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Voorwoord 
 
 

Het jaar 2015 was voor de Stichting Woningbouw Slochteren een 
bijzonder jaar. Het heeft overwegend in het teken gestaan van het verder 
vormgeven van de voorgenomen fusie met Lefier. Geformuleerde 
intenties zijn in 2015 geformaliseerd en omgezet in definitieve besluiten. 
Dit jaarverslag is dan ook een weergave van de activiteiten die in 2015 
onder verantwoordelijkheid van de voormalig directeur-bestuurder zijn 
uitgevoerd. Er zijn goede afspraken gemaakt tussen Lefier en de 
Stichting Woningbouw Slochteren met betrekking tot de 
overgangsperiode zodat de Stichting Woningbouw Slochteren op een 
verantwoorde en zorgvuldige manier kon worden samengevoegd met 
Lefier. Op deze manier kon Lefier op een verantwoorde wijze de 
verantwoordelijkheid voor de organisatie van de Stichting Woningbouw 
Slochteren overnemen op moment van fusie. 
 

Onze belangrijkste stakeholders in het gebied, de gemeente Slochteren en de huurdersorganisatie, 
zijn betrokken geweest bij het fusietraject. Hun belangen zijn goed geborgd in de afspraken die zijn 
gemaakt met Lefier. Ondanks de fusieperikelen zijn de medewerkers van de Stichting Woningbouw 
Slochteren zich volop in blijven zetten voor onze huurders in de gemeente Slochteren. Daar waar een 
aantal medewerkers, vooruitlopend op de fusie, al werkzaamheden voor Lefier is gaan verrichten, 
heeft de rest een stapje extra gezet. Zo is het planmatig onderhoud uitgevoerd, zijn klachten 
afgehandeld en zijn woningzoekenden weer aan een woning geholpen. Bovendien was er in 2015 ook 
sprake van een solide financiële positie van de Stichting Woningbouw Slochteren. Echter, wel in de 
wetenschap dat de volkshuisvestelijke opgave op de middellange termijn niet uitgevoerd zou kunnen 
worden. 
 
Het jaar 2015 heeft ook in het teken gestaan van het omgaan met de consequenties van 
aardbevingen. Er is een start gemaakt met een pilot-project die woningen moet gaan versterken en 
verduurzamen. De uitkomsten van deze pilot worden nog geëvalueerd en gebruikt voor de opgave die 
er nog ligt. De omvang van de consequenties van de aardbevingen zijn nog steeds moeilijk te duiden. 
De algemene ontwikkelingen met betrekking tot het aardbevingsdossier blijven we daarom volgen. 
Kortom, het is een relatief dynamisch jaar geweest voor de organisatie. Ondanks dat hebben we onze 
dienstverlening richting onze huurders op peil kunnen houden.  
 
Nu de fusie tussen Lefier en de Stichting Woningbouw Slochteren een feit is, is er weer nieuw 
perspectief ontstaan voor medewerkers uit Slochteren en is er meer slagkracht ontstaan om invulling 
te geven aan de volkshuisvestelijke opgave in de gemeente Slochteren. De komende jaren zal dan 
ook in het teken staan van het geven van vorm en inhoud aan deze opgave. 
 
 
Lex de Boer 
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1. Volkshuisvestingsverslag 
 

1.1 Missie 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren wil haar maatschappelijke bijdrage leveren aan goede 
huisvesting in haar werkgebied. Hierbij richten we ons op het realiseren en goed beheren van 
adequate huisvesting voor onze doelgroepen en maatschappelijke instellingen. Vanuit een 
transparante en klantgerichte organisatie is ons streven gericht op continuïteit en een gezond 
financieel beleid. Naast een bescheiden groei van ons woningbestand is ons streven vooral gericht op 
de kwaliteit van de bestaande voorraad in combinatie met een verantwoord woonlastenbeleid en 
leefbare dorpskernen. 
 
 

1.2 Organisatie 
 
Personeel en organisatie 
De Stichting Woningbouw Slochteren beschikt over 
een overzichtelijke organisatiestructuur, waarin de 
korte communicatielijnen en heldere en 
inzichtelijke informatiestromen de kernwaarden 
zijn. Een andere belangrijke kernwaarde is de 
verdere ontwikkeling van het personeel. De 
bedrijfscultuur van de Stichting Woningbouw 
Slochteren is zodanig ingericht dat daarin ruimte is 
voor persoonlijke ontwikkeling. 
 
De organisatie bestaat uit een Raad van 
Commissarissen, een algemeen directeur-
bestuurder en vier afdelingen: beleid en 
ontwikkeling, financieel economische zaken, 
woondiensten en technische dienst. De algemeen 
directeur-bestuurder, de medewerker van de 
afdeling beleid en ontwikkeling en de hoofden van de overige drie afdelingen vormen samen het 
managementteam. Het interne toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen. 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft per 31 december 2015 in totaal 17 medewerkers in dienst. 
In fulltime equivalenten (fte) is dit 13,80. Ter voorbereiding op de fusie met Lefier heeft de Stichting 
Woningbouw Slochteren in 2014 een (interne) organisatieaanpassing doorgevoerd. Hierbij hebben de 
medewerkers, onder voorbehoud van de definitieve fusie, een nieuwe functie toegewezen gekregen 
om aan te sluiten op de organisatiestructuur van Lefier. Van de 17 medewerkers zijn per 1 januari 
2016 13 medewerkers in dienst van Lefier. Het woningbestand van de Stichting Woningbouw 
Slochteren is ondergebracht onder het gebiedsteam Hoogezand. 
 
Verbindingen 
Per 1 januari 2015 had de Stichting Woningbouw Slochteren verbindingen met een drietal BV’s: SWS 
Holding BV, SWS Projectontwikkeling BV en SWS Vastgoed BV. Alle activiteiten in deze verbindingen 
zijn gebaseerd op volkshuisvestelijke overwegingen en kunnen daarmee beschouwd worden als 
onderdeel van en ten dienste van de kerntaken van de Stichting Woningbouw Slochteren. 
 
Met de invoering van de nieuwe Woningwet op 1 juli 2015 worden er echter grenzen gesteld aan de 
financiering en aansturing van deze verbindingen. Daarom (en met het oog op de fusie met Lefier) 
heeft de Stichting Woningbouw Slochteren geprobeerd om in 2015 haar verbindingen zo veel mogelijk 
af te bouwen. Dit heeft geleid tot het opheffen van SWS Vastgoed BV (eind 2015) waarbij de twee 
appartementen zijn overgeheveld naar de Stichting Woningbouw Slochteren. 
 
 

Raad van 
Commissarissen

Algemeen 
directeur-bestuurder

Financieel 
Economische Zaken

Woondiensten Technische Dienst

Beleid en 
Ontwikkeling
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Samenwerking 
De Stichting Woningbouw Slochteren staat midden in de samenleving en hecht veel waarde aan 
samenwerking met haar belanghebbenden. Hieronder een overzicht van de belangrijkste 
belanghebbenden. 
 
Bewonersparticipatie 

• Stichting Bewonersraad Slochteren 
 
Overheid 

• Gemeente Slochteren 
• Gemeente Hoogezand-Sappemeer 
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
• Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 
• Autoriteit woningcorporaties (voorheen: Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV)) 
• Provincie Groningen 

 
Maatschappelijke opvang, zorg en welzijn 

• Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
• OGGZ overleg (openbare geestelijke gezondheidszorg) van de gemeente Slochteren 
• Zonnehuisgroep Noord (zorg aan ouderen: samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot 

de toewijzing van woningen) 
• Stichting NOVO (zorg aan mensen met een verstandelijke beperking: aanbieden van 

aangepaste woonruimte) 
 
Veiligheid 

• Politie 
 
Branchevereniging woningcorporaties 

• Aedes 
• Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties 

 
Overige 

• Geschillencommissie 
• Verenigingen van dorpsbelangen in de gemeente Slochteren 

 
Prestatieafspraken 2015 
Vanwege het feit dat de Stichting Woningbouw Slochteren in 2015 in het fusieproces zat met Lefier is 
er geen bod uitgebracht op de woonvisie van de gemeente Slochteren. Met de huurdersorganisatie en 
de gemeente Slochteren is afgesproken dat na de fusie een bod, door Lefier, wordt voorbereid en 
daarin het wettelijk vastgelegde traject wordt gevolgd.  De onderwerpen die door de minister zijn 
aangedragen worden daarin opgenomen, evenals gemeente specifieke onderwerpen. Ook de 
toezichthouder is hiervan in kennis gesteld. 
 
 

1.3 Risicobeheersing 
 
De belangrijkste opbrengsten van de Stichting Woningbouw Slochteren bestaan uit de huren en de 
verkopen. De voornaamste risico’s hierbij zijn leegstand en de vraag vanuit de markt. Het risico van 
leegstand wordt zo veel mogelijk beperkt doordat de Stichting Woningbouw Slochteren beschikt over 
een duidelijk beleid ten aanzien van toewijzingen en mutaties. Bij de realisatie van verkopen uit het 
bestaand bezit en nieuwbouwprojecten is de Stichting Woningbouw Slochteren in grote mate 
afhankelijk van de vraag vanuit de (woning)markt. De ontwikkelingen hiervan worden nauwlettend 
gevolgd. 
 
Het strategisch voorraadbeleid van de Stichting Woningbouw Slochteren heeft een centrale rol ten 
aanzien van de woningvoorraad. Hierin is vastgelegd hoe de Stichting Woningbouw Slochteren op 
(middel)lange termijn haar woningaanbod wil afstemmen op de toekomstige en sterk veranderende  
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kwaliteitsvraag van de “klant”. Daarbij is de woningvoorraad onderverdeeld in een (door te exploiteren) 
kern-, verkoop- en sloopvoorraad. De kwaliteit van het woningbezit wordt bewaakt in het 
onderhoudsbeleid. 
 
De aardbevingsproblematiek in ons werkgebied vormt een groot risico voor ons woningbezit. De 
negatieve gevolgen van de gaswinning van de NAM zijn de noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan 
beschadigde woningen, het aardbevingsbestendig onderhouden en bouwen van woningen en de 
verwachte waardedaling van het vastgoed. De kosten voor het herstellen van de schade worden  
vergoed door de NAM. De (financiële) impact van het bouwkundig versterken en de waardedaling van 
de woningen is momenteel nog niet vast te stellen. 
 
Ook nieuwbouw- en herstructureringsprojecten brengen een groot risico met zich mee. Om dit proces 
te kunnen beheersen, is er binnen de Stichting Woningbouw Slochteren een procesbeschrijving 
opgesteld waarin per fase de diverse taken, verantwoordelijkheden en controlemomenten zijn 
vastgelegd. 
 
De financiële continuïteit van de Stichting Woningbouw Slochteren is uiteraard essentieel in het 
uitvoeren van het beleid. Het beheersen van de financiële risico’s heeft voortdurend de aandacht. 
Binnen de Stichting Woningbouw Slochteren worden jaarlijks de volgende rapportages opgesteld: 
jaarverslag, jaarrekening, financiële meerjarenbegroting, managementrapportages per 4 maanden en 
liquiditeitsprognoses per maand. Sinds een aantal jaren speelt het fiscale aspect ook een rol bij 
woningcorporaties. Daarbij gaat het o.a. om de vennootschapsbelasting. Hiervoor maakt de Stichting 
Woningbouw Slochteren gebruik van externe expertise. 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren is een kleine organisatie, bestaande uit 17 medewerkers (13,80 
fte). In de afgelopen jaren heeft de organisatie te maken gehad met langdurige ziektes. Daarnaast is 
in de loop van 2015 een aantal medewerkers al eerder werkzaam bij Lefier waardoor de bezetting op 
het kantoor van de Stichting Woningbouw Slochteren onder druk is komen te staan. De 
werkzaamheden zijn grotendeels intern opgevangen. Daarnaast zijn in 2015 een administratief 
technische medewerker (op detacheringsbasis) en een medewerkster ter ondersteuning van de 
afdelingen woondiensten en technische dienst tijdelijk aangenomen. De onderhoudswerkzaamheden 
worden zowel door de eigen onderhoudsdienst als door derden uitgevoerd. 
 
 

1.4 Fusie Stichting Woningbouw Slochteren en Lefier 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren en Lefier verkennen sinds 2013 de mogelijkheid van een fusie, 
omdat de Stichting Woningbouw Slochteren op termijn de volkshuisvestelijke opgaven in Slochteren 
niet zelfstandig kan vervullen. Uit onderzoek is gebleken dat de effecten van een fusie op de 
vermogenspositie en kasstromen van Lefier binnen aanvaardbare grenzen blijven. De conclusie was 
dat een fusie ten goede komt aan de huurders van Stichting Woningbouw Slochteren, niet ten koste 
gaat van de inzet voor de huurders van Lefier en de rechtszekerheid van medewerkers van Lefier niet 
schaadt.  
 
Huurdersorganisaties en de Autoriteit Woningcorporaties hebben ingestemd met de fusie. De 
ondernemingsraad, de gemeenten Stadskanaal, Hoogezand-Sappemeer, Groningen en Slochteren 
hebben allemaal een positieve zienswijze voor de fusie gegeven, de gemeenten Emmen en Borger-
Odoorn helaas een negatieve. Op al deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en met de gemeenten 
Emmen en Borger-Odoorn is bestuurlijk contact geweest. De conclusie hiervan was dat beide 
gemeenten weliswaar geen voorstander van de fusie zijn, maar de keuze voor Lefier wel begrijpen en 
vooral behoefte hebben om goed vast te leggen dat Lefier zal voldoen aan de lokale afspraken over 
investeren, betaalbaarheid en dienstverlening. Dit is op een goede manier opgepakt. 
 
Op 1 januari 2016 is de fusie geformaliseerd. Door de fusie worden ongeveer 1.200 woningen en 
11,56 fte van de Stichting Woningbouw Slochteren toegevoegd aan de circa 33.000 woningen en 337 
fte van Lefier. Over de wijze van dienstverlening aan huurders in Slochteren zijn naar wederzijdse 
tevredenheid afspraken gemaakt met de huurdersorganisatie. 
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2. Woningvoorraad en verhuur 
 

2.1 Het bezit van de Stichting Woningbouw Slochteren 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft in totaal 1.192 woningen in de gemeenten Slochteren en 
Hoogezand-Sappemeer. Dit is inclusief 7 onzelfstandige woningen (kamers in boerderij Traas te 
Siddeburen) en 2 kantoorruimten (in Siertsheerd te Siddeburen ten behoeve van de stichting NOVO). 
Het woningbezit in de gemeente Hoogezand-Sappemeer betreft het woon-zorgcomplex (28 
verhuureenheden) in het Compagniesterpark te Sappemeer en wordt verhuurd aan de stichting 
NOVO. 
 
Ten opzichte van 31 december 2014 is het bezit afgenomen met 14 woningen. Dit betreft de verkoop 
van woningen uit het bestaand bezit. Naast de 1.192 woningen heeft de Stichting Woningbouw 
Slochteren 21 garages, 5 carports en 2 peuterspeelzalen in bezit.  
 

Dorp 

Huurcategorie 

Totaal 
Goedkoop Betaalbaar 

Duur tot 
huurtoeslag-

grens 

Duur boven 
huurtoeslag-

grens 

Slochteren 50 176 4 0 230 

Schildwolde 26 78 5 1 110 

Siddeburen 37 270 16 4 327 

Harkstede 2 165 16 1 184 

Froombosch 9 31 2 0 42 

Kolham 43 74 0 0 117 

Kleine kernen 9 32 3 0 44 

Hoogezand-Sappemeer 0 28 0 0 28 

Verkoop 33 65 0 0 98 

Sloop 6 6 0 0 12 

Totaal 215 925 46 6 1.192 

 
 

 
 
 
 



      
 

 
   10 

 
 
Het aantal woningen in de huurcategorie duur boven huurtoeslaggrens, dat geclassificeerd wordt als 
commercieel vastgoed, bedraagt 0,50% van het gehele bezit. Daarnaast worden 2 appartementen 
boven het winkelcentrum De Kei te Siddeburen verhuurd met een huurprijs boven de € 710,68. Eind 
2015 heeft de overdracht van deze appartementen (van SWS Vastgoed BV naar Stichting 
Woningbouw Slochteren) plaatsgevonden. Tot slot heeft de Stichting Woningbouw Slochteren 18 
(bejaarden)woningen te Harkstede in beheer. Deze woningen zijn in eigendom van Stichting 
Woonzorg Nederland te Amsterdam. 
 
 

2.2 Projectontwikkeling 
 
Nieuwbouw 
Er zijn in 2015 geen nieuwbouwwoningen opgeleverd of opgestart door de Stichting Woningbouw 
Slochteren. 
 
Grond- en ontwikkelposities 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft 3 grondposities: De Weerterij te Siddeburen, Hoofdweg 39 
te Slochteren en Eikenlaan te Kolham. In 2015 zijn 2 vrije bouwkavels verkocht: 1 in De Weerterij te 
Siddeburen en 1 aan de Hoofdweg 39 te Slochteren. 
 
De Weerterij te Siddeburen betreft een nieuwbouwplan dat bestaat uit een (in 2012 opgeleverde) 
woon-zorgcentrum voor de stichting NOVO, 17 vrije bouwkavels, 14 2-onder-1-kapwoningen en 32 
appartementen voor de koopsector. Van de 17 vrije bouwkavels zijn er in totaal 3 verkocht. Ondanks 
inspanningen vanuit de organisatie om De Weerterij onder de aandacht te brengen bij potentiële 
kopers heeft dit tot op heden nog niet geleid tot concrete verkopen van de woningen. 
 
Het plan aan de Hoofdweg 39 te Slochteren bevat de verkoop van 3 vrije bouwkavels. In 2015 is de 
laatste kavel verkocht. 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft in 2009 6 huurwoningen gesloopt aan de Eikenlaan te 
Kolham. Het plan was om 4 2-onder-1-kapwoningen en 5 levensloopbestendige woningen te 
realiseren, maar het plan voldeed niet aan de eisen van het bestemmingsplan. Daarna is er geen 
concreet plan meer geweest voor dit 3.000 m2 stuk braakliggend terrein. Na de fusie met Lefier zullen 
de mogelijkheden voor herontwikkeling op deze locatie worden geïnventariseerd. 
 
 

2.3 Huurverhoging 
 
In de (jaarlijkse) circulaire van 26 januari 2015 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) ons geïnformeerd over het huurprijsbeleid met ingang van 1 juli 2015 tot en 
met 30 juni 2016. Hieruit blijkt dat woningcorporaties ook in 2015 de mogelijkheid wordt geboden om 
de huren, naast de inflatievolgende huurverhoging van 1%, extra te verhogen met 1,5% en de 
inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH) toe te passen voor twee hogere inkomensgroepen. De 
maximale huurstijging is als volgt: 

• Huishoudens met een inkomen tot en met € 34.229: 1% inflatie + 1,5% = 2,5% 
(basishuurverhogingspercentage). 

• Huishoudens met een inkomen tussen € 34.229 en € 43.786: 1% inflatie + 2% = 3%. 
• Huishoudens met een inkomen boven € 43.786: 1% inflatie + 4% = 5%. 

 
Om de betaalbaarheid van wonen voor onze huurders te kunnen waarborgen, heeft de Stichting 
Woningbouw Slochteren in 2015 – in overleg met de Stichting Bewonersraad Slochteren – ervoor 
gekozen om niet de maximale huurverhoging toe te passen. Er is besloten om aan te sluiten op het 
huurverhogingsbeleid van Lefier. Dit houdt in dat de huur van de sociale woningen verhoogd is met 
1% inflatie + 0,25% (= 1,25%). 
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2.4 Leegstand 
 
De huurderving bedroeg in 2015 0,86% (2014: 0,36%) van de te ontvangen netto huur. Dit betrof 
mutatieleegstand. De woningen die op de verkooplijst staan, worden bij mutatie uit exploitatie 
genomen. Dit betekent dat de leegstand tot de verkoop niet als huurderving wordt verantwoord. 
 
De hogere huurderving ten opzichte van 2014 wordt voornamelijk veroorzaakt door het ingevoerde 
asbestbeleid. Daardoor hebben woningen bij mutatie langer leeg gestaan dan gemiddeld in verband 
met de inventarisatie en eventuele sanering van asbest. Daarnaast hebben de 7 onzelfstandige 
woongelegenheden aan het Op ’t Haim te Siddeburen het hele jaar leeg gestaan. 
 
 

2.5 Huurachterstanden 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft een stringent incassobeleid. Daarnaast participeert de 
Stichting Woningbouw Slochteren sinds een aantal jaren in het OGGZ overleg (openbare geestelijke 
gezondheidszorg) van de gemeente Slochteren. In dit overleg kunnen huurders in een vroeg stadium 
worden geholpen of doorverwezen naar een (schuld)hulpverleningsinstantie. 
 
Per 31 december 2015 bedroeg de totale huurachterstand € 134.700 (2014: € 190.500). De 
huurachterstanden van 138 huurders (2014: 147) met actieve contracten bedroegen  
€ 130.900 (2014: € 149.000). Dit is 1,98% (2014: 2,24%) van de bruto jaarhuur. 
 
De huurachterstanden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

Aantal maanden huurachterstand Aantal huurders Bedrag 

Tot 1 maand  37 € 7.500 

1 tot 2 maand 52 € 29.000 

2 tot 3 maand 15 € 18.300 

3 tot 4 maand 14 € 24.300 

4 maanden en langer 20 € 51.800 

Niet actieve contracten  € 3.800 

Totaal 138 € 134.700 

 
In 2015 is er 1 ontruiming geweest (2014: 0). Daarnaast zijn er 2 aanzeggingen geweest waarvan 1 
huurder zelf de woning heeft verlaten en 1 huurder een regeling heeft getroffen met de deurwaarder. 
 
 

2.6 Woningtoewijzing 
 
De toewijzing van woningen vindt plaats op basis van een aan de ingeschrevene toegekende 
puntenwaardering. Hierbij wordt rekening gehouden met wachttijd, gezinssamenstelling, inkomen en 
huurprijs van de woning. Daarnaast wordt ook gekeken naar een eventuele medische en/of sociale 
indicatie van de woningzoekende(n). Hierdoor hoeven vrijgekomen woningen niet vaak meerdere 
keren aangeboden te worden en blijft de woning niet langer leeg staan dan noodzakelijk is.  
 
De woningzoekenden die bij de Stichting Woningbouw Slochteren ingeschreven staan, worden 
jaarlijks aangeschreven met de vraag of zij nog steeds op zoek zijn naar een woning. Hiermee blijft de 
woningzoekendenlijst actueel. Eind 2015 stonden er 224 woningzoekenden (2014: 266) ingeschreven 
bij de Stichting Woningbouw Slochteren, waarvan 135 uit de gemeente Slochteren (2014: 140). 
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De Stichting Woningbouw Slochteren dient bij de toewijzing van woningen te voldoen aan een 
toewijzingsnorm die bepaalt dat woningcorporaties in 2015 90% van hun vrijkomende woningen 
moeten verhuren aan mensen met een laag inkomen. Dit betekent dat de controle van het inkomen 
essentieel is voordat een nieuwe huurovereenkomst wordt ondertekend. In 2015 is 99% van de 
vrijgekomen sociale huurwoningen verhuurd aan woningzoekenden met een inkomen lager dan  
€ 34.911. Slechts één woning is toegewezen aan een huishouden met een hoger inkomen. Hiermee 
heeft de Stichting Woningbouw Slochteren ruimschoots aan de norm voldaan. 
 
In totaal zijn er in 2015 108 sociale woningen (2014: 100) gemuteerd. Dat is een mutatiegraad van 
9,1% (2014: 8,3%). De 6 woningen met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens hebben in 2015 
geen andere huurder gekregen. 
 

Toewijzing woningen in 2015 

 
Huurprijs (€) 

Totaal 
< 403,06 

€ 403,06 - € 
576,87 

€ 576,87- € 
710,68 

> € 710,68 

 Eenpersoonshuishoudens      

< 65 jaar, inkomen ≤ € 21.950 13 26 4 0 43 

< 65 jaar, inkomen > € 21.950 1 5 1 0 7 

65 jaar of ouder, inkomen ≤ € 21.950 0 6 1 0 7 

65 jaar of ouder, inkomen > € 21.950 0 0 0 0 0 

Subtotaal 14 37 6 0 57 

      

Tweepersoonshuishoudens           

< 65 jaar, inkomen ≤ € 29.800 1 18 1 0 20 

< 65 jaar, inkomen > € 29.800 0 3 1 0 4 

65 jaar of ouder, inkomen ≤ € 29.825 0 4 2 0 6 

65 jaar of ouder, inkomen > € 29.825 0 2 0 0 2 

Subtotaal 1 27 4 0 32 

      

Drie- en meerpersoonshuishoudens           

< 65 jaar, inkomen ≤ € 29.800 0 16 0 0 16 

< 65 jaar, inkomen > € 29.800 0 3 0 0 3 

65 jaar of ouder, inkomen ≤ € 29.825 0 0 0 0 0 

65 jaar of ouder, inkomen > € 29.825 0 0 0 0 0 

Subtotaal 0 19 0 0 19 

      

Totaal aantal toewijzingen 2015         108 
 
 
 

2.7 Uitgevoerde taakstelling huisvesting asielzoekers 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft de gemeente Slochteren toezeggingen gedaan omtrent 
het beschikbaar stellen van woonruimte voor deze categorie woningzoekenden. In overleg met het 
COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en de gemeente zijn in 2015 23 woningen (2014: 20) 
beschikbaar gesteld voor statushouders. 
 
 



      
 

 
   13 

 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren had in 2014 nog niet aan haar taakstelling voor het huisvesten 
van statushouders voldaan, een tekort van 7. Conform de afspraak met de gemeente dient de 
Stichting Woningbouw Slochteren 27 statushouders te plaatsen, dus in totaal 34 in 2015. Daarvan zijn 
er 25 in 2015 geplaatst waardoor het aantal nog te plaatsen statushouders per 31 december 2015 9 
is. 
 
 

2.8 Werkgebied 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren is een woningcorporatie dat primair actief is in de gemeente 
Slochteren. Daarnaast heeft de Stichting Woningbouw Slochteren een woon-zorgcomplex in 
Sappemeer en is daarmee ook actief in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. 
 
De gemeente Slochteren, gelegen in de “groene” driehoek tussen de industriekernen Groningen, 
Delfzijl en Hoogezand-Sappemeer, is een plattelandsgemeente met circa 15.700 inwoners en een 
oppervlakte van ruim 15.000 hectare. De gemeente bestaat uit 3 hoofdkernen (Harkstede, 
Slochteren/Schildwolde en Siddeburen), 10 kleinere dorpen (Scharmer, Kolham, Froombosch, Hellum, 
Tjuchem, Steendam, Overschild, Lageland, Luddeweer en Woudbloem) en een aantal buurtschappen. 
 
Per 1 januari 2016 is de Stichting Woningbouw Slochteren gefuseerd met Lefier, met haar werkgebied 
in de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Groningen, Hoogezand-Sappemeer en Stadskanaal. 
 
 

3. Kwaliteit van de woningvoorraad 
 

3.1 Strategisch voorraadbeleid 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft eind 2009 het strategisch voorraadbeleid vastgesteld. Het 
doel van het strategisch voorraadbeleid is om duidelijk te omschrijven hoe de Stichting Woningbouw 
Slochteren op (middel)lange termijn haar woningaanbod wil afstemmen op de toekomstige en sterk 
veranderende kwaliteitsvraag van de “klant”. Hierbij is als eerste een onderzoek naar de aanbod- en 
vraagzijde gedaan. De conclusies uit dit onderzoek - en de uitkomsten van de externe analyse van de 
gemeente Slochteren (in ogenschouw nemend) - hebben geleid tot (nieuwe) strategische keuzes per 
dorpskern. Samengevat is de woningvoorraad onderverdeeld in een (door te exploiteren) kern-, 
verkoop- en sloopvoorraad. Na de fusie met Lefier zal de woningvoorraad van de Stichting 
Woningbouw Slochteren onderdeel worden van het portefeuilleplan van Lefier met daarin mogelijk een 
geactualiseerde strategie. 
 
Per 31 december 2015 bestaat de “sloopvoorraad” uit 12 woningen en de “verkoopvoorraad” uit 98 
woningen. De Stichting Woningbouw Slochteren heeft in het verslagjaar in totaal 14 verhuureenheden 
verkocht. 
 
 

3.2 Kwaliteit en onderhoud 
 
Het algemene beeld is dat de woonwensen van huurders (en potentiële woningzoekenden) sterk aan 
veranderingen onderhevig zijn, waarbij steeds meer om kwaliteit gevraagd wordt. Daarbij is 
onderhoud een essentieel onderdeel om de woningvoorraad aan te kunnen laten sluiten bij deze 
vraag. Binnen de Stichting Woningbouw Slochteren wordt het onderhoud onderscheiden in: klachten- 
en mutatieonderhoud, contractonderhoud en planmatig onderhoud. 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft drie onderhoudsmedewerkers in dienst die naar onze 
huurders gaan om (dagelijkse) onderhoudsklachten te verhelpen. Daarnaast worden ze ook ingezet 
voor het mutatieonderhoud, waarbij leegstaande woningen weer verhuurbaar worden gemaakt. De  
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werkzaamheden die niet door onze onderhoudsmedewerkers worden uitgevoerd (bv. specialistisch 
onderhoud), worden uitbesteed aan derden. 
 
Het contractonderhoud van de Stichting Woningbouw Slochteren bestaat uit onderhoud aan centrale 
verwarmingsinstallaties, mechanische installaties, kunststofkozijnen, liften, automatische deuren, 
brandmeldinstallaties en noodverlichting. Een groot deel van deze werkzaamheden is in een 
onderhoudscontract opgenomen met vaste partners van de Stichting Woningbouw Slochteren. 
 
Vanuit financieel oogpunt heeft de Stichting Woningbouw Slochteren begin 2012 helaas moeten 
besluiten om fors te bezuinigen op het planmatig onderhoud. Dit heeft in de afgelopen jaren nog niet 
tot grote problemen geleid (bijvoorbeeld door een forse stijging van het klachtenonderhoud), omdat de 
onderhoudsstaat van de woningvoorraad van de Stichting Woningbouw Slochteren over het algemeen 
goed te noemen is. Ook voor de komende jaren verwachten we geen problemen, maar op de lange 
termijn kunnen deze wel ontstaan. De nadruk van het planmatig onderhoud, dat nagenoeg geheel 
wordt uitbesteed, ligt op de buitenzijde van de woningen. Hierbij kan gedacht worden aan voegwerk, 
schilderwerk, vervanging van dak(bedekking)en, goten en schoorstenen. Ook de vervanging van cv-
ketels valt onder het planmatig onderhoud. In 2015 heeft de Stichting Woningbouw Slochteren  
€ 1.075.600 uitgegeven aan planmatig onderhoud (inclusief contractonderhoud). 
 
Een (groot) deel van het woningbezit van de Stichting Woningbouw Slochteren bevat asbest. In juni is 
het asbestbeleid van de Stichting Woningbouw Slochteren vastgesteld waarbij besloten is om aan te 
sluiten op het beleid zoals dat wordt gevoerd bij Lefier. In 2015 zijn tientallen woningen 
geïnventariseerd op de aanwezigheid van asbest en is risicovol asbest gesaneerd. Deze 
inventarisaties en saneringen hebben hoofdzakelijk plaatsgevonden bij leegstand van de woning na 
het vertrek van de huurder. Hiermee kon de overlast naar huurders zo veel mogelijk beperkt worden. 
 
 

3.3 Aardbevingen 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft al haar woningen in een gebied waar aardbevingen 
optreden. Dit heeft nu en in de toekomst effect op onder meer bedrijfsvoering en risico’s en daarmee 
de jaarrekening. 
 
In dit hoofdstuk gaan wij in op de effecten van aardbevingen voor de Stichting Woningbouw 
Slochteren. Allereerst wordt ingegaan op de risico’s en de beheersing daarvan waarna wordt 
aangegeven om welk vastgoed het gaat. Vervolgens wordt ingegaan op de reeds ontstane schade en 
de afhandeling hiervan, de waarde en waarderingseffecten, en de activiteiten op het gebied van 
versterken en verduurzamen. Tot slot wordt ingegaan op de gevolgen voor de jaarrekening. 
 

1. Risico’s  en risicobeheersing 
Door de ligging van het vastgoed wordt de Stichting Woningbouw Slochteren geconfronteerd met 
diverse belangrijke risico’s ten aanzien van de waardering van het vastgoed en de toekomstige 
bedrijfsvoering als gevolg van de aardbevingen. De risico’s kunnen als volgt worden geduid: 
 
Vastgoed 

• Risico op afnemende leegwaarde en/of vertraagde verkopen door verandering van het 
sentiment in de markt ten aanzien van de bewoonbaarheid van de omgeving. Dit in aanvulling 
op de demografische ontwikkelingen in de regio (waarde schade); 

• Risico op de lagere kasstroom door leegstand vanwege onverhuurbaarheid en/of afnemende 
vraag en/of vertraagde oplevering van nieuwbouwprojecten en daardoor latere start van 
huurinkomsten (exploitatieschade); 

• Risico van directe fysieke schade aan het vastgoed (herstelschade); 
• Risico van verplichtingen tot versterking van het bezit om deze aardbevingsbestendig te 

maken, dit in lijn met de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor Aardbevingsbestendig bouwen 
(versterkingsschade); 

• Risico van hogere bouwkosten voor nieuwbouwprojecten waar geen extra baten tegen 
overstaan (bouwschade).  
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Bedrijfsvoering 

• Risico van extra kosten door verhoogde aandacht/extra te leveren inspanningen voor de 
exploitatie van het vastgoed en/of in de contacten met huurders, belanghebbenden, overhead 
en projectontwikkeling; 

• Risico van aansprakelijkheid voor kosten bij optreden van persoonlijke ongelukken bij 
huurders als gevolg van aardbevingsschade en/of het verliezen van de huurwoningen; 

• Risico van kosten als gevolg van inspanningen om schade te beperken of moeten voorzien in 
noodvoorzieningen zowel in de bedrijfsvoering als in de huisvesting van huurders; 

• Risico van extra financieringskosten doordat reparatie van schades c.q. inspanningen om 
schades te behandelen en/of te beperken eerder gemaakt moeten worden dan vergoeding 
(huuropbrengsten en/of externe financiering) wordt ontvangen. 

 
Over de risico’s is ook overleg gevoerd met de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Aw volgt de 
ontwikkelingen in het aardbevingsgebied. De corporaties informeren over de Aw over de gevolgen 
voor hun portefeuilleplan. 
 

2. Vastgoedbezit in aardbevingsgebied 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft haar gehele bezit in het gebied waar aardbevingen 
optreden. In de balans is het sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie opgenomen voor 
respectievelijk € 86.471.223 en € 1.186.681 (totaal € 87.657.904).  
 
Vastgoedeigenaren in de provincie Groningen, in het bijzonder Oost Groningen en in gedeelten van 
de stad Groningen, worden geconfronteerd met mogelijke schade aan het vastgoed als gevolg van 
aardbevingen veroorzaakt door de gaswinning door de NAM. 
 
Op grond van wettelijke bepalingen is de exploitant van de gasvelden, zijnde de NAM, aansprakelijk 
voor alle schade als gevolg van de exploitatie van de gasvelden. De Stichting Woningbouw Slochteren 
gaat er dan ook vanuit dat alle vormen van schade als gevolg van de aardbevingen vergoed wordt 
door de NAM. 
 

3. Schade aan onroerend goed 
Er is een schadeprocedure voor fysieke schade aan vastgoed vastgesteld samen met de NAM en het 
Centrum Veilig Wonen (CVW). Herstel- en versterkingsschade wordt door de Stichting Woningbouw 
Slochteren zelf afgehandeld en de Stichting Woningbouw Slochteren krijgt hiervoor een 
marktconforme vergoeding. 
 
In 2015 heeft de Stichting Woningbouw Slochteren 183 meldingen gedaan en een bedrag van  
€ 410.000 (2014: € 321.600) ontvangen. 
 

4. Effecten van aardbevingen op de waarde en waardering van woningen 
Aardbevingen kunnen een effect hebben op de waarde en daarmee de waardering van het onroerend 
goed van de Stichting Woningbouw Slochteren. Dit kan effect hebben op de waardering in de 
jaarrekening en raakt zowel de marktwaarde in verhuurde staat als de bedrijfswaarde. 
 
De rechtbank in Assen heeft in 2015 uitspraak gedaan waardoor waardedaling van onroerend goed 
als gevolg van aardbevingen aangemerkt kan worden als schade en daarmee in aanmerking komt 
voor een vergoeding van de exploitant, de NAM. De NAM is tegen deze uitspraak in beroep gegaan. 
 
Het effect van aardbevingen op de marktwaarde is per definitie onderdeel van de marktwaarde zoals 
deze is opgenomen in de balans van de Stichting Woningbouw Slochteren. Met taxateurs is in 2015 
gestart om het effect van aardbevingen als onderdeel van de totale waardering te expliciteren. Dit 
heeft tot nu toe niet tot resultaten geleid omdat de effecten van aardbevingen moeilijk te isoleren zijn 
van andere effecten zoals krimp en algemene economische ontwikkeling. Op dit moment is nader 
onderzoek van taxateurs en corporaties in voorbereiding om hier beter zicht op te krijgen. 
 
Voor sociaal vastgoed gewaardeerd op basis van de bedrijfswaarde, zoals opgenomen in de 
toelichting op de jaarrekening, is het effect slechts beperkt waarneembaar, omdat dit vastgoed 
gewaardeerd is op basis van de contante waarde van de exploitatiekasstromen. Voor de daarbij  
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gehanteerde uitgangsposities wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 5 “Grondslagen voor 
waardering van activa en passiva” (paragraaf 5.5.3: Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als 
vastgoedbelegging) en hoofdstuk 10 “Toelichting op de geconsolideerde balans” (paragraaf 10.2: 
Vastgoedbeleggingen) zoals opgenomen in de toelichting op de jaarrekening. Het effect van 
afnemende verhuurbaarheid in de toekomst c.q. dalende restwaarde aan einde levensduur door 
aardbevingsschade is op dit moment onbekend en daarmee niet in de waardering inbegrepen. De 
gehanteerde parameters bij de bedrijfswaardebepaling zijn echter aan toenemende onzekerheden 
onderhevig als gevolg van de huidige ontwikkelingen. 
 

5. Versterken, verduurzamen en eisen nieuwbouw 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft op dit moment nog geen volledig zicht op de te 
verwachten kosten als gevolg van versterkingsschade en/of bouwschade. De Nederlandse Praktijk 
Richtlijn (NPR) voor Aardbevingsbestendig bouwen is pas einde boekjaar (d.d. 18 december 2015) 
vastgesteld. Op basis van de concept NPR zijn er wel proefberekeningen gemaakt bij wooncomplexen 
van de Stichting Woningbouw Slochteren (eigen pilots met constructeurs en bouwpartijen). Deze pilots 
worden afgestemd met het CVW en hebben een versterkings- en verduurzamingscomponent. In 2016 
worden de pilots en het overige versterkingsprogramma herijkt op basis van de nieuwe NPR. 
 

6. Gevolgen voor de jaarrekening 
Als gevolg van bovenstaande omstandigheden bestaan belangrijke onzekerheden ten aanzien van de 
waardering van het sociaal en commercieel vastgoed per 31 december 2015. Gezien de status van de 
inventarisatie van de technische en economische schade aan het vastgoed, de status van de 
Nederlandse Praktijk Richtlijn voor Aardbevingsbestendig bouwen, het ontbreken van voldoende 
referentietransacties (zeker bij complexgewijze verkopen die de basis vormen voor een marktwaarde 
waardering) en de lopende gesprekken en procedures met de NAM en overige stakeholders zijn de 
financiële consequenties hiervan vooralsnog niet op voldoende betrouwbare wijze te bepalen. 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft tevens beoordeeld of zij financieel in staat is om de 
gevolgen van de aardbevingschade (timing verschil tussen uitgaande kasstromen als gevolg van 
schadeherstel en beperking en extra kosten in haar bedrijfsvoering én te ontvangen vergoedingen) op 
te vangen en de toekomstige bedrijfsvoering te kunnen continueren. Naar mening van bestuur, met de 
kennis per balansdatum is er geen aanleiding om te veronderstellen dat de Stichting Woningbouw 
Slochteren hier niet toe in staat zou zijn. Een mogelijke lagere waardering van het vastgoed heeft 
geen effect op de leningsvoorwaarden, de financiering is geborgd bij het waarborgfonds waarbij per 
balansdatum aan de criteria van het waarborgfonds (zijnde rentedekking, Debt-Service-Coverage-
Ratio en Loan-to-Value) wordt voldaan. Deze situatie leidt niet tot directe opeisbaarheid van de 
financiering. De Stichting Woningbouw Slochteren schat dit risico ten aanzien van de continuïteit op 
dit moment nog als laag in. 
 
 

3.4 Leefbaarheid 
 
De leefbaarheid in de verschillende dorpen is altijd een belangrijk aandachtspunt voor de Stichting 
Woningbouw Slochteren geweest. Daarom is in 2010 een leefbaarheidsfonds in het leven geroepen 
om initiatieven te stimuleren die de leefbaarheid in dorpen en wijken verbetert. Anticiperend op de 
nieuwe regelgeving van de overheid (per 1 juli 2015) heeft de Stichting Woningbouw Slochteren 
moeten besluiten om het leefbaarheidsfonds op te heffen. De verengingen van dorpsbelangen in de 
gemeente Slochteren zijn hier in december 2014 schriftelijk van op de hoogte gebracht. 
 
Wel heeft de Stichting Woningbouw Slochteren in 2015 leefbaarheidsuitgaven gedaan op het gebied 
van participatie van de huurdersorganisatie, het onderhoud van (openbaar) groen en veiligheid 
(achterpadverlichting). 
 
Leefbaarheidsbegroting 
De woningwet schrijft voor dat er alleen nog maar leefbaarheidsuitgaven gedaan mogen worden 
waarover overeenstemming is bereikt met de huurdersorganisatie. Met de huurdersorganisatie van 
Stichting Woningbouw Slochteren is overeenstemming bereikt over de leefbaarheidsbegroting 2016. 
Ook de gemeente Slochteren en Lefier zijn hiervan in kennis gesteld. 
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3.5 Energiebeleid 
 
In de afgelopen jaren wordt de consument geconfronteerd met sterk stijgende energieprijzen. Deze 
prijzen zijn relatief sterker gestegen dan de huurprijzen en ze bepalen dan ook in toenemende mate 
de woonquote: het percentage van het netto inkomen dat aan de totale woonlasten wordt besteed. 
Daarmee bepalen de energiekosten de betaalbaarheid van het wonen steeds meer. Naast het feit dat 
de woonlasten minder afhankelijk zullen zijn van sterk fluctuerende energieprijzen, biedt investeren in 
energiebesparing ook voordelen op het gebied van wooncomfort en draagt het bij aan een beter 
klimaat. 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft een energiebeleid waarin de doelstelling is geformuleerd 
om binnen 10 jaar de kernvoorraad naar een bepaalde energielabel te brengen. De investering die 
hiermee gepaard gaat, is afhankelijk van de verkoop van woningen uit het bestaand bezit. Helaas 
heeft alleen in 2011 uitvoering van het energiebeleid plaatsgevonden. Uit financiële overwegingen 
heeft de Stichting Woningbouw Slochteren in de jaren daarna moeten besluiten om niet over te gaan 
tot energie investeringen in verband met onvoldoende financiële middelen. Dit is ook overeenkomstig 
het vastgestelde herstelplan van 8 oktober 2012. 
 
 

4. Bewonersparticipatie 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren hecht veel waarde aan een goede communicatie en 
informatievoorziening met haar huurders. Om de belangen van de huurders te kunnen waarborgen, is 
een vertegenwoordigende huurdersafvaardiging erg belangrijk. Op 14 mei 2009 heeft de Stichting 
Woningbouw Slochteren een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Stichting Bewonersraad 
Slochteren (hierna: SBS). Enerzijds is de gewijzigde Wet op het Overleg Huurders Verhuurder 
(WOHV) hier debet aan en anderzijds wordt er veel waarde gehecht aan het optimaliseren van de 
samenwerking met deze huurdersorganisatie. 
 
 

4.1 Stichting Bewonersraad Slochteren 
 
De SBS vertegenwoordigt de drie huurderscommissies in de diverse kernen en is daarmee een 
belangrijke gesprekspartner van de Stichting Woningbouw Slochteren. De gespreksonderwerpen zijn 
vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Door bijdragen van de Stichting Woningbouw 
Slochteren had de SBS voor 2015 een begroting van € 18.135 (2014: € 17.110). 
 
In mei 2009 hebben de Stichting Woningbouw Slochteren en de SBS een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst getekend. De overeenkomst voldoet aan de wetgeving en de overige 
eisen van deze tijd. De Stichting Woningbouw Slochteren is hier erg blij mee, omdat ze het overleg 
met haar huurders erg belangrijk vindt. Als bijlage bij de overeenkomst is een lijst opgenomen met 
gespreksonderwerpen en bijbehorende bevoegdheden van de SBS. Dit houdt in dat de SBS voor 
bepaalde gespreksonderwerpen gekwalificeerd adviesrecht heeft en voor bepaalde onderwerpen 
instemmingsrecht. Onderwerpen die benoemd worden, hebben o.a. betrekking op onderhoud van 
woningen, verhuur en woonruimteverdeling, sloop met (vervangende) nieuwbouw en herstructurering, 
woningverbetering en energiebesparing, aan- en verkoop van huurwoningen, huurprijsbeleid, 
servicekostenbeleid, fusies en samenwerkingsverbanden, leefbaarheid en wonen en zorg. Het 
reguliere overleg tussen de voltallige SBS en de Stichting Woningbouw Slochteren vindt 4 keer per 
jaar plaats. Daarnaast vinden er met enige regelmaat overleggen plaats met het bestuur van de SBS 
over specifieke onderwerpen. 
 
In 2015 is er voornamelijk gesproken over de voorgenomen fusie met Lefier. Andere onderwerpen 
waren de gezamenlijke buurtschouw van de SBS en de Stichting Woningbouw Slochteren en het 
aardbevingsproblematiek. 
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4.2 Communicatie 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren staat midden in de samenleving en wil dat ook uitstralen. De 
medewerkster communicatie is verantwoordelijk voor de afstemming van de communicatiemiddelen 
(onderling) en zorgt ervoor dat de middelen elkaar versterken. Denk hierbij aan de website, het 
informatiebulletin, brochures, persberichten en advertenties. Daarnaast probeert de Stichting 
Woningbouw Slochteren zo innovatief mogelijk met haar doelgroepen (huurders, woningzoekenden en 
andere belanghebbenden) te communiceren. 
 
Website 
Bij de doelgroepen neemt digitale communicatie een steeds belangrijkere plaats in. Voor veel 
mensen, zowel binnen als buiten de regio, is een bezoek aan de website van de Stichting 
Woningbouw Slochteren (www.woningbouwslochteren.nl) het eerste contact met onze corporatie. Zo 
vragen veel potentiële huurders een inschrijfformulier aan via de website. 
 
Om ervoor te zorgen dat bezoekers terugkomen naar de site, moet deze altijd actueel zijn. De 
actualiteit wordt handmatig bijgehouden door de medewerkster communicatie. In principe zou de 
website momenteel weer vernieuwd / verbeterd moeten worden. Met het oog op de aanstaande fusie 
met Lefier gaan we dit echter niet meer zelfstandig oppakken. Vanaf 1 januari 2016 worden de 
bezoekers van de website automatisch doorgestuurd naar de website van Lefier (www.lefier.nl). 
 
Informatiebulletin 
Als klantgerichte organisatie scherpt de Stichting Woningbouw Slochteren haar 
communicatiemiddelen steeds aan om haar doelgroepen zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Dit 
geldt ook voor het jaarlijkse informatiebulletin voor de huurders. Eén keer per jaar ontvangen de 
huurders van de Stichting Woningbouw Slochteren een informatiebulletin: een modern magazine met 
allerlei onderwerpen die de Stichting Woningbouw Slochteren en haar huurders bezig houden. Ook 
staat er een overzicht in van het planmatig onderhoud voor dat jaar. Tevens levert de Stichting 
Bewonersraad Slochteren informatie voor het bulletin aan, waaronder de agenda voor de algemene 
huurdersvergadering en het jaarverslag van het voorgaande jaar. Ieder jaar wordt er zorgvuldig 
gekeken of het informatiebulletin nog verbeterd kan worden. Daarnaast wordt het informatiebulletin 
ook op de website geplaatst. 
 
 

4.3 Geschillencommissie 
 
Eind 2005 hebben de woningcorporaties Steelande Wonen, Lefier en de Stichting Woningbouw 
Slochteren en de huurdersorganisaties Stichting Huurdersraad Hoogezand-Sappemeer en de SBS 
een gezamenlijke Geschillencommissie opgericht. Deze commissie kan door de huurder ingeschakeld 
worden als er sprake is van een geschil met de woningcorporatie. In 2009 hebben de 
woningcorporatie Woonstichting Groninger Huis en de huurdersorganisatie De Koepel zich bij dit 
initiatief aangesloten. 
 
In 2015 heeft de Geschillencommissie geen klachten over de Stichting Woningbouw Slochteren in 
behandeling genomen. 
 
 

5. Financieel beleid 
 
Het financiële beleid van de Stichting Woningbouw Slochteren is gericht op het waarborgen van de 
financiële continuïteit en het realiseren van de doelen van de organisatie, namelijk het bouwen, 
verhuren en beheren van adequate huisvesting voor haar doelgroepen. Binnen de Stichting 
Woningbouw Slochteren wordt jaarlijks een financiële meerjarenbegroting opgesteld waarin de 
doelstellingen van de corporatie zijn vertaald in een aantal scenario’s. Hierdoor is er voldoende inzicht 
in de toekomstige financiële positie van de organisatie. De kengetallen die in dit hoofdstuk genoemd 
worden, zijn op basis van de geconsolideerde balans per 31 december 2015. 
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5.1 Stelselwijziging 
 
Met ingang van het verslagjaar 2009 worden de onroerende en roerende zaken van de Stichting 
Woningbouw Slochteren gewaardeerd tegen de actuele waarde gebaseerd op de bedrijfswaarde. 
Deze wordt gevormd door de contante waarde van toekomstige kasstromen. Bij de 
bedrijfswaardeberekening wordt o.a. rekening gehouden met de verwachte inkomende en uitgaande 
kasstromen zoals die zijn vastgesteld in de financiële meerjarenbegroting van de Stichting 
Woningbouw Slochteren en de voorgeschreven parameters door het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw. 
 
Vanaf het verslagjaar 2012 wordt de door de Raad van de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, die in 2011 is herzien, toegepast. In deze herziene Richtlijn 
is een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen waaronder de classificatie van het vastgoed in 
exploitatie naar de categorieën sociaal of commercieel vastgoed. De waarderingsgrondslag van het 
sociaal vastgoed is de bedrijfswaarde gebleven en het commercieel vastgoed wordt sindsdien 
gewaardeerd tegen marktwaarde in verhuurde staat. 
 
In 2015 heeft zich de volgende stelselwijziging voorgedaan: 
De actuele waarde voor sociaal vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de marktwaarde in verhuurde 
staat met inachtneming van de relevante feiten en omstandigheden van de markt waarop de 
toegelaten instellingen actief zijn en de bepalingen zoals opgenomen in het Besluit Beheer Sociale 
Huursector. De actuele waarde voor commercieel vastgoed in exploitatie betreft eveneens de 
marktwaarde in verhuurde staat. Hierdoor is de waarde van het sociaal en het commercieel vastgoed 
in exploitatie begin 2015 € 22.670.785 hoger dan eind 2014. 
 
Het resultaat over 2014 bedraagt op basis van de oude grondslagen -/- €2.665.843. Indien op de 
nieuwe grondslagen zou zijn gewaardeerd, dan zou het resultaat € 1.183.094 hebben bedragen. De 
vergelijkende cijfers over het boekjaar 2014 zijn herrekend naar de nieuwe waarderingsgrondslagen. 
 
 

5.2 Jaarresultaat en resultaatbestemming 
 
Het geconsolideerde resultaat na belastingen is over 2015 € 5.348.987 positief. 
 
Het jaarresultaat wordt in zijn geheel ten gunste van het eigen vermogen gebracht. Per 31 december 
2015 bedraagt het eigen vermogen van de Stichting Woningbouw Slochteren  € 52.329.869. 
 
 

5.3 Solvabiliteit 
 
De belangrijkste buffer om financiële tegenvallers op te vangen vormt het eigen vermogen. Het eigen 
vermogen is in 2015 met 11,39% toegenomen tot € 52.329.869, hetgeen 56% is van het balanstotaal 
ultimo 2015. Op basis van de bedrijfswaarde bedraagt de solvabiliteit 30,6%. 
 
Omdat we risico’s nooit geheel kunnen uitsluiten, moeten we - vanuit het oogpunt van de financiële 
continuïteit - een financiële reserve vormen. De omvang van de reserve drukken we uit met de 
solvabiliteit. Hiermee wordt bepaald welk deel van het totale vermogen uit eigen vermogen moet 
bestaan. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw hanteert als kritieke grenswaarde voor de 
solvabiliteitsratio een norm van 20% (op basis van de bedrijfswaarde). Dit wordt als ondergrens 
gesteld om onvoorziene tegenvallers op te vangen, op de lange termijn aan haar verplichtingen te 
kunnen voldoen en blijvend toegang te hebben tot de geld- en kapitaalmarkt. 
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5.4 Financieringspositie 
 
Ter analyse van de financieringspositie dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de 
(geconsolideerde) balans per 31 december 2015 (bedragen x € 1.000). 
 
 2015 2014 

Middelen vastgelegd op lange termijn:   

- Materiële vaste activa 19 578 

- Vastgoedbeleggingen 89.469 85.755 

- Financiële vaste activa 848 939 

 90.336 87.272 

Middelen beschikbaar op lange termijn:   

- Eigen vermogen 52.330 46.981 

- Schulden lange termijn 37.863 41.819 

 90.193 88.800 

 143 -/- 1.528 

 
 

5.5 Liquiditeitspositie 
 
De liquiditeitspositie kan worden uitgedrukt in een kengetal, te weten de current ratio. Deze wordt 
berekend door de vlottende activa  € 3.654.888 te delen door de kortlopende schulden € 2.783.741. 
De current ratio per 31 december 2015 is 1,31 (2014: 3,22). 
 
 

5.6 Overzicht kengetallen 
 

    2015 2014 2013 2012 2011 

Woningvoorraad        

 aantal woningen  1.183 1.197 1.203 1.219 1.206 

 aantal overige objecten - garages en carports 26 26 28 31 31 

  - kamers (Op ’t Haim) 7 7 7 7 7 

  - commerciële ruimten 2 2 2 5 5 

  - peuterspeelzaal 2 2 2 2 2 

 totaal aantal verhuureenheden 1.220 1.234 1.242 1.261 1.248 

        

 aantal huurwoningen in aanbouw 0 0 0 0 26 

 aantal koopwoningen in voorraad 2 0 0 1 1 

 aantal verhuureenheden in beheer 20 20 21 22 22 

        

Woondiensten / verhuur       

 aantal woningzoekenden  224 266 321 376 288 

 aantal mutaties  108 100 93 103 112 

 mutatiegraad (%)  9,1 8,3 7,7 8,4 9,1 

 huurderving in % van de jaarhuur 0,86 0,36 0,46 0,30 0,55 

 huurachterstand in % van de jaarhuur 1,98 2,24 2,17 1,57 2,08 
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        2015 2014 2013 2012 2011 

Balans en winst- en verliesrekening (x € 1.000)      

 eigen vermogen 52.330 46.981 27.825  24.215   22.656 

 voorzieningen   1.014 1.106 1.020 17,5 68,2 

 balanstotaal   93.991 91.092 70.769 68.019  68.503   

 huuropbrengsten   6.754 6.640 6.422 6.107    6.037 

 jaarresultaat   5.349 1.183 272 -995     -757 
          
Financiële continuïteit        

  solvabiliteit (%) 55,7 51,6 39,3 35,6 33,2 

  liquiditeit (current ratio)   1,3 3,2 5,0 2,9 7,1  
 
De kengetallen van 2011, 2012 en 2013 zijn op basis van de actuele waarde gebaseerd op de 
bedrijfswaarde en de kengetallen van 2014 en 2015 op basis van de actuele waarde gebaseerd op de 
marktwaarde in verhuurde staat. 
 
 

6. Verklaring bestuur Lefier 
 
In de statuten van Lefier is vastgelegd dat het bestuur binnen zes maanden na afloop van het 
boekjaar een volkshuisvestingsverslag, een jaarrekening en een verslag van de werkzaamheden 
opleveren, die moeten voldoen aan de voorschriften die ter zake voor toegelaten instellingen van de 
Woningwet gelden. De Raad van Commissarissen (RvC) verleent de opdracht tot beoordeling van de 
jaarrekening van de stichting. De opdracht wordt gegeven aan een door de RvC aangewezen 
accountant. De jaarrekening, het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag moeten worden 
vastgesteld door het bestuur en vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de RvC. Het 
bestuur stelt de jaarrekening, het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag niet vast en de RvC 
keurt deze niet goed alvorens zij kennis hebben genomen van de bevindingen van de accountant. 
 
Het bestuur van Lefier heeft het jaarverslag 2015 met de daarin opgenomen jaarrekening en de 
daarbij behorende door de accountant afgegeven goedkeurende controleverklaring vastgesteld. Het 
bestuur van Lefier verklaart dat alle middelen in het verslagjaar zijn besteed in het belang van de 
volkshuisvesting. 
 
Groningen, 24 mei 2016 
 
 
 
Lex de Boer, bestuurder 
 
 

7. Raad van Commissarissen 
 

7.1 Het toezicht in 2015 
 
De Raad van Commissarissen (hierna: RvC) van de Stichting Woningbouw Slochteren is in 2015 drie 
keer in een reguliere vergadering bijeen geweest. Hierin zijn de jaarrekening 2014 en de 
managementrapportages tot en met april en augustus uitgebreid besproken. Ook is uitgebreid 
stilgestaan bij de op handen zijnde fusie met Lefier. 
 
De fusie met Lefier zal zijn beslag krijgen op 1 januari 2016. Ook in 2015 zijn hiertoe de benodigde 
stappen gezet, waaronder het ondertekenen van het fusiebesluit, nadat in de tweede helft van 2015  
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toestemming tot fusie is verkregen van de Autoriteit woningcorporaties. De algemeen directeur-
bestuurder en de voorzitter van de RvC van zowel Lefier als de Stichting Woningbouw Slochteren zijn 
medio 2015 eenmaal in gezamenlijkheid bijeen geweest, onder meer ter voorbereiding op de 
ondertekening van deze overeenkomst. 
 
 
7.2 Specifieke onderwerpen van toezicht 
 
Volkshuisvestelijke opgave 
Alle complexen zijn op verantwoorde en geplande wijze onderhouden. Als gevolg van de 
fusieperikelen, het verscherpt toezicht en de nog steeds onzekere markt, was er echter weinig tot 
geen investeringsruimte. 
 
Projecten 
In 2015 zijn geen nieuwe projecten opgestart.  
 
Financiële positie 
De financiële situatie van de Stichting Woningbouw Slochteren is in het gehele jaar door de RvC 
gemonitord. Bij de behandeling van de jaarrekening is een externe accountant geraadpleegd. Uit het 
jaarverslag bleek dat de financiële situatie zich heeft gestabiliseerd en de liquiditeitspositie goed is. 
Ruimte voor nieuwe investeringen en nieuwe projecten zijn in 2015 niet mogelijk gebleken en is ook 
geen onderwerp voor besluitvorming geweest. 
 
Aardbevingsproblematiek 
Ook was de aardbevingsproblematiek in 2015 actueel. De betrokken woningbouwcorporaties hebben 
zich verenigd en trekken gezamenlijk op in de overleggen en onderhandelingen met de NAM. 
 
Organisatie 
De organisatie is in 2015 goed op de hoogte gehouden over de fusie. Het personeel gaat mee over 
naar Lefier. De procedure is vastgelegd in een plan van aanpak dat is overeengekomen met de 
vakbonden.  
 
Verkoop woningen 
In 2015 is de geplande verkoop (en de begrote opbrengst) van het bestaand bezit gerealiseerd. 
 
 

7.3 Functioneren RvC en algemeen directeur-bestuurder 
 
In de vergadering van de RvC met de algemeen directeur-bestuurder zijn alle besluiten unaniem 
genomen. Er is geen gebruik gemaakt van een hoofdelijke stemming. 
 
Met de algemeen directeur-bestuurder zijn uitgebreide gesprekken gevoerd over zijn positie na de 
fusie. Er is overeenstemming bereikt over een beëindiging van zijn dienstverband. Dit is opgenomen 
in een vaststellingsovereenkomst. 
 
Voorts zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

• Een terugblik op 2015 en een vooruitblik op de fusie met Lefier. 
• De interne organisatie (ook de langdurig zieken). 
• De financiële positie. 
• De relatie tussen de RvC en de algemeen directeur-bestuurder. 
• De op handen zijnde fusie met Lefier. 
• Het verscherpt toezicht. 

 
Relatie met stakeholders 
De twee commissarissen die op voordracht van de huurdersorganisatie zijn benoemd, hebben in 2015 
een aantal keren overleg gevoerd met de Stichting Bewonersraad Slochteren (SBS). Dit overleg vond 
op een prettige, open en constructieve wijze plaats. De SBS volgt de voorgenomen fusie met Lefier op 
alerte wijze en werkt al samen met de bewonersraden van Lefier. 
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7.4 Samenstelling RvC 
 
In 2015 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de RvC. Hoewel voor een 
aantal leden de zittingsperiode is verstreken, is besloten geen wijzigingen door te voeren tot de fusie 
een feit is. In overleg met de RvC van Lefier is besloten dat na de fusie de leden van de RvC van 
Stichting Woningbouw Slochteren terugtreden en niet als lid deelnemen in de RvC van het gefuseerde 
Lefier. 
 
Eind 2015 bestond de RvC uit: 
 

Naam Functie Lid sinds Jaar van 
aftreden 

Nevenfuncties 

F. Mollema Voorzitter 2005 2015 Geen 

R.R. Bouwman Lid 2005 2015 Geen 

R.H.L. Broens Lid op voordracht van huurders 2005 2015 Geen 

R. Veen Lid op voordracht van huurders 2011 2015 Geen 

 
 

7.5 Honorering RvC 
 
De beloning van de RvC bedroeg in 2015 net als in 2014 € 14.500. Daarbij was de vergoeding voor de 
voorzitter € 4.000 en voor de overige leden van de RvC € 3.500. Dit is lager dan het individuele WNT-
maximum (€ 6.975 voor de voorzitter en € 4.650 voor de overige leden). De overige bestuurskosten 
bestaan uit de reiskostenvergoeding voor de RvC leden, de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
en diverse contributies. 
 
 

7.6 Verklaring Raad van Commissarissen Lefier 
 
De leden van de Raad van Commissarissen van Lefier verklaren kennis te hebben genomen van het 
jaarverslag 2015 met de daarin opgenomen jaarrekening en de daarbij behorende door de accountant 
goedkeurende controleverklaring. De Raad van Commissarissen heeft goedkeuring verleend aan het 
jaarverslag inclusief jaarrekening. 
 
Groningen, 24 mei 2016. 
 
 
 
 
J. van der Moolen, voorzitter RvC 
 
 
 
 
E.I. van Leeuwen-Seelt, lid RvC    T. Slagman-Bootsma, lid RvC 
 
 
 
 
H.W.H.M. van Kesteren, lid RvC   H. Donkervoort, lid RvC 
 
 
 
 
L.T. van Bloois, lid RvC 
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8. SWS en de Governance Code 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft zich met ingang van 2008 verbonden aan de Governance 
Code voor woningcorporaties. Door het lidmaatschap van Aedes verbindt de Stichting Woningbouw 
Slochteren zich tevens aan de AedesCode. 
 
In het hierna volgende wordt aangegeven op welke punten, en op welke wijze, de Stichting 
Woningbouw Slochteren zich verbindt aan de Governance Code. Ook wordt aangegeven op welke 
punten de Stichting Woningbouw Slochteren zich (nog) niet aan de Governance Code verbindt en wat 
de redenen en/of de achtergronden daarvan zijn. De integrale tekst van dit hoofdstuk is opgenomen 
op de website van de Stichting Woningbouw Slochteren. Daarmee is de wijze waarop de Stichting 
Woningbouw Slochteren zich verhoudt tot de Governance Code voor een ieder toegankelijk. Iedere 
wijziging die optreedt in het volgen van de Governance Code zal als apart agendapunt in de Raad van 
Commissarissen (hierna: RvC) worden behandeld. De RvC zal er op toezien dat de Governance Code 
door de algemeen directeur-bestuurder (hierna: directeur) wordt gehandhaafd en nageleefd. 
 
 

8.1 De algemeen directeur-bestuurder 
 
De directeur van de Stichting Woningbouw Slochteren is belast met het besturen van de organisatie 
en is daarmee verantwoordelijk voor het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. De 
directeur legt hierover verantwoording af aan de RvC. De directeur verschaft de RvC tijdig die 
informatie die nodig is voor de uitoefening van de taken van de RvC. 
 
Voor de besturing van de organisatie beschikt de directeur over bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden die zijn vastgelegd in een door de RvC vastgesteld directeursstatuut. In dit 
directeursstatuut is ook bepaald welke besluiten en/of beslissingen vooraf ter goedkeuring aan de 
RvC voorgelegd moeten worden en welke besluiten en/of beslissingen achteraf ter goedkeuring aan 
de RvC voorgelegd moeten worden. Een exemplaar van het bedoelde directeursstatuut is op 
aanvraag verkrijgbaar. In de statuten van de Stichting Woningbouw Slochteren zijn de 
volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen vastgelegd. 
 
In het in 2009 vastgestelde ondernemingsplan 2009-2013 zijn de volkshuisvestelijke en 
maatschappelijke doelstellingen van de Stichting Woningbouw Slochteren verder uitgewerkt. In 
datzelfde ondernemingsplan zijn eveneens de missie en de visie van de Stichting Woningbouw 
Slochteren op de eigen identiteit en het bestaansrecht opgenomen en is ook vastgelegd op welke 
wijze de Stichting Woningbouw Slochteren haar missie, identiteit en volkshuisvestelijke en 
maatschappelijke doelstellingen in de samenleving wil verankeren en welke strategie wordt 
gehanteerd bij het bereiken van de geformuleerde doelstellingen. In 2015 zijn de geformuleerde 
doelstellingen in het ondernemingsplan 2009-2013 geprolongeerd. 
 
Van het werk van de Geschillencommissie, in de zin van artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale 
Huursector (BBSH), doet de directeur minimaal een keer per jaar verslag aan de RvC. De 
Geschillencommissie beschikt over een eigen reglement en maakt jaarlijks een verslag van haar 
activiteiten (het reglement en het jaarverslag van de Geschillencommissie is op aanvraag 
verkrijgbaar). De directies van Lefier, Steelande Wonen (voorheen Talma), Woonstichting Groninger 
Huis en de Stichting Woningbouw Slochteren hebben eenmaal per jaar beleidsoverleg met de 
Geschillencommissie. Daarin worden eventuele suggesties tot bijstelling van het beleid aan de orde 
gesteld. De directeur heeft in de vergadering met de RvC meegedeeld dat de Geschillencommissie in 
2015 geen klachten over de Stichting Woningbouw Slochteren in behandeling heeft genomen. 
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8.2 Rechtspositie en bezoldiging directeur 
 
De RvC stelt het bezoldigingsbeleid voor de directeur vast met inachtneming van het rapport van de 
commissie Izeboud. Bij de bepaling van de bezoldiging laat de RvC zich, voor de noodzakelijke 
objectiviteit, in principe bijstaan door een extern deskundige op het terrein van bezoldiging en 
beloning. De toetsing van de bezoldiging geschiedt naar aanleiding van het jaarlijks door de RvC met 
de directeur gevoerde gesprek over het gevoerde beleid en het functioneren van de directeur.  
 
Er wordt door de RvC geen apart rapport opgesteld, omdat de hiervoor vermelde procedure, inclusief 
de verslaglegging van het beraad in de notulen van de RvC, voldoende waarborg biedt voor de nodige 
zorgvuldigheid. 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren verstrekt aan de directeur geen persoonlijke leningen, financiële 
garanties en dergelijke. Persoonlijke leningen en/of financiële garanties worden ook niet aan 
medewerkers van de Stichting Woningbouw Slochteren verstrekt. 
 
In 2015 hebben de directeur en de RvC uitgebreide gesprekken gevoerd over de positie van de 
algemeen directeur na de fusie. Er is overeenstemming bereikt over een beëindiging van zijn 
dienstverband. Dit is opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. 
 
Ten aanzien van de tegenstrijdigheid van belangen en nevenfuncties zal iedere vorm en schijn van 
belangenverstrengeling tussen de organisatie en de directeur worden vermeden. Besluiten tot het 
aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de directeur een rol kunnen spelen, 
zullen vooraf ter goedkeuring aan de RvC worden voorgelegd. De directeur zal bij het aanvaarden van 
een bezoldigde nevenfunctie die - gezien aard of tijdsbeslag - van betekenis is voor de uitoefening van 
zijn taak, vooraf goedkeuring aan de RvC vragen. 
 
 

8.3 Raad van Commissarissen 
 
De RvC heeft, conform hetgeen in de statuten van de Stichting Woningbouw Slochteren is vermeld, 
tot taak toezicht te houden op de directeur en op de algemene gang van zaken bij de Stichting 
Woningbouw Slochteren en de met de Stichting Woningbouw Slochteren verbonden 
onderneming(en). De RvC staat de directeur met raad en daad ter zijde. De RvC is verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. 
 
De werkwijze van de RvC is vastgelegd in een reglement voor de RvC. Dit reglement bevat onder 
andere een profielschets voor leden van de RvC, afspraken omtrent herbenoemingen, schorsing en/of 
ontslag van leden van de RvC, onverenigbaarheden en taken van de RvC. De RvC heeft in 2009 
onder leiding van een extern deskundige een zelfevaluatie uitgevoerd. Dit overleg keert sindsdien, 
buiten aanwezigheid van de directeur, jaarlijks terug, waarin het eigen functioneren centraal staat en 
waarbij het collectieve en individuele functioneren van de RvC en haar leden wordt besproken en 
beoordeeld. Waar nodig wordt bij deze zelfevaluatie een extern deskundige betrokken. Bij de 
zelfevaluatie wordt door de RvC gebruik gemaakt van de door de directeur opgestelde visienota over 
het functioneren van de RvC; een eerste handreiking van een dergelijke visienota is in 2009 
opgesteld. 
 
De RvC maakt bij zijn toezichthoudende taak en wanneer de RvC dit geboden acht, gebruik van de 
kennis van de externe accountant, andere ter zake kundige adviseurs en de managers woondiensten, 
technische dienst en financieel economische zaken. De kosten voor deze ondersteuning zijn volledig 
voor rekening van de Stichting Woningbouw Slochteren. 
 
 
 
 
 



      
 

 
   26 

 
 
 

8.4 Onafhankelijkheid 
 
De samenstelling van de RvC is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur en welk 
deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De onafhankelijkheidscriteria die de 
RvC hierbij hanteert zijn de volgende: 

• een commissaris mag geen dienstbetrekking hebben gehad met de Stichting Woningbouw 
Slochteren; 

• commissarissen mogen, naast de afgesproken bezoldiging, geen andere financiële 
vergoedingen ontvangen voor de door de commissarissen verrichte werkzaamheden, tenzij dit 
past in de normale uitoefening van het bedrijf; 

• een commissaris kan in principe niet in combinatie met de directeur bezoldigd bestuurslid of 
bezoldigd lid van een RvC zijn bij een organisatie of instelling. 

 
 

8.5 Deskundigheid en samenstelling 
 
Een lid van de RvC dient in staat te zijn om het beleid van de Stichting Woningbouw Slochteren op 
hoofdlijnen te beoordelen. Elk lid beschikt over de specifieke deskundigheid die nodig is voor de 
vervulling van zijn taak. Ook voor toekomstige leden geldt dat zij over één of meer deskundigheden 
beschikken die nodig zijn om als lid van de RvC te functioneren. 
 
De RvC van de Stichting Woningbouw Slochteren heeft taakkarakteristieken en kwaliteitscriteria voor 
de commissarissen vastgesteld. Deze zijn onder te verdelen in: 

• Algemene taakkarakteristieken en kwaliteitseisen (deze gelden voor alle commissarissen en 
voor de RvC als groep). 

• Specifieke taakkarakteristieken en kwaliteitseisen (deze zijn gekoppeld aan een aantal 
aandachtsgebieden/profielen en gelden dus niet voor alle commissarissen). 

 
De aandachtsgebieden/profielen zijn: 

• voorzitter; 
• volkshuisvesting/ruimtelijke ordening; 
• financieel/economisch; 
• juridisch/commercieel; 
• bewoners, woningzoekenden en communicatie. 

 
Binnen de RvC is ervaring in en kennis van de volkshuisvesting in ruime mate aanwezig. Ook bij de 
benoeming van nieuwe raadsleden wordt de in de RvC benodigde kennis en ervaring als leidraad 
gehanteerd. Voor wat betreft de financiële deskundigheid geldt dat er minimaal een lid van de RvC 
aantoonbare kennis en deskundigheid heeft ten aanzien van financiële zaken. 
 
Leden van de RvC hebben een maximale zittingsperiode van acht jaar (twee termijnen van vier jaar). 
In bijzondere gevallen kan van deze maximale zittingsperiode worden afgeweken. Wanneer van deze 
mogelijkheid gebruik wordt gemaakt dan zal dat, met redenen omkleed, in het verslag van de RvC 
worden opgenomen. 
 
Nieuwe commissarissen volgen een introductieprogramma waarin aandacht wordt besteed aan 
algemene financiële zaken, specifieke Stichting Woningbouw Slochteren-zaken en 
verantwoordelijkheden van het lidmaatschap van de RvC. Ook worden bijeenkomsten bezocht die bij 
kunnen dragen aan de kennisontwikkeling van (individuele leden van) de RvC. 
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8.6 Rol van de voorzitter van de Raad van Commissarissen 
 
De voorzitter van de RvC bereidt de agenda van de vergadering voor en leidt de vergaderingen van 
de RvC. De voorzitter ziet toe op het goed functioneren van de RvC en is verantwoordelijk voor een 
adequate informatievoorziening aan de leden van de RvC. De voorzitter is namens de RvC de 
belangrijkste gesprekspartner van de directeur en initieert de evaluatie van het functioneren van de 
RvC en van de directeur. De voorzitter wordt daarin op facilitair terrein ondersteund door de 
werkorganisatie van de Stichting Woningbouw Slochteren. 
 
 

8.7 Commissies van de Raad van Commissarissen 
 
De RvC van de Stichting Woningbouw Slochteren kent geen reguliere commissies. Wel kan er op ad-
hoc basis een commissie in het leven worden geroepen wanneer een specifieke situatie daarom 
vraagt. Twee leden van de RvC zijn aangewezen als aanspreekpunt voor de Stichting Bewonersraad 
Slochteren. 
 
 

8.8 Tegenstrijdige belangen 
 
Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de Stichting Woningbouw Slochteren en 
(leden van) de RvC wordt vermeden. De RvC is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het 
omgaan met tegenstrijdige belangen van de directeur, (leden van) de RvC en de externe accountant 
in relatie tot de Stichting Woningbouw Slochteren. Het door een lid van de RvC aanvaarden van een 
nevenfunctie die, gelet op de aard of het tijdsbeslag, van betekenis is voor de uitoefening van de taak 
van dat lid behoeft voorafgaande goedkeuring van de RvC. 
 
Een lid van de RvC meldt een tegenstrijdig belang, dat van betekenis is voor de Stichting 
Woningbouw Slochteren of voor het betreffende lid, aan de voorzitter van de RvC. In dat geval neemt 
het betreffende lid geen deel aan de discussie en/of de besluitvorming over dit onderwerp. 
 
 

8.9 Bezoldiging Raad van Commissarissen 
 
De RvC stelt de bezoldiging van de leden van de RvC jaarlijks vast. De bezoldiging is niet gekoppeld 
aan het resultaat van de Stichting Woningbouw Slochteren. In het jaarverslag wordt de hoogte en de 
structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de RvC vermeld. De Stichting Woningbouw 
Slochteren verstrekt aan de leden van de RvC geen persoonlijke leningen en/of financiële garanties. 
 
 

8.10 Financiële verslaggeving 
 
De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte 
financiële berichten. De RvC ziet er op toe dat de directeur aan deze verantwoordelijkheid invulling 
geeft. 
 
 

8.11 De externe accountant 
 
De RvC benoemt de externe accountant en besluit elk jaar tot een beschreven opdrachtverlening. Een 
maal in de vier jaar neemt de RvC het besluit of de Stichting Woningbouw Slochteren van accountant 
zal veranderen of dat de benoeming van de zittende accountant wordt gecontinueerd. 
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De opdrachtverlening tot het uitvoeren van werkzaamheden die niet op het controlegebied liggen van 
de externe accountant, wordt verleend door de directeur en achteraf ter goedkeuring aan de RvC 
voorgelegd. De externe accountant woont de vergadering van de RvC bij waarin over de vaststelling 
van de jaarrekening wordt besloten. Het verslag van de externe accountant ingevolge artikel 2:393 lid 
4 van het Burgerlijk Wetboek bevat datgene wat de externe accountant met betrekking tot de controle 
van de jaarrekening en de daaraan gerelateerde controles onder de aandacht van de directeur en de 
RvC wil brengen. 
 
De RvC heeft in het verslagjaar 2009 besloten om nog vier jaar door te gaan met Deloitte als 
accountant. De belangrijkste bevindingen voor deze keuze zijn enerzijds dat Deloitte een 
onafhankelijke partij is die financieel alles helder in kaart brengt en anderzijds dat Deloitte een brede 
ervaring met zich meebrengt. Ook voor de verslagjaren 2014 en 2015 is Deloitte de externe 
accountant. 
 
 

8.12 Maatschappelijke verantwoording 
 
Met ingang van 2007 zijn alle corporaties die zijn aangesloten bij Aedes verplicht om een visitatie uit 
te laten voeren. Visitatie maakt onderdeel uit van de Governance Code en is na de nodige discussies 
binnen de sector een verplicht onderdeel geworden van de AedesCode. Visitatie heeft primair tot doel 
de maatschappelijk prestaties van corporaties in beeld te brengen en te beoordelen. Het levert een 
bijdrage aan de transparantie en verantwoording van de sector richting de ‘maatschappij’. 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft het visitatietraject in het voorjaar van 2010 laten uitvoeren 
door Ecorys. Mede op aanbeveling van een collega-corporatie en het gegeven dat er middels 
dossieronderzoek kon worden voorkomen dat van het relatief kleine werkapparaat teveel belast werd, 
werd gekozen voor dit bureau. De Stichting Woningbouw Slochteren is zeer tevreden met zowel de 
werkwijze als het eindresultaat. Met het oog op de fusie met Lefier heeft de Stichting Woningbouw 
Slochteren geen visitatie meer uit te laten voeren. 
 
 

8.13 Integriteit 
 
In de vergadering van 7 april 2010 is de integriteitscode van de Stichting Woningbouw Slochteren 
goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Deze code, ook wel gedragscode genoemd, geldt 
voor iedereen die optreedt namens de Stichting Woningbouw Slochteren. Dus niet alleen voor de 
algemeen directeur-bestuurder, medewerkers en leden van de Raad van Commissarissen, maar ook 
voor bedrijven en instanties die werken in opdracht van de Stichting Woningbouw Slochteren. 
 
Het doel van de code is dat “iedereen” zijn/haar handelen goed interpreteert, beoordeelt en afweegt. 
In de algemene gedragsregels zijn onder meer regels en richtlijnen opgenomen over het aannemen 
van geschenken, het gebruik van bedrijfsvoorzieningen en de omgang met zowel klanten als 
collega’s. De integriteitscode is een openbaar document (zie website) waarop de Stichting 
Woningbouw Slochteren inhoudelijk altijd aanspreekbaar is. 
 
Een belangrijk onderdeel van de integriteitscode is de klokkenluidersregeling. Deze regeling biedt 
iedere medewerker van de Stichting Woningbouw Slochteren de mogelijkheid om zijn of haar melding 
of vermoeden van een overtreding van interne of externe (wet- en) regelgeving te melden aan de 
vertrouwenspersoon. In 2015 is geen gebruik gemaakt van de klokkenluidersregeling. 
 
 

8.14 Interne risicobeheersing 
 
Binnen de Stichting Woningbouw Slochteren zijn de administratieve bedrijfsprocessen en het interne 
controlesysteem beschreven. Deze beschrijvingen worden in de praktijk ook gehanteerd. De naleving 
hiervan wordt jaarlijks gecontroleerd door de accountant. 
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9. Algemene gegevens 
 
 

Naam van toegelaten instelling Stichting Woningbouw Slochteren 

Gemeente waarin toegelaten instelling haar 
woonplaats heeft 

Slochteren 

Adres, postcode en plaats Hoofdweg 156, 9626 AK Schildwolde 

Correspondentieadres Postbus 50, 9620 AB Slochteren 

Telefoon 0598 – 42 15 38 

Faxnummer 0598 – 42 15 80 

Internet www.woningbouwslochteren.nl 

E-mail info@woningbouwslochteren.nl 

Oprichting stichting 14 juni 1918 

Datum van het Koninklijke Besluit (KB) 
waarbij de instelling is toegelaten 

10 september 1918, nummer 16 

Laatste wijziging hierin bij KB 10 september 1973, nummer 35 

Laatste goedkeuring wijziging van de statuten 20 februari 2009, nr. 2008S863 

Datum en nummer van de inschrijving in het 
openbaar register, gehouden door de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken binnen welke 
rechtsgebied de instelling haar woonplaats 
heeft 

13 maart 1979, S 009411 

Nummer van inschrijving in het Handels-
register, gehouden door de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken te Groningen 

02035330 

 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren is aangesloten bij de landelijke federatie Aedes, vereniging van 
woningcorporaties. Voor de borgstelling van geldleningen maakt de Stichting Woningbouw Slochteren 
gebruik van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 
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Geconsolideerde Jaarrekening 

1 Geconsolideerde balans per 31 december 2015 
(na voorgestelde resultaatbestemming) (bedragen x € 1) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVA Ref. 31-12-2015 31-12-2014

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 10.1
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 18.991 578.371

Totaal materiële vaste activa 18.991 578.371

Vastgoedbeleggingen 10.2
Commercieel vastgoed in exploitatie 1.186.681 1.132.290

Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging 86.471.223 82.538.930
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.811.530 2.083.429

Totaal vastgoedbeleggingen 89.469.434 85.754.649

Financiële vaste activa 10.3

Andere deelnemingen 3.000 3.000
Latente belastingvorderingen 844.875 935.541

Totaal financiële vaste activa 847.875 938.541

Totaal vaste activa 90.336.300 87.271.561

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 10.4
Vastgoed bestemd voor de verkoop 590.000 290.000

Overige voorraden 29.958 40.000

Totaal voorraden 619.958 330.000

Vorderingen 10.5
Huurdebiteuren 10.5.1 118.733 168.873
Vorderingen op gemeenten 10.5.2 0 2.020
Belastingen en premies sociale verzekeringen 10.5.3 23.600 0
Overige vorderingen 10.5.4 31.757 21.527

Overlopende activa 10.5.5 47.321 24.424

Totaal vorderingen 221.411 216.844

Liquide middelen 10.6 2.813.518 3.274.018

Totaal vlottende activa 3.654.888 3.820.862

TOTAAL ACTIVA 93.991.188 91.092.423
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PASSIVA Ref. 31-12-2015 31-12-2014

Groepsvermogen 10.7 52.329.869 46.980.882

Voorzieningen 10.8

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 0 0
Voorziening deelnemingen 1.000.000 1.089.082
Overige voorzieningen 14.300 17.300

Totaal voorzieningen 1.014.300 1.106.382

Langlopende schulden 10.9
Leningen overheid 10.9.1 1.071.479 1.124.249
Leningen kredietinstellingen 10.9.1 34.448.849 38.224.886
Embedded derivaten 10.9.2 2.261.000 2.384.620

Overige schulden 10.9.3 81.950 85.034

Totaal langlopende schulden 37.863.278 41.818.788

Kortlopende schulden 10.10
Schulden aan kredietinstellingen 912.562 0

Schulden aan gemeenten 26.758 0
Schulden aan leveranciers 324.481 131.257
Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 0 0
Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen 167.710 59.347
Overlopende passiva 1.352.231 995.768

Totaal kortlopende schulden 2.783.741 1.186.371

TOTAAL PASSIVA 93.991.188 91.092.423
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2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2015 
(bedragen x € 1) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 Ref. 2015 2014

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Huuropbrengsten 11.1 6.753.924 6.640.455

Opbrengsten servicecontracten 11.2 190.234 195.241

Overheidsbijdragen 11.3 0 0

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 11.4 269.616 243.530
Wijzigingen in vastgoed bestemd voor de verkoop en onderhanden 
projecten

11.5 0 0

Geactiveerde produktie eigen bedrijf 11.6 0 0

Overige bedrijfsopbrengsten 11.7 365.943 109.602

Som der bedrijfsopbrengsten 7.579.717 7.188.828

BEDRIJFSLASTEN

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa 12.1 31.250 39.611
Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa 12.2 206.106 0

Kosten uitbesteed werk en externe kosten 12.3 0 0

Erfpacht 12.4 0 0

Lonen en salarissen 12.5 919.414 762.810

Sociale lasten 12.6 106.620 110.345

Pensioenlasten 12.7 124.745 139.339

Onderhoudslasten 12.8 1.602.593 1.318.705

Leefbaarheid 12.9 25.815 23.918

Lasten servicecontracten 12.10 240.417 199.786

Bijzondere waardeveranderingen van vlottende activa 12.11 234.930 177.700

Overige bedrijfslasten 12.12 2.069.305 2.099.371

Som der bedrijfslasten 5.561.196 4.871.585

BEDRIJFSRESULTAAT 2.018.521 2.317.243

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 13 4.845.551 1.522.602

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 14

Waardeveranderingen van financiële vaste activa, effecten en derivaten 123.620 -1.307.643

Rentebaten 11.342 18.748

Rentelasten -1.559.381 -1.691.176

Saldo financiële baten en lasten -1.424.419 -2.980.070

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 5.439.653 859.775
VÓÓR BELASTINGEN

Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening 15 -90.666 323.320

Resultaat deelnemingen 16 0 0

RESULTAAT NA BELASTINGEN 5.348.987 1.183.094
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3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2015 
(directe methode) (bedragen x € 1.000) 
 
 

 
  

2015 2014
Kasstroom uit operationele activiteiten
Ontvangsten van huurders 6.913 6.829
Ontvangsten van subsidiegevers 0 0
Ontvangsten overige 440 202

7.353 7.031
Betalingen aan werknemers -992 -985
Betalingen aan leveranciers onderhoud -1.597 -1.398
Betalingen uit hoofde van zakelijke lasten -1.072 -1.194
Betalingen overige -971 -1.059

-4.632 -4.636

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.721 2.395

Ontvangen interest 20 14
Ontvangen dividend 0 0
Betaalde interest -1.625 -1.741
Betaalde winstbelasting 0 0

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.116 668

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa 0 0
Investeringen vastgoedbeleggingen 0 0
Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0
Desinvesteringen vastgoedbeleggingen 1.414 902
Investeringen in financiële vaste activa -90 -75
Desinvesteringen financiële vaste activa 0 0
Investeringen in immateriële vaste activa 0 0
Desinvesteringen in immateriële vaste activa 0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.324 827

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden (nieuwe leningen) 0 2.500
Aflosssing langlopende schulden -2.901 -1.200

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.901 1.300

Toename / afname geldmiddelen boekjaar -461 2.795

De toename / afname van de geldmiddelen in het boekjaar is als volgt te specificeren:

2015 2014

Stand per 1 januari 3.274 479
Mutaties boekjaar -461 2.795
Stand per 31 december 2.813 3.274
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4 Algemene toelichting 
 

4.1 Algemeen 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren is een stichting met de status van “toegelaten instelling 
volkshuisvesting”. De statutaire vestigingsplaats is de gemeente Slochteren, de feitelijke 
vestigingsplaats is Hoofdweg 156 te Schildwolde. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de 
exploitatie en ontwikkeling van woningen voor de sociale huursector. Zij heeft specifieke toelating in 
de regio Noord-Nederland en is werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de Woonwet en het 
Besluit Beheer Sociale Huursector. 
 

4.2 Groepsverhoudingen 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren staat aan het hoofd van de Stichting Woningbouw Slochteren-
groep. Indien hierna in de jaarrekening wordt gesproken over de Stichting Woningbouw Slochteren 
wordt hiermee bedoeld de Stichting Woningbouw Slochteren en haar in de consolidatie betrokken 
groepsmaatschappijen. 
 

4.3 Grondslagen voor consolidatie 
 
In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van de Stichting Woningbouw 
Slochteren en haar groepsmaatschappijen. Dit betreft alle maatschappijen waarmee zij een 
organisatorische en economische eenheid vormt. Integraal in de consolidatie worden opgenomen 
deelnemingen waarin overheersende zeggenschap op het beleid kan worden uitgeoefend of waarover 
zij de centrale leiding heeft. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die 
kunnen worden uitgeoefend op balansdatum. 
 
Proportioneel in de consolidatie worden opgenomen deelnemingen in entiteiten voor zover op grond 
van een overeenkomst tot samenwerking de zeggenschap door de participanten gezamenlijk wordt 
uitgeoefend. Looptijd en rechtsvorm zijn hierbij niet van belang. Waarderingsgrondslagen van 
groepsmaatschappijen zijn voor consolidatiedoeleinden waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen 
bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de Stichting Woningbouw Slochteren. Daar waar van de 
gegevens in totaliteit geen belangrijke invloed uitgaat op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 
is van wijziging van de grondslagen afgezien. 
 
De in de consolidatie begrepen rechtspersonen en vennootschappen zijn: 
 

 
 

 
 
Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen 
groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd 
voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd. 
Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is 
van een bijzondere waardevermindering. Resultaten op intercompany-transacties tussen in de 
consolidatie opgenomen groepsmaatschappijen worden volledig uit zowel de balanswaardering als 
het groepsresultaat geëlimineerd voor zover deze resultaten nog niet door een overdracht van het 
verkregen actief of passief aan derden buiten de groep zijn gerealiseerd. 
 
 
 
 
 

Volledig geconsolideerd Belang KvK-nr

SWS Holding B.V. 100,00% Slochteren 02091326

SWS Projectontwikkeling B.V. 100,00% Slochteren 02091310

Vestigingsplaats

Overige deelnemingen Belang KvK-nr

Vierwaarde B.V. 16,67% Groningen 02097998

Vestigingsplaats
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4.4 Stelselwijzigingen 
 
Met ingang van het verslagjaar 2009 worden de onroerende en roerende zaken van de Stichting 
Woningbouw Slochteren gewaardeerd tegen de actuele waarde gebaseerd op de bedrijfswaarde. 
Deze wordt gevormd door de contante waarde van toekomstige kasstromen. Bij de 
bedrijfswaardeberekening wordt o.a. rekening gehouden met de verwachte inkomende en uitgaande 
kasstromen zoals die zijn vastgesteld in de financiële meerjarenbegroting van de Stichting 
Woningbouw Slochteren en de voorgeschreven parameters door het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw. 
 
Vanaf het verslagjaar 2012 wordt de door de Raad van de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, die in 2011 is herzien, toegepast. In deze herziene Richtlijn 
is een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen waaronder de classificatie van het vastgoed in 
exploitatie naar de categorieën sociaal of commercieel vastgoed. De waarderingsgrondslag van het 
sociaal vastgoed is de bedrijfswaarde gebleven en het commercieel vastgoed wordt sindsdien 
gewaardeerd tegen marktwaarde in verhuurde staat. 
 
In 2015 heeft zich de volgende stelselwijziging voorgedaan: 
• De actuele waarde voor sociaal vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de marktwaarde in 

verhuurde staat met inachtneming van de relevante feiten en omstandigheden van de markt 
waarop de toegelaten instellingen actief zijn en de bepalingen zoals opgenomen in het Besluit 
Beheer Sociale Huursector. De actuele waarde voor commercieel vastgoed in exploitatie 
betreft eveneens de marktwaarde in verhuurde staat. Hierdoor is de waarde van het sociaal 
en het commercieel vastgoed in exploitatie begin 2015 € 22.670.785 hoger dan eind 2014. 

 
Het resultaat over 2014 bedraagt op basis van de oude grondslagen -/- €2.665.843. 
Indien op de nieuwe grondslagen zou zijn gewaardeerd, dan zou het resultaat € 1.183.094 hebben 
bedragen. De vergelijkende cijfers over het boekjaar 2014 zijn herrekend naar de nieuwe 
waarderingsgrondslagen. 
 
 

 
 

 
 

Cumulatief effect 1-1-2014
Stand 1-1-2014 

vóór 
stelselwijziging

Stand 1-1-2014 
ná 

stelselwijziging

Cumulatief 
effect 

1-1-2014

Sociaal vastgoed in exploitatie 63.033.450 81.547.860 18.514.410

Commercieel vastgoed in exploitatie 865.000 1.122.411 257.411

18.771.821

Groepsvermogen 27.825.373 46.597.194 18.771.821

18.771.821

Cumulatief effect 1-1-2015
Stand 1-1-2015 

vóór 
stelselwijziging

Stand 1-1-2015 
ná 

stelselwijziging

Cumulatief 
effect 

1-1-2015

Sociaal vastgoed in exploitatie 60.175.435 82.538.930 22.363.495

Commercieel vastgoed in exploitatie 825.000 1.132.290 307.290

22.670.785

Groepsvermogen 24.310.097 46.980.882 22.670.785

22.670.785
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4.5 Presentatiewijziging 
 
Met het oog op de aanstaande fusie zijn de waarderingsgrondslagen en winstbepalingsgrondslagen 
van stichting Lefier gehanteerd in de jaarrekening 2015. In 2015 heeft de Stichting Woningbouw 
Slochteren verschillende presentatiewijzigingen doorgevoerd en de vergelijkende cijfers over 2014 
aangepast. Dit met uitzondering van de ontvangen vergoeding (van de NAM) en de gemaakte kosten 
(van herstelwerkzaamheden) als gevolg van aardbevingschade zoals opgenomen in de toelichting op 
de winst- en verliesrekening (11.7 Overige bedrijfsopbrengsten en 12.2 Overige waardeveranderingen 
(im)materiële vaste activa). 
 

5 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 

5.1 Regelgeving 

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met artikel 35 van de 
Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, artikel 30 en 31 van Besluit toegelaten 
instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015, richtlijn 645 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en 
de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (‘WNT’). In artikel 127, tweede lid van het BTIV is bepaald dat het Besluit Beheer Sociale 
huursector (BBSH) tot 1 januari van het eerst volgende verslagjaar na volkshuisvestingsverslag en het 
onderzoeken en beoordelen van die verslagen. Dit betekent dat voor het verslagjaar 2015, het 
juridisch kader zoals dat volgt uit het BBSH van kracht is gebleven. 

 
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, 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. 
 

5.2 Vergelijking met voorgaand jaar 
 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in 
paragraaf 4.4. 
 

5.3 Verwerking verplichtingen 
 
Bij de bepaling van voorzieningen wordt uitgegaan van in rechte afdwingbare of feitelijke 
verplichtingen die op de balansdatum bestaan. Tot de feitelijke verplichtingen worden ook gerekend 
verplichtingen die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern 
gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting 
huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige 
herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan 

Resultaateffect 2014

Baten/lasten 
2014 volgens 

W&V 2014

Baten/lasten 
2014 voor 

vergelijkings-
doeleinden 
aangepast

Aanpassing 
resultaat 2014 

voor 
vergelijkings-

doeleinden

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa 2.068.185 0 2.068.185

Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa 218.150 0 218.150

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -40.000 1.522.602 1.562.602

3.848.937
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het besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een 
feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de definitief ontwerpfase en afgeleid het 
aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden. Zie verder voorzieningen. 
 

5.4 Materiële vaste activa 
 
Algemene uitgangspunten 
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. 
Tevens worden hierbij de rente op vreemd vermogen tijdens de bouw en direct toerekenbare interne 
kosten alsmede transactiekosten 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 en herstelkosten 
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud en herstelkosten aan de bedrijfsgebouwen is geen 
voorziening voor groot onderhoud gevormd. De kosten worden rechtstreeks in het resultaat 
verantwoord. Voor de komende 5 jaar heeft de Stichting Woningbouw Slochteren geen kosten aan 
groot onderhoud en herstelkosten begroot. 
 
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de 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. 
 
Omschrijving Methode Looptijd 

Casco kantoorgebouw Lineair 40 jaar 

Verbetering kantoorgebouw Lineair 25 jaar 

Inventaris Lineair 5 jaar 

ICT Lineair 5 jaar 

Vervoermiddelen Lineair 5 jaar 
 

5.5 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. 
 
5.5.1 Algemene uitgangspunten 
 
De algemene uitgangspunten van Materiële vaste activa (zie paragraaf 5.4) zijn ook van toepassing 
op vastgoedbeleggingen, tenzij in dit hoofdstuk 5.5 anders is vermeld. 
 
Afschrijvingen 
Op vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. 
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5.5.2 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 
De Stichting Woningbouw Slochteren waardeert haar commercieel vastgoed in exploitatie bij eerste 
verwerking tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs en daarna tegen actuele waarde.  
 
Overige uitgangspunten 
De overige uitgangspunten van Sociaal vastgoed in exploitatie uit paragraaf 5.5.3 (zie hierna) zijn ook 
van toepassing op Commercieel vastgoed in exploitatie. 
 
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. 
 
Bovenstaande waardebepalingen zijn uitgevoerd door externe taxateurs van taxatie-validatie instituten 
welke zijn erkend door de Stichting Taxaties en Validaties (STenV). Jaarlijks wordt 33 1/3% van het 
woningbezit getaxeerd hetgeen betekent dat elk bezit minimaal eens per drie jaren getaxeerd wordt. 
Van het bedrijfsmatig vastgoed en overig commercieel vastgoed wordt jaarlijks 100% getaxeerd. 
 
In alle gevallen wordt tevens rekening gehouden met de contractuele verplichtingen van de Stichting 
Woningbouw Slochteren, zoals lopende huurcontracten. Voor de huurcomponent wordt er vanuit 
gegaan dat de Stichting Woningbouw Slochteren bij mutatie en voortgezette exploitatie de huur 
vaststelt op de marktconforme huur. De werkelijke huur bij mutatie kan op grond van beleidskeuzes 
van de corporatie lager uitvallen. De uitgaande kasstromen zijn gebaseerd op marktconforme 
parameters en kengetallen. Dit geldt zowel voor onderhouds- als beheerskosten. Deze kosten liggen 
over het algemeen lager dan de kosten zoals deze door de woningcorporatie worden gemaakt. Het 
verschil in kosten wordt veroorzaakt door beleidskeuzes die de corporatie maakt en een 
vastgoedbelegger niet zou maken. 
 
In het commercieel vastgoed in exploitatie zijn tevens woongelegenheden opgenomen. Dit zijn 
woongelegenheden met een huurprijs boven de liberalisatiegrens. Verhuurdersheffing is alleen 
verschuldigd voor woongelegenheden met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. Uit dien hoofde is 
bij de waardering van het commercieel vastgoed geen rekening gehouden met de verhuurdersheffing.  
 
Mutatie reële waarde 
Mutaties in de reële waarde van Commercieel vastgoed in exploitatie worden in de winst- en 
verliesrekening verantwoord onder ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’. 
Mutaties in de reële waarde worden binnen het eigen vermogen afzonderlijk als ‘niet-gerealiseerde 
herwaardering’ bijgehouden en in de toelichting op het eigen vermogen vermeld. 
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5.5.3 Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging 
 
Typering 
Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het 
maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen 
huurprijsniveau dat door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt 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. 
 
Kwalificatie 
Het beleid van de Stichting Woningbouw Slochteren is er op gericht de sociale vastgoedportefeuille 
continu te verversen. Voor het merendeel van het sociale vastgoed vindt optimalisatie van het 
financiële rendement plaats. Een deel van de portefeuille is gealloceerd voor verkoop, een deel voor 
het maximaliseren van de vraaghuur en een deel voor renovatie en herstructurering gericht op waarde 
ontwikkeling. Daarmee kwalificeert de Stichting Woningbouw Slochteren zich als vastgoed belegger 
en is de marktwaarde in verhuurde staat met inachtneming van de relevante feiten en 
omstandigheden van de markt waarop de toegelaten instellingen actief zijn en de bepalingen zoals 
opgenomen in het BBSH de basis voor de waardering. 
 
Waarderingsgrondslag 
De Stichting Woningbouw Slochteren waardeert haar sociaal vastgoed in exploitatie bij eerste 
verwerking tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Daarna vindt waardering plaats tegen de actuele 
waarde zijnde de reële waarde. De invulling van deze actuele waarde wordt bepaald met 
inachtneming van de relevante feiten en omstandigheden van de markt waarop de toegelaten 
instelling actief is en de bepalingen zoals opgenomen in het BBSH. 
 
Waarderingsmethode 
Bij gebrek aan een actieve markt voor sociaal vastgoed in verhuurde staat of een actieve markt 
waarvan de waarde van sociaal vastgoed in verhuurde staat kan worden afgeleid, wordt de reële 
waarde van sociaal vastgoed in exploitatie gebaseerd op een modelmatige, op kasstromen 
gebaseerde methodiek. De basiskenmerken van de methodiek zijn als volgt: 
• De aannames aangaande de geprognosticeerde kasstromen zijn gebaseerd op de contractuele 

verplichtingen van de toegelaten instelling die rusten op het vastgoed. 
• De overige (na de contractperiode in acht te nemen) aannames en uitgangspunten zijn 

gebaseerd op gegevens van de markt waarop de toegelaten instelling actief is. 
• Feiten en omstandigheden die kunnen worden gekwalificeerd als verplichtingen die niet 

specifiek aan het vastgoed zijn toe te rekenen zijn zoals bijvoorbeeld afgesloten convenanten 
met gemeenten over aan te houden volumes in huurprijs categorieën en mogelijk in de 
toekomst te maken prestatie afspraken zijn niet opgenomen in de waardering van het vastgoed 
maar maken onderdeel uit van de niet uit de balans blijkende verplichtingen. 

• Het rekenmodel maakt gebruik van een Netto Contante Waardeberekening (NCW), ook wel 
Discounted Cash Flow (DCF) genaamd. Dit betekent dat voor een periode van 15 jaar de 
inkomsten en uitgaven betrouwbaar worden geschat en dat deze aan de hand van een 
disconteringsvoet “contant” worden gemaakt naar het heden. Daarnaast wordt een eindwaarde 
bepaald na afloop van de DCF-periode van 15 jaar (de zogenaamde exit yield). 

 
Gehanteerde werkwijze taxaties  
De actuele waarde is gebaseerd op de IPD-systematiek. De marktwaardewaarderingen zijn tot stand 
gekomen met inachtneming van het waarderingsprotocol, de procesrichtlijnen en uitvoeringsrichtlijnen 
zoals door IPD gedefinieerd. 
 
IPD hanteert het waardebegrip van de marktwaarde in verhuurde staat: Het bedrag dat het complex 
bij complexgewijze verkoop naar schatting zal opbrengen nadat de verkoper het complex na de beste 
voorbereiding op de gebruikelijke wijze in de markt heeft aangeboden en waarbij de koper de 
onroerende zaak aanvaardt onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten met alle 
daaraan verbonden rechten en plichten. Om de uiteindelijke marktwaarde in verhuurde staat te 
bepalen worden de kopers kosten (genormeerd op 3% overdrachtskosten) in mindering gebracht. 
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Gehanteerde werkwijze validaties 
Jaarlijks wordt de waardering van 33 1/3% van de (woning)portefeuille sociaal vastgoed in exploitatie 
door externe onafhankelijke taxateurs gevalideerd door middel van gevel/zicht taxatie. Tevens vindt 
een toets op de waardering plaats op basis van beschikbare referentietransacties. Van het 
maatschappelijk vastgoed wordt jaarlijks 100% getaxeerd. 
 
Gehanteerde scenario’s en variabelen 
Het inschatten van kosten en opbrengsten wordt gedaan aan de hand van twee scenario’s; 
doorexploiteren en uitponden. Bij doorexploiteren is de veronderstelling dat het volledige complex in 
bezit blijft gedurende de volledige DCF-periode. Het inrekenen van de markthuur geschiedt bij 
mutatie. Bij uitponden is de veronderstelling dat bij mutatie tot verkoop van individuele woningen wordt 
overgegaan. De mutatiegraad wordt bepaald op basis van ervaringscijfers uit het verleden waarbij 
rekening wordt gehouden met mutatiegraad verhogende incentives naar de huurder. Bij beide 
scenario’s wordt ervan uitgegaan dat het object/complex in zijn geheel aan een derde wordt verkocht 
en dat deze derde de afweging maakt tussen beide scenario’s. Per complex wordt uiteindelijk het 
scenario met de hoogste uitkomst gelijk gesteld aan het begrip “marktwaarde in verhuurde staat”, 
zijnde de reële waarde waartegen de waardering van het vastgoed plaats vindt. 
 
Het inschatten van de kosten en opbrengsten wordt op basis van een marktconform uitgangspunt 
gedaan. 
 
De ingerekende initiële huur betreft de huidige contracthuur van het object. 
 
De kosten zijn afgeleid van de Vastgoed Exploitatiewijzer (VEX) en geven daarmee de kosten weer 
die noodzakelijk zijn om het object technisch in stand te houden tegen marktconforme beheerkosten. 
VEX normen worden gedifferentieerd naar type vastgoed en ouderdom van het object. Zo nodig 
worden deze normen gecorrigeerd voor achterstallig onderhoud en nadere aan het vastgoed 
gerelateerde contractuele verplichtingen. De eigen in het verleden gerealiseerde kosten en 
voorgenomen (onderhouds)beleid worden hierbij niet naar de toekomst geprojecteerd en er wordt 
binnen de DCF berekening gestreefd naar opbrengsten maximalisatie. Tevens wordt rekening 
gehouden met de kosten van erfpacht en de te maken splitsingskosten in verband met verkoop. Indien 
sprake is van een sloopbesluit wordt dit besluit verwerkt indien meer dan 50% van de huurcontracten 
in het betreffende complex is beëindigd. 
 
De leegwaarde die wordt benut bij uitponden betreft de geschatte verkoopprijs van het object onder 
aftrek van de te maken kosten voor het verkoopgereed maken en directe transactiekosten waaronder 
courtage en provisie. Tevens worden de kosten koper hierbij betrokken. 
 
De gehanteerde disconteringsvoet is opgebouwd uit een vast basisdeel dat bestaat uit een 24-
maands gemiddelde van de 10 jaars EURO IRS. Op dit tarief komt een opslag waarin risico’s tot uiting 
komen die onder andere betrekking hebben op de algemene risico’s voor het investeren in onroerend 
goed, locatie-, segment- en objectspecifieke risico’s.  
 
De eindwaarde geeft aan in welke mate het vastgoed onderhevig is aan veroudering en welke 
potentie het bezit heeft aan het einde van de 15-jarige exploitatieperiode. Veroudering is grofweg in 
drie typen te onderscheiden:  
1. locatieveroudering;  
2. economische / markttechnische veroudering en 
3. technische veroudering. 
 
Veroudering komt tot uiting in de rendementseis (exit yield) die een belegger heeft als hij het bezit aan 
het einde van de 15-jaars periode wil (ver)kopen. Er wordt dus meer rendement gevraagd dan in jaar 
1 van de exploitatieperiode. Uitgangspunt is dan ook dat het Bruto Aanvangs Rendement lager ligt 
dan de exit yield. Het tweede uitgangspunt is gerelateerd aan de potentie van een object aan het 
einde van de 15-jarige exploitatieperiode. Hierbij zijn de mate waarin uitponding van het object heeft 
plaats gevonden, de bouwperiode en de locatie van invloed. 
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Mutatie reële waarde 
Mutaties in de reële waarde van Sociaal vastgoed in exploitatie worden in de winst-en-verliesrekening 
verantwoord onder ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’. Mutaties in de 
reële waarde worden binnen het eigen vermogen afzonderlijk als ‘niet-gerealiseerde herwaardering’ 
bijgehouden en in de toelichting op het eigen vermogen vermeld. 
 
Bepaling bedrijfswaarde (ten behoeve van de toelichting) 
Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de kasstromen uit hoofde van 
toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende 
looptijd van de kasstroomgenererende eenheden. De Stichting Woningbouw Slochteren heeft de 
kasstroomgenererende eenheden ingedeeld conform de IPD indeling. De kasstroomprognoses zijn 
gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting van het bestuur 
weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedurende de 
resterende levensduur van de kasstroomgenererende eenheid. De kasstroomprognoses zijn ontleend 
aan de intern geformaliseerde meerjarenbegroting 2016-2020. 
 
De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste 
schatting van de directie weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen 
zijn gedurende de resterende levensduur van het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de eind 
2015 intern geformaliseerde meerjarenbegroting en bestrijken een periode van 5 jaar behoudens de 
verwachte kosten van groot onderhoud, erfpacht en overige contracten met een werkingsduur van 
meer dan vijf jaar. De kosten van planmatig groot onderhoud worden gebaseerd op de in de 
meerjaren onderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor latere jaren wordt uitgegaan 
van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde 
lastenniveaus. 
 
Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende uitgangspunten en parameters: 
 

  
 
• Voor 2016 wordt rekening gehouden met een huurverhoging van 0% voor de sociale 

huurwoningen. Voor de niet-DAEB portefeuille is rekening gehouden met een reguliere 
huurverhoging van 0,60%. 

• Voor de jaren na 2016 is rekening gehouden met een inflatoire huurverhoging. 
• Een structurele huurderving van 0,7% voor de DAEB-portefeuille en 4% voor de niet-DAEB-

portefeuille. 
• Mutatiegraad van 6% en huurharmonisatie tot 72% van de maximaal redelijke huur (voorgaand 

jaar: 70%). 
• Jaarlijkse stijgingen van de vastgoed gerelateerde variabele lasten van 2,5% (voorgaand jaar: 

3%). 
• De netto-bedrijfslasten per verhuureenheid bedragen circa €1.200 in 2016, vanaf 2017 moeten 

de netto-bedrijfslasten geleidelijk dalen naar een niveau van circa €1.000 in 2020. 
• De belastingen zijn 0,35% van de WOZ-waarde. 
• De onderhoudslasten (inclusief kosten eigen werkapparaat) per verhuureenheid bedragen in 

2016 €1.350 en vanaf 2017 €1.300 per verhuureenheid. Voor de niet-DAEB portefeuille is 
gerekend met een onderhoudsnorm van €810 per verhuureenheid. Een norm die in lijn ligt met 
de markt en welke bijvoorbeeld ook door het WSW wordt gehanteerd bij de risicobeoordeling 
van de niet-DAEB vastgoedportefeuille. 

Uitgangspunten en parameters bedrijfsw aarde 2016 2017 2018 2019 2020 2021 e.v.

 - Reguliere huurstijging (exclusief harmonisatie) 0,04% 1,40% 1,58% 1,71% 1,79% 2,00%

 - Huurstijging als gevolg van harmonisatie 0,33% 0,30% 0,29% 0,28% 0,24% 0,00%

 - Toegepaste huurstijging (totaal inclusief harmonisatie) 0,37% 1,70% 1,87% 1,99% 2,03% 2,00%

 - Huurderving 1,54% 1,33% 1,12% 0,92% 0,92% 0,92%

 - Stijging variabele lasten 1,60% 2,02% 2,31% 2,50% 2,50% 2,50%

 - Stijging onderhoudslasten 1,60% 2,02% 2,31% 2,50% 2,50% 2,50%

 - Stijging in personeelskosten 1,60% 2,02% 2,31% 2,50% 2,50% 2,50%

 - Marktindex 2,00%

 - Discontovoet 5,00%
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• Een restwaarde van €5.000 (onzelfstandige woongelegenheden: €2.500) op basis van 
geschatte grondwaarde aan het einde van de exploitatieperiode of de verwachte 
opbrengstwaarde bij verkoop. 

• De periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel met de geschatte resterende 
levensduur van de complexen (variërend van 15 tot 50 jaar), de minimale levensduur is gesteld 
op 15 jaar tenzij vanuit planvorming een kortere levensduur gerechtvaardigd is. 

 
 Tabel: Restant levensduur 

  
 
• Voor de verhuurdersheffing is voor de jaren 2014 en later het wettelijke kader eind 2013 gereed 

gekomen. In de Wet Maatregelen Woningmarkt zijn de tarieven voor 2014 t/m 2017 
opgenomen. Deze bedragen zijn respectievelijk €3,81, €4,49, €4,91 en €5,36 per €1.000 WOZ 
waarde voor alle woongelegenheden met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. De 
verhuurdersheffing is voor de jaren 2016 t/m 2017 ingerekend in de bedrijfswaarde op basis van 
genoemde percentages. Voor de periode ná 2017 is uitgegaan van gelijkblijvend tarief. Indien 
rekening wordt gehouden met prijsinflatie dan heeft dit een negatief effect van € 2.730.000 op 
de bedrijfswaarde van het sociaal vastgoed in exploitatie. Voor de mutatie in de WOZ waarde is 
aangesloten bij het door het WSW afgegeven perspectief. 

• De heffingsbijdrage van de Autoriteit woningcorporaties en de te betalen 
vennootschapsbelasting maken geen onderdeel uit van de bedrijfswaarde. 

 
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. 
Gegeven het feit dat verkopen hoofdzakelijk worden verricht in het kader van de financiering van 
onrendabele investeringen in nieuwbouw worden deze verkopen voor een periode van vijf jaar in de 
waardering betrokken. Daarmee wordt recht gedaan aan het voorwaardelijke karakter van de 
geoormerkte verkopen. 
 
De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfswaarde vindt voor zover er nog 
geen herbestemming van de grond heeft plaatsgevonden plaats op basis van de huidige vergelijkbare 
kavel- of vierkante meterprijs voor een sociale huurwoning. Deze kavelprijs wordt geïndexeerd naar 
het einde van de levensduur en verminderd met verwachte sloopkosten en kosten van uitplaatsing. 
Indien feitelijke dan wel in rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan die consequenties 
hebben voor de bestemming van de grond dan wordt met deze gewijzigde bestemming in de 
waardering rekening gehouden. 
 
5.5.4 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie 
 
Typering 
Dit betreffen complexen in aanbouw die zijn bestemd om te worden ingezet als vastgoed in exploitatie 
zijnde een vastgoedbelegging. 
 
Waarderingsgrondslag 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie als vastgoedbelegging wordt bij eerste 
verwerking gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en toegerekende kosten van het werkapparaat uit 
hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering. Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend  
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vanaf het moment dat daadwerkelijk met ontwikkeling is gestart. De geactiveerde rente wordt 
berekend tegen de gemiddelde rentevoet over het totale vreemde vermogen. Voor onroerende zaken 
waarvoor specifieke financiering is aangetrokken wordt de interestvoet van deze specifieke 
financiering gehanteerd. Daarna vindt waardering plaats tegen de actuele waarde zijnde de reële 
waarde. 
 
Mutatie reële waarde 
Mutaties in de reële waarde van Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie als 
vastgoedbelegging worden in de winst- en verliesrekening verantwoord onder ‘Niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen vastgoedportefeuille’. Mutaties in de reële waarde worden binnen het eigen 
vermogen afzonderlijk als ‘niet-gerealiseerde herwaardering’ bijgehouden en in de toelichting op het 
eigen vermogen vermeld. 
 

5.6 Financiële vaste activa 
 
5.6.1 Andere deelnemingen 
 
Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats 
tegen de realiseerbare waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de winst- en verliesrekening. 
 
5.6.2 Latente belastingvorderingen 
 
Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa, latente 
belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen. 
 
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 belastingen worden verantwoord voor tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen, 
deelnemingen en joint ventures, tenzij de Stichting Woningbouw Slochteren in staat is het tijdstip van 
afloop van het tijdelijk verschil te bepalen en het niet waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de 
voorzienbare toekomst zal aflopen. 
 
Belastinglatenties worden gewaardeerd op basis van de nominale waarde.  
 

5.7 Voorraden 
 
5.7.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop 
 
Opgeleverd vastgoed beschikbaar en bestemd voor de verkoop 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 de 
toegerekende rente. 
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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. 
 
5.7.2 Voorraden  
 
De voorraden materiaal in magazijn worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing van 
de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde. 
 

5.8 Vorderingen 
 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, veelal 
gelijk aan de nominale waarde. Een voorziening voor oninbaarheid gebaseerd op een statische 
beoordeling per balansdatum wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
 

5.9 Liquide middelen 
 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter 
dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. 
 

5.10 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. 
 
Met verplichtingen van samenwerkingscombinaties in de vorm van een vennootschap onder firma 
wordt als gevolg van de hoofdelijke aansprakelijkheid slechts rekening gehouden indien en voor zover 
de financiële positie van één of meerdere partners daartoe aanleiding geeft. 
 
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is 
dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze 
vergoeding als een actief in de balans opgenomen. 
 
5.10.1 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. 
 
5.10.2 Voorziening deelnemingen 
 
De voorziening deelnemingen is gevormd voor de verwachte uitstroom van middelen doordat de 
waarde van deelneming volgens de vermogensmutatiemethode nihil of negatief is geworden en de 
Stichting Woningbouw Slochteren instaat voor de schulden van deze vennootschap respectievelijk de 
feitelijke verplichting heeft deze vennootschap tot betaling van haar schulden in staat te stellen.  
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5.10.3  Overige voorzieningen 
 
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen de voor de afwikkeling van de voorziening naar 
verwachting noodzakelijke uitgaven. Deze uitgaven zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij 
hieronder anders is aangegeven. De stichting onderkent de volgende overige voorzieningen: 
• Jubilea. Deze wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 

gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening 
gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. Als disconteringsvoet voor de 
contantmaking is 5,25% genomen. 

 

5.11 Langlopende schulden 
 
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 geschatte looptijd van de schulden in de winst- en verliesrekening 
als interestlast verwerkt. 
 
Voor extendible /tijdvakleningen wordt de effectieve rente bepaald op basis van de gemiddelde 
contractuele rente over de volledige looptijd van de lening, ervan uitgaande dat de vaste rente in het 
tweede tijdvak betaald moet worden. 
 
De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is opgenomen onder de 
kortlopende schulden. 
 
In leningen besloten derivaten worden afgesplitst en separaat verantwoord indien er geen nauw 
verband bestaat tussen de economische kenmerken en risico's van het in het contract besloten 
derivaat en de economische kenmerken en risico's van het basiscontract. Voor de waardering en 
resultaatbepaling van deze embedded derivaten wordt verwezen naar paragraaf 5.13. 
 

5.12 Leasing 
 
5.12.1 Operationele leasing 
 
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom niet bij 
de Stichting Woningbouw Slochteren 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. 
 

5.13 Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft een embedded derivaat welke is afgescheiden van het 
basiscontract.  
 
Derivaten worden bij opname in de balans opgenomen tegen reële waarde, de vervolgwaardering van 
de derivaten is geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde. De wijze van verwerking van 
waardeveranderingen van het afgeleide financiële instrument is afhankelijk van of met het afgeleide 
financiële instrument hedge accounting wordt toegepast. Indien geen kostprijs hedge accounting 
wordt toegepast, wordt door de Stichting Woningbouw Slochteren een schuld opgenomen voor een 
eventuele negatieve reële waarde van het derivaat. Mutaties in de negatieve waarde worden direct in 
de winst- en verliesrekening verwerkt. 
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6 Grondslagen voor bepaling van het resultaat  
 

6.1 Algemeen 
 
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 
 
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde 
waardeveranderingen van op actuele waarde gewaardeerde vaste activa en afgeleide financiële 
instrumenten. 
 
6.1.1 Opbrengstverantwoording algemeen 
 
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. 
 
6.1.2 Bijzondere posten 
 
Bijzondere posten zijn baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, maar op grond 
van de aard, omvang of het incidentele karakter afzonderlijk worden toegelicht, teneinde een goed 
inzicht te geven in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en met name de 
ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van 
de resultaten zoveel als mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk en ongesaldeerd toegelicht.  
 

6.2 Bedrijfsopbrengsten 
 
6.2.1 Huuropbrengsten 
 
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 
2015 bedroeg dit maximumpercentage 5% op basis van het door het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vastgestelde huurbeleid. Voor alle inkomensgroepen gold een 
basishuurverhoging van 2,5%, opgebouwd uit het inflatiecijfer van het voorgaande jaar (1% in 2014) 
plus 1,5%. Huishoudens die meer verdienen dan €34.229 konden meer huurverhoging krijgen. De 
toegestane maximale percentages per 1 juli 2015 waren: 
• 2,5% voor huishoudens met een inkomen tot €34.229; 
• 3% voor huishoudens met een inkomen tussen €34.229 en €43.786; 
• 5% voor huishoudens met een inkomen boven €43.786. 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft geen gebruik gemaakt van de inkomensafhankelijke 
huurverhoging. De werkelijke huurverhoging per 1 juli 2015 was 1,25%. 
 
6.2.2 Opbrengsten servicecontracten 
 
Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders en bewoners ter dekking van te maken en gemaakte 
servicekosten. Jaarlijks vindt verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke bestedingen. De 
kosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten. 
 
6.2.3 Overheidsbijdragen  
 
Onder deze post zijn de overige overheidsbijdragen opgenomen. Voor zover de overige 
overheidsbijdragen nog niet zijn ontvangen is de bijdrage berekend op grond van de regelingen, 
waarbij rekening is gehouden met voorcalculatorische huurverhogingen en lastenstijgingen. 
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6.2.4 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. 
 
6.2.5 Wijzigingen in voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop en onderhanden projecten 
 
Onder deze post worden de wijzigingen opgenomen in de posten Vastgoed bestemd voor de verkoop 
(opgenomen onder de Voorraden) en Onderhanden projecten. Bij realisatie van een verkoop wordt de 
boekwaarde direct voorafgaand aan de verkoop teruggenomen op deze regel.  
 
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 (de ‘Percentage of Completion’-
methode, ofwel de PoC-methode).  
 
De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte 
projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op 
betrouwbare wijze kan worden ingeschat, dan worden de opbrengsten als netto-omzet verwerkt in de 
winst- en verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten, dat waarschijnlijk kan worden 
verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt in de winst- en verliesrekening in de periode waarin 
ze zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt 
opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC-methode naar rato van de verrichte prestaties per 
balansdatum. 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten. 
Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van 
meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze 
worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op het 
project betrekking hebbende kosten, die kosten die in het algemeen aan projectactiviteiten worden 
toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het project en andere kosten die contractueel aan de 
opdrachtgever kunnen worden toegerekend.  
 
Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan 
worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt 
verwerkt in de kostprijs van de omzet. De voorziening voor het verlies maakt onderdeel uit van de post 
onderhanden projecten. 
 
6.2.6 Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf 
 
De toegerekende interne directe kosten ten behoeve van onroerende zaken in ontwikkeling worden 
hieronder verantwoord, met uitzondering van geactiveerde rente welke onder de financiële baten en 
lasten worden opgenomen. 
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6.3 Bedrijfslasten 
 
6.3.1 Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 
 
De afschrijvingen op onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gebaseerd 
op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
 
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. 
 
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. 
 
6.3.2 Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille  
 
De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op afboekingen uit hoofde van 
bijzondere waardevermindering dan wel een terugneming daarvan. (Mutaties in) bijzondere 
waardeverminderingen ontstaan door een jaarlijkse toets van de bedrijfswaarde ten opzichte van de 
waarde gebaseerd op historische kostprijs minus cumulatieve afschrijvingen. 
 
6.3.3 Erfpacht 
 
Jaarlijks wordt door de gemeente voor het gebruik van de grond onder de verhuureenheden erfpacht 
in rekening gebracht op basis van canons. De eenmalig afgekochte meerjarige erfpachtcontracten 
maken onderdeel uit van de vervaardigingsprijs en zijn daarmee onderdeel van de materiële vaste 
activa in exploitatie en/of de vastgoed beleggingen. 
 
6.3.4 Lonen en salarissen en sociale lasten 
 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.  
 
6.3.5 Pensioenlasten 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft de toegezegde pensioenregeling bij het 
bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. 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). De Stichting 
Woningbouw Slochteren 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 december 2015 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 109% 
(2014: 114%). In 2015 voldoet het pensioenfonds aan de norm om een dekkingsgraad van ten minste 
105% te hebben. De Stichting Woningbouw Slochteren heeft geen verplichting tot het voldoen van 
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij SPW, anders dan het effect van hogere toekomstige 
premies. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. 
Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze tot een terug storting 
leiden of tot een vermindering van toekomstige betalingen 
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6.3.6 Onderhoudslasten 
 
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud 
verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het 
verslagjaar hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden 
nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de niet uit de balans blijkende 
verplichtingen. 
 
Het klachten- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen dienst, 
alsmede de kosten van het materiaalverbruik. In de winst- en verliesrekening zijn de kosten van de 
eigen dienst opgenomen bij de kostensoort 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. 
 
6.3.7 Leefbaarheid 
 
De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke ingrepen niet zijnde investeringen en 
uitgaven voor activiteiten in de omgeving van woongelegenheden van de Stichting Woningbouw 
Slochteren, die de leefbaarheid in buurten en wijken ten goede moeten komen. 
 
6.3.8 Overige bedrijfslasten  
 
De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
 
6.3.9 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
 
De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille hebben betrekking op 
waardemutaties van op reële waarde gewaardeerde activa. 
 
6.3.10 Waardeveranderingen van financiële vaste activa, van effecten en derivaten 
 
De waardeverandering op derivaten wordt verwerkt op basis van de mutatie in de reële waarde.  
 
6.3.11 Rentebaten en rentelasten  
 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de 
berekening van de effectieve rente worden meegenomen. 
 
6.3.12 Belastingen  
 
Vanaf 1 januari 2008 is de Stichting Woningbouw Slochteren integraal belastingplichtig geworden voor 
de vennootschapsbelasting. Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten 
vennootschapsbelasting te betalen. Een en ander is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst 
(VSO). In deze VSO 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. 
 
Zie ook paragraaf 5.6.2. 
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7 Financiële instrumenten 
 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en 
schulden) als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. 
 
In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het 
betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument 
niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op 
de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’. 
 
Primaire financiële instrumenten 
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per 
balanspost van de ‘Grondslagen voor de waardering van activa en passiva’. 
 
Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) 
Financiële derivaten worden bij eerste verwerking tegen reële waarde opgenomen en vervolgens per 
balansdatum tegen de reële waarde geherwaardeerd. De winst of het verlies uit de herwaardering 
naar reële waarde per balansdatum wordt onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt. Indien 
financiële derivaten echter voor hedge accounting in aanmerking komen en hedge accounting wordt 
toegepast is de verwerking van deze winst of verlies afhankelijk van de aard van de afdekking. 
 
Afscheiden embedded derivaten 
Embedded derivaten worden afgescheiden van het basiscontract en afzonderlijk in de jaarrekening 
verwerkt conform de hiervoor beschreven grondslagen voor derivaten, indien wordt voldaan aan de 
volgende voorwaarden: 
• er bestaat geen nauw verband tussen de economische kenmerken en risico’s van het in het 

contract besloten derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract; 
• een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat 

zou voldoen aan de definitie van een derivaat; en  
• het samengestelde instrument wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd met verwerking van 

waardeveranderingen in het resultaat. 
 

8 Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en 
resultaatbepaling 

 
Het management dient daartoe bepaalde veronderstellingen en schattingen te maken die van invloed 
zijn op de waardering van activa en verplichtingen, op de resultaatbepaling en de rapportage van 
voorwaardelijke activa en verplichtingen. 
 

8.1 Waardering vaste activa 
 
8.1.1 Vastgoedbeleggingen, reële waarde 
 
De belangrijkste uitgangspunten welke bij de bepaling van de reële waarde van de op actuele waarde 
gewaardeerde vastgoedbeleggingen zijn gehanteerd zijn uiteengezet in paragraaf 5.5. 
 
De volgende aspecten met een bijzondere invloed op de uitkomsten van de waardering kennen ten 
tijde van het opmaken van deze jaarrekening een bijzondere onzekerheid. 
 
Verhuurdersheffing 
De sector is geconfronteerd met een verhuurdersheffing. De basis voor deze heffing, en precieze 
hoogte ervan in de komende jaren en het aantal jaren dat deze heffing zal blijven bestaan, zijn nog 
onzeker. 
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8.1.2 Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering 
 
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen 
verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. 
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten 
en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en 
toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het 
besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een 
feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de definitief ontwerp fase en afgeleid het 
aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden.  
 
De aannames gedaan bij de financiële impact van bovengenoemde feitelijke verplichtingen kunnen 
afwijken bij daadwerkelijke realisatie van de projecten. Planvorming kan ondermeer wijzigingen in de 
tijd ondergaan door bewegingen in het prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures en 
aanpassingen in de voorgenomen bouwproductie. 
 
8.1.3 Effecten aardbevingsrisico op waardering 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft al haar woningen in een gebied waar aardbevingen 
optreden. Dit heeft nu en in de toekomst effect op onder meer bedrijfsvoering en risico’s en daarmee 
de jaarrekening. 
 
In dit hoofdstuk gaan wij in op de effecten van aardbevingen voor de Stichting Woningbouw 
Slochteren. Allereerst wordt ingegaan op de risico’s en de beheersing daarvan waarna wordt 
aangegeven om welk vastgoed het gaat. Vervolgens wordt ingegaan op de reeds ontstane schade en 
de afhandeling hiervan, de waarde en waarderingseffecten, en de activiteiten op het gebied van 
versterken en verduurzamen. Tot slot wordt ingegaan op de gevolgen voor de jaarrekening. 
 

1. Risico’s  en risicobeheersing 
 
Door de ligging van het vastgoed wordt de Stichting Woningbouw Slochteren geconfronteerd met 
diverse belangrijke risico’s ten aanzien van de waardering van het vastgoed en de toekomstige 
bedrijfsvoering als gevolg van de aardbevingen. De risico’s kunnen als volgt worden geduid: 
 
Vastgoed 
• Risico op afnemende leegwaarde en/of vertraagde verkopen door verandering van het 

sentiment in de markt ten aanzien van de bewoonbaarheid van de omgeving. Dit in aanvulling 
op de demografische ontwikkelingen in de regio (waarde schade); 

• Risico op de lagere kasstroom door leegstand vanwege onverhuurbaarheid en/of afnemende 
vraag en/of vertraagde oplevering van nieuwbouwprojecten en daardoor latere start van 
huurinkomsten (exploitatieschade); 

• Risico van directe fysieke schade aan het vastgoed (herstelschade); 
• Risico van verplichtingen tot versterking van het bezit om deze aardbevingsbestendig te maken, 

dit in lijn met de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor Aardbevingsbestendig bouwen 
(versterkingsschade); 

• Risico van hogere bouwkosten voor nieuwbouwprojecten waar geen extra baten tegen 
overstaan (bouwschade).  

 
Bedrijfsvoering 
• Risico van extra kosten door verhoogde aandacht/extra te leveren inspanningen voor de 

exploitatie van het vastgoed en/of in de contacten met huurders, belanghebbenden, overhead 
en projectontwikkeling; 

• Risico van aansprakelijkheid voor kosten bij optreden van persoonlijke ongelukken bij huurders 
als gevolg van aardbevingsschade en/of het verliezen van de huurwoningen; 

• Risico van kosten als gevolg van inspanningen om schade te beperken of moeten voorzien in 
noodvoorzieningen zowel in de bedrijfsvoering als in de huisvesting van huurders; 

• Risico van extra financieringskosten doordat reparatie van schades c.q. inspanningen om 
schades te behandelen en/of te beperken eerder gemaakt moeten worden dan vergoeding 
(huuropbrengsten en/of externe financiering) wordt ontvangen. 



      

 

 

 
   54 

 
 
Over de risico’s is ook overleg gevoerd met de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Aw volgt de 
ontwikkelingen in het aardbevingsgebied. De corporaties informeren over de Aw over de gevolgen 
voor hun portefeuilleplan. 
 

2. Vastgoedbezit in aardbevingsgebied 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft haar gehele bezit in het gebied waar aardbevingen 
optreden. In de balans is het sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie opgenomen voor 
respectievelijk € 86.471.223 en € 1.186.681 (totaal € 87.657.904).  
 
Vastgoedeigenaren in de provincie Groningen, in het bijzonder Oost Groningen en in gedeelten van 
de stad Groningen, worden geconfronteerd met mogelijke schade aan het vastgoed als gevolg van 
aardbevingen veroorzaakt door de gaswinning door de NAM. 
 
Op grond van wettelijke bepalingen is de exploitant van de gasvelden, zijnde de NAM, aansprakelijk 
voor alle schade als gevolg van de exploitatie van de gasvelden. De Stichting Woningbouw Slochteren 
gaat er dan ook vanuit dat alle vormen van schade als gevolg van de aardbevingen vergoed wordt 
door de NAM. 
 

3. Schade aan onroerend goed 
 
Er is een schadeprocedure voor fysieke schade aan vastgoed vastgesteld samen met de NAM en het 
Centrum Veilig Wonen (CVW). Herstel- en versterkingsschade wordt door de Stichting Woningbouw 
Slochteren zelf afgehandeld en de Stichting Woningbouw Slochteren krijgt hiervoor een 
marktconforme vergoeding. 
 
In 2015 heeft de Stichting Woningbouw Slochteren 183 meldingen gedaan en een bedrag van  
€ 410.000 (2014: € 321.600) ontvangen. 
 

4. Effecten van aardbevingen op de waarde en waardering van woningen 
 
Aardbevingen kunnen een effect hebben op de waarde en daarmee de waardering van het onroerend 
goed van de Stichting Woningbouw Slochteren. Dit kan effect hebben op de waardering in de 
jaarrekening en raakt zowel de marktwaarde in verhuurde staat als de bedrijfswaarde. 
 
De rechtbank in Assen heeft in 2015 uitspraak gedaan waardoor waardedaling van onroerend goed 
als gevolg van aardbevingen aangemerkt kan worden als schade en daarmee in aanmerking komt 
voor een vergoeding van de exploitant, de NAM. De NAM is tegen deze uitspraak in beroep gegaan. 
 
Het effect van aardbevingen op de marktwaarde is per definitie onderdeel van de marktwaarde zoals 
deze is opgenomen in de balans van de Stichting Woningbouw Slochteren. Met taxateurs is in 2015 
gestart om het effect van aardbevingen als onderdeel van de totale waardering te expliciteren. Dit 
heeft tot nu toe niet tot resultaten geleid omdat de effecten van aardbevingen moeilijk te isoleren zijn 
van andere effecten zoals krimp en algemene economische ontwikkeling. Op dit moment is nader 
onderzoek van taxateurs en corporaties in voorbereiding om hier beter zicht op te krijgen. 
 
Voor sociaal vastgoed gewaardeerd op basis van de bedrijfswaarde, zoals opgenomen in de 
toelichting op de jaarrekening, is het effect slechts beperkt waarneembaar, omdat dit vastgoed 
gewaardeerd is op basis van de contante waarde van de exploitatiekasstromen. Voor de daarbij 
gehanteerde uitgangsposities wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 5 “Grondslagen voor 
waardering van activa en passiva” (paragraaf 5.5.3: Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als 
vastgoedbelegging) en hoofdstuk 10 “Toelichting op de geconsolideerde balans” (paragraaf 10.2: 
Vastgoedbeleggingen) zoals opgenomen in de toelichting op de jaarrekening. Het effect van 
afnemende verhuurbaarheid in de toekomst c.q. dalende restwaarde aan einde levensduur door 
aardbevingsschade is op dit moment onbekend en daarmee niet in de waardering inbegrepen. De 
gehanteerde parameters bij de bedrijfswaardebepaling zijn echter aan toenemende onzekerheden 
onderhevig als gevolg van de huidige ontwikkelingen. 
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5. Versterken, verduurzamen en eisen nieuwbouw 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft op dit moment nog geen volledig zicht op de te 
verwachten kosten als gevolg van versterkingsschade en/of bouwschade. De Nederlandse Praktijk 
Richtlijn (NPR) voor Aardbevingsbestendig bouwen is pas einde boekjaar (d.d. 18 december 2015) 
vastgesteld. Op basis van de concept NPR zijn er wel proefberekeningen gemaakt bij wooncomplexen 
van de Stichting Woningbouw Slochteren (eigen pilots met constructeurs en bouwpartijen). Deze pilots 
worden afgestemd met het CVW en hebben een versterkings- en verduurzamingscomponent. In 2016 
worden de pilots en het overige versterkingsprogramma herijkt op basis van de nieuwe NPR. 
 

6. Gevolgen voor de jaarrekening 
 
Als gevolg van bovenstaande omstandigheden bestaan belangrijke onzekerheden ten aanzien van de 
waardering van het sociaal en commercieel vastgoed per 31 december 2015. Gezien de status van de 
inventarisatie van de technische en economische schade aan het vastgoed, de status van de 
Nederlandse Praktijk Richtlijn voor Aardbevingsbestendig bouwen, het ontbreken van voldoende 
referentietransacties (zeker bij complexgewijze verkopen die de basis vormen voor een marktwaarde 
waardering) en de lopende gesprekken en procedures met de NAM en overige stakeholders zijn de 
financiële consequenties hiervan vooralsnog niet op voldoende betrouwbare wijze te bepalen. 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft tevens beoordeeld of zij financieel in staat is om de 
gevolgen van de aardbevingschade (timing verschil tussen uitgaande kasstromen als gevolg van 
schadeherstel en beperking en extra kosten in haar bedrijfsvoering én te ontvangen vergoedingen) op 
te vangen en de toekomstige bedrijfsvoering te kunnen continueren. Naar mening van bestuur, met de 
kennis per balansdatum is er geen aanleiding om te veronderstellen dat de Stichting Woningbouw 
Slochteren hier niet toe in staat zou zijn. Een mogelijke lagere waardering van het vastgoed heeft 
geen effect op de leningsvoorwaarden, de financiering is geborgd bij het waarborgfonds waarbij per 
balansdatum aan de criteria van het waarborgfonds (zijnde rentedekking, Debt-Service-Coverage-
Ratio en Loan-to-Value) wordt voldaan. Deze situatie leidt niet tot directe opeisbaarheid van de 
financiering. De Stichting Woningbouw Slochteren schat dit risico ten aanzien van de continuïteit op 
dit moment nog als laag in. 
 

8.2 Verwerking fiscaliteit 
 
Met betrekking tot de vennootschapsbelasting heeft de Stichting Woningbouw Slochteren een fiscale 
strategie gekozen en fiscale planning opgesteld die deels nog niet bekrachtigd is door de fiscus. 
Hierdoor is het mogelijk dat gekozen standpunten door de fiscus niet worden overgenomen en 
daarmee de gepresenteerde acute belastinglast over 2015 en 2014 en belastinglatenties zoals 
opgenomen in deze jaarrekening zullen afwijken. 
 
De belangrijkste standpunten betreffen:  
• Het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen;  
• De verwerking van projectontwikkelingsresultaten; 
• Het vormen van een herbestedingsreserve. 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren volgt in haar fiscale strategie en fiscale planning de binnen de 
sector gangbare standpunten die naar de mening van bestuur en belastingadviseurs pleitbaar zijn. 
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9 Kasstroomoverzicht 
 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.  
 
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen. In het 
kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en 
financieringsactiviteiten. 
 
De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties 
in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder 
operationele activiteiten). De investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen onder aftrek 
van de onder overige schulden voorkomende verplichtingen. 
 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven 
groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling 
in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig 
zijn, zijn op  de aankoopprijs in mindering gebracht. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom 
van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.   
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10 Toelichting op de geconsolideerde balans 
(bedragen x € 1) 
 

10.1 Materiële vaste activa 
 
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat: 
 

 
 
Voor de post onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden de volgende 
componenten en afschrijvingstermijnen gehanteerd: 
• Grond     geen afschrijvingen 
• Casco kantoorgebouwen  lineair  40 jaar 
• Verbetering kantoorgebouwen  lineair  25 jaar 
• Inventaris    lineair  5 jaar 
• ICT     lineair  5 jaar 
• Vervoermiddelen   lineair  5 jaar 
 
De overboeking heeft betrekking op het kantoor van de Stichting Woningbouw Slochteren. In verband 
met de voorgenomen verkoop van het bedrijfsgebouw (na fusie met Lefier) is het overgeheveld naar 
de voorraden (vastgoed bestemd voor verkoop). 
 
Alle vaste activa zijn juridisch en economisch in vrije eigendom van de stichting. De kantoorgebouwen 
zijn verzekerd tegen herbouwwaarde. Er zijn op deze panden geen hypothecaire zekerheden 
afgegeven. 
 
 

10.2 Vastgoedbeleggingen 
 
De mutaties in de vastgoedbeleggingen zijn in het navolgende schema samengevat: 
 

 
 
 
 
 
 

Stand per 31 december 2014 546.729 22.848 8.795 578.371
Mutaties 2015
Afschrijvingen -18.599 -6.532 -6.119 -31.250
Investeringen 0 0 0 0
Desinvesteringen 0 0 0 0
Overboeking -528.130 0 0 -528.130
Totaal mutaties 2015 -546.729 -6.532 -6.119 -559.380

Stand per 31 december 2015 0 16.316 2.676 18.991

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie Kantoor-
gebouwen

Inventaris ICT Totaal

Vastgoedbeleggingen Totaal

Stand per 1 januari 2015 1.132.290 82.538.930 2.083.429 85.754.649
Mutaties 2015
Investeringen 0 0 0 0
Desinvesteringen 0 -939.400 -191.366 -1.130.766
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 54.391 4.871.693 -80.533 4.845.551
Totaal mutaties 2015 54.391 3.932.293 -271.899 3.714.785

Stand per 31 december 2015 1.186.681 86.471.223 1.811.530 89.469.434

Sociaal 
vastgoed in 

exploitatie

In 
ontwikkeling 

Commercieel 
vastgoed in 

exploitatie
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In de posten commercieel vastgoed in exploitatie en sociaal vastgoed in exploitatie zijn 1.190 
woongelegenheden en 30 niet-woongelegenheden (waaronder garages) opgenomen. De geschatte 
waarde gebaseerd op de meest recente WOZ beschikkingen van deze eenheden bedraagt  
€ 122.086.000. 
 
De actuele waarde gebaseerd op de bedrijfswaarde bedraagt voor het sociaal vastgoed in exploitatie 
€ 52.539.800 (2014: € 60.126.300) en voor het commercieel vastgoed in exploitatie € 1.283.600 
(2014: € 949.200). De bedrijfswaarde is gebaseerd op de uitgangspunten zoals beschreven in 
paragraaf 5.5.3. 
 
In de waardering van het sociaal vastgoed in exploitatie is rekening gehouden met een 
verhuurderheffing voor de jaren 2016 en 2017 op basis van het wetsvoorstel en de daarin opgenomen 
tarieven van respectievelijk 0,491% en 0,536% van de WOZ waarde. Voor de jaren na 2017 bestaat 
nog geen wettelijk kader omtrent de hoogte van het tarief. De Stichting Woningbouw Slochteren heeft 
geopteerd voor het opnemen van het percentage van 2017 (0,536%) voor de resterende levensduur. 
 
Het woningbezit van de Stichting Woningbouw Slochteren is onderverdeeld in een (door te 
exploiteren) kern-, verkoop- en sloopvoorraad. Per 31 december 2014 bestond de verkoopvoorraad uit 
112 woningen. In 2015 zijn hiervan 14 woningen verkocht met een gemiddelde verkoopopbrengst van 
€ 89.400 per woning. 
 
Verzekering & zekerheden 
De materiële vaste activa en de vastgoedbeleggingen zijn verzekerd tegen aanschaf- c.q. 
voortbrengingskosten. De Stichting Woningbouw Slochteren betaalt hiervoor jaarlijks een vast bedrag 
(jaarlijks geïndexeerd) per eenheid. 
 
Het onroerend goed is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met rijksleningen of met 
kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie. Er zijn geen hypothecaire zekerheden afgegeven. 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft het WSW gevolmachtigd om, in voorkomende gevallen, 
een hypotheek te vestigen op het gehele bezit. Van deze volmacht heeft het WSW gedurende het 
verslagjaar geen gebruik gemaakt. 
 
In ontwikkeling 
In de post in ontwikkeling zijn de grond- en ontwikkelposities opgenomen. In het vorige verslagjaar 
werden deze in de balans gepresenteerd onder de voorraden (vastgoed bestemd voor verkoop). 
 
De grond- en ontwikkelposities betreffen Eikenlaan te Kolham en De Weerterij te Siddeburen. In het 
verslagjaar is het project De Weerterij te Siddeburen afgewaardeerd naar lagere netto-
opbrengstwaarde, omdat de te verwachten verkoopopbrengsten naar beneden zijn bijgesteld. 
 
 

10.3 Financiële vaste activa 
 
Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd: 
 

 
 

Financiële vaste activa Totaal

Stand per 31 december 2014 3.000 935.541 938.541
Mutaties 2015
Mutatie 0 -54.316 -54.316
Belasting uit hoofde van fiscaal resultaat 0 -36.350 -36.350
Totaal mutaties 2015 0 -90.666 -90.666

Stand per 31 december 2015 3.000 844.875 847.875

Andere 
deelnemingen

Latente 
belasting-
vordering
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Andere deelnemingen 
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 90.000 verdeeld in 90.000 aandelen 
met een nominale waarde van € 1. Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bedraagt € 18.000 
verdeeld in 18 aandelen. 
 
In het verslagjaar 2007 is een 16,67% deelneming verworven in Vierwaarde BV (3.000 aandelen 
tegen een nominale waarde van € 1). Via SWS Projectontwikkeling BV heeft in de voorgaande jaren 
een aanvullende kapitaalstorting plaatsgevonden en is de deelneming afgewaardeerd naar lagere 
reële waarde (gestort aandelenkapitaal). 
 
Latente belastingvordering 
Voor de toelichting op de latente belastingvordering wordt verwezen naar 10.11 Toelichting op de 
fiscale positie. 
 
 

10.4 Voorraden 
 

 
 
Het vastgoed bestemd voor de verkoop betreft een bedrijfsgebouw en twee appartementen. 
 
  

10.5 Vorderingen 
 

 
  
De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert 
de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor 
oninbaarheid zijn gevormd. 
 
10.5.1 Huurdebiteuren 
 

 
  
10.5.2 Vorderingen op gemeenten 
 

 
 

Voorraden 31-12-2015 31-12-2014

Vastgoed bestemd voor de verkoop 590.000         290.000 
Overige voorraden 29.958            40.000 

Totaal voorraden 619.958 330.000

Vorderingen 31-12-2015 31-12-2014

Huurdebiteuren 118.733 168.873

Vorderingen op gemeenten 0 2.020
Belastingen en premies sociale verzekeringen 23.600 0

Overige vorderingen 31.757 21.527
Overlopende activa 47.321 24.424

Totaal vorderingen 221.411 216.844

Huurdebiteuren 31-12-2015 31-12-2014

Huurdebiteuren 134.733 193.873

Af: voorziening dubieuze debiteuren -16.000 -25.000

Totaal huurdebiteuren 118.733 168.873

Vorderingen op gemeenten 31-12-2015 31-12-2014

Gemeente Slochteren 0 2.020

Totaal vorderingen op gemeenten 0 2.020
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10.5.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 
 

 
  
10.5.4 Overige vorderingen 
 

 
 
10.5.5 Overlopende activa 
 

 
 
 

10.6 Liquide middelen 
 

 
 
De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking. 
De Stichting Woningbouw Slochteren had per 31 december 2014 bij de Rabobank Stad en Midden 
Groningen een kredietfaciliteit ter grootte van € 280.000. De kredietfaciliteit is in 2015 volledig 
ingeperkt. 
 

 
10.7 Groepsvermogen 
 

 
 
 
 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 31-12-2015 31-12-2014

Pro rata terugaaf btw 2011-2013 23.600 0

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 23.600 0

Overige vorderingen 31-12-2015 31-12-2014

Huurders (actieve en niet-actieve contracten) 6.457 38.917
Overige debiteuren 31.801 12.611

Af: voorziening dubieuze debiteuren -6.500 -30.000

Totaal overige vorderingen 31.757 21.527

Overlopende activa 31-12-2015 31-12-2014

Te ontvangen rente 9.911             18.646

Overige overlopende activa 37.410           5.778

Totaal overlopende activa 47.321           24.424

Liquide middelen 31-12-2015 31-12-2014

Kas 0 668

ING bank 6.547 46.546

Rabobank 2.806.972 3.226.804
Totaal liquide middelen 2.813.518 3.274.018

Groepsvermogen 31-12-2015 31-12-2014

Stand per 1 januari 46.980.882 45.797.788
Resultaat boekjaar 5.348.987 1.183.094
Stand per 31 december 52.329.869 46.980.882

Gerealiseerd vermogen 2.412.320 1.908.884

Niet-gerealiseerd vermogen 49.917.549 45.071.998
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10.8 Voorzieningen 
 
Het verloop van de voorzieningen is als volgt: 
 

 
 
De voorziening deelnemingen heeft betrekking op Vierwaarde BV waarin de Stichting Woningbouw 
Slochteren zich (naar rato van zijn aandeel in het aandelenkapitaal) als borg verbindt voor een 
verstrekte lening en het krediet in rekening-courant. De onttrekking in 2015 heeft betrekking op 
betaalde rentelasten. De voorziening per 31 december 2015 van € 1.000.000 is kortlopend. 
 
De overige voorzieningen omvat een tweetal uitkeringen die betrekking hebben op alle toekomstige 
jubilea van het huidige personeel. De voorziening dekt de jubileumuitkeringen bij het bereiken van het 
12,5-, 25- en 40-jarige dienstverband. Daarnaast dekt deze voorziening de uitkeringen bij het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd. 
 
 

10.9 Langlopende schulden 
 
10.9.1 Leningen overheid en kredietinstellingen 
 

 
De gemiddelde rentevoet van de leningenportefeuille is ultimo 2015 4,11% (2014: 4,27%).  
De aflossingsverplichtingen per 31 december 2015 bedragen voor komend jaar € 939.300 (2014: € 
2.717.400). Deze zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. 
 
Geborgde leningenportefeuille 
Per 31 december 2015 heeft de door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw geborgde en gestorte 
leningenportefeuille een omvang van € 31.342.000 (2014: € 33.746.000). 
 

Voorzieningen

Stand per 31 december 2014 0 1.089.082 17.300 1.106.382
Mutaties 2015
Dotaties 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 -89.082 0 -89.082
Vrijval 0 0 -3.000 -3.000
Overboekingen 0 0 0 0
Totaal mutaties 0 -89.082 -3.000 -92.082

Stand per 31 december 2015 0 1.000.000 14.300 1.014.300

Onrendabele 
investeringen

Deel-
nemingen

Overige Totaal

Leningen overheid en kredietinstellingen

Stand per 31 december 2014 1.124.249 38.224.886 39.349.134
Nieuwe leningen 0 0 0

Contractaflossingen -26.011 -973.784 -999.795
Eindaflossingen 0 -1.896.429 -1.896.429

Waardeverandering extendible lening 0 6.737 6.737

Saldo 1.098.237 35.361.410 36.459.647
Aflossingsverplichting komend boekjaar -26.758 -912.561 -939.319

Stand per 31 december 2015 1.071.479 34.448.849 35.520.328

Overheid Krediet-
instellingen

Totaal
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Het vervalschema van de langlopende schulden is hieronder weergegeven: 
 

 
 
Aflossingsverplichtingen binnen 1 jaar na afloop van het boekjaar zijn zoals hierboven toegelicht, 
opgenomen onder de kortlopende schulden. 
 
10.9.2 Embedded derivaten 
 

 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft één extendible lening in portefeuille. Deze extendible 
lening is verstrekt door Fortis Bank (ABN Amro). In deze extendible lening is een recht opgenomen 
voor de geldgever om vanaf een specifiek vooraf overeengekomen datum te kiezen voor een vaste 
dan wel een variabele rente. Dit recht heeft de Stichting Woningbouw Slochteren verkocht 
(geschreven). Het betreft een geschreven embedded receiver swaption. Conform RJ 290 dienen 
embedded geschreven swaptions separaat gewaardeerd te worden. 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren is vanaf 2 januari 2023 een vaste rente van 4,675% of een 
variabele rente verschuldigd gebaseerd op het 3 Maands Euribor-tarief zonder opslag, zulks door 
geldgever te bepalen. De waardering per ultimo 2015 is onderstaand weergegeven. 
 

 
 
 
10.9.3 Overige schulden 
 

 
 
 
 
 
 
 

Verloopoverzicht naar achtervang

Leningen overheid en kredietinstellingen Geborgd Ongeborgd Totaal

Stand per 31 december 2014 33.683.264 5.665.870 39.349.134
Nieuwe leningen 0 0 0

Contractaflossingen -674.772 -325.023 -999.795

Eindaflossingen -1.724.365 -172.064 -1.896.429
Waardeverandering extendible lening 6.737 0 6.737

Saldo 31.290.864 5.168.783 36.459.647
Aflossingsverplichting komend boekjaar -702.340 -236.980 -939.319

Stand per 31 december 2015 30.588.524 4.931.804 35.520.328

Specificatie leningen naar looptijd 31-12-2015 31-12-2014

Looptijd < 1 jaar 939.319 2.889.487

Looptijd 1 - 5 jaar 12.710.251 8.907.543

Looptijd > 5 jaar 22.810.077 27.552.104

Stand per 31 december 36.459.647 39.349.134

Embedded derivaten 31-12-2015 31-12-2014

Stand per 1 januari 2.384.620 1.151.977
Herwaardering -123.620 1.232.643

Stand per 31 december 2.261.000 2.384.620

Nr. Volume Type Ingangsdatum
Startdatum 
swaption

Einddatum 
swaption

Strike Conventie 31-12-2015 31-12-2014

282 3.500 Extendible 2-Jan-08 2-Jan-23 2-Jan-53 4,675% Q Act/360 -2.261         -2.385         

Overige schulden 31-12-2015 31-12-2014

Waarborgsommen 81.950 85.034

Totaal overige schulden 81.950 85.034
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10.10 Kortlopende schulden 
 

 
 
Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 
 
Onder de schulden aan kredietinstellingen en gemeenten zijn de aflossingsverplichtingen op leningen 
binnen 1 jaar na afloop van het boekjaar opgenomen (presentatiewijziging).  
De overlopende passiva bestaan o.a. uit de transitorische rente van langlopende leningen, de 
ontvangen bedragen van de NAM naar aanleiding van schademeldingen door de Stichting 
Woningbouw Slochteren en verplichtingen van werkzaamheden welke betrekking hebben op 2015 en 
waarvan de nota in 2016 wordt ontvangen. 
 
 

10.11 Toelichting op de fiscale positie 
 
10.11.1 Schattingen 
 
De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fiscale 
regels volgens de door de sector met de belastingdienst gemaakte afspraken 
(vaststellingsovereenkomst I en II). De toepassing van deze regels is op een aantal onderwerpen niet 
zonder meer duidelijk en voor discussie vatbaar. Deze onderwerpen zijn onder andere het 
onderscheid tussen onderhoudskosten en verbeteringen, de toerekenbare kosten inzake 
projectontwikkeling, de verwerking van projectontwikkelingsresultaten, het vormen van een 
herbestedingsreserve en de afwaardering van het vastgoed gebaseerd op een afname van de WOZ-
waarde. Bij aangifte zal blijken of en in hoeverre de fiscus de door de groep gevolgde standpunten zal 
overnemen en accorderen. Om die reden kan de in de jaarrekening bepaalde acute en latente 
belasting achteraf nog aan veranderingen onderhevig zijn. 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren volgt in haar fiscale strategie en fiscale planning de binnen de 
sector gangbare standpunten die naar de mening van belastingadviseurs pleitbaar zijn. 
 
10.11.2 Belastingdruk winst- en verliesrekening 
 
De belastinglast/-opbrengst over het resultaat in de geconsolideerde winst- en verliesrekening bestaat 
uit de volgende componenten: 
 

 
 
10.11.3 Acute belastingen boekjaar 
 
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen 
belasting over de belastbare winst over het boekjaar, rekening houdend met de fiscale faciliteiten en 
de fiscale waarderingsregels volgens de vaststellingsovereenkomst (VSO), berekend aan de hand van 
belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum.  
 

Kortlopende schulden 31-12-2015 31-12-2014

Schulden aan kredietinstellingen 912.562 0

Schulden aan gemeenten 26.758 0
Schulden aan leveranciers 324.481 131.257

Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 0 0
Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen 167.710 59.347

Overlopende passiva 1.352.231 995.768

Totaal kortlopende schulden 2.783.741 1.186.371

2015 2014

Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening
Mutatie belastinglatentie -53.794 285.377
Belasting uit hoofde van fiscaal resultaat -36.872 37.943

Totaal belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening -90.666 323.320
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Bij de vorming van de latentie is het belastingtarief van 25% gehanteerd. De latenties zijn 
gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor de Stichting Woningbouw Slochteren geldt dat in 2015 de 
effectieve belastingdruk nihil is uit hoofde van de vennootschapsbelasting, omdat de verwachte fiscale 
winst van € 145.396 kan worden verrekend met de compensabele verliezen uit voorgaande jaren. Dit 
is in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften. 
 
10.11.4 Mutatie latente belastingen 
 
De mutatie latente belastingen in de geconsolideerde balans is als volgt te specificeren: 
 

 
 
Compensabele verliezen 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft de aangiften vennootschapsbelasting tot en met 2014 
ingediend. Over de jaren 2006 en 2007 is een bedrag aan compensabele verliezen ontstaan ter 
hoogte van € 1.881.263. De aangiften over de jaren 2008, 2009 en 2010 zijn definitief vastgesteld en 
de fiscale resultaten over deze jaren is € 0. Door de toepassing van de herbestedingsreserve is ook 
het fiscale resultaat over 2011 € 0. Op basis van de ingediende aangiften is het fiscale resultaat over 
2012, 2013 en 2014 respectievelijk - € 246.608, € 755.025 en € 401.121. Op basis van voorgaande 
staat per 1 januari 2015 nog een bedrag van € 971.725 aan compensabele verliezen open, waarvan 
het grootste deel afkomstig is uit 2007. Op basis van de reguliere verliesverrekeningstermijn zijn de 
verliezen maximaal 9 jaar verrekenbaar na het jaar waarin de verliezen zijn ontstaan. 
 
Het fiscale resultaat over 2015 is naar verwachting € 145.396. De aangifte 2015 zal in 2016 ingediend 
worden. Hiermee bedraagt het saldo aan compensabele verliezen per 31 december 2015 € 826.329 
waarvan € 579.721 uit 2007 en € 246.608 uit 2012. In onderstaand overzicht wordt dit schematisch 
weergegeven. 
 

 
 
Voor de verrekening van de compensabele verliezen, voornamelijk uit 2007, is er gekeken naar 
mogelijkheden tot aanpassingen van de reeds ingediende aangiften tot en met 2014. In 2011 is een 
herbestedingsreserve toegepast van € 70.525. Met de inspecteur is inmiddels afgestemd dat 
toepassing van de herbestedingsreserve achterwege blijft en zodoende wordt in 2011 een belastbare 
winst ter hoogte van € 70.525 behaald. Daarnaast is binnen het project De Weerterij te Siddeburen in 
de aangiften 2013 en 2014 een afwaardering meegenomen in verband met de op dat moment 
verwachte opbrengstwaarden. Indien deze afwaarderingen worden teruggedraaid, dan kan over beide 
jaren in totaal een extra bedrag van € 479.058 worden verrekend. 
 

Latente belastingvordering

Stand per 31 december 2014 243.452 596.155 95.934 935.541

Mutaties 2015
Mutatie -522 -30.905 -22.889 -54.316
Belasting uit hoofde van fiscaal resultaat -36.350 0 0 -36.350

Totaal mutaties 2015 -36.872 -30.905 -22.889 -90.666

Stand per 31 december 2015 206.580 565.250 73.045 844.875

Compensabele 
verliezen

Embedded 
derivaten

Leningen Totaal

Overzicht fiscale jaarresultaten
Jaar Verrekenbaar Stand per 1 

januari
Fiscaal 
resultaat

Stand per 31 
december

2006 t|m 2015 -                    -177.250         -177.250         
2007 t|m 2016 -177.250         -1.704.013      -1.881.263      
2008 t|m 2017 -1.881.263      -                    -1.881.263      
2009 t|m 2018 -1.881.263      -                    -1.881.263      
2010 t|m 2019 -1.881.263      -                    -1.881.263      
2011 t|m 2020 -1.881.263      -                    -1.881.263      
2012 t|m 2021 -1.881.263      -246.608         -2.127.871      
2013 t|m 2022 -2.127.871      755.025           -1.372.846      
2014 t|m 2023 -1.372.846      401.121           -971.725         
2015 t|m 2024 -971.725         145.396           -826.329         

-826.329         Saldo compensabele verliezen tot en met 2015



      

 

 

 
   65 

Rekening houdend met voorgaande zou per eind 2015 nog een verlies van € 276.746 resteren 
waarvan € 30.138 afkomstig uit 2007. Dit bedrag moet vóór 2016 worden verrekend, wil 
verliesverdamping voorkomen worden. De verwachting is dat dit bedrag verrekend kan worden door 
nadere aanpassingen in voorgaande jaren. Het verlies uit 2012 kan worden verrekend tot en met 
2021. Op basis van de huidige inschatting van het fiscale resultaat van Lefier (fusie per 1 januari 
2016) wordt er vanuit gegaan dat dit verlies tijdig verrekend kan worden. 
 
 

10.12 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
 
10.12.1 Garantiestellingen 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren verbindt zich jegens de Friesland Bank als borg voor 
Vierwaarde B.V. tot zekerheid voor een verstrekte lening van € 7,5 miljoen in rekening-courant. Met 
dien verstande dat het bedrag waarvoor de borg uit hoofde van deze borgstelling kan worden 
aangesproken nimmer meer bedraagt dan € 2,1 miljoen. In geval van uitwinning zal de bank de borg 
aanspreken naar rato van zijn aandeel in het aandelenkapitaal van Vierwaarde B.V. 
 
10.12.2 Aangegane verplichtingen 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft met betrekking tot de aanleg van de infrastructuur 
(woonrijp maken) in De Weerterij te Siddeburen € 180.000 exclusief btw aan aangegane 
verplichtingen ultimo 2015. 
 
10.12.3 Heffing saneringsfonds 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren zal de komende 5 jaren naar verwachting in totaal  
€ 280.000 moeten afdragen aan door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting opgelegde 
saneringsheffingen. Deze middelen worden ingezet om noodlijdende corporaties financieel er weer 
bovenop te helpen. De saneringsheffing is gebaseerd op geen heffing in 2016 en voor 2017 tot en met 
2020 ca. 1% van de totale jaarhuur van de woongelegenheden per jaar. 
 
10.12.4 WSW obligo 
 
Uit hoofde van het borgingsstelsel heeft de Stichting Woningbouw Slochteren een obligo verplichting 
jegens het WSW van 3,85% van de restschuld van de door de Stichting Woningbouw Slochteren 
opgenomen, door het WSW geborgde leningen. Ultimo 2015 bedraagt dit obligo € 1.206.700 (2014: 
1.299.200). Indien het WSW dit obligo zou opeisen dient de Stichting Woningbouw Slochteren het 
bedrag binnen 30 dagen aan het WSW over te maken. 
 
10.12.5 Ketenaansprakelijkheid 
 
Op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid kan de Stichting Woningbouw Slochteren eventueel 
aansprakelijk worden gesteld. Aangezien wij door de wetgever als eigenbouwer worden aangemerkt, 
passen wij de Wet Ketenaansprakelijkheid toe bij alle investeringen en onderhoudswerkzaamheden. 
Dit houdt in dat een deel van de loonsom in het factuurbedrag op een geblokkeerde rekening wordt 
gestort. Tevens passen wij in genoemde gevallen de btw-verleggingsrekening toe. 
 
10.12.6 Operationele leases 
 
Ultimo boekjaar bedragen de verplichtingen uit hoofde van operationele leases € 22.200. Hiervan 
vervalt binnen 1 jaar € 15.500 en tussen 1 en 5 jaar € 6.700. 
 
10.12.7 Vordering inzake vergoeding van kosten op NAM 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft diverse beheersmatige kosten gemaakt over de periode 
2014 en 2015 welke middels een zogenaamde paraplu claim, gezamenlijk met diverse andere 
corporaties in het aardbevingsgebied, nog gevorderd zal worden op de NAM. Deze kosten betreffen 
naast eigen uren ook kosten inzake opleidingen, kosten van adviseurs, project gerateerde kosten en 
juristen.  
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11 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 
(bedragen x € 1) 
 
 
BEDRIJFSOPBRENGSTEN 

 
 
De huren zijn in 2015 gestegen met € 113.500. De belangrijkste reden is de jaarlijkse huurverhoging 
per 1 juli van 1,25% (2014: 3,85%). Daarnaast zijn er (tussentijdse) aanpassingen in de huren 
geweest als gevolg van huurharmonisatie bij mutatie, (geriefs)verbeteringen aan woningen en overige 
aanpassingen. Door verkopen uit het bestaand bezit is de netto huur gedaald. 
 

 
 
De te ontvangen vergoedingen betreffen de (voorschot)bedragen voor de kosten die bij de huurders in 
rekening worden gebracht voor leveringen en diensten. Jaarlijks vindt een verrekening plaats op basis 
van de daadwerkelijke bestedingen middels aanpassing van de (voorschot)bedragen. Een aantal 
(voorschot)bedragen is in 2015 verlaagd. Gemaakte kosten worden verantwoord onder de lasten 
servicecontracten. 
 

 
 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft 14 (2014: 7) woningen uit het sociaal vastgoed in 
exploitatie verkocht. De opbrengst vanuit projecten heeft betrekking op 2 kavelverkopen: 1 vrije 
bouwkavel in De Weerterij te Siddeburen en de laatste kavel aan de Hoofdweg 39 te Slochteren. 
 

 
 
 
 

2015 2014

11.1 Huuropbrengsten
Te ontvangen netto-huur 6.812.359 6.664.446

Af: huurderving wegens leegstand -58.435 -23.992

Totaal huuropbrengsten 6.753.924 6.640.455

2015 2014

11.2 Opbrengsten servicecontracten
Opbrengsten servicecontracten 192.804 196.086

Af: derving -2.570 -844

Totaal opbrengsten servicecontracten 190.234 195.241

2015 2014

11.3 Overheidsbijdragen
Overheidsbijdragen 0 0

Totaal overheidsbijdragen 0 0

2015 2014

11.4 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Opbrengst verkopen bestaand bezit 1.297.050 770.750

Af: direct toerekenbare kosten -45.038 -19.429

Af: boekwaarde -939.400 -521.653

Verkoopresultaat bestaand bezit 312.612 229.668

Opbrengst vanuit projecten 148.371 148.862

Af: projectkosten -191.366 -135.000

Verkoopresultaat vanuit projecten -42.996 13.862

Totaal netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 269.616 243.530

2015 2014
11.5 Wijzigingen in vastgoed bestemd voor de verkoop en onderhanden projecten
Mutatie vastgoed bestemd voor de verkoop 0 0
Mutatie onderhanden projecten 0 0

Totaal wijzigingen in vastgoed bestemd voor de verkoop en onderhanden projecten 0 0
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BEDRIJFSLASTEN 

 
 
Onder overig is de waardevermindering als gevolg van aardbevingschade verantwoord. Dit heeft 
betrekking op de gemaakte kosten van herstelwerkzaamheden die vergoed zijn door de NAM (ook als 
overige bedrijfsopbrengsten verantwoord). 

 
 
 
 

2015 2014

11.6 Geactiveerde produktie eigen bedrijf
Geactiveerde produktie eigen bedrijf 0 0

Totaal geactiveerde produktie eigen bedrijf 0 0

2015 2014

11.7 Overige bedrijfsopbrengsten
Vergoedingen verrichte diensten 12.311 14.284

Vergoeding aardbevingschade 206.106 0

Beheervergoeding 14.477 12.469

Doorberekeningen 27.406 21.191

Pro rata 23.600 0

Overige dekkingen 62.825 48.545

Overige bedrijfsopbrengsten 19.218 13.113

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 365.943 109.602

2015 2014

12.1 Afschrijvingen (im)materiële vaste activa
Activa ten dienste van de exploitatie 31.250 39.611
Overige zaken 0 0

Totaal afschrijvingen (im)materiële vaste activa 31.250 39.611

2015 2014

12.2 Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa
Activa ten dienste van de exploitatie 0 0
Overig 206.106 0

Totaal overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa 206.106 0

2015 2014

12.3 Kosten uitbesteed werk en externe kosten
Uitbesteed werk 0 0

Totaal kosten uitbesteed werk en externe kosten 0 0

2015 2014

12.4 Erfpacht
Erfpacht 0 0

Totaal erfpacht 0 0

2015 2014

12.5 Lonen en salarissen
Bruto salarissen 841.669 730.067

Uitzendkrachten 77.745 32.743
Af: ontvangen ziekengelden 0 0

Totaal lonen en salarissen 919.414 762.810

2015 2014

12.6/12.7 Sociale lasten en pensioenlasten
Sociale lasten 106.620 110.345
Pensioenlasten 124.745 139.339

Totaal sociale lasten en pensioenlasten 231.366 249.684
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De hogere onderhoudslasten ten opzichte van 2014 worden voornamelijk veroorzaakt door het 
mutatieonderhoud. Dit komt doordat de Stichting Woningbouw Slochteren in 2015 de 
(mutatie)werkzaamheden grotendeels heeft uitbesteed aan derden. Hierbij zijn bij enkele woningen 
incidenteel forse kosten gemaakt. 
 

 
 
Het kantoor van de Stichting Woningbouw Slochteren is afgewaardeerd naar lagere opbrengstwaarde 
in verband met de voorgenomen verkoop van het bedrijfsgebouw (na fusie met Lefier). 
 

 
 
 
 

2015 2014

12.8 Onderhoudslasten
Dagelijks onderhoud 354.747 300.268
Mutatieonderhoud 175.260 14.044

Planmatig onderhoud (inclusief contractonderhoud) 1.072.586 1.004.394

Totaal onderhoudslasten 1.602.593 1.318.705

Onderhoudslasten per gewogen verhuureenheid 2015 2014

Dagelijks onderhoud 297 248
Mutatieonderhoud 147 12

Planmatig onderhoud (inclusief contractonderhoud) 897 830

Totaal onderhoudslasten 1.340 1.090
Aantal gewogen verhuureenheden 1.196 1.210

2015 2014

12.9 Leefbaarheid
Leefbaarheid 25.815 23.918

Totaal leefbaarheid 25.815 23.918

2015 2014

12.10 Lasten servicecontracten
Servicekosten 240.417 199.786

Totaal lasten servicecontracten 240.417 199.786

2015 2014

12.11 Bijzondere waardeveranderingen van vlottende activa
Afwaardering vastgoed bestemd voor verkoop 228.130 177.700

Afwaardering overige voorraden 6.800 0

Totaal bijzondere waardeveranderingen van vlottende activa 234.930 177.700

2015 2014

12.12 Overige bedrijfslasten
Overige personeelskosten 73.807 90.427

Huisvestingskosten 34.481 32.311

Kosten Raad van Commissarissen 22.109 20.755

Facilitaire kosten 55.653 51.099

ICT kosten 108.981 105.914

Algemene kosten 200.786 168.368

Externe advies-/fusiekosten 300.644 134.827

Belastingen 510.036 490.433

Verzekeringen 31.016 30.379

Sectorspecifieke heffingen 556.348 708.797

Dotatie voorziening 63.605 114.460
Administratiekosten VVE's 89.876 89.985
Overige lasten 21.962 61.617
Totaal overige bedrijfslasten 2.069.305 2.099.371
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Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de Stichting Woningbouw 
Slochteren 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). De accountantswerkzaamheden (de controle van de jaarrekening en de 
Verantwoordingsinformatie (dVi)) worden verricht door Deloitte Accountants BV te Groningen. 
Daarnaast wordt op fiscaal terrein gebruik gemaakt van de (advies)diensten van Deloitte 
Belastingadviseurs BV te Groningen. 
      
Opgegeven worden de lasten ten aanzien van het boekjaar waarop de controlewerkzaamheden 
betrekking hebben ('toegerekend aan het boekjaar'). Deze methode houdt in dat de lasten worden 
toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking op hebben. Indien een deel van de 
controlewerkzaamheden verricht wordt na het boekjaareinde (in het volgende boekjaar) zal daarvoor 
derhalve een voorziening of overlopende post worden gevormd (toerekening). De hogere kosten in 
2015 zijn te verklaren door de aanvullende werkzaamheden ten aanzien van de jaarrekening 2014 
(o.a. met betrekking tot de embedded derivaten en het aardbevingsdossier) en de controle van de 
marktwaarde ten behoeve van de jaarrekening 2015. 
 

 
 
De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille zijn conform de toelichting in 
paragraaf 10.2. 
 

 

Specificatie honoraria externe accountant 2015 2014

Het onderzoek van de jaarrekening 113.900 48.800
Andere controleopdrachten 0 3.400

Adviesdiensten op fiscaal terrein 35.300 13.200

Adviesdiensten in het kader van de fusie 0 19.360

Totaal 149.200 84.760

2015 2014

13 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Commercieel vastgoed in exploitatie 54.391 9.879
Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging 4.871.693 1.512.723
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie -80.533 0

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 4.845.551 1.522.602

2015 2014
14 Financiële baten en lasten
Waardeveranderingen van financiële vaste activa, effecten en derivaten 123.620 -1.307.643
Rentebaten 11.342 18.748
Rentelasten leningen overheid -32.035 -32.765
Rentelasten leningen kredietinstellingen -1.503.894 -1.627.783

Disagio WSW -4.260 -4.323

Overige rentelasten -19.193 -26.305

Totaal financiële basten en lasten -1.424.419 -2.980.070

2015 2014

15 Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening
Mutatie belastinglatentie -53.794 285.377

Belasting uit hoofde van fiscaal resultaat -36.872 37.943

Totaal belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening -90.666 323.320

2015 2014
16 Resultaat deelnemingen
SWS Holding BV -59 -54
SWS Projectontwikkeling BV -1.067 -75.067
SWS Vastgoed BV 3.762 -2.804
Totaal resultaat deelnemingen 2.635 -77.925

RESULTAAT NA BELASTINGEN 5.348.987 1.183.094
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12 Overige informatie 
 

12.1 Werknemers 
 
Per 31 december 2015 heeft de Stichting Woningbouw Slochteren 17 werknemers in dienst (2014: 
16). In fulltime equivalenten (fte) is dit 13,80 (2014: 13,24). Geen van de werknemers is buiten 
Nederland werkzaam (2014: 0). 
 
Het hierin inbegrepen gemiddeld aantal werknemers bij proportioneel geconsolideerde 
maatschappijen bedraagt 0 in 2015 (2014: 0). 
 
 

12.2 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) 
 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de Stichting 
Woningbouw Slochteren van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de 
woningcorporaties, klasse B. 
 
Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor de Stichting Woningbouw Slochteren is € 93.000. Het 
weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor 
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van 
het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van 
de Raad van Commissarissen bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het 
bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. 
 
Bezoldiging topfunctionarissen 
 

 
 
De algemeen directeur-bestuurder heeft de beschikking gehad over een leaseauto. De bijtelling 
inzake privé-gebruik is in de beloning opgenomen. Hij heeft geen aanvullende variabele beloningen of 
bonussen ontvangen. 
 
 
 

Leidinggevende topfunctionarissen
bedragen x € 1 2015 2014

Functie(s)
algemeen 
directeur-

bestuurder

algemeen 
directeur-

bestuurder
Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1 1
Gewezen topfunctionaris? nee nee
Echte dienstbetrekking? ja ja

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? - -

Individueel WNT-maximum (klasse B) 93.000 93.000

Bezoldiging
Beloning 130.858 134.106
Belastbare onkostenvergoedingen 0 521
Beloningen betaalbaar op termijn 22.674 27.483
Totaal bezoldiging 153.533 162.111

Motivering indien overschrijding zie (1) zie (1)

(1) overgangsrecht van de WNT

D.E. Woortman



      

 

 

 
   71 

 

 
 

 
 
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 
De Stichting Woningbouw Slochteren heeft een uitkering wegens beëindiging dienstverband aan 
topfunctionarissen gedaan in 2015. 
 

 
 
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een 
bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2015 geen 
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden 
vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten 
worden. 
 

Toezichthoudende topfunctionarissen 2015 2015 2015 2015
bedragen x € 1 F. Mollema R.R. Bouwman R.H.L. Broens R. Veen
Functie(s) Voorzitter Lid Lid Lid
Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum (klasse B)               13.950                 9.300                 9.300                 9.300 

Bezoldiging
Beloning 4.000 3.500 3.500 3.500
Belastbare onkostenvergoedingen 254 176 235 0
Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0
Totaal bezoldiging 4.254 3.676 3.735 3.500

Motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Toezichthoudende topfunctionarissen 2014 2014 2014 2014
bedragen x € 1 F. Mollema R.R. Bouwman R.H.L. Broens R. Veen
Functie(s) Voorzitter Lid Lid Lid
Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum (klasse B)                 6.975                 4.650                 4.650                 4.650 

Bezoldiging
Beloning 4.000 3.500 3.500 3.500
Belastbare onkostenvergoedingen 410 315 219 0
Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0
Totaal bezoldiging 4.410 3.815 3.719 3.500

Motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen D.E. Woortman

bedragen x € 1 2015

Functie(s) gedurende dienstverband
algemeen 
directeur-

bestuurder
Omvang dienstverband (in fte) 1
Echte dienstbetrekking? ja

Individueel WNT-maximum ontslaguitkering 75.000

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2015
Totaal overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 75.000
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 75.000
Waarvan betaald in 2015 75.000

Motivering indien overschrijding n.v.t.
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Enkelvoudige Jaarrekening 

13 Enkelvoudige balans per 31 december 2015 
(na voorgestelde resultaatbestemming) (bedragen x € 1) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVA Ref. 31-12-2015 31-12-2014

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 10.1
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 18.991 578.371

Totaal materiële vaste activa 18.991 578.371

Vastgoedbeleggingen 10.2
Commercieel vastgoed in exploitatie 1.186.681 1.132.290
Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging 86.471.223 82.538.930
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.811.530 2.083.429

Totaal vastgoedbeleggingen 89.469.434 85.754.649

Financiële vaste activa 10.3
Andere deelnemingen 241.252 0
Latente belastingvorderingen 844.875 935.541

Totaal financiële vaste activa 1.086.127 935.541

Totaal vaste activa 90.574.552 87.268.561

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 10.4
Vastgoed bestemd voor de verkoop 590.000 0
Overige voorraden 29.958 40.000

Totaal voorraden 619.958 40.000

Vorderingen 10.5
Huurdebiteuren 10.5.1 118.733 168.873
Vorderingen op gemeenten 10.5.2 0 2.020
Belastingen en premies sociale verzekeringen 10.5.3 23.600 0

Overige vorderingen 10.5.4 31.757 21.527
Overlopende activa 10.5.5 47.321 24.424

Totaal vorderingen 221.411 216.844

Liquide middelen 10.6 2.803.202 3.507.269

Totaal vlottende activa 3.644.572 3.764.113

TOTAAL ACTIVA 94.219.124 91.032.674
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PASSIVA Ref. 31-12-2015 31-12-2014

Groepsvermogen 10.7 52.329.869 46.980.882

Voorzieningen 10.8

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 0 0
Voorziening deelnemingen 1.000.000 1.213.066
Overige voorzieningen 14.300 17.300

Totaal voorzieningen 1.014.300 1.230.366

Langlopende schulden 10.9
Leningen overheid 10.9.1 1.071.479 1.124.249
Leningen kredietinstellingen 10.9.1 34.448.849 38.041.152
Embedded derivaten 10.9.2 2.261.000 2.384.620

Overige schulden 10.9.3 81.950 85.034

Totaal langlopende schulden 37.863.278 41.635.055

Kortlopende schulden 10.10
Schulden aan kredietinstellingen 912.562 0

Schulden aan gemeenten 26.758 0
Schulden aan leveranciers 324.481 131.257
Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 227.936 0
Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen 167.710 59.347
Overlopende passiva 1.352.231 995.768

Totaal kortlopende schulden 3.011.677 1.186.371

TOTAAL PASSIVA 94.219.124 91.032.674
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14 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2015 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

 Ref. 2015 2014

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Huuropbrengsten 11.1 6.737.314 6.630.421

Opbrengsten servicecontracten 11.2 190.234 195.241

Overheidsbijdragen 11.3 0 0

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 11.4 269.616 229.668
Wijzigingen in vastgoed bestemd voor de verkoop en onderhanden 
projecten

11.5 0 0

Geactiveerde produktie eigen bedrijf 11.6 0 0

Overige bedrijfsopbrengsten 11.7 365.943 109.602

Som der bedrijfsopbrengsten 7.563.107 7.164.932

BEDRIJFSLASTEN

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa 12.1 31.250 39.611
Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa 12.2 206.106 0
Kosten uitbesteed werk en externe kosten 12.3 0 0

Erfpacht 12.4 0 0

Lonen en salarissen 12.5 919.414 762.810

Sociale lasten 12.6 106.620 110.345

Pensioenlasten 12.7 124.745 139.339
Onderhoudslasten 12.8 1.602.593 1.318.705

Leefbaarheid 12.9 25.815 23.918

Lasten servicecontracten 12.10 240.417 199.786

Bijzondere waardeveranderingen van vlottende activa 12.11 234.930 174.700

Overige bedrijfslasten 12.12 2.062.754 2.092.532

Som der bedrijfslasten 5.554.645 4.861.746

BEDRIJFSRESULTAAT 2.008.462 2.303.186

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 13 4.845.551 1.522.602

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 14

Waardeveranderingen van financiële vaste activa, effecten en derivaten 123.620 -1.232.643

Rentebaten 11.342 18.748

Rentelasten -1.551.957 -1.674.194

Saldo financiële baten en lasten -1.416.995 -2.888.089

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 5.437.017 937.700
VÓÓR BELASTINGEN

Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening 15 -90.666 323.320
Resultaat deelnemingen 16 2.635 -77.925

RESULTAAT NA BELASTINGEN 5.348.987 1.183.094
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15 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2015 en 
winst- en verliesrekening over 2015 

(bedragen x € 1) 
 
Algemene toelichting 

Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, stelselwijzigingen, 
schattingswijzigingen, de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van 
het resultaat, alsmede voor de toelichting op de onderscheiden activa en passiva en de resultaten 
wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niet anders 
wordt vermeld. 
 
Deelnemingen 

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 er van 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 waarde van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op 
nihil gewaardeerd. Indien en voor zover de Stichting Woningbouw Slochteren 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. 
 
Voorzieningen 

De grondslagen voor de voorzieningen zijn gelijk aan die van de geconsolideerde balans met 
uitzondering van de voorziening deelnemingen. In de enkelvoudige balans is een voorziening 
gevormd voor het bedrag van de te verwachten betalingen voor rekening van de Stichting 
Woningbouw Slochteren ten behoeve van de deelnemingen, welke onderdeel is van de overige 
voorzieningen. 
 
Toelichting op de enkelvoudige balans 

In de toelichting worden alleen de jaarrekeningposten die afwijken van de geconsolideerde 
jaarrekening weergegeven. 
 

 
 
 
 

Toelichting afwijkende posten van de enkelvoudige balans Andere 
deelnemingen

Liquide 
middelen

Voorzieningen Schulden aan 
maatschappij

en waarin 
wordt 

deelgenomen
Stand per 31 december 2014 enkelvoudige balans 0 3.507.269 1.213.066 0
Mutatie 241.252 -704.067 -213.066 227.936

Stand per 31 december 2015 enkelvoudige balans 241.252 2.803.202 1.000.000 227.936
Stand per 31 december 2015 geconsolideerde balans 3.000 2.813.518 1.000.000 0
Verschil 238.252 -10.316 0 227.936
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Groningen, 24 mei 2016 
 
Lefier 
 
 
 
Bestuurder: De Raad van Commissarissen: 
  
  
 
 
 
A.J. de Boer J. van der Moolen, voorzitter RvC 
  
  
  
 
  
 E.I. van Leeuwen-Seelt, lid RvC 
  
  
  
 
  
 T. Slagman- Bootsma, lid RvC 
  
  
  
 
  
 H.W.H.M. van Kesteren, lid RvC 
  
  
  
 
  
 H. Donkervoort, lid RvC 
  
  
  
  
 
 L.T. van Bloois, lid RvC 
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Overige gegevens 

16 Statutaire resultaatbestemming 
 
De statuten van de Stichting Woningbouw Slochteren schrijven voor dat jaarlijks, binnen 6 maanden 
na afloop van het boekjaar, de jaarrekening en het volkshuisvestingsverslag worden vastgesteld. Het 
resultaat wordt aangewend ten behoeve van de volkshuisvesting. 

17 Voorstel resultaatbestemming 
 
De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de goedkeuring door de Raad 
van Commissarissen reeds in de jaarrekening verwerkt. Het gehele resultaat is aan de overige 
reserves toegevoegd. 

18 Gebeurtenissen na balansdatum 
 
In maart 2016 is de door Vierwaarde BV (zijnde een 16,67% deelneming van SWS 
Projectontwikkeling BV) de lening terugbetaald aan de Rabobank. Lange tijd was onduidelijk of de 
bank hier daadwerkelijk toe zou overgaan. De financiering van de aflossing is vormgegeven vanuit 
Stichting Woningbouw Slochteren op basis van de borgstelling die destijds is afgegeven (zie ook 
hoofdstuk 10.12.1 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen). 
 
Er hebben zich geen andere gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die het beeld van de 
jaarrekening zouden kunnen beïnvloeden. 

19 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 
 
De controleverklaring van de onafhankelijk accountant bij de jaarrekening is op de volgende pagina’s 
opgenomen. 
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