels blijkt dient er om 

hoogteverschillen in de omliggende straten op te vangen, meer openbare ruimte 

heringericht te worden dan was begroot. Dit tezamen met extra kosten voor grondverzet, 

leidt tot een verhoging van de voorziene kosten. De planning is eind 2013 op te leveren. 

 

De eerste helft van het jaar is het programma voor het project Goeman Borgesiuslaan 

geoptimaliseerd. Door bij het ontwerpen rekening te houden met de 

duurzaamheidsmaatlat van Eemland Wonen, kreeg duurzaamheid in dit project extra 

aandacht. De bedoeling was het ontwerp met de (bouwteam) aannemer, adviseurs en 

onderaannemers volgens het zogenaamde “Leanmodel” uit te werken. 

De verwachting is dat door te werken volgens dit model tijd en kosten zijn te besparen.  

In het kader van de B2-status is besloten de uitvoering van dit project voorlopig op te 

schuiven naar 2018. 

 

Voor de Jan Steenlaan heeft het bureau Geesink Weusten Architecten een schetsontwerp 

uitgewerkt. Dit is aan de gemeente voorgelegd voor een principebesluit.  

Eind oktober heeft  de gemeenteraad hier een positief oordeel over gegeven.  

Voor gebruik van het woon-/zorggebouw zijn gesprekken met geïnteresseerden gevoerd.  

In het kader van de B2-status maatregelen is echter besloten de uitvoering van dit 

project ook op te schuiven naar 2018. 

 

Met een aantal partijen is onderhandeld over verkoop van de positie aan de Nieuw 

Baarnstraat. De bedoeling is dit in 2013 af te ronden. 

 

Soest 
 

Van der Wardt Ontwikkeling heeft voor het perceel aan de Ferdinand Huycklaan de 

planontwikkeling opgestart voor turnkey op te leveren gebouwen. Aangezien het 

kinderdagverblijf zich heeft teruggetrokken is voor dit deel van het plangebied nu een 

gezinsvervangend tehuis gepland.  

Het planconcept is aan de welstandcommissie voorgelegd. Gevraagde aanpassing en het 

verdere traject voor de omgevingsvergunning doen het project in de tijd opschuiven. 

Daarmee komt het tijdpad in lijn te liggen met de meerjarenbegroting van Eemland 

Wonen. Aan het einde van het jaar heeft ook de KAG-groep zich uit het project terug 

getrokken. Naar het zich laat aanzien wil een andere zorgaanbieder de grond kopen voor 

een eigen ontwikkeling. 

Over de reeds gedane investering zal tot start bouw rente vergoed worden door Van der 

Wardt. 

 

Eemnes 
 

Marktpartijen en gemeente Eemnes hebben overeenstemming bereikt over de 

bouwproductie en grondexploitatie van het gebied Eemnes Zuid. De resultaten hiervan 

passen niet in de inmiddels veranderde financiële vooruitzichten van Eemland Wonen.  

Na enkele intensieve onderhandelingsronden met Van der Wardt Ontwikkeling is 

overeenstemming bereikt over de condities waaronder Eemland Wonen zich uit dit 

project terugtrekt. Dit zal in 2013 contractueel worden afgewikkeld. 
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Met de woongroep Happy Home is het afgelopen jaar naar een aantal locaties gekeken 

voor een gezinsvervangend tehuis. Daarbij is het parkeerterrein bij winkelcentrum de 

Eemhof in beeld gekomen. Er is overeenstemming bereikt over het plan van eisen en de 

financiële condities met de beoogde ontwikkelaar. 

Voor dit project was er volgens de meerjarenbegroting van Eemland Wonen echter niet 

eerder financiële ruimte dan in 2016. Omdat de ontwikkelaar en de beoogde huurder 

eerder willen en (naar het zich laat aanzien) kunnen bouwen, heeft Eemland Wonen zich 

uit dit project teruggetrokken. 

 

Huizen 
 

In april kon een voor dit project moeizame periode worden afgesloten. De 

installatieadviseur en de architect zijn vervangen en inmiddels was een goede 

samenwerking ontstaan met Geesink Weusten Architecten, die tijdens de ontwerpfase 

ook het projectmanagement heeft verzorgd. In het ontwerp zijn vereenvoudigingen 

doorgevoerd, welke de gebruiksvriendelijkheid en architectonische uitstraling ten goede 

komen. In bouwteamverband is het ontwerp verder uitgewerkt. Met de toekomstige 

huurders en hun gebruikers is regelmatig overlegd over het ontwerp en de voortgang.  

Met de buren is overlegd over met name de materialisering van het gebouw.  

Het ontwerp is afgerond en vertaald in een bestek en de bouwvergunning is verleend. 

In oktober zijn het erfpachtcontract en de huurovereenkomst getekend en de 

contractonderhandelingen met de aannemer afgerond. De kostenprognose blijft binnen 

het budget. Begin 2013 wordt met de bouw gestart. 

 

Hilversum 
 

Begin juni is gestart met de nieuwbouw voor de woon-/zorgeenheden voor 

dementerende ouderen aan de Koninginneweg. Het geheel zal conform afspraak turnkey 

opgeleverd worden. Vanwege de specifieke eisen voor bewoning door dementerende 

ouderen, is meer begeleiding vanuit Eemland Wonen vereist dan bij turnkey gebruikelijk. 

 

Bunschoten 
 

De eerste tien eengezinswoningen in Rengerswetering zijn in juni opgeleverd. In mei 

2012 is gestart met de bouw van de volgende zes woningen. Deze worden half 2013 

opgeleverd. 

 

Projecten die in het kader van de B2-status en 
kabinetsbeleid zijn gestopt/uitgesteld 
 

Baarn 

- Ontwikkeling Goeman Borgesiuslaan 

- Herontwikkeling Nieuw Baarnstraat 

- Herstructurering/renovatie/vervanging bestaand bezit: 

 Jan Steenlaan  

 Troelstraatjes 

 Gaspark 

 Nolens-/Kuyperlaan 

 Kemphaantjes 

- Eventuele participatie gemeentewerf Baarn 

- Participatie/afname zorgappartementen aan de Ericastraat. 
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Eemnes 

- Zuidbuurt Eemnes 

- Gezinsvervangend huis voor “Samen Thuis”. 

 

Bunschoten  

- Turnkey op te leveren appartementen complex in Rengerswetering fase IV  

 

Amersfoort  

- Herontwikkeling bezit Liendertseweg  

- Gebiedsontwikkeling: gezinsvervangend huis + sociale huurwoningen aan de 

Soestdijkerweg 

 

Soest 

- Ouderenwoningen aan de Birkstraat 

- Gezinsvervangend huis Staringlaan. 
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7 Huisvesting senioren, gehandicapten en 

personen die zorg en begeleiding behoeven 
 

In het verslagjaar is gestart met de bouw van het appartementencomplex De Zilvervloot 

aan de Piet Heinlaan te Baarn. Vanaf het eerste moment van de planvorming was dit 

gebouw bedoeld voor de huisvesting van een derde 'Woongroep Ouderen Baarn'. De 

malaise op de (koop)woningmarkt gooide echter roet in het eten. In de loop van het jaar 

werd steeds duidelijker dat er geen 28 huurders en/of kopers zich aandienden om deze 

bedoeling te effectueren. Het concept in haar volle omvang is daarom losgelaten. Er zijn 

twaalf sociale huurwoningen beschikbaar voor een kleine woongroep. De overige 

woningen worden verhuurd in de vrije sector, waarbij – dankzij diezelfde malaise – ook 

uitdrukkelijk gemikt wordt op jongeren.  

 

De planvorming met de gemeente Baarn over een nieuw plan voor de realisatie van ruim 

20 seniorenwoningen en een kleinschalig zorgcomplex aan de Jan Steenlaan is in 2012 

voortgezet. Vanwege het oordeel van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting moest 

Eemland Wonen helaas de verdere planvorming in de koelkast zetten. 

 

In het verslagjaar vond de start van de bouw van onder andere tien 

rolstoeldoorgankelijke woningen en negentien woningen die rolstoeltoegankelijk zijn, in 

Vogelbuurt Midden plaats. Ook werd gestart met de bouw van het ‘Parkgebouw’  in de 

Vogelbuurt in de gemeente Baarn. In dit gebouw worden circa 31 ‘zorgwoningen’ en vier 

groepswoningen voor dementerende ouderen gerealiseerd.  

 

In de gemeente Hilversum werd gestart met de bouw van eveneens vier groepswoningen 

voor dementerende ouderen.  

 

In de gemeente Huizen stonden in 2012 alle seinen op groen voor de realisatie van een 

kleinschalig woonzorgcentrum voor dementerende ouderen. 

 

Voor alle drie projecten die bestemd zijn voor huisvesting van dementerende ouderen 

zijn langdurende huurovereenkomsten gesloten. 

 

Van een project in de gemeente Soest, dat zowel voorziet in huisvesting van 

dementerende ouderen als van jongeren met een verstandelijke beperking, werd in 2012 

duidelijk dat de beoogde huurder van de groepswoningen voor dementerende ouderen 

afziet van de huur van dat deel van het project.  
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8 Leefbaarheid 
 

Ter bevordering van de leefbaarheid in buurten en wijken waarin Eemland Wonen 

onroerend goed exploiteert, is een budget beschikbaar voor projecten en voor sociaal 

beheer. Hieronder wordt een aantal structurele posten genoemd die vanuit dit budget 

bekostigd worden. 

 

De helft van de salariskosten van de huismeesters is ten laste gebracht van de post 

leefbaarheid.  

 

In 2012 is het project ‘Buurtbemiddeling’ in de gemeente Baarn, waaraan Eemland 

Wonen financieel bijdraagt naar rato van het aantal woningen dat zij in eigendom heeft 

ten opzichte van het totaal aantal woningen in de gemeente, voortgezet.  

 

De werkzaamheden in het kader van sociaal beheer betreffen woning gebonden 

werkzaamheden en contacten met hulpverlenende instanties.  

De woning gebonden werkzaamheden hebben veelal betrekking op enkelvoudige sociale 

problematiek bij een huurder of tussen enkele huurders. De enkelvoudige overlastzaken 

worden veelal doorverwezen naar ‘Buurtbemiddeling’. In 2011 heeft Eemland Wonen 21 

zaken doorverwezen. Naast deze doorverwijzingen heeft Eemland Wonen 32 zaken zelf in 

behandeling genomen, omdat deze niet in aanmerking kwamen om door 

Buurtbemiddeling opgepakt te worden.  

 

De helft van bekostiging van de inzet van de GGD Midden-Nederland voor het project 

“bestrijding van extreme overlast in buurten” in de gemeente Baarn komt ten laste van 

het budget leefbaarheid. De gemeente financiert de andere helft in het kader van haar 

verantwoordelijkheid voor de openbare geestelijke gezondheidszorg. In het verslagjaar 

zijn zeventien nieuwe cases in dit overleg besproken, wat het totaal brengt op 168 cases 

sinds de start in 2002. 

 

Ten laste van leefbaarheid worden ook kosten genomen die normaliter als ‘servicekosten’ 

ten laste van huurders komen. Het betreft bijvoorbeeld het onderhoud van een 

gemeenschappelijke tuin bij een  complex die erg arbeidsintensief is. Om de kosten te 

reduceren is in 2012 met de bewoners van een aantal complexen overleg gevoerd over 

de herinrichting van deze gemeenschappelijke tuinen.  
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9 Verkoop huurwoningen 
 

Eemland Wonen heeft een aanzienlijk contingent te verkopen woningen.   

 

In 2012 zijn 25 woningen verkocht (begroot 20). Deze bevonden zich allen in de 

gemeente Baarn. Van dit aantal zijn 12 woningen verkocht op basis van Koopgarant met 

een totale bruto verkoopprijs van € 1.736.830,-. Ter vergelijking: in 2011 zijn 15 

woningen op basis van Koopgarant verkocht met een totale bruto verkoopprijs van 

€ 2.257.450,-.  

De gezamenlijke WOZ-waarde van de verkochte woningen bedroeg ruim € 5.400.000,-. 

De gemiddelde taxatiewaarde lag op bijna 85% van de WOZ-waarde. De gangbare 

gedachte dat de WOZ-waarde en de taxatiewaarde in hoge mate op elkaar aansluiten 

wordt in het geval van sociale huurwoningen in Baarn gelogenstraft.  

 

De bruto-opbrengst lag lager dan de taxatiewaarde en bedroeg € 4.600.000,-. 

Geschoond voor alle kosten die gepaard gingen met de verkoop bedroeg de netto-

opbrengst € 3.862.000,-. 

In de winst- en verliesrekening is het verkoopresultaat gecorrigeerd met de 

bedrijfswaarde van de verkochte woningen (pagina 70).  
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10 Betrekken van bewoners bij beleid en beheer 
 

In 2012 werd regulier vier keer overleg gevoerd tussen het bestuur van de Huurdersraad 

en de directie van Eemland Wonen. Er vond een extra vergadering plaats over het 

voornemen van het kabinet om toegelaten instellingen de mogelijkheid te bieden 

huurders met een huishoudinkomen van meer € 43.000,- een extra huurverhoging aan 

te zeggen per 1 juli van het verslagjaar.  

 

Er functioneren twee vaste bewonerscommissies in complexen gestapelde bouw. Met 

deze commissies wordt regulier twee keer per jaar overleg gevoerd. 

 

Omdat in één van deze complexen grootschalig onderhoud werd gepleegd en enkele 

extra voorzieningen zouden worden aangebracht, was er in 2012 maandelijks overleg 

met deze commissie. 

 

Er zijn bijeenkomsten gehouden over de herinrichting van gemeenschappelijke tuinen bij 

enkele complexen. 

 

Het blad Huurcontract werd in 2012 drie keer uitgebracht. 

 

Eemland Wonen heeft een website waarop diverse beleidsdocumenten voor de bewoners 

beschikbaar zijn. 

 

Het Sociaal plan vernieuwing Vogelbuurt, waarover in mei 2006 tussen het toenmalige 

bestuur van de Huurdersvereniging Baarnsch Belang en Eemland Wonen 

overeenstemming werd bereikt, is te beschouwen als het door de minister 

voorgeschreven reglement “Bijdrage in de verhuiskosten”. 

 

 
De huurdersraad met staand mw. L. Kranendonk (links), mw. M. Dijkstra (midden) en 

mw. L. Verbunt (rechts) en zittend dhr. G. van Paridon (links) en dhr. G. Horváth.  
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11 Financieel beleid en beheer 
 

Algemeen 
 

Eemland Wonen baseert het financieel beleid op de volgende parameters: 

- Een positief continuïteitsoordeel van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). 

- Voldoende interest-dekkingsratio (boven 1,25). 

- Een loan-to-value die onder de 75% blijft. 

- Voor projecteninvesteringen geldt dat de vereiste IRR (interne rentevoet) 

afhankelijk is van de maatschappelijke doelstelling van een project. 

- Voldoende investerings-/financieringsratio over een periode van vijf jaar. 

- Positieve kasstromen conform het WSW-kasmodel met een fictieve aflossing van de 

leningen van 2%. 

- Duration van de leningen is minimaal vijf jaar. 

 

In 2012 waren deze parameters als volgt: 

 

 Norm 2012 

CFV-continuïteitsoordeel A-oordeel B2-oordeel 

Interest-dekkingsratio (ICR) min. 1,25 2,0 

WSW positieve kasstromen positief 1.828 

Loan-to-value max. 75% 53,5% 

IRR (nieuw opgeleverde projecten)     

  Kievitstraat 2,99% 2,88% 

  Rengerswetering (Bunschoten)  2,99% 2,99% 

Investerings-/financieringsratio (5 jaar) (benodigd 

vreemd vermogen/investeringsbedrag) 

max. 50%  17% 

Duration leningen min. 5 10,27 

 

Continuïteitsoordeel Centraal Fonds Volkshuisvesting 

Op grond van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh) beoordeelt het Centraal Fonds 

Volkshuisvesting (CFV) jaarlijks de financiële positie van Eemland Wonen en brengt 

daarover advies uit aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 

2012 heeft Eemland Wonen van het CFV een B2-oordeel gekregen, hetgeen betekent dat 

de voorgenomen activiteiten de corporatie in korte tijd (binnen twee jaar) in gevaar 

brengen. Dit B2-oordeel voor Eemland Wonen wordt als volgt grafisch uitgebeeld: 

Op de toetsmomenten 2014 en 2016 is het verwachte volkshuisvestelijke vermogen van 

Eemland Wonen lager dan de ondergrens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Continuïteitsoordeel: B2 
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De vermogensdaling ten opzichte van het vermogen in de continuïteitstoets van 2011 

ontstaat vooral ten gevolge van een extra vermogensbeslag door hogere onrendabele 

toppen van nieuwbouwprojecten en de ingerekende verhuurdersheffing en 

saneringssteun. 

Eemland Wonen heeft een plan van aanpak opgesteld: 

- een nieuw huurbeleid (verwachte vermogensstijging van € 9.000.000,-); 

- een herschikking van projecten (verwachte vermogensstijging van € 15.300.000,- 

op 31-12-2013); 

- bezuiniging op beheerslasten (verwachte vermogensstijging € 2.600.000,-). 
 

Het CFV heeft bij de doorrekening van het verbeterplan laten weten dat Eemland Wonen naar 

verwachting bij een volgende toetsing op een A-oordeel zal uitkomen. 

 

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. Bij een interest- 

dekkingsratio van meer dan 1 voldoet Eemland Wonen aan deze norm. Een interest-

dekkingsratio van 1 of lager is voor Eemland Wonen onvoldoende. Dit betekent dat er 

een rendement van 0% op het eigen vermogen gerealiseerd wordt. Bovendien zou er dan 

geen ruimte zijn om aflossingen van leningen te betalen. Eemland Wonen hanteert een 

voor woningcorporaties algemeen aanvaarde interest-dekkingsratio van 1,25 als 

ondergrens. Met een waarde van 2,10 is in 2012 aan de norm voldaan. 

 

WSW positieve kasstromen 

Als Eemland Wonen voldoet aan de eisen van het WSW dan zal dit een 

faciliteringsvolume afgeven. Dit faciliteringsvolume bepaalt of Eemland Wonen, zonder 

nader onderzoek door het WSW, geld uit de markt kan halen dat geborgd wordt door het 

WSW.  

De belangrijkste norm van het WSW voor afgifte van faciliteringsvolume is een positieve 

operationele kasstroom (inclusief rentelasten) na fictieve aflossing van 2,0% van de 

leningenportefeuille per 1 januari van elk jaar. Voor 2012 is met een positieve (onder 

aftrek van de aflossingsfictie van € 1.800.000,-) aan deze WSW-norm voldaan. 

 

Loan-to-value 

Loan-to-value wordt bepaald door de rentedragende schuld te delen door de 

(bedrijfs)waarde 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 is in 2012 ruim aan voldaan. 

 

Interne rentevoet (IRR) 

De interne rentevoet (IRR) is de disconteringsvoet die benodigd is om de netto contante 

waarde van geprojecteerde kasstromen van een investering in vastgoed gelijk te laten 

zijn aan de stichtingskosten van de investering. Eemland Wonen maakt onderscheid in 

vier categorieën investeringen waarvoor de minimale IRR bepaald is. 

Voor het in 2012 opgeleverde nieuwbouwproject Rengerswetering in Bunschoten wordt 

de norm gehaald. Voor het project Kievitstraat wordt de minimaal benodigde IRR niet 

gehaald.  

 

Investerings-/financieringsratio 

De investerings-/financieringsratio geeft aan welk gedeelte van de investering extern 

moet worden gefinancierd. De investerings-/financieringsratio wordt berekend door de 

investering in de portefeuille af te zetten tegen de mutatie in de financiering. De mutatie 

in de financiering is het resultaat van de investeringen gedeeld door verkopen en 

operationele kasstromen. Van jaar tot jaar kan dit kengetal sterk fluctueren. Om deze 

fluctuaties te elimineren wordt er ook gekeken hoe de ratio zich ontwikkelt over periodes 

van vijf jaar. De investerings-/financieringsratio voor de periode 2013 - 2017 (uit de 

meerjarenbegroting 2012) bedraagt 17%. De norm is maximaal 50%.  
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Duration 

Rentegevoeligheid kan worden gemeten met de duration van de leningen. 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 2012  voldoet Eemland 

Wonen aan deze norm. 

 

Het jaarresultaat 2012 
 

In 2012 heeft Eemland Wonen een negatief jaarresultaat geboekt. Het jaarresultaat over 

2012 is -€ 2.535.000,- negatief (€ 18.189.000,- negatief over 2011 – na stelselwijziging, 

zie pagina 46). Voor 2012 was een resultaat van € 5.371.000,- negatief begroot. In 

onderstaande tabel wordt op hoofdlijnen een toelichting gegeven op de belangrijkste 

verschillen tussen het jaarresultaat volgens de jaarrekening en de begroting over 2012. 

Ook worden de verschillen tussen jaarrekening 2012 en jaarrekening 2011 toegelicht. 

 

x € 1.000,- 
 

Jaarrekening 
 

Begroting 
 

Jaarrekening 

  
2012 

 
2012 

 
2011 

    
na stelselwijziging 

       

Bedrijfsopbrengsten 
 

13.997 
 

14.558 
 

13.725 

Bedrijfslasten 
 

-7.940 
 

-7.508 
 

-8.600 

Financiële baten en lasten -3.124 
 

-3.808 
 

-3.070 

Jaarresultaat kernactiviteiten 2.933 

 

3.242 

 

2.055 

  
     Verkopen 

 
3.355 

 
3.067 

 
2.807 

Waardeveranderingen 
 

-7.534 
 

-12.097 
 

-23.437 

Afwaardering rekeningcourant BV -1.678 
 

0 
 

0 

Belastingen en resultaat 

deelnemingen 
389 

 
417 

 
386 

Jaarresulaat 
 

-2.535 

 

-5.371 

 

-18.189 

 

Het jaarresultaat van de activiteiten is € 309.000,- lager dan begroot en € 878.000,- 

hoger dan in het voorgaand boekjaar. 

 

Het grootste verschil tussen begroting 2012 en jaarrekening 2012 zit in de 

waardeverandering van de materiële vaste activa (MVA). Werd in de begroting 2012 

uitgegaan van een negatieve waardeverandering van € 12.097.000,-, in de jaarrekening 

bedraagt de totale waardeverandering € 7.535.000,- negatief. De belangrijkste oorzaken 

van dit verschil zijn: 

- Het niet meenemen van de verhuurdersheffing en het niet meenemen van de 

inkomensafhankelijke huurverhoging. De nieuwe verhuurdersheffing is weliswaar 

vastgoed gerelateerd maar nog geen wet en mag niet worden meegenomen in de 

bepaling van de waardeverandering MVA. De inkomensafhankelijke huurverhoging, 

die dient om de verhuurdersheffing te financieren. Indien de inkomensafhankelijke 

huurverhoging wel zou worden meegenomen en de verhuurdersheffing niet zou dit 

geen reëel beeld geven van de waarde van de MVA en het vermogen. 

- Gewijzigd huurbeleid van Eemland Wonen.  

- Verschuivingen in de projectportefeuille. 

- Bezuiniging op de beheerslasten. 

- De nieuwe RJ645 (herziene richtlijn 645 Toegelaten instellingen Volkshuisvesting) 

schrijft voor dat sommige waardeveranderingen (positieve herwaardering en positieve 

mutaties in de bedrijfswaarde (voor zover de bedrijfswaarde hoger is dan de 

waardering tegen historische kostprijs) direct zorgen voor een vermogensstijging en 

niet via de winst- en verliesrekening lopen. De vermogensverandering is daardoor 

niet gelijk aan het behaalde resultaat in de winst- en verliesrekening.  
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Daardoor is de waardeverandering inde winst- en verliesrekening negatief 

(-€ 7.535.000) en het jaarresultaat negatief (- € 2.535.000) terwijl het vermogen 

stijgt met € 16.568.000,-. 

 

De opbrengst uit verkopen is € 228.000,- hoger dan begroot en € 548.000,- hoger dan in 

2011. In de laatste maanden van 2012 zijn het overgrote deel van de 

verkopenopbrengsten gerealiseerd. In 2012 zijn 25 woningen verkocht tegen 22 

woningen in 2011. Voor 2012 waren 20 te verkopen woningen begroot. 

 

Balansposten per 31-12-2012 
 

De belangrijkste verschillen in de balans ten opzichte van de balans in de jaarrekening 

2011 zijn de volgende: 

 

  

Jaarrekening 
 

Begroting 
 

Jaarrekening 

  

2012 
 

2012 
 

2011 

  

    na stelselwijziging 

Materiële vaste activa 

 

162.080 
 

189.909 
 

135.669 

Eigen vermogen 

 

86.693 

 

76.505 

 

70.047 

Leningen 

 

88.820 

 

98.359 

 

74.740 

 

De belangrijkste reden voor verschillen bij de MVA en eigen vermogen ligt in de 

waardering van de MVA (zie vorige paragraaf). Ook de reden van de vermogensstijging van 

€ 16.568.000,- (ondanks een negatief bedrijfsresultaat van -€ 2.535.000,-) wordt toegelicht 

in de vorige paragraaf. De leningen zijn groter geworden ten gevolge van de 

investeringen. 

 

Solvabiliteit 

De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. 

Mede door de waardeveranderingen (en het niet meenemen van de verhuurdersheffing in 

de waardeveranderingen) is de solvabiliteit ten opzichte van 2011 gewijzigd van 43,9% 

in 2011 (na stelselwijziging) naar 45,6% in 2012. Indien de verhuurdersheffing en de 

inkomensafhankelijke huurverhoging wel zou zijn meegenomen in de waardering van de 

MVA zou de solvabiliteit in 2012 zijn uitgekomen op ± 40%. 

 

Effecten voorgenomen regeringsbeleid 

Eemland Wonen wordt in haar bedrijfsvoering geconfronteerd met diverse 

(voorgenomen) regeringsmaatregelen voor de gereguleerde huursector. Deze 

maatregelen betreffen onder meer de Wet verhuurdersheffing en een verruiming van het 

huurbeleid. Daarnaast wordt de sector geconfronteerd met een door het CFV opgelegde 

heffing voor saneringssteun. 

 

De voorgenomen verhuurdersheffing naar de kennis van heden loopt voor Eemland 

Wonen op naar € 2.853.000,- in 2017. Het aandeel in de saneringssteun bedraagt voor 

2013 € 587.000,-. Voor de jaren 2014 tot en met 2017 houdt Eemland Wonen rekening 

met een totale saneringssteun heffing van € 2.199.000,-. 

 

Om te blijven voldoen aan het financieel sturingskader heeft Eemland Wonen een beleid 

ingezet van huurinkomstenstijging, kostenbesparing en aanpassingen van de 

investeringen.  

 

De meeropbrengst aan huurinkomsten naar aanleiding van het nieuwe huurbeleid van 

Eemland Wonen zijn weergegeven in onderstaande tabel (x € 1.000,-). 

 

Meeropbrengsten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Huurbeleid Eemland Wonen 89 173 277 341 410 471 560 
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De kostenbesparing in 2013 wordt € 107.000,- voor personeelskosten en 

€ 78.000,- voor overige bedrijfskosten. 

 

De aanpassingen van investeringen kent twee onderdelen: 

- Afstel of uitstel van projecten. Hierdoor wordt tot ultimo 2017 voor een bedrag van  

€ 21.623.250,- minder geïnvesteerd. 

- Hogere aanvangshuren voor de bij de projecten te realiseren eenheden. De 

gemiddelde maandhuur van de tot 2017 te realiseren projecten stijgt van € 568,- 

per maand naar € 636,- per maand. 

 

Met deze maatregelen kan Eemland Wonen in financieel opzicht de gevolgen van de 

genoemde heffingen opvangen en verwacht zij blijvend te kunnen voldoen aan de 

kengetallen interest-dekkingsratio, loan-to-value en voldoende WSW-kasstromen 

(operationele kasstroom -/- 2% aflossingsfictie) en verwacht zij toegang te blijven 

houden tot de kapitaalmarkt. Eemland Wonen monitort de maatregelen.  

Eemland Wonen verwacht dat bovengenoemde kengetallen zich komende jaren als volgt 

ontwikkelen: 

 

Interne financiële 

maatstaven 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Interest-dekkingsratio 1,38 1,28 1,40 1,56 1,71 1,80 1,84 

Loan-to-value 55% 54% 53% 52% 51% 54% 52% 

WSW-kasstroom -609 -793 -105 707 1.362 1.676 2.101 

 

Hierbij wordt uitgegaan van een daling van de WOZ-waarde met 2% in 2013 en jaarlijks 

4% in 2014 tot en met 2017. 

 

Risicoanalyse  
 

De interne risicobeheersing en controlesystemen zijn ingericht om significante risico’s te 

beheersen en naleving van wet- en regelgeving te waarborgen.  

 

Projectontwikkelingsrisico 

In 2012 werden door Eemland Wonen projecten gerealiseerd. Dat betekent dat het 

projectrisico zich voornamelijk beperkt tot uitvoeringsrisico. Projectontwikkeling vindt 

plaats in vijf gedefinieerde fasen. Elke fase wordt afgesloten met een fasedocument dat 

door de directeur wordt goedgekeurd. Projectbesluiten worden goedgekeurd door de 

Raad van Commissarissen.  

In beginsel worden projecten aanbesteed.  

 

Verhuurrisico 

Hoewel ten opzichte van 2011 het gemiddeld aantal reacties op aangeboden woningen is 

afgenomen, kan nog steeds gezegd worden dat  Eemland Wonen in een sterke 

vastgoedmarkt opereert. Markttechnische leegstand komt nauwelijks voor. Wel heeft 

Eemland Wonen te maken met een leegstand ten gevolge van projectontwikkeling 

(opschuiven planning realisatie nieuwbouw) en leegstand ten gevolge van 

mutatieonderhoud. 

Teneinde veranderingen in de markt te volgen wordt de vraag naar bepaalde type 

woningen gevolgd via het woonruimteverdelingssysteem en met een uitgebreide 

monitoring. Een goede indicator van het portefeuille- en marktrisico is het gemiddelde 

aantal reacties  per mutatie. De grafiek op pagina 34 geeft een classificatie van het 

aantal reacties per mutatie. 
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Verkooprisico’s 

Het verkooprisico ontstaat als er koopwoningen gebouwd worden waarvoor geen markt is 

of als de verkoopverwachtingen van het bestaande bezit niet gerealiseerd worden en de 

organisatie voor zijn financiële continuïteit in belangrijke mate afhankelijk is geworden 

van verkoopopbrengsten. Voor Eemland Wonen is dit risico beperkt; Eemland Wonen 

bouwt relatief weinig koopwoningen en de verkopen van het bestaand bezit zijn in 2012, 

ondanks de moeilijke verkoopmarkt, meer dan gerealiseerd.  

 

Treasuryrisico 

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 de organisatie 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. Een financiële commissie adviseert het bestuur bij het formuleren en 

uitvoeren van het treasurybeleid. 

 

Renterisico 

Eemland Wonen hanteert twee definities van renterisico; het WSW-renterisico (het 

renterisico van de bestaande leningenportefeuille, beleggingen en derivaten) 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. Voor het WSW-renterisico is een bovengrens van 15% (van de 

restant hoofdsom van de leningen bij aanvang boekjaar) afgesproken.  

22% 

17% 

28% 

25% 

8% 

aantal reacties per woning in 2012 

< 10 reacties

10-25 reacties

25-50 reacties

50-100 reacties

100 en meer

12% 

8% 
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WSW-renterisicoprofiel 

Door monitoring van de investeringen is Eemland Wonen in staat om tijdig maatregelen 

te treffen om het WSW-renterisico te beperken. Uit de onderstaande figuur blijkt dat 

Eemland Wonen de WSW-norm van 15% in geen enkel jaar overschrijdt. 

 

Derivatenrisico 

Conform het treasurystatuut kunnen derivaten uitsluitend worden ingezet voor afdekking 

van renterisico’s, die samenhangen met de leningportefeuille. Eemland Wonen heeft twee 

swaps die elkaar tegenswappen. Bij een verdere rentedaling komt Eemland Wonen niet in 

liquiditeitsproblemen. De swaps worden vermeld bij de niet uit de balans blijkende 

verplichtingen (pagina 64). 

 

Het renteniveau 

De gemiddeld betaalde rente, te definiëren als de betaalde rente gedeeld door het 

gemiddelde leenbedrag bedroeg ultimo 2011 4,07% (2010: 4,16%). 
 

Het financieringsrisico 

Financiële continuïteit wordt onder andere gewaarborgd door de mogelijkheid om 

voldoende financiering te kunnen aantrekken. Doordat het WSW leningen borgt is het 

voor Eemland Wonen mogelijk financiering aan te trekken binnen het faciliteringsvolume. 

Het faciliteringsvolume is het maximale bedrag aan externe financiering waarvoor het 

WSW borg staat. In december 2012 heeft het WSW het volgende faciliteringsvolume 

vrijgegeven: 

 

Faciliteringsvolume 2012 – 2013 

Claims 

Vooruit ontvangen leningen 

Uitgegeven leningen sinds 1 januari 2012 

 €   62.653.000 

 €   18.265.000 

 €     1.794.000 

 €   19.000.000 

Resterend faciliteringsvolume  €   23.594.000 

 

Deze faciliteringsruimte is exclusief voor DAEB-investeringen. 

In december 2012 heeft het WSW een aangepast ‘eigen middelen beleid’ geformuleerd 

dat Eemland Wonen ruimte geeft om niet-DAEB investeringen te financieren uit eigen 

middelen. 

 

Investeringsrisico 

Bij investeringsbeslissing wordt de interne rentevoet van de investering bepaald. Per type 

project is in het financieel sturingskader een minimaal noodzakelijke rentevoet bepaald. 

Deze rentevoet bepaalt de mogelijke financieringsverhouding eigen vermogen / vreemd 

vermogen die voor deze investering moet worden aangehouden. 
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Verzekeringsportefeuille 

Een belangrijk onderdeel van het systeem van risicobeheersing is een toereikende 

verzekeringsportefeuille. Het bezit is verzekerd tegen de risico’s van brand en storm, 

tegen herbouwwaarde. Ook is er een glasverzekering. Er is een bestuurders-

aansprakelijkheidsverzekering, een inventaris- en reconstructieverzekering, een 

wagenparkverzekering, een ongevallenverzekering en een CAR-verzekering 

(= Contruction All Risks) voor alle onderhoudswerkzaamheden en bouwprojecten. 

 

Risicobeoordeling door het CFV 

Het CFV voert onder andere een risicobeoordeling uit bij corporaties. De door het Fonds 

berekende risico’s zijn gebaseerd op een betrouwbaarheid van 95%. Dit betekent dat er 

5% kans is dat het risico hoger is dan het Fonds heeft berekend. Het CFV heeft bij de 

risicobeoordeling in 2012 bepaald dat de totale risico voor Eemland Wonen tot 2014 

16,3% van het balanstotaal bedraagt.  

 

Verbindingen 
 

In 2006 heeft Eemland Wonen een besloten vennootschap opgericht: Eemland Wonen 

B.V. gevestigd te Baarn. Eemland Wonen B.V. is een 100% dochter van Eemland Wonen. 

De enige activiteit van de B.V. is een 50% deelneming in VDW Projecten B.V. In 2008 

heeft de Eemland Wonen B.V. een aparte Raad van Commissarissen gekregen. Alleen de 

voorzitter maakt deel uit van de Raad van Commissarissen van Eemland Wonen. 

  

Het eigen vermogen van Eemland Wonen B.V. bedraagt ultimo 2012 € 31.000,- (2011 

€ 315.000,-). Daarnaast heeft Eemland Wonen de vennootschap een lening verstrekt van 

€ 1.800.000,- tegen een rente van 4,95%. Voor de lening zijn geen zekerheden 

gevraagd. Eemland Wonen heeft voor de financiering van de B.V. geen zekerheden 

verstrekt aan derden. Lening en vermogen dienen uitsluitend ter financiering van de 

activiteiten van VDW Projecten B.V. In 2012 is de grondpositie van VDW Projecten B.V. 

geherwaardeerd. Eemland Wonen B.V. zal, bij verkoop van de aandelen van VDW 

Projecten B.V. aan Van der Wardt Beheer B.V., de lening kwijtschelden. 

 

In 2008 zijn Eemland Wonen en haar B.V. voor de vennootschapsbelasting een fiscale 

eenheid geworden. Hierdoor is het belang verdwenen van toepassing van ‘thin 

capitalization’ bij de verhouding eigen/vreemd vermogen en het ‘at arms length´ principe 

met betrekking tot het rentepercentage bij onderlinge transacties. Over 2012 zijn door 

de B.V. geen activiteiten verricht noch heeft een winstuitkering aan Eemland Wonen 

plaatsgevonden. In 2012 heeft de bestuur en de Raad van Commissarissen van de B.V. 

het besluit genomen om de B.V. op termijn  op te heffen. Naar verwachting wordt dat in 

2013 geeffectueerd. 

 

Eemland Wonen B.V. heeft een 50%-belang in VDW Projecten B.V., gevestigd te Eemnes 

waarvoor € 18.000,- is gestort. De overige 50% van de aandelen worden gehouden door 

Van der Wardt Beheer B.V. Zeggenschap is gelijkelijk geregeld.  

In 2007 heeft VDW Projecten B.V. een lening aangetrokken bij de Rabobank. Voor deze 

lening zijn geen zekerheden verstrekt. 
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12 Klachtencommissie/Commissie Sociaal Fonds 
 

Klachtencommissie 
 

De klachtencommissie vindt haar grondslag in artikel 16 van het Bbsh. 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. 

 

In 2012 is de klachtencommissie één keer bijeengekomen. Tijdens deze bijeenkomst 

heeft zij zich gebogen over een klacht van een huurder. In vervolg daarop heeft de 

commissie de directeur van Eemland Wonen schriftelijk geadviseerd over de afhandeling 

van deze klacht. 

 

De commissie bestond ultimo 2012 uit de volgende leden: 

 

 

Voorzitter,  

mevrouw mr. H.J. van der Ende 

 

 

Aftredend 

31/12/2013  

 

 

Herbenoembaar tot ultimo 

2016 

 

Lid namens verhuurder,  

mevrouw M. Haak – Griffioen  

 

Aftredend 

31/12/2015 

 

 

Niet herbenoembaar  

 

Lid namens de huurders,  

de heer W. Wiersema  

 

Aftredend 

31/12/2012 

 

 

Niet herbenoembaar  

 

Aan het bestuur van de Huurdersraad is in 2012 gevraagd een kandidaat voor te dragen 

voor de vacature Wiersema. 

De heer F. van den Boomgaard (adjunct-directeur Eemland Wonen) was in het 

verslagjaar ambtelijk secretaris a.i. 

 

Commissie Sociaal Fonds  
 

De Commissie Sociaal Fonds Huurders Eemland Wonen heeft in 2012 vijf huurders 

een financiële bijdrage toegekend om hun persoonlijke situatie – gerelateerd aan het 

wonen –  te helpen verlichten. Het totaal aan bijdragen bedroeg (afgerond) € 3.700,-. 
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13 Interne organisatie 
  

Ultimo 2012 was de formatie van Eemland Wonen als volgt (in fte): 

 

 

 

Directie 

/ staf 

Financiën en 

Controle 

Verhuur en 

Bewonerszaken 

Vastgoed-

beheer 

Vastgoed-

ontwikkeling 

Totaal 

Aantal  4,89 4,00 6,20 6,67             2,67 24,43 

 

Opbouw personeelsbestand* 

 

Ultimo 2012 had Eemland Wonen 28 medewerkers in dienst. Daarvan is 35% vrouw en 

65% man. Van de vrouwelijke medewerkers werkte 100% parttime. Van de mannelijke 

collega’s werkte 28% in deeltijd. Onder parttimers verstaan we alle medewerkers die 

minder dan 36 uur per week werken. 

 

 Mannen Vrouwen  Totaal 

Parttime (<36 uur per week) 5 10 15 

Fulltime 13 0 13 

Totaal 18 10 28 

* Hierin zijn de 2 uitzendkrachten die op vaste formatieplaatsen zitten meegenomen. 

 

Aantal medewerkers en fte’s naar geslacht en per afdeling* 

 

 Mannen Vrouwen Totaal Fte 

mannen 

Fte 

vrouwen 

Fte 

totaal 

Directie en 

staf 

2 4 6 2,00 2,89 4,89 

FC 4 1 5 3,56 0,44 4,00 

VBZ 2 5 7 2,00 4,20 6,20 

VGB              7  7 6,67  6,67 

VGO 3  3 2,67  2,67 
* Hierin zijn de 2 uitzendkrachten die op vaste formatieplaatsen zitten meegenomen. 

 

Ook dit jaar werden over de gehele linie periodieken toegekend volgens  vigerend beleid. 

In 2012 hebben medewerkers een eindejaarsuitkering ontvangen die bestond uit een half 

bruto maandsalaris. 

 

In het verslagjaar zijn vier medewerkers in dienst getreden en twee medewerkers via 

een uitzendconstructie in dienst genomen met de intentie om hen na een half jaar bij 

goed functioneren in dienst te nemen. Drie medewerkers verlieten de organisatie wegens 

vroegpensioen en van twee medewerkers is het tijdelijke contract voortijdig beëindigd, 

dan wel niet verlengd. Het verloopcijfer over 2012 bedraagt daarmee 18%. 

 

Leeftijdsopbouw 

 

De gemiddelde leeftijd van de 26 medewerkers bedroeg 47,6 jaar. Uitgesplitst naar 

geslacht is de gemiddelde leeftijd van de mannen 49,3 jaar en van de vrouwen 44,5 jaar. 

 
  <25 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54  55> Gemiddelde 

leeftijd 

Mannen 0 1 4 6 6 49,3 

Vrouwen 0 1 4 2 2 44,5 
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Gemiddelde diensttijd in jaren 

 

Ultimo 2012 bedroeg de gemiddelde diensttijd 8,1 jaar. Bij de mannen bedroeg het 

gemiddeld aantal dienstjaren 8,7 en bij de vrouwen 5,6 jaar. 

 
 0 t/m 1 2 t/m 3 4 t/m 5 6 t/m 10 >10 Gemiddeld 

in dienst 

Mannen 1 1 5 3 7 8,7 

Vrouwen 2 1 3 1 2 5,6 

 

Ziekteverzuim 

 

Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2012 4,80 (2011: 4,34) (streefcijfer <4,0). De 

meldingsfrequentie was in 2012 0,72 (2011: 1,28). Er was sprake van een aantal 

langdurig ziektegevallen. 

 

Ondernemingsraad 

 

De overlegvergaderingen tussen directie en de Ondernemingsraad vinden eens in de acht 

weken plaats. In het verslagjaar is per 6 maart een OR-lid afgetreden. De vrijgekomen 

plek is per 6 maart met instemming van het personeel door een andere medewerker 

ingevuld. 

 

In de Ondernemingsraad zijn dit jaar de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

- regeling mobiele telefonie 

- regeling studiefaciliteiten 

- procedure werving en selectie 

- reglement gebruik bedrijfsauto’s 

- vrijgestelde uren OR-leden. 
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14 Verklaring besteding van middelen 
 

Hiermee verklaart de directeur van stichting Eemland Wonen dat alle financiële middelen 

die in 2012 tot haar beschikking stonden, zijn aangewend in het belang van de 

volkshuisvesting. 

 

 

Baarn, 24 mei 2013 

 

 

 

 

 

drs. H. van der Velden 

directeur 
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Jaarrekening 2012 
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15 Geconsolideerde balans en winst- en 

verliesrekening (x € 1.000) 
 

 Referentie  31-12-12 31-12-11 31-12-11 

Balans per 31 december 2012  

 Na 

stelsel- 

wijziging 

Voor 

stelsel-

wijziging 

ACTIVA     

Vaste activa      

Materiële vaste activa 18.1    

Sociaal vastgoed in exploitatie  149.591  126.805  123.067  

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 

eigen exploitatie 

 9.979 6.327 6.460  

Onroerende en roerende zaken t.d.v. exploitatie 2.510  2.537  2.537  

  162.080 135.669 132.064  

Vastgoedbeleggingen     

Commercieel vastgoed in exploitatie  12.799  11.326  19.007  

Onroerende zaken VoV  6.339  5.157  5.157  

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 

eigen exploitatie 

  

726  

  

  19.864  16.483  24.164  

Financiële vaste activa 18.2    

Latente belastingvordering  2.742 2.353 2.353 

Lening u/g  0 2.341 2.341 

BWS  171 293 293 

  2.913 4.987 4.987 

Vlottende activa     

Voorraden 18.3    

Materiaal  10  11  11  

Verkoop koopwoningen  168  344  344  

Onderhanden projecten  750  1.916  1.916  

  928 2.271  2.271  

Vorderingen 18.4    

Debiteuren  81  44  44  

Overheid / Gewest  18 18  18  

Overige vorderingen en overlopende 

activa 

 

1.466 316 316 

Latente belastingvordering  0  0  0  

  1.565  378 378 

     

Liquide middelen  2.671 7  7  

     

Totaal activa  190.021  159.795 163.871  
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PASSIVA     

Eigen vermogen     

Wettelijke reserve 20.4.1 40  40  40  

Overige reserves  20.4.2 86.653 70.085 73.168  

  86.693 70.125 73.208  

Voorzieningen     

Onrendabele investeringen nieuwbouw 18.6 1.582 6.064 7.059  

     

Langlopende schulden 18.7    

Leningen o/g  78.403  70.820  70.820  

Terugkoopverplichting VoV  6.431  5.188  5.188  

Waarborgsommen  55  51  51  

  84.889  76.059  76.059  

Kortlopende schulden 18.8    

Sociaal Fonds Huurders Eemland Wonen  3  10  10  

Fonds Vlinthof  34  32  32  

Schulden aan leveranciers  3.216  825  823  

Schulden aan kredietinstellingen  10.417  3.920  3.920  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 413  330  330  

Overige schulden en overlopende passiva  2.774 2.430  2.430  

  16.857 7.547 7.545 

     

Totaal passiva  190.021 159.795 163.871 
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Winst- en verliesrekening over 2012 Referentie Werkelijk   

2012 

Werkelijk 

2011 

Werkelijk 

2011 

   Na 

stelsel-

wijziging 

Voor 

stelsel-

wijziging 

Bedrijfsopbrengsten     

Huren 19.1 13.465  13.236  13.236  

Vergoeding servicekosten 19.2 505  469  469  

Overheidsbijdragen  0  0  0  

Verkoop onroerende zaken 19.3 3.355  2.807  3.482  

Overige bedrijfsopbrengsten 19.4 27  20  20  

Som der bedrijfsopbrengsten (a)  17.352  16.532  17.207  

     

Bedrijfslasten     

Afschrijvingen vaste activa 19.5 179  196  196  

Afschrijvingen bedrijfswaarde 19.6 7.147 6.265 0 

Overige waardeveranderingen van vaste 

activa 

19.7 4.592 20.553 10.981  

Afwaardering rekeningcourant B.V. 19.8 1.678               0              0 

Lonen en salarissen 19.9 1.394  1.543 1.543 

Sociale lasten  179  187  187  

Pensioen  253  279  279  

Onderhoudskosten 19.10 3.181  3.738  3.738  

Leefbaarheid 19.11 110  112  112  

Servicekosten 19.12 505 469 469 

Overige bedrijfslasten 19.13 2.139 2.076 2.076 

Som der bedrijfslasten (b)  21.357 35.418 19.581  

     

Uit herwaarderingsreserve vrijgevallen bedragen (c)       4.283        3.381 0 

Niet-gerealiseerde waardeverandering 

vastgoedportefeuille (d) 

-78 

 

0 

 

-7.150 

     

Financiële baten en lasten (e) 19.14 -3.124 -3.070 -3.070 

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -2.924 -18.575 -12.594 

voor belasting (a-/-b+c+d+e)     

     

Belastingen (negatief is baat) 19.15 -389 -386 -386 

     

Jaarresultaat na belastingen  -2.535 -18.189 -12.208  
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16 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2012 

(indirecte methode x € 1.000) 
 

  2012 2011 

Kasstroom uit operationele activiteiten    

    

Bedrijfsresultaat  -2.535 -18.189 

Resultaat deelnemingen    

Aanpassingen voor:    

Afschrijvingen inclusief correcties 19.5+6 7.326 6.461 

Waardeverandering i.v.m. onrendabel 19.7+8 5.307 13.472 

Correcties t.l.v. BV 20.2 -284 0 

Belastinglatenties 19.15 389 386 

  12.738 20.319 

Veranderingen in werkkapitaal    

Voorraden 18.3 177 -1 

Onderhanden werk 18.3 1.166 144 

Vorderingen 18.4 -1.187 -24 

Kortlopende schulden 18.4 9.312 -1.541 

  9.468 -1.422 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties    

Ontvangen interest  191 75 

Betaalde interest  -3.315 -3.145 

 19.14 -3.124 -3.070 

    

Kasstroom uit operationele activiteiten  16.547 -2.362 

    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten    

Investeringen in materiële activa 18.1 -19.143 -5.924 

Onroerende zaken verkoop onder voorwaarden 18.1 -1.182 -2.050 

Mutatie voorzieningen 18.6 -4.482 7.059 

Financiële vaste activa 18.2 2.094 -477 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -22.713 -1.392 

    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten    

Ontvangen langlopende schulden 18.7 18.000 5.000 

Mutatie waarborgsommen 18.7 4 42 

Terugkoopverplichting verkoop onder 

voorwaarden 

18.7 1.243 2.081 

Aflossingen langlopende schulden 18.8 -10.417 -3.397 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  8.830 3.726 

    

Toe-/afname geldmiddelen  2.664 -28 

 

De toename (afname) van de geldmiddelen in boekjaar sluit als volgt aan op de mutatie 

in de balanspost liquide middelen: 

 

(x € 1.000) liquide middelen 2012 2011 

   

Stand per 1 januari 7 35 

Mutaties boekjaar 2.664 -28 

Stand per 31 december 2.671 7 
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17 Algemene toelichting op de geconsolideerde 

balans en de geconsolideerde winst- en 

verliesrekening 
 

17.1  Algemene toelichting 
 

Woningcorporatie Eemland Wonen is een stichting met de status van “toegelaten 

instelling volkshuisvesting”. Zij heeft specifieke toelating in de regio Eemland en is 

werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de Woonwet en het Besluit Beheer 

Sociale Huursector (Bbsh). 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. 
 

Regelgeving 

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen 

van het Bbsh, Titel 9 Boek 2 BW en hoofdstuk 645 van de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de overige hoofdstukken van de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving. 

 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. 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 worden in de jaarrekening genummerd. 

 

Groepsverhoudingen 

Eemland Wonen staat aan het hoofd van de Eemland Wonen-groep. Indien hierna in de 

geconsolideerde jaarrekening wordt gesproken over Eemland Wonen wordt hiermee 

bedoeld woningcorporatie Eemland Wonen en haar in de consolidatie betrokken 

groepsmaatschappijen.  

 

Grondslagen voor de consolidatie 

In de consolidatie zijn opgenomen de financiële gegevens van Stichting Eemland Wonen 

en Eemland Wonen B.V. Stichting Eemland Wonen heeft 100% van de aandelen van 

Eemland Wonen B.V. in haar bezit en heeft derhalve beslissende zeggenschap op het 

beleid van de B.V. Op basis van deze zeggenschap heeft een integrale consolidatie 

plaatsgevonden. Eemland Wonen B.V. heeft 50% van de aandelen van VDW Projecten 

B.V. Deze deelneming is niet in de consolidatie opgenomen. De waardering van de 

deelneming en het resultaat van de deelneming is niet meterieel. 
 

Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen zijn voor consolidatiedoeleinden 

waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen 

voor Eemland Wonen. De waarderingsgrondslagen van Eemland Wonen B.V. wijken niet 

af van stichting Eemland Wonen. Daar waar de gegevens in totaliteit geen belangrijke 

invloed hebben op de geconsolideerde winst- en verliesrekening, is van wijziging van de 

grondslagen afgezien. De activiteiten van Eemland Wonen B.V. zijn nihil.  

 

Begrepen rechtspersonen en vennootschappen zijn: 

 

Volledig geconsolideerd: Eemland Wonen B.V., Baarn (100%) 

Niet in de consolidatie: Van der Wardt Projecten B.V., Eemnes (50%) 
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Transacties tussen stichting Eemland Wonen en Eemland Wonen B.V. bestaan enkel uit 

rente en eventueel doorbelaste personeelskosten. Deze intercompagnie transacties 

worden volledig geëlimineerd in de geconsolideerde jaarrekening. Transacties vinden 

zonder intercompagnie resultaat plaatst.  
 

Stelselwijzigingen 

Op 31 januari 2012 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) de herziene Richtlijn 

645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting gepubliceerd. Toepassing  van deze Richtlijn 

is verplicht voor verslagjaren vanaf 2012. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 

de Richtlijn versie 2005 zijn: 

- Het classificeren en kwalificeren van de onroerende zaken in exploitatie. 

- Het aanscherpen van het actuele waarde begrip voor het sociaal en commercieel 

vastgoed. 

- De methode van  afschrijvingen. 

- De verwerking van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (VOV). 

- Het opnemen van aangepaste modellen voor de balans en winst- en 

verliesrekening. 

- De verwerking van de vennootschapsbelasting. 

- Het niet langer verplicht opnemen van een mutatie overzicht bedrijfswaarde in de 

toelichting. 

- Geen specifieke voorgeschreven verwerking van de gecombineerde bouwprojecten. 

- Het is niet langer toegestaan de rentabiliteitswaardecorrectie op de 

leningenportefeuille toe te passen. 

 

In 2012 hebben zich op grond van de overgang naar de herziene RJ645 bij Eemland 

Wonen de volgende stelselwijzigingen voorgedaan: 

- Ter bepaling van de actuele waarde (zijnde de bedrijfswaarde) van het sociaal 

vastgoed in exploitatie werd tot en met 2011 een andere basis voor de 

bedrijfswaarde gehanteerd dan vanaf 1 januari 2012. De rentabiliteitswaarde 

correctie wordt niet langer toegerekend, de integrale kostenbenadering is gewijzigd 

in een benadering met alleen nog vastgoedgerelateerde kosten en de minimum 

levensduur bij afwezigheid van andere concrete beleidsvoornemens is gewijzigd van 

10 naar 15 jaar. Hierdoor is de bedrijfswaarde begin 2012 € 3.738.000,- hoger dan 

eind 2011. 

- Waardering commercieel vastgoed (van actuele waarde (zijnde bedrijfswaarde naar 

actuele waarde als vastgoedbelegger). Hierdoor is de waarde van het commercieel 

vastgoed begin 2012 € 7.537.000,- lager dan eind 2011.  

 

Het resultaat over 2012 op basis van de nieuwe grondslagen bedraagt -€ 2.535.000,-. 

Indien op de oude grondslagen zou zijn gewaardeerd, dan zou het resultaat 

€ 11.068.000,- bedragen. Het resultaat over 2011 bedraagt op basis van de oude 

grondslagen -€ 12.208.000,-. Indien op de nieuwe grondslagen zou zijn gewaardeerd, 

dan zou het resultaat -€ 18.189.000,- bedragen. De vergelijkende cijfers over het 

boekjaar 2011 zijn herrekend naar de nieuwe waarderingsgrondslagen. 

 

Schattingswijzigingen 

Gedurende het verslagjaar is de afschrijvingsmethodiek van de materiële vaste activa in 

exploitatie gewijzigd van annuïtair naar lineair. Voor het kalenderjaar zijn hierdoor de 

afschrijvingslasten met € 1.605.000,- toegenomen. Door deze schattingswijziging 

verlopen de afschrijvingen vanaf heden lineair in plaats van progressief. Hierdoor zullen 

ook de komende jaren de afschrijvingslasten hoger liggen dan onder de annuïtaire 

methode. Wel neemt het verschil ieder jaar af. 
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Presentatiewijziging 

In de herziene Richtlijn 645 zijn aangepaste modellen voor de balans en 

resultatenrekening voorgeschreven. In de balans zijn een aantal posten toegevoegd en 

voor de resultatenrekening biedt de herziene Richtlijn  naast een uitgebreider categoriaal 

model tevens een functioneel model als alternatieve optie. Eemland Wonen kiest voor het 

categoriale model. 

 

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 betreffende jaarrekeningposten. 

 

17.2  Grondslagen van waardering van activa en passiva 
 

Algemeen 

Tenzij bij de afzonderlijke balansposten iets anders wordt vermeld gelden voor alle 

materiële vaste activa de volgende algemene uitgangspunten. 

 

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te 

rekenen uitgaven onder aftrek van afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige 

gebruiksduur. Op grond wordt niet afgeschreven.   

Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie, worden deze in 

mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

De rente tijdens de bouw op vreemd vermogen en direct toerekenbare interne kosten 

alsmede transactiekosten worden niet geactiveerd. Er wordt rekening gehouden met 

bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.  

Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te 

laten gaan en  vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele 

boekwaarde van de opstallen en de gemaakte sloopkosten deel uit van de 

verkrijgingsprijs van de grond. 

 

Verwerking van groot onderhoud 

Eemland Wonen verwerkt de kosten van groot onderhoud in haar materiële vaste activa 

als onderdeel van de boekwaarde, indien wordt voldaan aan de criteria voor activering. 

De geactiveerde kosten worden als afzonderlijke component behandeld. Voor zover 

sprake is van vervanging van onderdelen van het actief wordt de nog aanwezige 

boekwaarde van deze onderdelen gedesinvesteerd. Indien de boekwaarde van deze te 

desinvesteren onderdelen niet afzonderlijk uit de activa registratie zijn te herleiden wordt 

deze benaderd op basis van de huidige uitgaven, teruggerekend naar de datum van 

oorspronkelijke investering, en indien van toepassing rekening houdend met de naar 

benadering tot het moment van vervanging hierover gepleegde afschrijvingen. 

 

Verplichtingen tot herstel 

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief 

(ontmantelingskosten) wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op 

het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de 

vervaardigingsprijs van het materieel vast actief. 

 

Verwerking verplichtingen 

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke 

verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en 

extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn 

gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen 

inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten.  
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Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie 

rondom projectontwikkeling en herstructurering.  

Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de definitieve 

ontwerpfase en het aanvragen van de bouwvergunning hebben plaatsgevonden. 

 
Sociaal vastgoed in exploitatie  

 

Typering 

Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de 

huurtoeslaggrens, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De 

huurtoeslaggrens wordt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

vastgesteld. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat is verhuurd aan 

maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs en culturele 

instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is 

opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 

aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. 

 

Waarderingsgrondslag 

Eemland Wonen waardeert haar sociaal vastgoed in exploitatie bij eerste verwerking 

tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs en daarna tegen de actuele waarde zijnde de 

laagste van de vervangingswaarde of de bedrijfswaarde onder aftrek van cumulatieve 

afschrijvingen.  

 

Na-investeringen 

Uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-investeringen) die leiden tot een 

waardeverhoging van het actief worden aangemerkt als activeerbare kosten van 

vernieuwing. 

 

Componenten 

Binnen het vastgoed worden componenten onderkend met een verschillende levensduur. 

Naast de grond (geen afschrijving) en de opstal worden installaties en inventaris 

onderkend. Van een afzonderlijke component is sprake indien deze component meer dan 

10% uitmaakt van de waarde van het actief en/of indien de afschrijvingslast (als gevolg 

van een afwijkende levensduur van de component ten opzichte van de opstal) meer dan 

10% afwijkt van de situatie dat geen component zou zijn onderkend. 

 

Complexindeling 

Complexen worden gedefinieerd op basis van groepen van gelijksoortige activa 

(kasstroomgenererende eenheid). Deze worden gedefinieerd op basis van vastgoedsoort, 

buurt en / of plaats en bouwjaar of verwervingsjaar van het vastgoed. 

 

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 2013 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. 
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Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende uitgangspunten: 

- Jaarlijkse huurverhogingen van 4,3% in 2013, 4,1% in 2014, 3,9% in 2015, 3,7% 

in 2016, 3,5% in 2017 en 2% in 2018 en verder (2011: 2%). 

- Jaarlijkse huurderving van 1% (2011: 1%). 

- Mutatiegraad van 10% voor 2013 en 2014 en 6% voor 2015 en verder (2011: 8% 

voor alle jaren). Bij mutatie wordt de huur gewijzigd conform het huurbeleid van 

Eemland Wonen. 

- Jaarlijkse stijgingen van de vastgoed gerelateerde variabele lasten en variabele  

lasten (OZB, verzekering en algemeen beheer) van 2% tot 2016 en 3% vanaf 2016 

(gelijk aan 2011). 

- Jaarlijkse stijgingen van de onderhoudslasten (planmatig, mutatie en dagelijks 

onderhoud) van 2% tot 2016 en 3,25% vanaf 2016 (gelijk aan 2011). 

- Kosten van planmatig onderhoud, conform meerjarenonderhoudsbegroting met in 

de laatste vijf jaren van de levensduur instandhoudingsonderhoud (gelijk aan 

2011). 

- Een restwaarde op basis van de werkelijke grondprijs voor sociale woningbouw, 

verminderd met aan sloop gerelateerde kosten. Voor gestapelde bouw wordt 

uitgegaan van een grondprijs van € 330,- per m2 en voor grondgebonden woningen 

wordt uitgegaan van € 220,- per m2 (gelijk aan 2011). Deze prijs wordt 

geïndexeerd naar het einde van de levensduur. Voor nieuwbouwwoningen wordt de 

aankoopwaarde van de grond als restwaarde aangehouden en bij vervangende 

nieuwbouw € 20.000,- per woning. 

- Een rekenrente van 5,25 % (2011: 5,25%). 

- De periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel met de geschatte 

resterende levensduur van de complexen. De minimale levensduur is gesteld op 15 

jaar (2011: 10 jaar) tenzij vanuit planvorming een kortere levensduur 

gerechtvaardigd is. 

- De heffingsbijdrage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, de te betalen 

vennootschapsbelasting en de verhuurdersheffing van 2014 en verder  maken geen 

onderdeel uit van de bedrijfswaarde. 

 

Bij de bepaling van de bedrijfswaarde wordt niet langer rekening gehouden met de 

rentabiliteitswaardecorrectie van de bestaande leningenportefeuille en beleggingen.  

 

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 waardering 

betrokken. 

 

Herwaardering 

Het per saldo positieve verschil tussen de bedrijfswaarde van een complex enerzijds en 

de boekwaarde die dat complex zou hebben gehad bij toepassing van waardering tegen 

historische kostprijs minus afschrijvingen anderzijds, wordt als ongerealiseerde 

herwaardering (hierna aangeduid als ‘herwaarderingsreserve’) toegevoegd aan het eigen 

vermogen. Een per saldo negatief verschil komt ten laste van het resultaat. Positieve en 

negatieve verschillen op verschillende complexen worden hierbij niet gesaldeerd. 
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Mutaties in bedrijfswaarde 

Mutaties in de bedrijfswaarde van een complex worden als volgt verwerkt: 

- Bij een waardestijging: als een ongerealiseerde waardestijging ten gunste van het 

eigen vermogen (herwaardering) indien en voor zover de bedrijfswaarde hoger is 

dan de boekwaarde op dat moment zou zijn geweest bij toepassing van waardering 

tegen historische kostprijs minus afschrijvingen, en voor een eventueel resterende 

overige waardestijging als terugname van een bijzonder 

waardeverminderingsverlies; 

- Bij een waardedaling: als een negatieve herwaardering indien en voor zover er voor 

het betreffende complex op dat moment nog sprake is van een ongerealiseerde 

waardestijging, en voor het overige als een bijzonder waardeverminderingsverlies. 

 

Het hiervoor genoemde bijzondere waardeverminderingsverlies (respectievelijk de 

terugname daarvan) wordt ten laste (respectievelijk ten gunste) van de winst- en 

verliesrekening verantwoord onder de bedrijfslasten als ‘Overige waardeveranderingen 

immateriële vaste activa en vastgoedportefeuille’. 

 

Afschrijvingen 

Vanaf 2012 zijn de afschrijvingen niet langer gebaseerd op de annuïtaire methode maar 

wordt per component lineair over de geschatte resterende levensduur afgeschreven over 

het verschil tussen de boekwaarde per 1 januari 2012 en de geschatte restwaarde van 

(de component van) het actief. 

Na verwerking  van een mutatie in de bedrijfswaarde geldt de nieuwe bedrijfswaarde 

vanaf dat moment als basis voor de afschrijvingen in de toekomst. 

 

Commercieel vastgoed in exploitatie 

 

Typering 

Het commercieel vastgoed in exploitatie omvat woningen in exploitatie met een huurprijs 

boven de huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk 

vastgoed) en het overige commerciële vastgoed. 

 

Waarderingsgrondslag 

Eemland Wonen waardeert haar commercieel vastgoed in exploitatie bij eerste 

verwerking tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs en daarna tegen actuele waarde.  

 

Overige uitgangspunten 

De uitgangspunten van sociaal vastgoed in exploitatie uit de vorige paragraaf zijn ook 

van toepassing op commercieel vastgoed in exploitatie, met uitzondering van het 

volgende: 

- Voor de bepaling van de actuele waarde geldt niet de bedrijfswaarde maar de reële 

waarde. 
 

Reële waarde 

De reële waarde is gebaseerd op de actuele marktsituatie en omstandigheden per 

balansdatum en geeft de meest waarschijnlijke prijs weer die redelijkerwijs op 

balansdatum had kunnen worden verkregen. De reële waarde wordt als volgt 

vastgesteld: 

1. Recente verkoopopbrengsten van vrijwel identiek vastgoed; 

of (indien deze niet beschikbaar zijn); 

2. Recente verkoopopbrengsten van vergelijkbaar vastgoed met correcties voor 

verschillen in waardebepalende factoren van het te waarderen vastgoed en het 

vergelijkbare vastgoed; 

of (indien deze niet beschikbaar zijn); 

3. Minder recente verkoopopbrengsten van vrijwel identiek vastgoed met 

aanpassingen die de veranderingen in de economische omstandigheden weergeven 

sinds de laatste transactiedata; 

of (indien deze niet beschikbaar zijn); 

4. Contante waarde van verwachte toekomstige kasstromen. 
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In alle gevallen wordt tevens rekening gehouden met de contractuele verplichtingen van 

Eemland Wonen, zoals lopende huurcontracten. 

 

Bovenstaande waardebepalingen zijn uitgevoerd door onafhankelijke externe taxateurs 

van taxatie-validatie instituten welke zijn erkend door de Stichting Taxaties en Validaties 

(STenV). Vanaf 2013 wordt 33 1/3% van het bezit getaxeerd hetgeen betekent dat elk 

bezit minimaal eens per drie jaren getaxeerd wordt.  

 

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling 

Dit betreffen complexen in aanbouw die zijn bestemd om te worden ingezet als vastgoed 

in exploitatie niet zijnde een vastgoedbelegging. 

 

Waarderingsgrondslag 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt gewaardeerd tegen 

uitgaafprijzen. De rente tijdens de bouw wordt niet geactiveerd.  

 

Bijzondere waardevermindering 

Eemland Wonen beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast 

actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien de verwachte 

realiseerbare waarde lager is dan de verwachte totale geactiveerde kosten bij oplevering 

is sprake van een onrendabele top. Bij de bepaling of de onrendabele top leidt tot een 

bijzondere waardevermindering worden de boekwaarde en de bedrijfswaarde van de 

kasstroomgenererende eenheid waartoe de onroerende zaken gaan behoren betrokken. 

Indien en voor zover de onrendabele top groter is dan het verschil tussen de 

bedrijfswaarde en de boekwaarde van de betreffende kasstroomgenererende eenheid, is 

sprake van een bijzondere waardevermindering van het vastgoed in ontwikkeling. 

Indien, en voor zover, de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van 

het vastgoed in ontwikkeling, dan wordt het vastgoed in ontwikkeling op nihil 

gewaardeerd en wordt een voorziening aan de creditzijde van de balans opgenomen. 

 

Afschrijvingen 

Op vastgoed in ontwikkeling wordt niet afgeschreven. Afschrijving vindt eerst plaats 

nadat de betreffende complexen in exploitatie zijn genomen. 

 

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 

verwachte  opbrengstwaarde. 

 

Vastgoedbeleggingen 

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om 

huuropbrengsten, waardestijgingen of beide te realiseren. Vastgoedbeleggingen worden 

geclassificeerd als ‘vastgoedbeleggingen in exploitatie’ indien ze beschikbaar zijn voor 

verhuur. 
 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Eemland Wonen verkoopt woningen onder voorwaarden waarbij de koper een 

contractueel bepaalde korting op de reële marktwaarde krijgt. De verwerking van 

dergelijke transacties hangt af van de contractuele voorwaarden. Eemland Wonen 

onderscheidt hierbij gerealiseerde verkopen, en verkopen welke kwalificeren als een 

financieringstransactie. 
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Als gerealiseerde verkoop kwalificeren: 

- Verkopen waarbij Eemland Wonen het recht op terugkoop heeft tegen reële waarde 

op terugkoopmoment. 

- Verkopen waarbij Eemland Wonen een plicht tot terugkoop heeft tegen (verwachte) 

reële waarde na het verstrijken van een aanzienlijk deel van de geschatte 

levensduur. 

Van deze verkopen wordt het verschil tussen de netto verkoopopbrengst en de 

boekwaarde op moment van verkoop als resultaat verantwoord onder de post ‘netto 

verkoopresultaat vastgoedportefeuille’. 

 

Als financieringstransactie kwalificeren: 

- Verkopen waarbij Eemland Wonen het recht op terugkoop heeft tegen een bedrag 

dat significant lager ligt dan de verwachte reële waarde op terugkoopmoment. 

- Verkopen waarbij Eemland Wonen een plicht tot terugkoop heeft tegen reële 

waarde na het verstrijken van een beperkt deel van de geschatte levensduur. 

- Verkopen waarbij Eemland Wonen een plicht tot terugkoop heeft tegen een vaste 

prijs, gebaseerd op de verwachte reële waarde op terugkoopmoment. 

 

De als financieringstransactie gekwalificeerde verkopen onder voorwaarden worden als 

volgt verwerkt: 

- De betreffende onroerende zaken worden direct voorafgaand aan de verkoop 

gewaardeerd tegen actuele waarde zijnde de met de koper overeengekomen 

contractprijs; het verschil met de boekwaarde op dat moment wordt verwerkt: 

 Bij een waardedaling: als een negatieve herwaardering indien en voor zover 

er voor de betreffende woning(en) op dat moment nog sprake is van een 

ongerealiseerde waardestijging, en voor het overige als een bijzonder 

waardeverminderingsverlies. 

 Bij een waardestijging: als een herwaardering indien en voor zover de actuele 

waarde hoger is dan de boekwaarde op dat moment zou zijn geweest bij 

toepassing van waardering tegen historische kostprijs minus afschrijvingen, 

en voor een eventueel resterende overige waardestijging als terugname van 

een bijzonder waardeverminderingsverlies. 

- De woning wordt voor de overeengekomen contractprijs opgenomen onder de 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden; de (nog te) ontvangen 

contractprijs wordt opgenomen als Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken 

verkocht onder voorwaarden (eerste waardering).   

- De 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 ‘Niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille’. 

 

Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden, wordt 

de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord. 

 

Te vorderen BWS-subsidies 

De vordering uit hoofde van binnen het Besluit Woninggebonden Subsidies toegezegde 

bedragen (contante waarde van de uitbetalingen) wordt jaarlijks verminderd met de door 

de budgethouders beschikbaar gestelde bedragen. De uitbetalingstermijn is afhankelijk 

gesteld van de disconteringsvoet en beloopt vanaf de vaststelling van de subsidie 

maximaal 30 jaar. Het kortlopende deel van deze post is opgenomen onder de vlottende 

activa. 
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Deelneming 

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden 

gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 

20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er 

invloed van betekenis is. 

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze 

jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor 

aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van 

de betreffende deelneming.  

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, 

wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien er voor zover Eemland Wonen in deze situatie 

geheel of ten dele instaat voor de schulden van de deelneming respectievelijk het stellige 

voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen wordt 

een voorziening getroffen. 

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van 

de identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de 

vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, 

uitgaande van de waarden bij eerste waardering. 

Eemland Wonen heeft via Eemland Wonen B.V. een aandeel van 50% in de VDW Project 

B.V. De deelneming wordt gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde.  

 

Voorraden 

De magazijnvoorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing van 

de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde. 

 

Onderhanden projecten 

Onderhanden projecten in opdracht van derden wordt 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 de verkoop 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de 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, waaronder de kosten van het 

bedrijfsbureau, onderhoudsafdeling en interne logistiek alsmede toegerekende rente. 

 

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. 

 

Vorderingen en schulden 

Vorderingen en schulden 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. 
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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. 

 

Groepsvermogen en aandeel derden  

Het aandeel derden als onderdeel van het groepsvermogen wordt gewaardeerd tegen het 

bedrag van het netto-belang in de betreffende groepsmaatschappijen.  

 

Voor zover de betreffende groepsmaatschappij een negatieve nettovermogenswaarde 

heeft, worden de negatieve waarde en overige toekomstige verliezen niet toegewezen 

aan het aandeel derden, tenzij deze derden-aandeelhouders een feitelijke verplichting 

hebben en in staat zijn om de verliezen aan te zuiveren. Zodra de 

nettovermogenswaarde van de groepsmaatschappij wederom positief is, worden 

resultaten toegekend aan het aandeel derden. 

 

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  

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als 

bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex 

waartoe de investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de 

boekwaarde van het betreffende complex overtreffen wordt voor dit meerdere een 

voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto 

contante waarde van alle investeringsuitgaven minus aan deze investering toe te rekenen 

ontvangsten.  

 

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. 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 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 5,25%. 
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Voorzieningen pensioenen 

Eemland Wonen heeft één pensioenregeling. De belangrijkste kenmerken hiervan zijn: 

 

Pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds voor de woningcorporaties 

Eemland Wonen heeft voor bijna al haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. 

Hiervoor in aanmerking komende werknemers bouwen jaarlijks een pensioenrecht op 

over het loon van dat jaar (middelloonregeling). 

De verplichtingen, welke 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 betaald. 

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 2012 is de dekkingsgraad 

van het pensioenfonds 106%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van 

ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en 

voorziet 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. 

 

Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te betalen premies) jegens de 

pensioenuitvoerder en/of werknemers wordt een voorziening opgenomen. Dit betreft een 

voorziening voor:  

- De verplichting van Eemland Wonen tot het verrichten van extra betalingen of 

herstelpremies als gevolg van een lage dekkingsgraad van het pensioenfonds. 

- Extra pensioenaanspraken die voortvloeien uit door Eemland Wonen toegezegde 

toekomstige salarisverhogingen (bijvoorbeeld voortkomend uit cao-afspraken) bij 

een eindloonregeling. 

- Onvoorwaardelijke nog niet gefinancierde indexaties. 

- Nadelen van individuele waardeoverdrachten die ten laste komen van Eemland 

Wonen.  
 

Daarnaast neemt Eemland Wonen een vordering op voor:  

- Toegezegde restituties als gevolg van een hoge dekkingsgraad van het 

pensioenfonds. 

- Overrente of winstdeling die overeenkomstig de bepalingen in een 

verzekeringscontract beschikbaar komen voor Eemland Wonen. 

- Voordelen van individuele waardeoverdrachten die ten gunste komen van Eemland 

Wonen.  

 

Deze pensioenvoorzieningen worden op basis van de beste schatting gewaardeerd. 

Hierbij is de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die 

naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. Als 

disconteringsvoet voor de contantmaking is de marktrente van hoogwaardige 

ondernemingsobligaties genomen. Indien de periode waarover de uitgaven contant 

worden gemaakt niet langer is dan een jaar, is de verplichting niet tegen de contante 

waarde opgenomen. Toevoegingen aan en vrijval van pensioenvoorzieningen worden ten 

laste respectievelijk ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.  
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Langlopende schulden 

De schulden op lange termijn betreffen annuïtaire- en fixeleningen. 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 verkoop van woningen onder voorwaarden, heeft de corporatie een 

terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de 

woningen in het economisch verkeer en de specifieke contractuele voorwaarden. De 

terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd.  

Het kortlopende deel van de langlopende schulden (aflossingen binnen één jaar) is 

opgenomen onder de kortlopende schulden. 

 

Operationele leasing 

Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden aan de 

eigendom niet bij Eemland Wonen ligt, worden verantwoord als operationele leasing. 

Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met 

ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en 

verliesrekening over de looptijd van het contract.  

 

Overige activa en passiva 

Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven, worden activa en passiva 

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien noodzakelijk, wordt op vorderingen een 

voorziening voor mogelijke oninbaarheid gevormd. 

 

Waarderingsgrondslag van derivaten 

De waardering van afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’) is afhankelijk van het 

feit of het onderliggende van het derivaat beursgenoteerd is of niet. Indien het 

onderliggende beursgenoteerd is, dan wordt het derivaat tegen reële waarde 

opgenomen. Indien het onderliggende niet-beursgenoteerd is, wordt het derivaat tegen 

geamortiseerde kostprijs opgenomen. De wijze van verwerking van waardeveranderingen 

van het afgeleide financieel instrument is afhankelijk van of er met het afgeleide 

financiële instrument hedge-accounting wordt toegepast of niet. Eemland Wonen past 

hedge-accounting toe op een aantal afgeleide financiële instrumenten. Eemland Wonen 

stelt periodiek de effectiviteit van de hedgerelatie vast. Dit geschiedt door het vergelijken 

van de kritische kenmerken van het hedge-instrument met die van de afgedekte positie.  

Bij het toepassen van kostprijshedge-accounting is de eerste waardering en de grondslag 

van verwerking in de balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument 

afhankelijk van de afgedekte post. Het ineffectieve deel van de hedgerelatie wordt direct 

in de winst- en verliesrekening verwerkt. Eemland Wonen past kostprijshedge-accounting 

toe voor de renteswaps die ervoor zorgen dat bepaalde vastrentende schulden worden 

omgezet in variabel rentende leningen. Het ineffectieve deel van de waardeverandering 

van de renteswaps worden verantwoord in de winst- en verliesrekening onder de 

financiële baten en lasten. 

 

Financiële instrumenten en risicobeheersing 

Binnen het treasurybeleid van Eemland Wonen dient het gebruik van financiële 

instrumenten ter beperking van inherente (rente-, looptijden- en markt-) risico's. Op 

grond van het vigerende treasurystatuut is het gebruik van financiële instrumenten 

slechts toegestaan voor zover er een materieel verband met het belegde/gefinancierde 

vermogen kan worden gelegd en de toepassing ervan tot een positie van de totale 

leningen-/beleggingenportefeuille leidt welke vergelijkbaar is met een positie zonder 

gebruik te maken van deze instrumenten.  
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17.3  Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 

Opbrengstverantwoording 

Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke 

rechten en risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen 

aan de koper. 

Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde 

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot 

de in totaal te verrichten diensten. 

 

Projectopbrengsten en projectkosten 

Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden 

bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en 

kosten in de winst- en verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties per 

balansdatum 

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 

prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties 

worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij 

voorzienbaar zijn. 

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van 

ongerealiseerde waardeveranderingen van op actuele waarde gewaardeerde materiële 

vaste activa in exploitatie. 

 

Huren 

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het 

verslagjaar 2012 bedroeg dit maximumpercentage 2,3%. 

 

Overheidsbijdragen 

Onder deze post zijn de opbrengsten van het uitvoeren van werkzaamheden in het kader 

van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) genomen. 

 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 

Onder deze rubriek 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 verkoop opbrengst bij levering van Onderhanden projecten. 

 

De boekwinst van gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie betreft het saldo 

van de behaalde verkoopopbrengst minus de boekwaarde. 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 voorwaarden wordt alleen als 

verkoopopbrengst verantwoord als alle belangrijke economische rechten zijn 

overgedragen aan de koper. 

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen op onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie, 

worden gebaseerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

De afschrijvingen op Sociaal vastgoed in exploitatie worden gebaseerd op basis van de 

actuele waarde (vervangingswaarde of lagere bedrijfswaarde). 

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de verwachte 

gebruiksduur. Met een mogelijke restwaarde wordt rekening gehouden. Over terreinen 

en op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. 
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Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden 

de toekomstige afschrijvingen aangepast. 

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van onroerende en roerende zaken ten dienste 

van de exploitatie zijn begrepen onder de afschrijvingen. 

 

Overige waardeveranderingen van vaste activa 

De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is 

ontstaan door nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot 

investeringen in nieuwbouw en herstructurering gedurende het verslagjaar. 

 

Periodiek betaalbare beloningen 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 

verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan 

werknemers.  

 

Pensioenen 

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 afgefinancierde bedragen die noodzakelijk zijn om de 

desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 

 

Onderhoudskosten 

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 kosten van de eigen dienst opgenomen bij de 

salarissen en sociale lasten. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van 

activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een waardeverhoging van het 

actief. 

 

Leefbaarheid 

De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke ingrepen niet zijnde 

investeringen en uitgaven voor activiteiten in de omgeving van woongelegenheden van 

Eemland Wonen, die de leefbaarheid in buurten en wijken ten goede komen. 

 

Overige bedrijfskosten 

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben. 

 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille hebben betrekking op 

waardemutaties van op reële waarde geactiveerde activa. 

 

Belastingen 

Vanaf 1 januari 2008 is Eemland Wonen belastingplichtig geworden voor de 

vennootschapsbelasting. Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun activiteiten 

vennootschapsbelasting te betalen. Een en ander is vastgelegd in een 

vaststellingsovereenkomst.  
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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 niet-

aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de 

latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in 

het te hanteren belastingtarief. 

Deze last is in de geconsolideerde resultatenrekening opgenomen. 

 

Rentebaten en -lasten 

Het resultaat inzake financiële baten en lasten wordt gevormd door het saldo van de 

betaalde en ontvangen rente. Opbrengsten uit financiële activa en waardeverandering 

worden onder deze post verantwoord.  

 

17.4 Financiële instrumenten en risicobeheersing 
 

Binnen het treasurybeleid van Eemland Wonen dient het gebruik van financiële 

instrumenten ter beperking van inherente (rente-, looptijden- en markt-) risico's. Op 

grond van het vigerende treasurystatuut is het gebruik van financiële instrumenten 

slechts toegestaan voor zover er een materieel verband met het belegde en 

gefinancierde vermogen kan worden gelegd en de toepassing ervan tot een positie van 

de totale leningen- en beleggingenportefeuille leidt welke vergelijkbaar is met een positie 

zonder gebruik te maken van deze instrumenten. 

 

Marktrisico en prijsrisico 

Eemland Wonen heeft geen effecten en loopt ten aanzien van de waardering van effecten 

geen marktrisico en/of prijsrisico.  

 

Valutarisico 

Eemland Wonen is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico. 

 

Renterisico 

Eemland Wonen loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder 

financiële vaste activa, effecten en liquide middelen) en rentedragende langlopende en 

kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).  

Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Eemland Wonen risico 

ten aanzien van toekomstige kasstromen, met betrekking tot vastrentende vorderingen 

en schulden loopt Eemland Wonen risico’s over de marktwaarde.  

Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot 

renterisico gecontracteerd.  

Met betrekking tot bepaalde vastrentende schulden (schulden aan kredietinstellingen) 

heeft Eemland Wonen drie renteswaps gecontracteerd. 

 

Kredietrisico en liquiditeitsrisico 

Eemland Wonen heeft geen significante concentraties van kredietrisico met betrekking 

tot haar derivaten. Eemland Wonen maakt gebruik van meerdere banken teneinde 

kredietrisico te spreiden. Voor zover noodzakelijk worden nadere zekerheden verstrekt 

aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten. De vervalkalender van de bestaande 

leningenportefeuille wordt gemonitord.  

 

Beschikbaarheidsrisico 

Voor de beschikbaarheid van financiering is de organisatie sterk afhankelijk van het 

blijvend functioneren van het borgingsstelsel via het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw. 
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17.5  Belangrijke inschattingen ten aanzien van 

waardering en resultaatbepaling 
 

De jaarrekening wordt overeenkomstig Titel 9 deel 2 BW opgesteld. Daartoe dienen 

bepaalde veronderstellingen en schattingen gemaakt te worden die van invloed zijn op de 

waardering van activa en verplichtingen, op de resultaatbepaling en de rapportage van 

voorwaardelijke activa en verplichtingen.  

 

Materiële vaste activa 

Onroerende en roerende zaken in exploitatie worden gewaardeerd tegen reële waarde. 

De reële waarde wordt afhankelijk gesteld van de voorgenomen bestemming van 

complexen. De reële waarde van de onroerende zaken in exploitatie bestemd voor de 

verhuur is de bedrijfswaarde. De onroerende zaken kunnen voor langere of kortere 

termijn voor verhuur worden aangehouden.  

 

De uitgangspunten van de reële waarde zijn deels afhankelijk van de interne 

beleidsvoornemens van Eemland Wonen. Deze beleidsvoornemens komen ondermeer tot 

uitdrukking in het strategisch voorraadbeheer waarbij eigen keuzes worden gemaakt ten 

aanzien van verhuur of verkoop, levensduur, kwaliteits- en huurniveaus. 

 

Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en 

herstructurering 

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke 

verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en 

extern gecommuniceerd” (zie ook verwerking verplichtingen onder ‘Grondslagen van 

waardering van activa en passiva’).  

 

De financiële aannames gedaan op het moment van het aangaan van de feitelijke 

verplichtingen kunnen afwijken bij daadwerkelijke realisatie van de projecten. 

Planvorming kan ondermeer wijzigen in de tijd door bewegingen in het prijsniveau van 

leveranciers, wettelijke procedures en aanpassingen in de voorgenomen bouwproductie. 

 

Effecten voorgenomen regeringsbeleid 

Eemland Wonen wordt in haar bedrijfsvoering geconfronteerd met diverse 

(voorgenomen) regeringsmaatregelen voor de gereguleerde huursector. Deze 

maatregelen betreffen onder meer de Wet verhuurderheffing en een verruiming van het 

huurbeleid. Daarnaast wordt Eemland Wonende geconfronteerd met een door het CFV 

opgelegde extra heffing voor saneringssteun.  

De voorgenomen verhuurdersheffing naar verwachting loopt voor Eemland Wonen op 

naar € 2.853.000,- in 2017. Het aandeel in de saneringssteun bedraagt voor 2013 

€ 587.000,-. Voor de jaren 2014 tot en met 2017 houdt Eemland Wonen rekening met 

een totale saneringssteun heffing van € 2.199.000,-.  

Om te blijven voldoen aan het Financieel Sturingskader heeft Eemland Wonen een beleid 

ingezet van huurinkomstenstijging, kostenbesparing en aanpassingen van de 

investeringen.  

 

De meeropbrengst aan huurinkomsten naar aanleiding van het nieuwe huurbeleid en de 

meeropbrengsten naar aanleiding van de inkomensafhankelijke huurverhoging zijn 

weergegeven in onderstaande tabel (x € 1.000,-). 

 

Meeropbrengsten huur 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Huurbeleid Eemland Wonen 89 173 277 341 410 471 560 

Inkomensafhankelijk 293 795 1.204 1.507 1.790 1.869 1.787 
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De kostenbesparing bedraagt in 2013 € 107.000,- voor personeelskosten en 

€ 78.000,- voor overige bedrijfskosten. 

 

De aanpassingen van investeringen kent twee onderdelen: 

- Afstel of uitstel van projecten. Hierdoor wordt tot ultimo 2017 voor een bedrag van  

€ 21.623.250,- minder geïnvesteerd. 

- Hogere aanvangshuren voor de bij de projecten te realiseren eenheden. De 

gemiddelde maandhuur van de tot 2017 te realiseren projecten stijgt van € 568,- 

per maand naar € 636,- per maand. 

 

Met deze maatregelen kan Eemland Wonen in financieel opzicht de gevolgen van de 

genoemde heffingen opvangen en verwacht zij vooralsnog te kunnen voldoen aan de 

kengetallen interest-dekkingsratio, loan-to-value en voldoende WSW-kasstromen 

(operationele kasstromen -/- 2% aflossingsfictie) en verwacht zij toegang te blijven 

houden tot de kapitaalmarkt. Eemland Wonen monitort de effecten van de maatregelen.  

Eemland Wonen verwacht dat bovengenoemde kengetallen zich komende jaren als volgt 

ontwikkelen: 

 

Interne financiële 

maatstaven 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Interest-dekkingsratio 1,38 1,28 1,40 1,56 1,71 1,80 1,84 

Loan-to-value 55% 54% 53% 52% 51% 54% 52% 

WSW-kasstroom -609 -793 -105 707 1.362 1.676 2.101 

 

Hierbij wordt uitgegaan van een daling van de WOZ-waarde met 2% in 2013 en jaarlijks 

4% in 2014 tot en met 2017. 

 

Fiscaliteiten 

Ten aanzien van de acute belastinglast en belastinglatenties in de jaarrekening heeft 

Eemland Wonen een aantal standpunten ingenomen die eerst bij afwerking van de 

aangifte over de verslagjaren 2006 tot en met 2012 door de fiscus worden getoetst. De 

belangrijkste standpunten betreffen:  

 De waardebepaling van de ontwikkelrechten;  

 Het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen;  

 De verwerking van projectontwikkelingsresultaten.  

 

Hierdoor kan de fiscale last over 2012 en voorgaande jaren nog wijzigingen ondergaan. 

 

17.6 Kasstroomoverzicht 
 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode 

wordt het nettoresultaat aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die 

geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de 

balansposten en posten van de winst- en verliesrekening waarvan ontvangsten en 

uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten. 

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen onder 

aftrek van bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen 

operationele, investerings- en financieringsmiddelen. 

De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking 

tot mutaties in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde 

interest (opgenomen onder operationele activiteiten). De investeringen in materiële vaste 

activa worden opgenomen onder aftrek van de onder overige schulden voorkomende 

verplichtingen. Ontvangsten en uitgaven van interest en winstbelastingen zijn 

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.  
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18 Toelichting op de afzonderlijke posten van de 

geconsolideerde balans (x € 1.000) 
 

18.1 Materiële vaste activa   

 

De mutaties in de materiële vaste activa van sociaal vastgoed in ontwikkeling en ten 

dienste van exploitatie zijn in het navolgende schema samengevat: 
 

 Sociaal 

vastgoed in 

exploitatie  

Onroerende 

en roerende 

zaken in 

ontwikkeling 

Onroerende 

en roerende 

zaken ten 

dienste van 

de exploitatie 

    

31 december 2011    

Verkrijgingsprijzen 87.886 11.277 3.358 

Cumulatieve waardeverandering en 

afschrijvingen 35.181 -4.817 -821 

Boekwaarden 123.067 6.460 2.537 

Impact stelselwijziging 3.738 -133 0 

Boekwaarden 126.805 6.327 2.537 

    

Mutaties 2012    

Investeringen 6.308 11.832 152 

Desinvesteringen -1.409 0 0 

Herwaardering 15.718 0 0 

Afschrijvingen -7.147 0 -179 

Afschrijvingen desinvesteringen 600 0 0 

Waardeverminderingen -7.010 -825 0 

Terugneming van waardeverminderingen 8.533 0 0 

Afboekingen ontwikkeling 0 -58 0 

Overboeking voorziening 0 -104 0 

Overboekingen 7.193 -7.193 0 

Totaal mutaties  22.787 3.652 -27 

    

31 december 2012    

Verkrijgingsprijzen 99.978 14.970 3.510 

Cumulatieve waardeverandering en 

afschrijvingen 49.913 -4950 -1.000 

Boekwaarden 31 december 2012 149.591 9.979 2.510 
 

In het boekjaar werd terzake van onroerende zaken in ontwikkeling geen bouwrente 

geactiveerd. 

 

De gemeente Baarn heeft het recht van eerste hypotheek met betrekking tot de volgende 

lening: 

 

Geldlening heeft betrekking op: Opname jaar Hoofdsom Schuldrestant  

33 woningen Israëlstraat 1995 2.019.322 1.796.452 20 jaar -ann. 

 

De bedrijfswaarde van het bezit bedraagt (ultimo 2012)  180.068.000 

De boekwaarde van het bezit bedraagt (ultimo 2012) 93.670.000 

De OZB-waarde bedraagt (peilwaarde 1-1-2011) 534.500.000 
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De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt: 

- Grond geen afschrijvingen 

- Stichtingskosten lineair    50 jaar 

- Na investeringen lineair  25 jaar 

 

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  

 

Door de corporatie is een verkoopplan opgesteld waarin 355 onroerende zaken voor 

verkoop zijn geoormerkt. Naar verwachting zullen 28 woningen binnen één jaar worden 

verkocht. De verwachte opbrengstwaarde van deze onroerende zaken bedraagt 

€ 3.989.000,-. De boekwaarde bedraagt ultimo het verslagjaar € 918.000,-.  

 

 Commercieel 

vastgoed in 

exploitatie  

Onroerende 

en roerende 

zaken in 

ontwikkeling 

Onroerende  

zaken 

verkoop 

onder 

voorwaarden 

De mutaties in de materiële vaste activa van 

sociaal vastgoed in ontwikkeling en ten 

dienste van exploitatie zijn in het navolgende 

schema samengevat: 

   

    

31 december 2011    

Verkrijgingsprijzen 10.827 0 5.364 

Cumulatieve waardeverandering en 

afschrijvingen 

8.180 0 -207 

Boekwaarden 19.007 0 5.157 

Impact stelselwijziging -7.681 0 0 

Boekwaarden 11.326 0 5.157 

    

Mutaties 2012    

Investeringen  1.368 1.737 

Overboeking van DAEB 1.551 0 0 

Afschrijvingen 0 0 -365 

Waardeverandering onrendabel 0 -642 0 

Terugkoop 0 0 -190 

Afboekingen 0 0 0 

Mutatie marktwaarde -78 0 0 

Totaal mutaties 1.473 726 1.182 

    

31 december 2012    

Verkrijgingsprijzen 12.378 726 6.911 

Cumulatieve waardeverandering en 

afschrijvingen 

421 0 -572 

Boekwaarden 31 december 2012 12.799 726 6.339 

 

In de post onroerende zaken verkoop onder voorwaarden zijn in totaal 45 

verhuureenheden opgenomen. Hiervan zijn alle verhuureenheden verkocht met een 

terugkoopplicht. Gebruik wordt gemaakt van contractvormen die de goedkeuring van de 

minister hebben. 

Het grootste deel van de contracten is gebaseerd op het “Koopgarant” principe waarbij 

sprake is van verleende kortingen op de marktwaarde tussen 15% en 20%.   
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18.2 - Financiële vaste activa 2012 2011 

   

18.2.1 Actieve latente belastingvordering 2.742 2.353 

Langlopende schulden   

Stand 1-1 149 156 

Afschrijving -13 -7 

Stand 31-12 136 149 

   

Verrekenbare verliezen   

Stand 1-1 2.204 1.811 

Verrekenbaar verlies boekjaar 402 393 

Stand 31-12 2.606 2.204 

   

Indien de latentie inzake het waarderingsverschil van het vastgoed zou worden 

gewaardeerd tegen de bedrijfswaarde dan bedraagt deze circa € 66.000.000,-. Eemland 

Wonen is in staat door middel van nieuwbouw de afwikkeling van deze latentie over het 

vastgoed naar de toekomst te schuiven. 

   

18.2.2 – Leningen u/g   

Nominale waarde lening u/g 2.341 2.133 

Opname in boekjaar 0 208 

Overboeking naar kort lopend -2.341 0 

Vordering ultimo boekjaar 0 2.341 

   

   

18.2.3 - BWS   

Boekwaarde BWS per 1 januari 293 410 

Aflossingen -122 -117 

Boekwaarde BWS per 31 december 171 293 

Hiervan is € 84.000,- korter dan 1 jaar   

   

18.3 - Voorraden   

   

18.3.1 Materiaal   

Stand per 1 januari 11 10 

Mutaties per saldo -1 1 

Stand per 31 december 10 11 

   

18.3.2 Koopwoningen 168 344 

   

18.3.3 Onderhanden projecten   

Stand per 1 januari 1.916 2.904 

Investeringen 5 482 

Afwaardering -1.171 -500 

Overboeking 0 -344 

Gereed gekomen werk 0 -626 

Stand per 31 december 750 1.916 

   

Totaal voorraad 928 2.271 
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18.4 - Vorderingen 2012 2011 

   

18.4.1 – Debiteuren   

Huurdebiteuren (incl. vertrokken huurders) 95 76 

Overige debiteuren 19 1 

 114 77 

Af : voorziening wegens oninbaarheid -33 -33   

Totaal debiteuren 81 44 

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. 

   

18.4.2 - Overheid   

Gemeente Baarn 12 13 

Doorbelasting Wmo 3 5 

Diverse 3 0 

Totaal  18 18 

 

18.4.3 - Overige vorderingen en overlopende activa  

Te ontvangen rente swap’s 148 176 

Afrekening project 182 0 

Te ontvangen notaris verkoop 197 0 

Rekeningcourant BV 800 0 

Overige  139 140 

Totaal overige vorderingen en overlopende activa 1.466 316 

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. 

   

18.4.4 - Liquide middelen direct opvraagbaar   

Direct opvraagbaar   

Kas / bank / giro 2.671 7 

Totaal liquide middelen 2.671 7 

   

18.5 - Groepsvermogen   

Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de enkelvoudige balans nader toegelicht. 

   

18.6 Voorziening   

Verkrijgingsprijs  -1.668 

Cumulatieve waardeveranderingen  8.727 

Stand 31-12-2011  7.059 

Impact stelselwijziging  -995 

Stand 1-1-2012  6.064 

   

Mutaties 2012   

Investering Vogelbuurt Midden  -2.374 

Investering Oude Pastorie  -324 

Overboeking Oude Pastorie  -104 

Waardeverandering Vogelbuurt Midden  -2.873 

Waardeverandering De Oude Pastorie  1.193 

Totaal mutaties  -4.482 

 

Verkrijgingsprijs  -4.470 

Cumulatieve waardeveranderingen  6.052 

Stand 31-12-2012  1.582 
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De voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw betreft het per saldo 

verlieslatende deel van contracten afgesloten ten behoeve van de ontwikkeling van 

nieuwbouw huurwoningen waarvoor nog onvoldoende kosten zijn gemaakt om het 

bedrag daarop in mindering te brengen. 

Van de voorziening is een bedrag van € 0,- als langlopend (langer dan een jaar) aan te 

merken. 

 

18.7 - Langlopende schulden 
 

18.7.1 - Leningen o/g   2012 2011 

     

Stand per 1 januari   70.820 69.217 

Bij: nieuwe leningen m.b.t. het jaar   18.000 5.000 

Af: aflossingen volgend jaar   -10.417 -3.397 

Stand per 31 december   78.403 70.820 

 

Van het totale leenbedrag ultimo 2012 (van € 78.403.000,-) is het leenbedrag van 5 jaar 

en korter € 13.599.000,- en langer dan 5 jaar € 64.804.000,-. 

Voor de aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na de afloop van het jaar is een  

bedrag opgenomen onder de kortlopende schulden (x € 1.000,-) van  10.417  

De gemiddelde betaalde rente in 2012: 4,02 % 

 

De duration van de leningportefeuille bedraagt 10,27 jaar (2011 = 9,92 jaar). 

Van de leningen overheid en kredietinstellingen is een totaalbedrag van € 73.700.000,- 

opgenomen waarvoor WSW-borging is verkregen. 

     

18.7.2 Terugkoopverplichting Koopgarant  2012 2011 

     

Stand per 1 januari   5.188 3.107 

Investeringen   1.737 2.257 

Terugkoop   -191 0 

Waardeverandering   -303 -176 

Stand per 31 december   6.431 5.188 
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   2012 2011 

     

18.7.3 - Waarborgsommen   55 51 

 

18.8 - Kortlopende schulden    

    

Sociaal Fonds Huurders Eemland Wonen  3 10  

Fonds Vlinthof  34 32 

Schulden aan leveranciers  3.215 823 

    

Schulden aan kredietinstellingen    

Aflossingsverplichtingen in het volgende jaar 10.417 3.397 

Schulden in rekening-courant  0 523 

Totaal schulden aan kredietinstellingen  10.417 3.920 

    

Belastingen en premies sociale verzekeringen  413 330 

    

Overige schulden en overlopende passiva    

Niet vervallen rente leningen  1.884 1.730 

Vooruit ontvangen huur  168 170 

VvE Zeeheldenbuurt  88 51 

Loopbaanontwikkelingsbudget  69 76 

Diversen  564 403 

Totaal overige schulden en overlopende passiva 2.774 2.430 

    

Totaal kortlopende schulden  16.855 7.545 

    

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. 
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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 17 maart 2010 en 

11 augustus 2010. 

 

Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van operationele leases als volgt te 

specificeren: 

 

Te betalen:  

Binnen één jaar  €  25.668,- 

Tussen een jaar en vijf jaar  €  11.427,- 

Meer dan vijf jaar  € 0,- 

 

Gedurende het verslagjaar zijn in de winst- en verliesrekening verwerkt: 

Minimale leasebetalingen  €  35.516,- 

Voorwaardelijke leasebetalingen  €  0,- 

Sub-leaseontvangsten  € 0,- 

 

Eemland Wonen beschikt over een doorlopende kasgeldfaciliteit bij de BNG van maximaal  

€ 5.000.000,-. 

 

In november 2001 heeft Eemland Wonen een lening afgesloten met variabele hoofdsom 

van maximaal € 5.000.000,- met een looptijd van twaalf jaar. De rente wordt bepaald op 

basis van de driemaands Euribor. De geldlening biedt de mogelijkheid om afhankelijk van 

de financieringsbehoefte het leenbedrag aan te passen tot een minimum bedrag van 

€ 1.000.000,-. Ultimo 2012 bedroeg het leenbedrag € 5.000.000,-. 

 

Op 11 oktober 2002 is een Interest Rate Swap bij de BNG afgesloten. Dit betreft een 

overeenkomst met de BNG waarbij Eemland Wonen een vast rentepercentage van 5,10% 

betaalt en het percentage van de zesmaands Euribor ontvangt over een bedrag van  

€ 4.000.000,-. Deze overeenkomst geldt voor de periode 1 maart 2004 tot 1 maart 2014. 

De actuele waarde van deze swap is -€ 203.679,-. 

 

Op 16 februari 2004 is een Interest Rate Swap voor een bedrag van € 4.000.000,- 

afgesloten bij ABN AMRO om de Interest Rate Swap, afgesloten bij de BNG, tegen te 

swappen. ABN AMRO betaalt Eemland Wonen 4,22% en Eemland Wonen betaalt de 

zesmaands Euribor. De actuele waarde van deze swap is € 155.852,-. 

 

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 niet opgenomen 

compensabele verliezen is als volgt: 
 

 2012 2011 2010 2009 2006 t/m 2008 

Compensabele 

verliezen 
400.000 Naar HIR Naar HIR 540.000 1.700.000 

 

Ultimo 2012 zijn er voor ruim € 20.000.000,- verplichtingen aangegaan in het kader van 

nieuwbouwprojecten. 

 

Per 31 december 2012 heeft Eemland Wonen een obligo uitstaan ten bedrage van 

€ 3.323.000,- uit hoofde van door het WSW verstrekte borgstellingen. 
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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.  

 

Met de meeste van haar deelnemingen heeft stichting Eemland Wonen naast haar 

aandelenbelang ook een zakelijke relatie, waarbij producten (veelal onroerende zaken 

bestemd voor de verhuur) en/of diensten van de betreffende deelnemingen worden 

afgenomen. Deze transacties zijn steeds gebaseerd op gebruikelijke contractuele 

afspraken waarbij marktconforme condities zijn overeengekomen. 
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19 Toelichting op de afzonderlijke posten van de 

geconsolideerde winst- en verliesrekening 

(x € 1.000) 
 Werkelijk Begroting Werkelijk 

 2012 2012 2011 

19.1 – Huren    

Woningen, woongebouwen en overige zaken 13.623 13.946 13.425 

Af: huurderving    

- wegens leegstand -145 0 -177 

- wegens antikraak 0 0 -5 

- wegens oninbaarheid -13 0 -7 

Totaal huren 13.465 13.946 13.236 

    

19.2 - Vergoedingen servicekosten    

Niet verrekenbare servicekosten (glasverzek. etc.) 160 260 159 

Verrekenbare servicekosten 345 300 310 

Totaal vergoedingen 505 560 469 

    

19.3 - Verkoop onroerende zaken    

Opbrengst verkopen bestaand bezit 4.047 3.067 3.754 

Af: kosten verkoop -185 0 -272 

Af: bedrijfswaarde woningen -507 0 -675 

Verkoopresultaat bestaand bezit 3.355 3.067 2.807 

    

Verkoopresultaat nieuwbouw 0 0 0 

    

Totaal verkoopopbrengst 3.355 3.067 2.807 

    

19.4 - Overige bedrijfsopbrengsten 27 52 20 

    

19.5 - Afschrijvingen vaste activa    

Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 179 181 196 

Totaal afschrijvingen vaste activa 179 181 196 

    

19.6 Afschrijvingen bedrijfswaarde 7.147 0 6.265 

    

19.7 – Overige waardeverandering vaste activa   

Onrendabele investering Kievitstraat 0 0 730 

Onrendabele investering Piet Heinlaan 1.288 77 0 

Onrendabele investering Schaepmanlaanflats 953 1.361 0 

Onrendabele investering De Oude Pastorie 1.193 656 0 

Onrendabele investering Parkgebouw 

appartementen 

359 1.640 0 

Onrendabele investering Parkgebouw zorg 0 3.257 0 

Onrendabele investering Goeman Borgesiuslaan 0 3.607 0 

Onrendabele investering Rengerswetering -180 0 1.157 

Onrendabele investering Vogelbuurt Midden -2.874 0 7.732 

Afwaardering Nieuw Baarnstraat 1.171 0 500 

Waardeverandering bestaand bezit 2.682 0 5.382 

Totaal overige waardeverandering 4.592 10.598 15.501 

 

 

 

 



Eemland Wonen Jaarverslag 2012 

 
71 

 Werkelijk Begroting Werkelijk 

 2012 2012 2011 

    

19.8 Afwaardering RC    

Afwaardering Eemnes Zuid 1.678 0 0 

    

19.9 – Personeelskosten    

Lonen en salarissen 1.394 1.514 1.543 

Sociale lasten 179 191 187 

Pensioenlasten 253 292 279 

 1.826 1.997 2.009 

Het aantal fte’s bedroeg per 31-12-2012 24,43 (2011 25,73). Het aantal 

fte’s in het buitenland was in 2011 en 2012 0. 

    

19.10 – Onderhoudskosten    

Planmatig onderhoud  1.362 1.195 1.432 

Groot mutatieonderhoud 663 644 990 

Dagelijks- en  klein mutatieonderhoud  1.057 863 1.222 

Bijdrage aan VvE’s 99 104 94 

Totaal onderhoudskosten 3.181 2.806 3.738 

    

19.11 – Leefbaarheid    

Leefbaarheid 110 99 112 

    

19.12 - Vergoedingen servicekosten    

Niet verrekenbare servicekosten (glasverzek., etc.) 160 260 159 

Verrekenbare servicekosten 345 300 310 

Totaal vergoedingen 505 560 469 

    

19.13 - Overige bedrijfskosten    

Huisvestingskosten 93 99 89 

Raad van Commissarissen 67 67 84 

Algemene kosten 639 762 890 

Overige bedrijfskosten 1.340 939 1.013 

Totaal overige bedrijfskosten 2.139 1.867 2.076 

 

Accountantshonoraria 

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het 

resultaat gebracht: 

 

 2012 2011 

Controle van de jaarrekening 25 28 

Andere controlewerkzaamheden 3 1 

Fiscale advisering 27 17 

Andere niet controlediensten 5 8 

Totaal 60 54 

 

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de Stichting en 

de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door 

accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet 

toezicht accountantsorganisaties). 
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19.14 - Financiële baten en lasten Werkelijk Begroting Werkelijk 

 2012 2012 2011 

Rentelasten    

    

Rentelasten langlopende schulden    

- Leningen overheid 650 650 664 

- Leningen kredietinstellingen 2.485 2.485 2.358 

- Renteresultaat swap 53 156 109 

    

Rente kortlopende schulden    

- Kredietinstellingen 0 0 0 

- Rente dag- en kasgeldleningen 7 517 2 

    

Kosten herfinanciering 13 0 12 

Totaal rentelasten  3.208 3.808 3.145 

    

Rentebaten    

    

Rente financiële vaste activa    

- Te vorderen subsidie BWS 11 0 15 

    

Rente op vorderingen 180 0 150 

    

Rente op liquide middelen -107 0 -90 

Totaal rentebaten 84 0 75 

    

Rente resultaat  -3.124 -3.808 -3.070 

    

19.15 Belastingen    

Mutatie latente belastingen verrekenbare verliezen 402  393 

Mutatie latente belastingen waarderingsverschillen    

- leningen 

 

13  7 

 
Mutatie latente belastingen op 31 december 389  386 

    

Het belastbaar bedrag en daarmee de mutatie latente belastingen verrekenbare verliezen is als volgt 
bepaald: 
Resultaat voor belastingen  33.010  

Correctie niet-gerealiseerde waardeverandering -27.818   

Fiscaal lagere afschrijving op activa t.d.v. exploitatie -10   

fiscaal lagere personeelskosten door activering naar 
projecten 

383   

Fiscaal hogere rentelast  -51   

Fiscaal geen aftrek van de Vogelaarheffing 56   

Fiscaal hoger resultaat personeelslasten i.v.m. 
Oortbijtelling 

-6   

Te activeren onderhoudskosten 54   

Onderhoudskosten renovatie -4.864   

Afboeking resultaat B.V. 284   

Waardeverandering vaste activa 1.603   

Fiscaal lager resultaat verkoopwoningen en 
herinvesteringsreserve 

-3.862   

   -34.231  

Belastbaar bedrag  -1.221  

    

Toevoeging latentie verrekenbare verliezen 2012  402  



Eemland Wonen Jaarverslag 2012 

 
73 

 

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 het Centraal Fonds Volkshuisvesting. 

 

Mutatie reële waarde materiële vaste activa (X € 1.000) 

 

De bedrijfswaarde is in 2012 toegenomen met een bedrag van € 37.461.000,- ten 

opzichte van de bedrijfswaarde ultimo 2011. De mutatie in de bedrijfswaarde laat zich als 

volgt verklaren: 

 

Mutatie bedrijfswaarde   

De bedrijfswaarde van de MVA aanvang boekjaar  135.754 

Rentabiliteitswaardecorrectie aanvang boekjaar  6.320 

Correcties stelselwijziging   

Rentabiliteitswaardecorrectie  -6.320 

Overboeking naar commercieel bezit  -18.170 

Aanpassing levensduur  3.069 

Aanpassing vastgoed gerelateerde kosten  6.152 

Bedrijfswaarde 1-1-2012   126.805 

 

Specificatie van de mutatie 

Jaarresultaat   

Autonome mutatie  8.179 

Verkocht bezit in het eerste jaar  0 

Mutatie jaarresultaat  8.179 

    

Gevolgen van aanpassingen van beleidsparameters 

en uitgangspunten 

  

In de huurcomponent   12.429 

In de onderhoudslasten  -2.944 

In de overige lasten  3.185 

In de levensduur  996 

In de mutatiegraad  -8.761 

Mutatie agv aanpassingen van beleidsparameters en 

uitgangspunten 

 4.905 

    

Gevolgen van mutaties in bezit   

Verkocht bezit  5.288 

Sloop bezit  -762 

Nieuwbouw  -1.031 

Verbeteringen  3.817 

Overig  2.390 

  9.702 

   

Bedrijfswaarde 31-12-2012  149.591 
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20  Enkelvoudige jaarrekening Eemland Wonen 
 

Enkelvoudig balans per 31–12-2012  

(na resultaatbestemming)  (x € 1.000) 

Referentie 31-12-12 31-12-11 31-12-11 

   Na 

stelsel-

wijziging 

Voor 

stelsel-

wijziging 

ACTIVA     

Vaste activa     

Materiële vaste activa 18.1    

Sociaal vastgoed in exploitatie  149.591  126.805  123.067  

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 

eigen exploitatie 

 

9.979  6.327 6.460  

Onroerende en roerende zaken t.d.v. 

exploitatie 

 

2.510  2.537  2.537  

  162.080 135.669 132.064  

     

Vastgoedbeleggingen     

Commercieel vastgoed in exploitatie  12.799  11.248  19.007  

Onroerende zaken VoV  6.339  5.157  5.157  

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 

eigen exploitatie 

 726    

  19.864  16.405  24.164  

     

Financiële vaste activa 20.2    

     

Deelnemingen  31  315  273  

Latente belastingvordering  2.742  2.353  315  

BWS  151  273  2.353  

  2.924 2.941 2.941  

Vlottende activa     

Voorraden 18.3    

Materiaal  10  11  11  

Verkoop koopwoningen  168  344  344  

Onderhanden werken  750  1.916  1.916  

  928 2.271  2.271  

Vorderingen 18.4    

Debiteuren  81  44  45  

Overheid  18  18  18  

Vorderingen op groepsmaatschappijen 20.3 800 2.044 2.044 

Overige vorderingen en overlopende activa 20.3 666  316 316 

Latente belastingvordering  0  0  0  

  1.565  2.422  2.423  

     

Liquide middelen  2.658  7  7  

     

Totaal activa  190.019  159.715 163.870  
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PASSIVA     

Eigen vermogen     

Wettelijke reserve  40  40  40  

Overige reserves  20.4 86.653  70.007 73.168  

  86.693 70.047 73.208  

Voorzieningen     

Onrendabele investeringen nieuwbouw 18.6 1.582 6.064 7.059  

     

Langlopende schulden 18.7    

Leningen o/g  78.403  70.820  70.820  

Terugkoopverplichting VoV  6.431  5.188  5.188  

Waarborgsommen  55  51  51  

  84.889  76.059  76.059  

     

Kortlopende schulden 18.8    

Sociaal Fonds Huurders Eemland Wonen  3  10  10  

Fonds Vlinthof  34  32  32  

Schulden aan leveranciers  3.215  823  822  

Schulden aan kredietinstellingen  10.417  3.920  3.920  

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 

 

413  330  330  

Overige schulden en overlopende passiva  2.773  2.430  2.430  

  16.855 7.545 7.544 

     

Totaal passiva  190.019 159.715  163.870  

 

 

  



Eemland Wonen Jaarverslag 2012 

 
76 

Enkelvoudige winst- en 

verliesrekening over 2012 (x € 1.000) 

Referentie Werkelijk   

2012 

Werkelijk 

2011 

Werkelijk 

2011 

   Na 

stelsel-

wijziging 

Voor 

stelsel-

wijziging 

     

Bedrijfsopbrengsten     

Huren 19.1 13.465  13.236  13.236  

Vergoeding servicekosten 19.2 505  469  469  

Overheidsbijdragen  0  0  0  

Verkoop onroerende zaken 19.3 3.355  2.807  3.482  

Overige bedrijfsopbrengsten 19.4 27  20  20  

Som der bedrijfsopbrengsten (a)  17.352  16.532  17.207  

     

Bedrijfslasten     

Afschrijvingen vaste activa  179  196  196  

Afschrijvingen bedrijfswaarde  7.147 6.265 0 

Overige waardeveranderingen van vaste activa 4.592 20.553 10.981  

Afwaardering rekeningcourant BV  1.678    

Lonen en salarissen  1.394  1.531  1531 

Sociale lasten  179  187  187  

Pensioen  253  279  279  

Onderhoudskosten  3.181  3.738  3.738  

Leefbaarheid  110  112  112  

Servicekosten  505 469 469 

Overige bedrijfslasten  1.891 2.075 2.075 

Som der bedrijfslasten (b)  21.109 35.405 19.568  

     

Uit herwaarderingsreserve vrijgevallen bedragen (c)       4.283        3.381 0 

Niet-gerealiseerde waardeverandering 

vastgoedportefeuille (d) 

 -78 0 

 

-7.150 

     

Financiële baten en lasten (e)  -3.088  -3.034  -3.034  

      

Resultaat uit gewone     

bedrijfsuitoefening (a-/-b+c+d+e)  -2.640 -18.526 -12.545  

     

Resultaat deelnemingen 20.2 -284  -49  -49  

Belastingen (negatief is baat)  -389 -386 -386 

     

Jaarresultaat na belastingen  -2.535 -18.189 -12.208  
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Toelichting op de enkelvoudige balans per 31-12-2012 en de winst- en 

verliesrekening over 2012 (x € 1.000) 

 

20.1 Algemeen 

 

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat 

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de vennootschappelijke 

jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in 

groepsmaatschappijen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs in overeenstemming 

met hoofdstuk 17 in de geconsolideerde jaarrekening. 

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van 

het resultaat wordt verwezen naar de opgenomen toelichting op de geconsolideerde 

balans en winst- en verliesrekening. 

 

 2012 2011 

20.2 Financiële vaste activa   

Te vorderen BWS   

Beginsaldo per 1 januari 273 390 

Aflossingen -122 -117 

   

Eindsaldo per 31 december 151 273 

   

Deelnemingen   

Beginsaldo per 1 januari 315 364 

Resultaat deelnemingen -284 -49 

   

Eindsaldo per 31 december 31 315 

   

Actieve latente belastingvordering 2.742 2.353 

   

Langlopende schulden   

Stand 1-1 149 156 

Afschrijving -13 -7 

Stand 31-12 136 149 

   

Verrekenbare verliezen   

Stand 1-1 2.204 1.811 

Verrekenbaar verlies boekjaar 402 393 

Stand 31-12 2.606 2.204 

   

Totaal financiële vaste activa 2.924 2.941 

 

20.3 Vorderingen op groepsmaatschappijen en overige vorderingen 

Rekening-courant Eemland Wonen B.V.    

Stand per 1 januari 2.044 1.800 

Mutaties -1.244 244 

Stand per 31 december 800 2.044 

   

Over het gemiddelde saldo van deze rekening-courantverhouding 

wordt 4,95% rente per jaar berekend. Omtrent aflossing en 

onzekerheden is niets overeengekomen. 

  

   

Overige vorderingen 666 316 

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.   
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 2012 2011 

20.4 Overige reserves   

Stand per 31-12 73.168 85.376 

Gevolgen stelselwijziging -3.083 0 

Stand 1-1 70.085 85.376 

Uit resultaatbestemming -2.535 -18.189 

Overige mutaties 19.103 5.981 

Stand per 31 december 86.653 73.168 

 

Overeenkomstig artikel 3.2 van de statuten van stichting Eemland Wonen dient het 

gehele vermogen binnen de kaders van de woonwet en afgeleid het BBSH te worden 

besteed.                                                                                                    

 

Ultimo 2012 is in totaal € 81.362.000,- aan ongerealiseerde herwaarderingen in de 

overige reserves begrepen (2011: € 68.451.000,-). In 2012 is -€ 3.420.000,- aan de 

ongerealiseerde herwaardering onttrokken wegens terugname van eerdere toevoegingen, 

€ 4.298.000,- onttrokken wegens realisatie (waarvan € 4.283.000,- door afschrijvingen 

en € 150.000,- door verkoop van vastgoed), en € 20.655.000,- toegevoegd wegens 

herwaarderingen ten gunste van het eigen vermogen.  
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21 Overige informatie 
 

Werknemers 

Gedurende het jaar 2012 had de Eemland Wonen gemiddeld 24,5 werknemers in dienst 

(2011: 25,7). Dit aantal is gebaseerd op het aantal fulltime equivalenten. Geen van de 

werknemers is buiten Nederland werkzaam (2011: 0). 

 

Het hierin inbegrepen gemiddeld aantal werknemers bij proportioneel geconsolideerde 

maatschappijen bedraagt 0 in 2012 (2011: 0). 

 

Bestuurder en commissarissen 

Lasten ter zake van bezoldiging en ter zake van pensioenen van: 

- bestuurder € 159.875,- (voorgaand jaar € 156.951,-); 

- commissarissen en voormalige commissarissen € 33.596,- (voorgaand jaar 

€ 36.618,-). 

 
Het totaalbedrag kan als volgt per individueel lid van het bestuur (de directie) worden 

gespecificeerd: 

 

 Periodiek betaalde 

beloningen 

Beloningen betaalbaar 

op termijn 

 2012 2011 2012 2011 

Directeur 159.875 156.951 24.887 26.766 

 

Met betrekking tot bovenstaande bezoldigingen is Eemland Wonen een totaalbedrag aan 

crisisheffing verschuldigd van € 1.580,-. Het salaris van de bestuurder ligt boven het 

maximum van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De WNT gaat in per 1 januari 

2013. Bespreking van de WNT, door de Raad van Commissarissen, vond begin 2013 

plaats.  

 

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

 Als lid van de Raad van 

Commissarissen 

 

 2012 2011   

Th.E.M. Wijte (voorzitter) 7.753 7.601   

P.J. Möhlmann (vicevoorzitter) 7.491 5.818   

M. van der Nat (vicevoorzitter)  2.808   

A.C.M. Butzelaar (lid)  2.112 4.896   

A.J. Pieterse (lid) 4.962 4.896   

R.C.M. Stadhouders (lid) 5.460 4.896   

P.M.L. Acda (lid) 5.815 5.700   

Totaal 33.593 36.618   
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Baarn, 24 mei 2013 

 

Eemland Wonen 

 

 

 

Directie,     De Raad van Commissarissen 

 

 

 

H. van der Velden    Th.E.M. Wijte 

 

 

 

 

      P.J. Möhlmann 

 

 

 

 

      A.P.Pieterse 

 

 

 

 

      R.C.M. Stadhouders 

 

 

 

 

      P.M.L. Acda 

 

 

 

De orginele versie van het jaarverslag 2012 is ondertekend door de leden van de Raad 

van Commissarissen. 
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22 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. 

Het resultaat over 2012 zijnde € 16.646.000,- wordt toegevoegd aan het vermogen. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Het voorgenomen beleid van het huidige kabinet richt zich voor wat betreft de 

woningcorporaties op een verhuurdersheffing en verruiming van het huurbeleid. Indien 

deze voornemens daadwerkelijk in wetgeving worden verankerd, dan heeft dit 

belangrijke invloed op de financiële positie van Eemland Wonen. 

 

In de toelichting op de jaarrekening is in paragraaf 17.5 de betekenis hiervan 

uiteengezet. Uit deze toelichting blijkt dat Eemland Wonen ingrijpende veranderingen in 

haar beleid moet uitvoeren om te blijven voldoen aan financiële kengetallen relevant 

voor toegang tot de kapitaalmarkt. In het jaarverslag is een uitgebreide toelichting op de 

kasstroom projecties opgenomen waarin de effecten van het voorgenomen 

regeringsbeleid in combinatie met onder andere de saneringssteun zijn verwerkt. 

 

De Wet verhuurdersheffing is nog niet aangenomen door de Staten Generaal.  De 

effecten van de verhuurdersheffing zijn niet meegenomen in de bepaling van de 

waardeverandering materiële vaste activa (MVA). Indien de verhuurdersheffing en de 

inkomensafhankelijke huurverhoging wel zou zijn meegenomen zou de waardering van 

de MVA in de jaarrekening 2012 € 27.331.000,- lager uitvallen. 
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23 Controleverklaring van de onafhankelijke 
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