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1. Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Woningstichting Sint Joseph Almelo. Wij hebben met dit 
jaarverslag een uiteenzetting gegeven van het door ons gevoerde beleid, de activiteiten en de 
financiële positie van onze stichting. 
 
Zoals u in het verslag kunt lezen, heeft Sint Joseph duidelijk een andere koers ingezet passend 
bij haar mogelijkheden en opgaves. Een koers waarbij er een inhaalslag is gemaakt en er hard 
gewerkt is en wordt aan de maatschappelijke en financiële doelstellingen van de corporatie. 
Op 1 maart 2018 is een nieuwe directeur-bestuurder gestart die voortvarend deze ingezette 
lijn voortzet. 
 
Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit jaarverslag dan kunt u contact opnemen met het 
secretariaat, bereikbaar op telefoonnummer (0546) 87 58 00 of per e-mail via info@stja.nl. Een 
digitale versie van het jaarverslag is te downloaden op www.stja.nl.  
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2. Verslag van de directie 
 
 
2.1. Algemeen 
 
Organisatie 
Woningstichting Sint Joseph Almelo (Sint Joseph) te Almelo is opgericht op 24 november 
1919. Sint Joseph is uitsluitend werkzaam op het gebied van de volkshuisvesting. Hierbij 
richten we ons primair op de gemeente Almelo. Sint Joseph bezit overigens ook enkele 
woningen in de gemeenten Dinkelland en Wierden. 
 
Juridische structuur 
Hieronder is de juridische structuur van de toegelaten instelling (TI) weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interne organisatie en personele bezetting 
Sint Joseph wordt bestuurd door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de 
realisatie van de maatschappelijke en financiële doelstellingen van de corporatie, het beleid 
en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling en continuïteit. De verantwoordelijkheid 
voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving alsmede het beheersen van de risico’s 
en de financiering van de corporatie liggen eveneens bij het bestuur. 
 
 
 

 

TOEGELATEN INSTELLING 
Woningstichting  

Sint Joseph Almelo (STJA) 

De Bascule Almelo B.V. 

STJA Beheer B.V. 

Sint Joseph Dinkelland B.V. STJA Project Participaties I B.V. 

100% 

100% 100% 100% 
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Sint Joseph kent in 2017 een eenhoofdig bestuur in de persoon van de heer J.C. Kamst. Het 
bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht (RvT). De RvT ontvangt hiertoe alle 
relevante informatie van het bestuur. De RvT baseert zich bij zijn taak niet uitsluitend op 
informatie van het bestuur. De RvT voert ook overleg met de ondernemingsraad (OR), de 
HuurdersAdviesRaad (HAR), de RvT van collega Almelose Woningstichting Beter Wonen (Beter 
Wonen) en is aanwezig bij overleg met belanghouders en platformbijeenkomsten van WoON, 
het Twents samenwerkingsverband van corporaties.  
De werkorganisatie van Sint Joseph bestaat uit de afdelingen Bedrijfsvoering, Wonen en 
Vastgoed en een aantal staffuncties. Ze zijn allen gevestigd op het hoofdadres. Sint Joseph 
heeft geen nevenvestigingen. De organisatie heeft een reorganisatieproces per 30 juni 2016 
beëindigd en in 2017 is de implementatie van het nieuwe dienstverleningsconcept 
grotendeels voltooid. Hiermee is ultimo 2017 dan ook de transitieperiode, van oude naar 
nieuwe organisatie, beëindigd. 
 
De visie op de toekomst 
De in 2016 ontstane visie is niet veranderd. Zij bepaalt ons handelen. In 2016 sprak de raad van 
toezicht onder externe begeleiding over het thema toekomstvisie Sint Joseph. De bestuurder 
werd hierbij in de gelegenheid gesteld zijn mening over dit thema te geven. Na uitgebreide 
discussie werd de conclusie getrokken dat - om onze klanten ook in de toekomst goed en 
adequaat te kunnen bedienen - Sint Joseph zich de komende jaren dient te ontwikkelen tot 
een netwerkorganisatie. Er zal intensiever dan tot dusver worden samengewerkt met collega-
corporatie Beter Wonen in Almelo. Ook de contacten met andere corporaties in Twente zullen 
worden geïntensiveerd. Om de dienstverlening aan onze huurders te optimaliseren, zal 
verdere samenwerking plaatsvinden met organisaties die onze huurders op andere terreinen 
van diensten voorzien. Iedere organisatie zal vanuit haar eigen werkterrein de klanten 
bedienen. Ten aanzien van het wonen ziet Sint Joseph een coördinerende rol voor zichzelf 
weggelegd. Sint Joseph blijft zelfstandig. Een fusie wordt niet voorzien. De raad van toezicht 
heeft deze toekomstvisie in een regulier overleg in maart 2016 vastgelegd. 
 
Reorganisatie 
Formeel werd de reorganisatie op 30 juni 2016 beëindigd en ging de nieuwe organisatie van 
start. Met deze nieuwe organisatie verwachten we goed invulling te kunnen geven aan de 
netwerkorganisatie die we willen worden. Door de reorganisatie hebben in 2017 enkele 
medewerkers de organisatie verlaten. Dit zal ook nog het geval zijn in 2018. De nieuwe 
organisatiestructuur kenmerkt zich door een minder gelaagde, slankere vorm. Hierin komen de 
leidende principes zoals, het bottom-up werken, kortere lijnen naar de huurders, kortere 
hiërarchische lijnen en samenwerking met andere organisaties naar voren. De uiteindelijke 
organisatiestructuur staat hieronder afgebeeld.  
 
Strategisch Voorraad Beheer 
Een passage over de inspanningen die in 2017 zijn verricht en de voorbereiding op de stap 
naar nieuw assetmanagement verwijzen wij u naar pagina 19 (vastgoedrisico’s) en pagina 56 
(onderhoud). 
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Implementatieperiode in 2017 
Na 1 juli 2016 zijn we voortvarend met de nieuwe organisatie aan de slag gegaan. 
Geïnventariseerde actiepunten (de to-do list) werden ter hand genomen en voor het op 
teamniveau creëren van nieuwe werkstructuren, werd externe begeleiding door Berenschot 
ingeschakeld. Dit heeft geresulteerd in pdca-cycli op teamniveau en vaststelling van de 
prestatie-indicatoren voor 2017 door de teams. Het nieuw geformeerde managementteam 
werd bij de andere wijze van werken, begeleid door de leiderschapsacademie. Ultimo 2017 
werd de conclusie getrokken dat de to-do list grotendeels was afgewerkt. Formeel werd dan 
ook de transitieperiode afgesloten.  
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Het nieuwe dienstverleningsconcept 
Per 1 juli 2016 startte formeel de nieuwe organisatie met de implementatie van het nieuwe 
dienstverleningsconcept. Dat is erop gericht dat de klant zich thuis blijft voelen bij Sint Joseph 
en zelf sturing geeft aan zijn woonsituatie. Andere uitgangspunten zijn de continue 
bereikbaarheid van Sint Joseph (24/7), gebruikmaking van moderne communicatiemiddelen, 
verregaande digitalisering, goede communicatie, klantgerichtheid en efficiency. Cruciaal voor 
het implementeren van het dienstverleningsconcept is het succesvol doorvoeren van de 
digitaliseringsslag. Meer hierover kunt u lezen in het hoofdstuk ‘Organisatie’. 
 
Raad van toezicht 
De raad van toezicht (RvT) van Sint Joseph bestaat uit vijf leden. Per 31 december 2017 was 
conform rooster de heer N. Dam aftredend. Met instemming van de AW is hij per 1 januari 2018 
voor de tweede periode van vier jaar herbenoemd.  
De raad treedt ook op als werkgever van het bestuur. Er worden functionerings- en 
beoordelingsgesprekken met het bestuur gehouden. Afspraken over de door het bestuur te 
behalen doelen worden vastgelegd in een bestuursopdracht. De hoogte van de bezoldiging 
van het bestuur wordt door de raad bepaald. Hierbij conformeert de raad zich aan geldende 
wet- en regelgeving. 
Het bestuur heeft in 2017 veelvuldig overleg gevoerd met de interne toezichthouders. 
Regulier overleg vond plaats waarin volop aandacht geschonken is aan het verlaten van de 
resterende derivatenpositie, de visitatie over de periode 2013-2016, de herstart van de 
nieuwbouw in de St. Josephbuurt, de vernieuwing van De Klokkenbelt, de nieuwe woningwet 
en de voortgang van de implementatie van het dienstverleningsconcept.  
 
Medezeggenschap 
In 2017 vond er regelmatig overleg tussen de ondernemingsraad en de bestuurder plaats. Ook 
in dit overleg was het centrale thema reorganisatie en dienstverleningsconcept. De OR kent 
vijf leden. De ondernemingsraad heeft in 2017 gesprekken gevoerd met de RvT waaronder ook 
over de opvolging van de bestuurder. Ook met de OR-raden van andere Twentse corporaties 
vonden bijeenkomsten plaats. 
 
Wet- en regelgeving 
In 2017 vond verdere Implementatie van het werken met de vele veranderingen en de vele 
nieuwe reglementen plaats. Het scheidingsvoorstel DAEB en niet-DAEB werd eind 2017 
goedgekeurd. In het najaar van 2017 werden de statuten voor de verbindingen in 
overeenstemming gebracht met de voorschriften. Ten slotte vond vaststelling van het 
procuratiereglement voor 2018 plaats.  
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Prestatieovereenkomst 
De werkgroep heeft de opdracht gekregen tot het maken van de prestatieafspraken 2018. 
Deze werkgroep bestaat uit medewerkers van de gemeente Almelo, vertegenwoordigers van 
de huurdersorganisaties van Beter Wonen en Sint Joseph en medewerkers van Beter Wonen. 
Binnen deze werkgroep is de prestatieovereenkomst 2017 geëvalueerd en zijn de opgaven 
voor 2018 besproken. Eind juni 2017 bracht Sint Joseph de biedingen uit aan de drie 
gemeenten waar Sint Joseph actief is, te weten Almelo, Dinkelland en Wierden.  
Aansluitend hierop is het bod vertaald in de prestatieovereenkomst 2018. In 2018 gaan we als 
gezamenlijke partijen aandacht besteden aan de verduurzaming van de woningvoorraad, 
afstemming van de portefeuillestrategieën en uitbreiding van de samenwerking. De afspraken 
werden 7 december 2017 ondertekend door de bestuurders van de corporaties, de voorzitters 
van de huurdersorganisaties en de wethouder. Met de gemeente zijn werkafspraken gemaakt 
over de uitvoering van de activiteiten uit de prestatieovereenkomst. 
 
Huurbeleid 
Het in 2016 voor de komende jaren vastgestelde beleid is niet gewijzigd. Vaststelling van de 
huurverhoging 2017 vond plaats na positieve advisering door de HAR. 
 
Ondernemingsplan 
Eind 2016 werd het ondernemingsplan voor de jaren 2017-2018 vastgesteld, dus een OP met 
een beperkte doorlooptijd. Eind 2017 liggen we op koers voor wat betreft het ultimo 2018 
behalen van de diverse doelstellingen. Een nieuw OP voor de jaren na 2018 is in 2018 aan de 
orde.  
 
Integriteit en klokkenluidersregeling 
Sint Joseph hecht grote waarde aan zorgvuldig handelen door toezichthouders, bestuur, 
medewerkers en bedrijven die namens Sint Joseph werken. Er is een integriteitscode 
opgesteld die door alle medewerkers is ondertekend en er is een externe 
integriteitscommissie. Belangenverstrengeling en de schijn daarvan moeten worden 
voorkomen. De raad van toezicht moet daarom altijd toestemming geven voor transacties 
waarbij mogelijk tegenstrijdige belangen van het bestuur spelen. 
Sint Joseph kent ook een klokkenluidersregeling. Indien een medewerker een vermoeden 
heeft van een misstand binnen Sint Joseph, dan kan dit vermoeden kenbaar gemaakt worden 
aan een externe vertrouwenspersoon. In 2017 is in samenspraak met de externe 
integriteitscommissie gestart met actualisering van de integriteitscode en de samenvoeging 
van de integriteitsregeling, de klokkenluidersregeling en de regeling voor de 
vertrouwenspersoon. 
 
In 2017 zijn geen meldingen binnengekomen over vermeende schendingen van de 
integriteitscode. Ook de vertrouwenspersoon heeft geen meldingen gekregen van vermeende 
misstanden. De vertrouwenspersoon heeft in 2016, na vele jaren de functie voor Sint Joseph te 
hebben vervuld, te kennen gegeven zijn werkzaamheden per 31 december 2016 te 
beëindigen.  
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Visitatie 
In het derde kwartaal van 2017 is Sint Joseph door Raeflex gevisiteerd. De resultaten van de 
visitatie zijn goed. De cijfers variëren van een 6.0 tot een 7.7, waarbij een 6 geldt als goed 
presteren. Deze visitatie was de derde op rij. De commissie kwam tot het oordeel, dat Sint 
Joseph over de periode van twaalf jaar constant goede prestaties heeft geleverd. 
Sint Joseph is trots op het visitatierapport. Samengevat is Sint Joseph ruim voldoende aan de 
slag gegaan met de verbeterpunten uit de vorige visitatie. De visitatiecommissie typeert de 
organisatie als een organisatie die op orde is en betrokken is bij maatschappelijke opgaven. 
Sint Joseph is goed omgegaan met de veranderende rolopvatting en is bezig met een 
hernieuwde focus op de volkshuisvestelijke opgave in Almelo. De woonruimteverdeling en het 
dienstverleningsconcept is vernieuwd en daarnaast zijn de contacten met de 
belanghebbenden goed. Ook heeft de visitatiecommissie aangegeven dat de financiële positie 
op orde is gebracht en het intern toezicht klaar is voor de toekomst. 
 
Belanghouders 
Een belangrijke basis voor ons functioneren zijn de belanghouders. Onze huurdersadviesraad 
is daarbij een erg belangrijke partij. Zij wordt actief betrokken bij de totstandkoming van 
beleid. Zoals elders ook is vermeld, betekent dit ook dat de HAR intensief betrokken is geweest 
bij de totstandkoming van de prestatieafspraken voor het jaar 2017. 
Met de huurders van de bewonerscommissies die voor Sint Joseph actief zijn, werd eveneens 
periodiek overlegd. Sint Joseph wordt naast formele belanghouders-bijeenkomsten ook via 
informele kanalen door onze belanghouders gevoed. Sint Joseph neemt de opvattingen van 
onze belanghouders serieus.  
Bijzondere belanghouders zijn uiteraard de twee gemeenten Dinkelland en Almelo waarin Sint 
Joseph in 2017 actief was. Met de gemeente Dinkelland vond periodiek bestuurlijk overleg 
plaats over relevante ontwikkelingen. Met de gemeente Almelo vond eveneens periodiek 
overleg plaats met de wethouder, maar er waren ook zeer uitgebreide contacten op ambtelijk 
niveau via de werkgroep Woningwet, met de accountmanager en ambtenaren, actief in de 
sociale pijler van de gemeente. Informeel overleg met raadsleden vond plaats tijdens 
themabijeenkomsten, georganiseerd door de gemeente. Uitgebreidere informatie over de 
wijze waarop wij in 2017 invulling gaven aan de participatie, treft u aan in het hoofdstuk ‘klant 
en maatschappij’. 
 
WoON Twente 
Sint Joseph is lid van de vereniging WoON Twente, een netwerk van de Twentse corporaties 
dat optreedt als collectief verband naar bijvoorbeeld overheden, maatschappelijke partners en 
consumentenorganisaties. Samen beheren deze corporaties 80.000 woningen. WoON acteert 
nadrukkelijk op Twents niveau. De activiteiten liggen op het vlak van samenwerking tussen de 
aangesloten corporaties en kennisdeling. WoON is ook opdrachtgever voor onderzoeken op 
Twentse schaal. Belangrijke activiteiten vanuit WoON in 2017 waren de kennisuitwisseling en 
discussie over o.m. de huisvesting van vluchtelingen/statushouders en duurzaamheid. Het 
bestuur van WoON wordt gevormd door drie bestuurders van de aangesloten corporaties. Sint 
Joseph participeerde in 2017 volop in WoON. Zowel de raad van toezicht, het bestuur als de 
medewerkers bezochten bijeenkomsten. 
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Samenwerking met Beter Wonen 
Met onze collega-corporatie bedienen wij de sociale huursector in Almelo. Daar hoort dan ook 
een goede samenwerking bij, gericht op elkaars versterking. Dit ten behoeve van onze klanten. 
De bestaande samenwerking op de diverse vlakken werd najaar 2017 vorm gegeven in een 
‘kamer’ model. Op basis hiervan zal verdere afstemming van activiteiten plaatsvinden. Voor 
het eerst zal dit verwoord en zichtbaar worden in 2018 t.a.v. een verdere afstemming van de 
investeringen in de voorraad en de verduurzaming.  
Toename van samenwerking gebeurt ook tussen de beide huurdersorganisaties en de Raden 
van Toezicht. 
 
Samenwerking binnen het armoedepact 
Sint Joseph is een van de ruim 40 organisaties die lid zijn van het armoedepact. Door middel 
van het maken van nieuwe verbindingen met elkaar wordt de netwerkfunctie van het pact 
versterkt. Zo wordt gepoogd het in armoede leven en overerving ervan tegen te gaan. In 2017 
werden bijeenkomsten van het pact georganiseerd door collega’s die in hun werk direct 
geconfronteerd worden met armoede. Sint Joseph is lid van de stuurgroep. Binnen het pact is 
in 2017 gewerkt aan een verdere ontwikkeling van het pact d.m.v. voorbereiding van 
aanpassing van de werkwijze van het pact.  

 

2.2. Financiële informatie 
Evenals in voorgaande jaren staat Sint Joseph voor de uitdaging om haar volkshuisvestelijke 
opgave te realiseren binnen de randvoorwaarde dat de financiële continuïteit gewaarborgd is 
en blijft. Dit houdt in dat allereerst financiële kaders worden gesteld en dat vervolgens de 
keuzes op de verschillende beleidsterreinen (in de onderlinge samenhang) worden gemaakt. 
Belangrijke financiële kaders zijn de solvabiliteit/liquiditeit, de financiering van het vastgoed 
en de omvang van het renterisico. 
 
Kengetallen: 
- Huuropbrengsten 2017 € 33,3 miljoen, een stijging van ca. 1,5% tegenover € 32,8 miljoen in 

2016; 

- Resultaat 2017 vóór belasting € 5,9 miljoen positief tegenover € 23,6 miljoen positief in 
voorgaand boekjaar; 

- Toename van de solvabiliteit (o.b.v. de marktwaarde) ultimo 2017 tot 49% tegenover 48% 
ultimo 2016; 

- Current ratio1 ultimo 2017 gelijk gebleven van 1,8 tegenover 1,8 ultimo 2016. 

 
 
 
 

                                                                 

1 De current ratio is berekend exclusief het kortlopende deel van de langlopende leningen. 
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Marktwaarde en bedrijfswaarde 
De jaarrekening van Sint Joseph is opgesteld op basis van waardering van het vastgoed tegen 
actuele waarde (marktwaarde in verhuurde staat). De totale marktwaarde van het vastgoed 
(DAEB en niet-DAEB) bedraagt ultimo 2017 € 470 miljoen. De bedrijfswaarde bedraagt ultimo 
2017 € 309 miljoen. De bedrijfswaarde is de waarde die is gebaseerd op de te realiseren 
kasstromen, rekening houdend met het beleid van Sint Joseph. 
Dit betekent dat het in de balans gepresenteerde eigen vermogen van € 268 miljoen bij 
waardering van het vastgoed tegen bedrijfswaarde circa € 161 miljoen lager zou zijn. Het 
bedrag van € 161 miljoen maakt deel uit van het ongerealiseerde deel van het eigen vermogen 
ad € 178 miljoen (herwaarderingsreserve), zijnde het verschil tussen de balanswaarde van het 
vastgoed en de historische aanschafprijs. 
Sint Joseph zet haar middelen maximaal in en heeft haar volkshuisvestelijke doelstellingen in 
beleid geformuleerd en doorgerekend in de meerjarenbegroting. De daarin verwachte 
ontwikkeling van de ratio’s (marktwaarde en bedrijfswaarde) blijft voldoen aan de normen 
zodat levensvatbaarheid en financierbaarheid van Sint Joseph is gewaarborgd.  
 
Huuropbrengsten 
De huuropbrengsten zijn in 2017 met € 0,5 miljoen toegenomen tot € 33,3 miljoen (2016:  
€ 32,8 miljoen). De stijging komt met name uit de doorgevoerde huurverhoging van 
gemiddeld 1,1% per 1 juli 2017. 
 
Solvabiliteit 
De solvabiliteit is in 2017 verbeterd door het gerealiseerde positieve resultaat van € 6,3 
miljoen (na belastingen). Hierdoor is het vermogen toegenomen tot € 267,9 miljoen ultimo 
2017 (ultimo 2016: € 261,5 miljoen). Rekening houdend met eveneens een geringe afname van 
het balanstotaal in 2017 ten opzichte van 2016 is de solvabiliteit per saldo toegenomen tot 
49% ultimo 2017 (ultimo 2016: 48%). 
 
Liquiditeit 
 
Current ratio 
Ultimo 2017 bedraagt de current ratio 1,8 in vergelijking tot 1,8 per jaareinde 2016. Hiermee 
voldoet Sint Joseph ruimschoots aan de gestelde norm van 1,0 en is Sint Joseph voldoende in 
staat om op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. 
 
Operationele k asstromen 
Een belangrijke maatstaf voor de liquiditeit is de operationele kasstroom. Sint Joseph hanteert 
als norm dat de operationele kasstroom ten minste 2,0% van de leningenportefeuille dient te 
zijn. In 2017 is een operationele kasstroom gerealiseerd van € 5,7 miljoen (2016: € 9,3 miljoen) 
met een leningenportefeuille per 1 januari 2017 van € 240,3 miljoen (1 januari 2016: € 251,8 
miljoen). Dit is 2,4% (2016: 3,7%) en voldoet daarmee aan de norm. De verhuurderheffing heeft 
de operationele kasstroom in 2017 (€ 2,5 miljoen) en 2016 (€ 2,3 miljoen) negatief beïnvloed. 
Sint Joseph verwacht ook de komende jaren te kunnen voldoen aan de gestelde 
liquiditeitseisen. 
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Rentedekkingsgraad 
De rentedekkingsgraad of Interest Coverage Ratio (ICR) geeft aan hoe vaak de verschuldigde 
rente uit de operationele kasstroom (exclusief rente) kan worden betaald. Sint Joseph hanteert 
als norm hiervoor 1,5. In 2017 is een ICR van 1,6 gerealiseerd tegenover een ICR van 2,2 in 
2016. Sint Joseph verwacht in de komende jaren aan de gestelde norm te kunnen voldoen 
indien het in de meerjarenprognose geformuleerde beleid daadwerkelijk gerealiseerd kan 
worden. Eventuele aanvullende maatregelen van de overheid, met uitzondering van de 
verhuurderheffing en saneringsheffing, zijn hierin niet voorzien.  
 
Financiering 
Sint Joseph beschikt over een omvangrijke leningenportefeuille ter financiering van het 
vastgoed. Ultimo 2017 zijn de uitstaande leningen € 219,2 miljoen tegenover € 240,3 miljoen 
ultimo 2016. In de samenstelling van de leningenportefeuille heeft Sint Joseph spreiding 
aangebracht in de vervalkalender van de aangetrokken leningen om op die wijze het risico van 
toekomstige (her)financiering te beperken. Het rente- en looptijdenbeleid van Sint Joseph is 
erop gericht jaarlijks niet meer dan 15% renterisico inclusief herfinanciering te lopen. 
Een nadere toelichting op de financiën staat in hoofdstuk 7. 
 
2.3. Risicomanagement  
 
Algemeen 
De maatschappij verwacht meer en meer dat (de bestuurders van) organisaties tijdig inspelen 
op economische en maatschappelijke ontwikkelingen en dat de daarmee gepaard gaande 
risico’s afdoende worden beheerst.  
Sint Joseph heeft maatregelen genomen om die risico’s te beheersen. Onder risico verstaat 
Sint Joseph het volgende: 

“Het effect van onzekere gebeurtenissen op het behalen van de doelstellingen.” 
 
Met behulp van (geïntegreerd) risicomanagement verwacht Sint Joseph de risico’s te kunnen 
beheersen die het behalen van haar (strategische) doelstellingen bedreigen. Sint Joseph heeft 
ervoor gekozen om bij de verdere inrichting van haar risicomanagement aan te sluiten bij de 
vier strategieën zoals COSO deze onderscheidt, namelijk: 
• Risico’s vermijden of voorkomen door bepaalde activiteiten niet te ondernemen; 
• Risico’s reduceren door het nemen van beheersmaatregelen; 
• Risico’s overdragen; 
• Risico’s accepteren. 
 
Bij risicomanagement is de cultuur binnen een organisatie van grote invloed op de effectiviteit 
van de beheersmaatregelen. De cultuur is het fundament van alle andere elementen van 
interne beheersing door het aanreiken van discipline en structuur. Om die reden staan de 
medewerkers van Sint Joseph centraal in het risicomanagement binnen Sint Joseph, want 
risicomanagement is (en blijft) uiteindelijk mensenwerk.  
Om risicomanagement nader vorm te geven, onderscheidt Sint Joseph een aantal stappen. In 
figuur 2 zijn deze stappen schematisch weergegeven. 
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In 2017 heeft Sint Joseph een risico-update uitgevoerd: de strategische risico’s uit de 
risicoanalyse zijn geëvalueerd en er is bepaald op welke risico’s het managen specifiek gericht 
is. De belangrijkste risico’s betreffen het vastgoed, de financiering, de organisatie en de 
politiek. Met name voor de eerste drie onderdelen kan Sint Joseph zelf beheersmaatregelen 
treffen. 
 
Vastgoedrisico’s 
Het belangrijkste bezit van Sint Joseph is de vastgoedvoorraad (met name sociale 
huurwoningen). Om deze goed te kunnen managen en om ervoor te zorgen dat Sint Joseph 
een woningvoorraad heeft die is afgestemd op de woningmarkt, is in 2017 een traject 
doorlopen om te komen tot een zogeheten ‘wensportefeuille’ waarna in 2018 een en ander zal 
worden uitgewerkt in assetmanagement en propertybeleid. 
Om de verhuurbaarheid van het huidige woningbezit te bevorderen, zorgt Sint Joseph voor 
goed onderhouden en betaalbare woningen en zorgt ze dat woningen die leegkomen zo snel 
mogelijk bij potentiële huurders onder de aandacht worden gebracht. Hoewel Sint Joseph 
haar bezit en de onderhoudstoestand daarvan goed kent, zijn in 2017 voor het gehele bezit 
conditiemetingen uitgevoerd. Het resultaat hiervan is gemiddeld een 3 en staat voor redelijk. 
De doelstelling van gemiddeld een 3 wordt intern bewaakt; hiertoe worden ook de komende 
jaren periodiek conditiemetingen (gefaseerd) uitgevoerd.  
Voor risico’s met betrekking tot duurzaamheid en energieprestatie zijn beheersmaatregelen 
getroffen door onder meer ontwikkeling van duurzaamheidsbeleid onder begeleiding van een 
externe partij en door reservering van middelen hiervoor in de 
meerjarenonderhoudsbegroting. Om vastgoedrisico’s te minimaliseren is besloten het SVB 
traject en het duurzaamheidsbeleid parallel te laten lopen. 
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BEHEERSMAATREGELEN
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Financieringsrisico’s 
Om de continuïteit van de vastgoedfinanciering te borgen, zorgt Sint Joseph ervoor dat ze 
voldoet aan de spelregels en de ratio’s van het borgingsinstituut WSW. Zo nodig neemt ze 
tijdig contact op om zaken af te stemmen. 
Nieuwe projecten met nieuwbouw koopwoningen worden niet meer gerealiseerd en bij reeds 
opgestarte projecten wordt pas met de nieuwbouw gestart als de woningen zijn verkocht. 
Sint Joseph kent een treasurystatuut waarin is aangegeven hoe ze met financiering en met 
beleggingen omgaat. Het treasurystatuut is actueel en wordt voor zover noodzakelijk 
aangepast aan de gewijzigde wet- en regelgeving. 
Het risico m.b.t. de financiering is in de loop van 2017 sterk verminderd doordat de 
rentecontracten zijn beëindigd. 
 
Organisatierisico’s 
Om risico’s met betrekking tot de organisatie tijdig het hoofd te kunnen bieden, is een 
reorganisatie in gang gezet die in 2016 is afgerond. De reorganisatie was niet gericht op 
inkrimping van het personeelsbestand, maar op optimalisering van de bedrijfsprocessen, 
zodat meer tijd beschikbaar komt voor maatwerk voor de huurders. In 2017 is besloten de nog 
niet afgeronde zaken uit het reorganisatieproces in te bedden in de reguliere activiteiten. 
In de organisatie is risicomanagement onderdeel van het dagelijks werk op de afdelingen. Dit 
is gerealiseerd doordat de PDCA-cyclus daarin is opgenomen. Belangrijk daarbij zijn de 
Dagstarts en de “Keek op de Week” momenten, waarmee goed de vinger aan de pols wordt 
gehouden ten aanzien van de te behalen doelen en de aanwezige risico’s. 
Alle medewerkers van Sint Joseph zijn in hun dagelijkse functioneren betrokken bij het 
risicomanagement en dragen (mede)verantwoordelijkheid voor de uitvoering van 
risicomanagementtaken. Deze verantwoordelijkheden zijn feitelijk onderverdeeld in vijf ‘lines 
of defense’ of verdedigingslinies. Kern hiervan is dat er verschillende elkaar versterkende 
beheersingsfuncties aanwezig zijn die onafhankelijk van elkaar functioneren. Doel hiervan is 
ervoor te zorgen dat risico’s zo vroeg mogelijk worden gedetecteerd zodat adequate 
beheersmaatregelen kunnen worden getroffen. 
Voor wat betreft fraude- en integriteitsrisico’s heeft Sint Joseph integriteitsbeleid 
geformuleerd met een integriteitscode en integriteitscommissie en kent ze een 
klokkenluidersregeling. Deze regeling wordt in 2018 geactualiseerd. 
Uit hoofde van informatiebeveiliging en de systeemintegriteit blijft Sint Joseph waakzaam, 
maar kwetsbaar door haar schaalgrootte. In 2017 is dan ook bewust verder gegaan met het 
beperken van risico’s door het aangaan van bewerkersovereenkomsten en het vergroten van 
de databeveiliging middels nieuwe software. Daarnaast heeft Sint Joseph gekozen voor een 
remote versie van het primaire bedrijfssysteem Itris. Hiermee zijn de risico’s in het beheer 
ondervangen en is de continuïteit beter gewaarborgd. 
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Politieke risico’s 
Naast de reeds vermelde risico’s is het grootste risico c.q. de grootste onzekerheid de politiek. 
De afgelopen jaren hebben corporaties vanuit het Rijk maatregelen en heffingen opgelegd 
gekregen met een flinke impact op met name de kasstromen bij corporaties. Denk hierbij aan 
de invoering van de vennootschapsbelastingplicht en de verhuurderheffing. De 
verhuurderheffing kost Sint Joseph jaarlijks enkele miljoenen (in 2017 € 2,5 miljoen oplopend 
tot € 3,0 miljoen in 2020). Geld dat niet meer aan onderhoud, renovatie en/of nieuwbouw kan 
worden besteed. Verder is het werkveld van corporaties ingeperkt. Dit houdt in dat Sint Joseph 
bijvoorbeeld minder mogelijkheden heeft om de leefbaarheid in wijken en buurten te 
vergroten. Daarnaast gelden er strikte regels bij de toewijzing van woningen, waardoor de 
doelgroep voor Sint Joseph is ingeperkt. Het risico bestaat dat woningen met bepaalde 
huurniveaus moeilijker verhuurbaar zullen zijn, waardoor Sint Joseph haar streefhuren 
mogelijk moet aanpassen. Ook dat legt een druk op de toekomstige kasstromen van Sint 
Joseph. Tenslotte zijn er strikte regels gekomen op het gebied van aan te houden financiële 
buffers voor derivaten. Corporaties dienen daarbij rekening te houden met een rentedaling 
van 2%, zelfs bij de huidige (soms zelf negatieve) renteniveaus. Dergelijke regelgeving legt een 
druk op de mogelijkheden voor corporaties om in de nabije toekomst te investeren. 
Op al deze politieke risico’s heeft Sint Joseph slechts zeer beperkt invloed. Toch probeert Sint 
Joseph daar waar mogelijk beheersmaatregelen te nemen. Voor wat betreft de 
vennootschapsbelasting zorgt Sint Joseph voor een goede fiscale strategie om de 
belastingdruk, binnen de fiscale mogelijkheden, te beperken. Met betrekking tot de 
verhuurderheffing zorgt ze ervoor dat voor daarvoor in aanmerking komende woningen geen 
heffing wordt betaald. Inzake de huurniveaus wordt nieuw huurbeleid geformuleerd. Tot slot 
heeft Sint Joseph het risico met betrekking tot derivaten geëlimineerd door beëindiging van 
de rentecontracten in 2017.  
 
Financiële instrumenten 
Een diepgaande toelichting op de financiële instrumenten staat in hoofdstuk 7 Financiën. 
 
Interne beheersing van processen en procedures 
Om haar processen (verhuur, onderhoud, nieuwbouw, etc.) goed te kunnen beheersen heeft 
Sint Joseph deze vastgelegd in procesbeschrijvingen en intern gepubliceerd via intranet. De 
processen worden jaarlijks intern en extern getoetst. In 2017 is gestart met actualisatie van de 
beschrijvingen in verband met de gewijzigde taken en verantwoordelijkheden als gevolg van 
de reorganisatie. In 2018 krijgt dit een vervolg. 
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2.4. Toekomst – Vooruitblik 2018 
De vernieuwing van de drie pijlers waarop het beleid van Sint Joseph de komende jaren 
gebaseerd zal zijn, is in de loop van 2017 zichtbaar geworden. Afronding van die vernieuwing 
vindt in 2018 plaats. We hebben het bij de pijlers over: 
1 De implementatie van het dienstverleningsconcept heeft in 2017 plaatsgevonden. 

Optimalisatie en verdere doorontwikkeling zal in 2018 gebeuren.  
2 Vernieuwing van het Strategisch Beheren van de Voorraad heeft eind 2017 geleid tot 

oplevering van de wensportefeuille. Het propertymanagement zal voor de eerste 10 
complexen in het voorjaar van 2018 bekend zijn. Voor de gehele voorraad zal dit eind 
2018 worden. In de voorlopige versie is het duurzaamheidsbeleid gericht op het “B” label 
voor alle complexen in 2030 met een doorkijk naar het “A” label en CO2 neutraal in 2050. 
Dit zal in 2018 gereed zijn. Het SVB- en duurzaamheidsbeleid vormen geïntegreerd de 
tweede pijler voor beleid. Onze investeringen zullen voor de komende jaren hierop 
gericht zijn. Naar verwachting zullen deze voor de komende tien jaren 70 miljoen euro 
bedragen. 

3 De meeste doelen uit het huidige Ondernemingsplan 2017-2018 zullen behaald worden. 
In 2018 zal er voor de periode na 2018 een nieuw ondernemingsplan opgesteld worden. 
Dit is dan de derde belangrijke pijler die vernieuwd wordt.  

 
Digitalisering 
Het hoge tempo van digitalisering zal in de loop van 2018 afnemen en leiden tot een continue 
proces. Dit in een lager tempo en met resultaten die gemakkelijk te borgen zijn in de 
organisatie.  
 
Investeringen 
Voor 2018 zijn de nodige investeringen c.q. uitgaven voorzien met betrekking tot het vastgoed 
op het gebied van: 
- Nieuwbouw van de laatste fase van de St. Josephbuurt; 

- Transformatie van De Klokkenbelt; 

- Verbouwing interne ruimten Buurstede; 

- Projecten in het kader van SVB en verduurzaming (circa € 2,5 miljoen); 

- Realiseren van zes energiezuinige woningen; 

- Planmatig en projectmatig onderhoud (circa € 5,87 miljoen); 

- Contractenonderhoud (circa € 1,75 miljoen);  

- Klachtenonderhoud en mutatieonderhoud (circa € 1,2 miljoen); 

- Overig onderhoud (circa € 53.000). 
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Financiering 
Met het opheffen van de laatste 3 derivatenposities is ook de financiële beklemming daarvan 
weggenomen en onze financiële positie transparanter geworden. De loan to value ratio is 
verbeterd en zal in de komende jaren verder dalen, ook met benutting van de 
investeringsruimte voor uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. Risico’s gaan we verder 
beperken door afstemming van de door ons voorgenomen investeringen op die van collega 
Beter Wonen. De gemeente Almelo is hiervoor uiteraard ook een belangrijke gesprekspartner.  
 

Op basis van de huidige omvang van het vastgoed, het eigen vermogen, de omvang en 
samenstelling van de leningenportefeuille, de opgeheven derivatenposities, de 
meerjarenprognose 2018 tot en met 2027 en de verrichte scenarioanalyse waarbij 200 
scenario’s zijn doorgerekend op basis van het voorgenomen beleid, achten wij de financiële 
continuïteit van Sint Joseph voor de komende jaren gewaarborgd. Hierbij wordt opgemerkt 
dat de daadwerkelijke realisatie van het voorgenomen beleid kan afwijken, wat van invloed 
kan zijn op de toekomstige financiële situatie van Sint Joseph. 
 
Credo zal ook zijn: eerst afmaken waar we mee begonnen zijn en pas daarna nieuwe 
uitdagingen aangaan. 
 
Onderzoek en ontwikkeling 
Om op het gebied van onderzoek en ontwikkeling bij te blijven, neemt Sint Joseph deel aan 
het platform van en voor vernieuwers in de Twentse bouw, de Stichting Pioneering. De kracht 
van Pioneering is dat ondernemers, kennisinstellingen, overheid en opdrachtgevers met elkaar 
samenwerken om een bijdrage te leveren aan vernieuwend ondernemen in de bouw. 
Vernieuwend op het gebied van technologieën, producten, processen en markten. 
Van het project ‘Nul op de Meter Twentse corporaties’ is afstand genomen. Ingezet wordt nu 
op het A+ renoveren van woningen. Sint Joseph zal een project uitvoeren aan de Vellekatelaan 
met zes woningen. Voor de verdere inzet van Sint Joseph op het vlak van duurzaamheid wordt 
verwezen naar het hoofdstuk ‘Productie en Proces’. 
 
Tot slot 
Terugkijkend kunnen we stellen dat Sint Joseph in 2017 goede maatschappelijke, operationele 
en financiële resultaten heeft geboekt. De participatie middels de HAR en bewonerscommissie 
blijft zich ontwikkelen en het werken met de geïmplementeerde nieuwe Woningwet en de 
governancecode verloopt voorspoedig. Kortom er is hard gewerkt door het werkapparaat, de 
RvT, de HAR, de OR, de bewonerscommissies en al de andere vrijwilligers waarmee de 
resultaten behaald zijn 
Tegelijkertijd was ook 2017 een hectisch jaar. De inhoud van de nieuwe organisatie werd 
duidelijk en dat bracht zekerheid maar ook onzekerheid met zich mee voor medewerkers. 
Ondanks deze situatie was de inzet en de betrokkenheid van onze medewerkers bij hun werk 
en bij de huurders weer erg groot. 
Op deze plaats wil ik een ieder die zich heeft ingezet voor een goed wonen en een goed woon- 
en leefklimaat hartelijk bedanken. 



 

24 

2.5. Bestuursverklaring 
Het bestuur van woningstichting Sint Joseph Almelo, gevestigd te Almelo, verklaart dat alle 
uitgaven in het boekjaar 2017 gedaan zijn in het belang van de volkshuisvesting. De heer 
Kamst is in het gehele jaar 2017 bestuurder geweest. De bestuursverklaring wordt getekend 
door zijn opvolger, mevrouw C.M. Beumer. 
 
Almelo, 30 mei 2018 
 
C.M. Beumer 
directeur-bestuurder 
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3. Verslag van de Raad van Toezicht 
 
 
3.1. Algemeen 
 
Inleiding 
De raad van toezicht startte 2017 in een grotendeels vernieuwde samenstelling. Twee leden 
(waaronder de voorzitter) werden benoemd per 1 januari en een lid per 1 maart.  
De raad kende een vliegende start. Er werd kennisgemaakt met de organisatie, het 
managementteam en de huurdersadviesraad. Ook speelde een aantal urgente kwesties zoals 
de afhandeling van de lopende derivatencontracten, de visitatie en de werving en selectie van 
een nieuwe directeur-bestuurder. Deze zaken legden een groot beslag op de leden van de 
raad. Er werd veel overleg, afstemming en tijd gevraagd voor het toezicht op de juiste 
procesgang en besluitvorming. Door deze intensieve start heeft de raad zich snel tot een goed 
functionerend team ontwikkeld, waarin ieder lid met volle overtuiging en inzet zijn bijdrage 
levert en waar de specifieke kennis van de leden goed wordt ingezet. De raad onderhoudt een 
intensief onderling contact. Naast de diverse bijeenkomsten worden veelvuldig digitale 
communicatiemiddelen gebruikt.  
 
Onze visie op toezicht en toetsing 
De raad heeft in 2016 een toezichtsvisie vastgesteld. Daarin wordt het toezicht houden gezien 
als een dynamisch proces tussen ‘toezien op afstand vanuit betrokkenheid’ en ‘bovenop de 
bestuurder zitten’, afhankelijk van de situatie en de noodzaak vanuit de continuïteit van de 
organisatie. In de vergadering van 18 oktober 2017 is deze toezichtsvisie besproken. De raad 
constateerde daarbij in bepaalde situaties in 2017 dicht op de organisatie te zitten. De raad 
achtte dat nodig om goed zicht te krijgen op de kwaliteit van organisatie en met name het 
management ervan. Begin 2018 zal Sint Joseph een nieuwe bestuurder krijgen. De bestuurder 
gaat met pensioen, na een dienstverband van 38 jaar, waarvan bijna 24 jaar als bestuurder. 
De raad kan met de verkregen informatie een heldere en adequate bestuursopdracht 
formuleren voor de nieuwe bestuurder. We zijn ons er zeer van bewust dat deze vorm van 
toezicht houden een tijdelijke was, ingegeven door de omstandigheden. Met de komst van de 
nieuwe bestuurder neemt de raad de rol van toezichthouder op betrokken afstand weer op. 
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Samenstelling van de raad van toezicht 
 
Hieronder staat de samenstelling en achtergrond van de raad van toezicht ultimo 2017 

Naam Beroep Relevante 

nevenfuncties 

Profiel 

E.R. Burgerhout m (1967) 

Lid 
Voorzitter 
auditcommissie 

Interim manager  Financiën 

drs. H.W.J. Buijs  v (1954) 

Voorzitter 
Lid 
remuneratiecommissie 

Directeur Cultura 

Consult B.V. 

Voorzitter rvc Salland 

Wonen 

Lid rvc IJsseldal Wonen 

Lid rvc Sportbedrijf 

Deventer NV 

Bestuurlijk 

Drs. N.J. Dam m (1961) 

Lid 
Lid auditcommissie 

Senior adviseur en 

partner bureau HHM 

Lid rvt stichting 

dienstverlening 

Belangenorganisaties 

Overijssel 

Volkshuisvesting en 

bijzondere doelgroepen 

Ir. C.T. de Groot m (1968) 

Lid 

Directeur Fore-C  Volkshuisvesting en 

vastgoed 

Mr. R. Kroon m (1960) 

Vicevoorzitter  
Voorzitter 
remuneratiecommissie 

Advocaat Voorzitter rvc Heracles 

Almelo Stadion NV 

Lid rvc Stadstoezicht 

Almelo B.V. 

Juridisch en governance 

 
Mutaties 
Per 1 januari 2017 zijn mevrouw Buijs en de heer De Groot benoemd als lid van de raad van 
toezicht. Per 1 maart 2017 vond de benoeming plaats van de heer Burgerhout. De werving en 
selectie van de leden vond plaats volgens de voorschriften, op openbare wijze. Voor de 
werving en voorselectie werd een extern bureau ingeschakeld. De benoeming van alle nieuwe 
leden vond plaats met goedkeuring van de minister. De kandidaten zijn geselecteerd op grond 
van hun competenties, zoals verwoord in de profielen, aangevuld met specialistische kennis en 
ervaring op de onderscheiden terreinen. De raad is dusdanig samengesteld dat de benodigde 
kennis van het toezichthouden aanwezig is. De leden delen, waar mogelijk, deze kennis met 
elkaar. Dat gebeurt tijdens de vergaderingen of tijdens aparte kennissessies. 
Per 31 december 2017 was de eerste zittingstermijn van de heer Dam verlopen. Hij ambieerde 
een tweede termijn. De raad oordeelde positief over zijn functioneren gedurende de eerste 
periode. De benoeming van de heer Dam vond plaats op voordracht van de 
Huurdersadviesraad. Deze gaf een positief advies af over herbenoeming. Nadat ook de 
minister een positieve zienswijze over herbenoeming had afgegeven, heeft de raad de heer 
Dam herbenoemd als lid voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2021. 
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Commissies 
De raad kent twee commissies, de selectie- en remuneratiecommissie en de auditcommissie. 
De selectie- en remuneratiecommissie kwam in 2017 zes maal bij elkaar. De leden zijn de heer 
Kroon (voorzitter) en mevrouw Buijs. De belangrijkste gespreksonderwerpen waren, het 
functionerings- en beoordelingsgesprek met de bestuurder, selectie van het externe bureau 
dat de werving en selectie van de nieuwe bestuurder begeleidt, vaststellen van de 
arbeidsvoorwaarden van de nieuwe bestuurder, afwikkeling van het dienstverband van de 
huidige bestuurder en het opstellen van een voorstel voor de beloning van de raad voor het 
jaar 2018. 
 
De auditcommissie bestaat uit de heer Burgerhout (voorzitter) en de heer Dam. De commissie 
kwam in 2017 drie maal bij elkaar. Bij de bijeenkomsten waren naast de auditcommissie ook 
aanwezig de directeur-bestuurder, de manager bedrijfsvoering en de controller. Bij één 
bijeenkomst was ook de accountant aanwezig. Er vond daarnaast één bijeenkomst plaats 
waarbij naast de auditcommissie ook controller en de externe accountant aanwezig waren. 
Daarnaast werd regelmatig contact met de organisatie onderhouden via telefoon en mail. De 
belangrijkste gespreksonderwerpen in het afgelopen jaar waren, de voorbereiding van de 
bespreking van de jaarstukken 2016, het controleplan 2017-18, de afbouw van de 
verbindingen, de evaluatie van het functioneren van de externe accountant en de 
voorbereiding van de bespreking van het Bedrijfsplan 2018. 
 
Rooster van aftreden 
Het rooster van aftreden per 31 december 2017  

Naam Benoemd per Herbenoembaar 

E.R. Burgerhout 01-03-2017 ja 
H.W.J. Buijs 01-01-2017 ja 
N. Dam 01-01-2014 Herbenoemd per 

01-01-2018 
C.T. de Groot 01-01-2017 ja 
R. Kroon 01-01-2015 ja 

 
Honorering  
De honorering van de raad van toezicht is afgeleid van de regeling Wet Normering 
Topinkomens. De raad heeft de vergoedingen voor 2017 gelijk gehouden aan die in 2016. 
Honorering vond plaats conform de indeling in grootteklasse F. De hoogte van de honorering 
is niet gekoppeld aan de prestaties van de corporatie. Onkosten van de raad worden op 
declaratiebasis vergoed. De leden ontvangen € 0,19 kilometervergoeding. De RvT heeft in 2017 
voor in totaal € 1.410,- (exclusief BTW) aan fiscaal onbelaste reiskosten gedeclareerd en 
vergoed gekregen. Door Sint Joseph zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt 
aan leden van de raad van toezicht. 
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 Vergoedingen  
 2017 in € 2016 in € 
E.R. Burgerhout 7.833  
H.W.J. Buijs, voorzitter 12.696  
N. Dam 9.400 9.400 
C.T. de Groot 9.400  
R. Kroon 9.400 9.400 
M. Gritter, voorzitter  12.696 
J.C. Berger-Roelvink  5.092 
G. van Veldhuizen  9.400 

 
 
Governance en compliance 
De raad zag toe op de naleving van wet- en regelgeving, statuten en eigen reglementen. Alle 
relevante onderwerpen die de raad periodiek moet bespreken, zijn geïnventariseerd, 
opgenomen in de jaarplanning en tijdens vergaderingen behandeld. Sint Joseph conformeert 
zich aan de governancecode Woningcorporaties. Alle bepalingen uit deze code worden 
nageleefd.  
 
Taakopvatting 
De raad hanteert een transparante werkwijze. De nieuwe leden van de raad hebben in de 
eerste maanden van het jaar kennismakingsgesprekken gevoerd met leden van het 
managementteam, de ondernemingsraad en de huurdersadviesraad. Tevens is er een 
kennismakingsgesprek van de gehele raad geweest met de raad van commissarissen van 
collega-corporatie Beter Wonen. De voorzitters van beide raden zullen elkaar benaderen 
indien zich zaken voordoen op het niveau van toezicht, die beide corporaties raken. Leden van 
het managementteam zijn in principe aanwezig bij de overlegvergaderingen met de raad 
wanneer er een onderwerp wordt behandeld dat hun terrein ligt. Relevante zaken uit de raad 
worden goed afgestemd met de organisatie via de bestuurssecretaris die tevens secretaris van 
de raad van toezicht is. 
 
Werving en selectie nieuwe bestuurder 
De zittende bestuurder, Jan Kamst, zal in 2018 met pensioen gaan. Hij zal dan 38 jaar bij Sint 
Joseph hebben gewerkt, waarvan bijna 25 jaar als directeur-bestuurder. Dit zeer lange 
dienstverband, gecombineerd met de betrekkelijk korte zittingstermijn van het merendeel van 
de leden van de raad van toezicht, maakten dat de raad besloot tot een uitgebreide 
consultatie van diverse partijen voordat de definitieve profielschets voor de nieuwe 
bestuurder werd opgesteld. De werving en selectie was een transparant proces. Er vonden 
gesprekken plaats over het gewenste profiel met de ondernemingsraad, het 
managementteam, de huurdersadviesraad en relevante andere belanghouders, zoals de 
wethouder Wonen. De ondernemingsraad hield een enquête onder het personeel en leverde 
het resultaat daarvan aan. De daadwerkelijke werving werd begeleid door een extern bureau.  
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De vacature werd geplaatst via openbare werving in regionale en landelijke media. De 
vacature werd ook op de website van de corporatie geplaatst. Bij de selectieprocedure is een 
adviescommissie betrokken die bestond uit de leden van het managementteam, een 
afvaardiging van de ondernemingsraad en een afvaardiging van de huurdersadviesraad. Sint 
Joseph is een betrokken corporatie, niet alleen bij de huurders maar ook bij de stad Almelo. Bij 
de selectie van de nieuwe bestuurder heeft de raad ervoor gezorgd dat juist deze sociale 
betrokkenheid bij corporatie en stad door de nieuwe bestuurder ook wordt omarmd. De 
ondernemingsraad heeft een positief advies afgegeven over de door de raad voorgestelde 
kandidaat. De benoeming van de voorgestelde kandidaat is aan het eind van het jaar ter 
goedkeuring voorgelegd aan de minister. Inmiddels is de positieve zienswijze ontvangen en 
zal mevrouw C.M. Beumer per 1 maart 2018 worden benoemd als bestuurder van Sint Joseph.  
 
Relatie met het bestuur 
Sint Joseph kent een eenhoofdig bestuur. De functie wordt vervuld door de heer J.C. Kamst 
(1952). Hij is in dienst sinds 1 juni 1980 en is sinds 1994 directeur-bestuurder. Hij heeft een 
dienstverband voor onbepaalde tijd. 
Tussen de bestuurder en de voorzitter van de raad vindt frequent werkoverleg plaats. Hierbij 
worden alle relevante zaken besproken. Dat gebeurt in een open sfeer. 
De raad beoordeelt jaarlijks het functioneren van het bestuur. Op 19 juni 2017 vond een 
functioneringsgesprek plaats en op 28 november een beoordelingsgesprek. Beide gesprekken 
werden gevoerd door de remuneratiecommissie, de heer R. Kroon en mevrouw H. Buijs. De 
twee gesprekken stonden grotendeels in het teken van afronding van de werkzaamheden van 
de heer Kamst en zijn aanstaande pensionering. 
 
 
Beloningsbeleid 
Het beloningsbeleid voor het bestuur is afgeleid van de Wet Normering Topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (WNT). Het salaris van het bestuur voldoet aan de afspraken 
zoals die binnen de sector zijn gemaakt. De honorering van de heer Kamst valt binnen de 
overgangsregeling WNT. 
Het bruto loon (inclusief vakantiegeld) van de bestuurder bedroeg over 2017 € 137.233. 
Daarnaast werd conform de CAO voor woningcorporaties pensioenpremie betaald. 
Additionele betalingen van pensioenpremie vonden niet plaats. 
 

 

Naam 

Functie Datum 

indienst- 

treding 

Deeltijd Beloning 

*) 

Belastbare 

Onkosten- 

vergoeding 

Voorziening 

betaalbaar 

op termijn 

Uitkering 

wegens  

beëindiging 

dienstverband 

J.C. Kamst Bestuurder 01-06-1980 1,0 € 137.233 € 262 € 20.825 - 

 
*) bruto loon inclusief vakantiegeld 
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De heer Kamst had in 2017 twee relevante nevenfuncties, te weten het bestuurslidmaatschap 
van het Sint Elisabethfonds en het voorzitterschap van de Seniorenraad Tubbergen. Door Sint 
Joseph zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan het bestuur. De 
bezoldiging van het bestuur wordt openbaar gemaakt via publicatie op de website van de 
corporatie. 
 
Opleidingen 
De raad maakt twee maal per jaar afspraken over de opleidingsbehoefte. Alle leden zorgen 
voor voldoende bijscholing en het behalen van de benodigde PE-punten.  
 
Overzicht behaalde PE-punten raad van toezicht 

Naam 2017 
PE-punten 

2016 
PE-punten 

E. Burgerhout 14 11 
H. Buijs 16 57 
N. Dam 20 20 
C. de Groot 6 - 
R. Kroon 12 9 

 
 
Overzicht behaalde PE-punten bestuur 

Naam 2017 
PE-punten 

2016 
PE-punten 

J. Kamst 22 41,5 
 
 
Het toezicht in 2017 
Hieronder volgt een korte toelichting op een aantal thema’s dat het afgelopen jaar aan de orde 
is gekomen. 
 
Strategische plannen 
Momenteel wordt binnen Sint Joseph gewerkt met het ondernemingsplan 2017-18. Dit is een 
update van het ondernemingsplan uit de periode daarvoor. De nieuwe bestuurder krijgt de 
opdracht een nieuwe strategische visie op te stellen. 
Het strategisch voorraadbeleid is in 2017 regelmatig onderwerp van gesprek geweest. De raad 
heeft behoefte aan een kader van waaruit projecten en daaraan gelieerde investeringen 
kunnen worden beoordeeld. Het beleidsstuk wordt geactualiseerd en zal in 2018 worden 
vastgesteld.  
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Biedingen en prestatieafspraken 
De biedingen die Sint Joseph heeft uitgebracht aan de gemeenten in haar werkgebied zijn 
door de raad besproken en goedgekeurd. De daaropvolgende prestatieafspraken met de zijn 
eveneens besproken en goedgekeurd. De raad heeft zijn waardering uitgesproken voor de 
wederkerigheid in de afspraken. 
 
Vastgoed en projecten 
De heropstart van de bouw van woningen in de Sint Josephbuurt was diverse malen 
onderwerp van gesprek. Twee leden van de raad, met de profielen vastgoed en financiën 
hebben met direct betrokken medewerkers van Sint Joseph over het project gesproken. Na 
uitvoering overleg is de raad onder enkele voorwaarden akkoord gegaan met de heropstart 
van het project. 
De transformatie van de Klokkenbelt is eveneens uitvoerig aan de orde geweest. Het plan 
omvat de transformatie van een voormalig verzorgingshuis in een voorziening met ambulante 
en intramurale zorg en huisvesting voor een bijzondere doelgroep. Ook wordt er een 
gezondheidscentrum in het complex gevestigd. De raad heeft ter plekke een werkbezoek 
gebracht en zich door de architect laten voorlichten over de plannen. De raad ging onder 
voorwaarden akkoord met dit project. 
De raad stemde in met de verkoop van de Botterhof in Wierden aan collega-corporatie 
Reggewoon. Deze verkoop past in het beleid van het afstoten van de verbindingen. 
 
Financiën en bedrijfsvoering 
De raad bespreekt periodiek de bedrijfsrapportages. In 2017 is besloten deze niet meer per 
kwartaal maar per vier maanden op te stellen. Hierdoor wordt de organisatie ontlast, terwijl er 
toch duidelijke mogelijkheden tot tussentijdse bijsturing blijven. 
De derivatenportefeuille van Sint Joseph noodzaakte de corporatie tot het aanhouden van 
extra liquiditeitsbuffers. Dit was ongewenst. De bestuurder heeft het probleem op 
voortvarende wijze aangepakt en zich daarbij laten bijstaan door het bureau Zanders. Tijdens 
een bijeenkomst, waarbij ook aanwezig waren een medewerker van het bureau Zanders en de 
externe accountant, zijn de diverse mogelijkheden van omgang met dit dossier besproken. Na 
uitvoerig overleg is gekozen voor de best mogelijke oplossing binnen de bestaande context. 
Drie derivaten zijn afgekocht en omgezet in vastrentende leningen. 
Het risicomanagement is door de raad met de bestuurder besproken. De meest relevante 
risico’s en de daarbij te nemen maatregelen zijn besproken. 
Het controleplan 2017-18 is besproken en er zijn afspraken gemaakt over monitoring van 
werking en implementatie in 2018. 
 
Organisatie 
De raad heeft zich laten informeren over de actuele stand van zaken rond het beklijven van de 
reorganisatie. De raad had behoefte aan informatie vanuit de organisatie zelf. De manager 
Wonen heeft tijdens een vergadering een presentatie gegeven van de voortgang van de 
reorganisatie binnen zijn afdeling en de implementatie van het nieuwe 
dienstverleningsconcept.  
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Enkele maanden later heeft de manager Vastgoed een toelichting gegeven op de stand van 
zaken van de reorganisatie binnen haar afdeling. De bestuurder tenslotte gaf een toelichting 
op het verloop van diverse begeleidingstrajecten. In het jaarlijks gesprek met de 
ondernemingsraad is eveneens gesproken over het verloop en de implementatie van de 
nieuwe organisatie. In 2018 zal de raad blijvend oog hebben voor de realisatie van de 
cultuurverandering binnen de afdelingen. 
 
Visitatie 
De raad en bestuurder hebben besloten de vierjaarlijkse visitatie in 2017 te laten uitvoeren 
door het bureau Raeflex. De raad was nauw betrokken bij dit proces, mede vanwege het 
aanstaande vertrek van de bestuurder. De visitatie vond plaats in september; het eindgesprek 
was eind oktober. Het resultaat was positief. Sint Joseph wordt beoordeeld als een corporatie 
die zeer betrokken is bij de opgaven en het werkgebied. Ook de goede contacten met 
belanghouders worden genoemd. De raad is zeer tevreden met de resultaten van de visitatie 
en blij met de gedane aanbevelingen. Deze steunen de raad bij het formuleren van de 
bestuursopdracht voor de nieuwe bestuurder. De uitslag van de visitatie kan worden gezien 
als een mooi afscheidscadeau voor de huidige bestuurder. 
 
Zelfevaluatie 
De raad heeft in 2017 twee zelfevaluaties gehouden. Begin 2017 hield de raad – in de 
samenstelling van 2016 - de zelfevaluatie over 2016. Eind november hield de raad zijn 
zelfevaluatie over 2017. De laatste zelfevaluatie onder externe begeleiding vond plaats in 
2016. De raad heeft besloten eind 2018 een zelfevaluatie onder externe begeleiding te laten 
uitvoeren. De nieuwe bestuurder is dan ruim een half jaar in dienst. Raad en bestuurder zullen 
dan een werkvorm hebben gevonden die bij de zelfevaluatie kan worden getoetst.  
 
Bijeenkomsten 
In 2017 vonden acht reguliere overlegvergaderingen plaats tussen de raad en het bestuur. 
Daarnaast waren er diverse andere bijeenkomsten, zoals overleg met de raad van 
commissarissen van Beter Wonen, het jaarlijks gesprek met de ondernemingsraad en de 
huurdersadviesraad, gesprekken met het managementteam en met externe belanghouders. 
Een delegatie van de raad bezocht de jaarvergadering van de huurdersadviesraad. De raad 
had, buiten aanwezigheid van de bestuurder, een overleg met de externe accountant over 
diens bevindingen bij de controle van de jaarstukken 2016. Om de stad en het bezit van Sint 
Joseph beter te leren kennen, heeft de raad, vergezeld door enkele enthousiaste medewerkers, 
in oktober een rondgang gemaakt door het bezit en daarbij diverse woningen bezocht. Ook 
was er een middagsessie waarbij rvt-lid Dam, dat specifieke kennis heeft van de zorgsector en 
zorgvastgoed, zijn informatie over de actuele ontwikkelingen op dat vlak met ons deelde.  
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Besluiten 
Op grond van artikel 36 lid 3 van de Woningwet doet de Raad van Toezicht afzonderlijk verslag 
van de wijze waarop hij in het verslagjaar uitvoering heeft gegeven aan het bepaalde bij en 
krachtens specifieke bepalingen van de Woningwet. 
- Goedkeuring van de Raad van Toezicht van besluiten door het bestuur (artikel 26); 
- Op welke wijze invulling is gegeven aan de toezichthoudende taak op het beleid van het 

bestuur en op de algemene gang van zaken in de toegelaten instelling en de door haar in 
stand gehouden onderneming (artikel 31 lid 1); 

- Behouden en ontwikkelen van de kennis en de vaardigheden (artikel 31 lid 2); 
- Vaststelling jaarrekening (artikel 35 lid 3); 
- Naleving in het boekjaar van het bepaalde bij en krachtens artikel 30.  
 
De raad nam in 2017 vele besluiten. De belangrijkste staan hieronder kort vermeld. 
- Benoeming per 1 januari 2017 van twee nieuwe leden van de raad, mevrouw drs. H.W.J. 

Buijs en de heer ir. C.T. de Groot; 
- Wijziging van de frequentie van de bedrijfsinformatie van driemaandelijks in 

viermaandelijks, met ingang van 1 januari 2017; 
- Benoeming per 1 maart 2017 van de heer E.R. Burgerhout als lid van de raad van toezicht; 
- Akkoord te gaan met uitvoering van de aanpak derivatenportefeuille; 
- Goedkeuring te verlenen aan het uitvoeringsbesluit over het project Klokkenbelt; 
- Vaststelling van het verslag 2016 van de auditcommissie en de selectie- en 

remuneratiecommissie; 
- Goedkeuring van de biedingen aan de gemeenten Almelo, Dinkelland en Wierden; 
- Vaststelling van de jaarstukken 2016 van de woningstichting Sint Joseph Almelo; 
- Instemming met uitvoering van de visitatie door het bureau Raeflex; 
- Akkoord te gaan met het project Sint Josephbuurt; 
- Goedkeuring van het voorgenomen besluit tot wijziging van de statuten van de 

dochterondernemingen van Sint Joseph; 
- Vaststelling van de profielschets van de directeur-bestuurder; 
- Goedkeuring van het addendum bij het reglement financieel beleid en beheer; 
- Goedkeuring van het controleplan 2017-18; 
- Besluit tot voortzetting van de relatie met de externe accountant KPMG; 
- Goedkeuring van de prestatieafspraak 2018 met de gemeente Dinkelland; 
- Goedkeuring van de brief aan de gemeente Wierden inzake de prestatieafspraak 2018; 
- Goedkeuring van het Bedrijfsplan 2018 en de meerjarenprognose 2018 tot en met 2027; 
- Goedkeuring van de prestatieafspraken 2018 tot en met 2022 met de gemeente Almelo; 
- Goedkeuring van de verkoop van het vastgoed van de Botterhof; 
- Goedkeuring van het treasuryjaarplan 2018; 
- Goedkeuring van het procuratiereglement; 
- Goedkeuring van de bestuurlijke reactie op het visitatierapport; 
- Besluit tot gebruikmaking voor het jaar 2018 van de vervangingspool VTW ingeval de 

situatie als bedoeld in artikel 15.3 van de statuten zich voordoet; 
- Herbenoeming van de heer N. Dam als lid van de raad van toezicht per 1 januari 2018. 
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Tenslotte 
De raad realiseert zich terdege dat 2017 een bijzonder jaar was voor Sint Joseph. Een 
overgangsjaar waarin verscheidene oude zekerheden en patronen wegvielen. Een jaar waarin 
de nieuwe organisatie gestalte kreeg. Een jaar waarin de werving en selectie van de nieuwe 
bestuurder plaatsvond. Een jaar waarin een grotendeels vernieuwde raad van toezicht aantrad. 
Een jaar ook waarin de visitatie werd uitgevoerd, met alleszins tevredenstellende resultaten. 
Onder dit gesternte heeft de organisatie alle zeilen bijgezet om het werk ten behoeve van de 
huurders goed uit te voeren. 
 
De raad wil dan ook de bestuurder, de medewerkers van Sint Joseph en de 
huurdersvertegenwoordigers hartelijk danken voor de in 2017 getoonde toewijding en inzet. 
Wij zien met veel plezier en in alle vertrouwen een nieuw spannend jaar voor Sint Joseph 
tegemoet. 

 
 

Almelo, 30 mei 2018 
 
 
 

H.W.J. Buijs, voorzitter 
R. Kroon, vicevoorzitter 
E.R. Burgerhout 
N. Dam 
C.T. de Groot 
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4. Klant en Maatschappij 
 
 
4.1. Kengetallen en cijfers 
 
Samenstelling bewonersbestand  
Het woningbestand van Sint Joseph wordt voor 93% (2016: 91%) verhuurd aan natuurlijke 
personen met wie een individueel contract is afgesloten. Voor de overige 7% (2016: 9%) geldt 
dat de woningen aan instellingen worden verhuurd, die ze gebruiken voor huisvesting en 
zorgverlening aan hun cliënten. Per 31 december 2017 was 63% (2016: 63%) van onze 
zelfstandig wonende huurders 50 jaar of ouder. De leeftijdsopbouw van de zelfstandig 
hurende hoofdcontractanten per 31 december is als volgt: 
 

Omschrijving  2017 2016 2015 2014 
  % % % % 
      
≤ 25 jaar  5 4 5 5 
26 – 49 jaar  32 33 32 33 
50 – 64 jaar  24 23 23 23 
65 – 74 jaar  17 18 18 17 
75 – 84 jaar  16 16 16 16 
≥ 85 jaar  6 6 6 6 
  

    

Totaal  100 100 100 100 
  

    

      
 
Huuropzeggingen 
Het aantal huuropzeggingen lag in 2017 hoger dan in 2016, namelijk 474 in vergelijking tot 
437 in 2016. In 4 gevallen (2016: 2) ging het om naamsoverschrijving. Het geschoonde aantal 
opzeggingen komt daarmee in totaal op 470 (2016: 435). Aan de opzeggingen liggen diverse 
redenen ten grondslag. Evenals in voorgaande jaren is de koop van een woning de 
voornaamste reden van opzegging. Daarnaast wordt de gemiddeld hoge leeftijd van onze 
bewoners steeds manifester als de reden van beëindiging van het huurcontract, namelijk 
overlijden of opname in een woonzorgvoorziening.  
 

Omschrijving  2017 2017 

 

2016 2016 

 
  Aantal % Aantal % 
      

Woning gekocht  79 16,8 79 18,2 
Overlijden  77 16,4 54 12,4 
Opname intramurale woonzorgvoorziening  43 9,1 42 9,7 
Huwelijk/samenwoning  36 7,7 21 4,8 
Overig  *)  235 50,0 239 54,9 
  

    

Totaal  470 100 435 100,0 
  

    

 
 
 
 
 
 

 

     
*) Overig betreft: groter/kleiner wonen, echtscheiding/verbreken relatie, overlast buren, uitzettingen en niet opgegeven 

reden huurder. 
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Mutatiecijfer 
Door het hogere aantal mutaties in 2017 ligt het mutatiecijfer hoger dan in 2016. Het 
geschoonde mutatiecijfer bedroeg over 2017 9,1% (2016: 8,1% en 2015: 9,0%). Hieronder 
wordt verstaan het percentage mutaties waarbij daadwerkelijk een woning is vrijgekomen 
voor verhuur. Dat is het aantal beëindigde huurcontracten minus naamsoverschrijving, koop 
eigen huurwoning en sloop). 
 
Het ongeschoonde cijfer bedroeg over 2017 9,2% (2016: 8,4%). Het kleine verschil tussen 
geschoond en niet geschoond komt doordat er geen sloop is geweest in 2017 en er slechts 2 
huurwoningen door de zittende huurder zijn gekocht. 
 
4.2. Verhuringen 
 
Beschikbare woningaanbod 
In het volgende overzicht zijn de mutaties betreffende het beschikbare woningaanbod in het 
afgelopen jaar inzichtelijk gemaakt. Van de 13 toewijzingen met urgentie waren er 3 sociaal en 
10 medisch. 
 

Omschrijving   2017  2016 
  Aantal Aantal Aantal Aantal 

      
Aantal huuropzeggingen  474  437  
Naamsoverschrijving (geen mutatie)  -4  -2  
  

 

 
 

 
Vrijkomende woningen   470  435 

      
Mutaties boekjaar      
Toevoeging: van bestemming verkoop naar verhuur  9  7  
Toevoeging: oplevering nieuwbouw Denekamp  0  38  
Onttrekking: bestemming sloop of verkoop  -19  -45  
  

 

 
 

 
   -10  0 
   

 

 
 

Werkelijk vrijkomende woningen   460  435 
      
Bijzondere verhuringen      
Rumerslanden  0  -9  
Urgentiehouders  -13  -12  
Intermediaire verhuur  -5  -39  
  

 

 
 

 
   -18  -60 

   
 

 
 

Totaal vrijkomende woningen voor de reguliere markt   442  375 
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Nieuwe verhuringen 
In 2017 zijn 482 huurcontracten voor woningen afgesloten (2016: 443). Hierbij ging het in 477 
gevallen om natuurlijke personen (2016: 402) en in 5 gevallen om verhuringen aan instellingen 
(2016: 39). In geen geval ging het om een verhuring aan een bedrijf (2016: 2). In de navolgende 
tabellen is de verdeling van de afgesloten contracten in de periode 1 januari 2017 tot en met 
31 december 2017 per huishoudsamenstelling aangegeven. 
 

Samenstelling huishouden  2017 2017 2016 2016 
  Aantal % Aantal % 

      
Eenpersoonshuishouden  273 57,2 238 59,2 
Tweepersoonshuishouden  124 26,0 124 30,8 
Drie- of meerpersoonshuishouden  80 16,8 40 10,0 
  

    

Totaal  477 100,0 402 100,0 
  

    

       
De verdeling per samenstelling van het huishouden is in de volgende tabellen weergegeven. 
In de overzichten staan het aantal afgesloten contracten over de periode 
01-01-2017 t/m 31-12-2017. Het betreft zelfstandige eenheden die zijn verhuurd aan 
natuurlijke personen. 
 
Aantallen éénpersoonshuishoudens waaraan in 2017 werd verhuurd 

Leeftijd Inkomen Huurklasse 
  Goedkoop Betaalbaar Duur tot 

huurtoeslag 
Duur vanaf 

huurtoeslag 
Totaal 

       
Niet-ouderen Laag 50 133 4 0 187 
 Hoog 1 20 22 2 45 
Ouderen Laag 0 32 3 1 36 

 Hoog 0 3 2 0 5 

  
     

Totaal  51 188 31 3 273 
  

     

        
Aantallen tweepersoonshuishoudens waaraan in 2017 werd verhuurd 

Leeftijd Inkomen Huurklasse 
  Goedkoop Betaalbaar Duur tot 

huurtoeslag 
Duur vanaf 

huurtoeslag 
Totaal 

       
Niet-ouderen Laag 13 56 0 0 69 

 Hoog 1 4 20 5 30 
Ouderen Laag 0 11 5 2 18 
 Hoog 0 0 7 0 7 
  

     

Totaal  14 71 32 7 124 
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Aantallen drie- en meerpersoonshuishoudens waaraan in 2017 werd verhuurd 
Leeftijd Inkomen Huurklasse 
  Goedkoop Betaalbaar Duur tot 

huurtoeslag 
Duur vanaf 

huurtoeslag 
Totaal 

       
Niet-ouderen Laag 1 52 2 1 56 

 Hoog 0 2 13 8 23 
Ouderen Laag 0 1 0 0 1 

 Hoog 0 0 0 0 0 
  

     

Totaal  1 55 15 9 80 
  

     

 
Ruim de helft van de woningzoekenden heeft binnen 1 jaar een woning gevonden en 76% 
binnen 2 jaar. De wachttijd voor woningzoekenden vertoont een daling ten opzichte van 
voorgaande jaren. In 2016 had 73% van hen binnen twee jaar een woning, terwijl dat in 2015 
64% was.  
 

Inschrijfduur   2017 2016 2015 

   % % % 
      < 1 jaar   54 49 40 
1 – 2 jaar   22 24 24 
> 2 jaar   24 27 36 
   

   

Totaal   100 100 100 
 
 

  
   

      
 
4.3. Toelichtingen 
 
Woningwet: inkomenstoets en passendheid 
Bij de toewijzingen van woningen dienen corporaties zich te houden aan de inkomenstoets, 
het zogenaamde Europadossier. Deze houdt in dat woningen met een huur tot en met 
€ 710,68 moeten worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot maximaal 
€ 36.165 per jaar (prijspeil 2017). De inkomenstoets is vooral bedoeld om scheefwonen tegen 
te gaan (mensen met een te hoog inkomen in een te goedkope woning). Wij mogen in 
maximaal 20% van de gevallen afwijken van deze norm. Binnen deze 20% is het toegestaan om 
de woningen in maximaal 10% van de gevallen vrij toe te wijzen, dus ook aan de 
inkomensgroep boven € 40.349. In 2017 werd 94,7% van de relevante woningen verhuurd aan 
huishoudens met een inkomen tot € 36.165 (2016: 97,3%).  
 
Daarnaast heeft per 1 januari 2016 het passend toewijzen zijn intrede gedaan. Opzet van deze 
regeling is dat iedere huurder een woning krijgt toegewezen die bij zijn/haar inkomen past. 
Met deze regeling wordt beoogd dat huurders minder aanspraak maken op huurtoeslag. In 
minimaal 95% van de toewijzingen moet een corporatie passend toewijzen. In 2017 werd 
95,85% passend toegewezen (2016: 97,4%). 
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      Soort verhuringen     Aantal 

2017 

      
Aantal verhuringen    482  
Aantal verhuringen niet-DAEB    -19  
Intermediaire verhuur     -5  
     

 

 
      -24 

      
 

Aantal DAEB-verhuringen     458 
      
Uitsplitsing aantal DAEB-verhuringen huishoudens:      
Inkomen < € 36.165     430  
Inkomen >= € 36.165 - € 40.349    12  
Inkomen > € 40.439     16  
    

 

 
     458 
     

 

 
Intermediaire verhuur 
Wanneer Sint Joseph sociale woonruimte verhuurt aan een zorgorganisatie en deze de 
woonruimte vervolgens onderverhuurt aan haar cliënten, is er sprake van intermediaire 
verhuur. Ook bij intermediaire verhuur is de inkomenstoets van toepassing en moet hierover 
jaarlijks verantwoording worden afgelegd middels een bestuursverklaring. Dit geldt niet voor 
toewijzingen aan huurders die een specifieke zorgindicatie hebben en ook niet wanneer 
vanuit een woning intramurale zorg wordt geleverd zonder huurcontract tussen 
zorgorganisatie en cliënt. In de huurcontracten met intermediairs zijn hierover afspraken 
opgenomen. Sint Joseph leeft de regelgeving rond de intermediaire verhuur na. Van alle 
situaties van intermediaire verhuur in 2017 zijn de bestuursverklaringen overlegd. 
 
In 2017 zijn vijf woningen toegewezen aan instellingen (2016: 7). In onderstaand overzicht is 
weergegeven aan welke instellingen de woningen in 2017 zijn toegewezen. 
 

     Aantal  
Naam instelling     woningen 

      Stichting Humanitas (Housing First)     1 
Stichting Aveleijn     2 
Interakt Contour     1 
RIBW     1 
      
Totaal     5 
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Huisvesting kwetsbare groepen 
Sint Joseph is er voor het huisvesten van kwetsbare groepen met een bescheiden inkomen. 
Daarbij hoort de zorg voor een leefbare woonomgeving, het bevorderen van de doorstroom 
uit intramurale woonvormen/beschermd wonen en het zorgdragen voor een zachte landing in 
de wijk voor mensen met psychische problematiek. Samenwerking met de gemeente en 
zorgverlenende instanties wordt hierin steeds belangrijker. Heldere afspraken, eventueel 
vastgelegd in een 3-partijen overeenkomst, zijn een goed middel om met nieuwe kwetsbare 
huurders te kunnen werken aan gestelde doelen. Het overheidsbeleid zet in op langer 
zelfstandig wonen voor diverse groepen. We merken dat het langer zelfstandig wonen van de 
kwetsbare groepen veel vraagt van de bewoners zelf en van hun omgeving. Begeleiding is 
belangrijk. Corporaties hebben hierin geen taak. We signaleren en brengen situaties onder de 
aandacht van instanties die hierin wel een taak hebben.  
 
Jaarlijks verzorgen wij aanpassingen in woningen om door middel van technische 
voorzieningen het zelfstandig wonen zo goed mogelijk te faciliteren. In 2017 zijn in 75 
woningen aanpassingen aangebracht (2016: 55). Het ging hier in de meeste gevallen om het 
plaatsen van aangepast sanitair en drempelhulpen. 
 
Urgenten 
Aanvragen voor sociale urgentie worden onder verantwoordelijkheid van de corporaties 
afgehandeld, aanvragen voor medische urgentie bij de gemeente. Vanaf 1 januari 2017 wordt 
door de corporaties niet langer gewerkt met een externe urgentiecommissie; de commissie 
wordt gevormd door een aantal medewerkers van de beide Almelose corporaties.  
 
De Urgentiecommissie Woonburo Almelo heeft in 2017 46 aanvragen ontvangen, waarvan er 
14 in behandeling zijn genomen. De overige aanvragen waren onvolledig en/of niet 
ontvankelijk. Van de 14 aanvragen zijn in 10 gevallen urgentieverklaringen afgegeven.  
 
Statushouders 
De taakstelling voor de gemeente Almelo bedroeg in 2017 97 personen (in 2016: 183 
personen). De meeste statushouders vinden buiten Beter Wonen en Sint Joseph om 
huisvesting in Almelo. Sint Joseph heeft op verzoek van de Gemeente Almelo in 2017 twee 
statushouders aan woonruimte geholpen.  
De taakstelling voor de tweede helft van 2017 is lager dan die voor de eerste helft, namelijk 1e 
helft 55, 2e helft 42. Dat komt doordat er in de eerste helft van 2017 minder vergunningen 
door de IND zijn afgegeven dan eerder verwacht. Dit is onder meer het gevolg van de lagere 
asielinstroom en de veranderde samenstelling ervan; er komen minder asielzoekers naar 
Nederland en bovendien is er voor een deel sprake van minder kansrijke asielverzoeken. Dit 
leidt tot een afname in de behoefte aan huisvesting.  
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Ouderenhuisvesting 
Grootschalige renovatie staat gepland voor complex de Klokkenbelt. We verwijzen u hier 
verder naar de toelichting op bladzijde 52 over dit complex. 
 
Ook is er aandacht geweest voor Bornerbroek. De aanleiding was dat zorgorganisatie TMZ 
enkele jaren geleden de huurovereenkomst van de Theresiahof in Bornerbroek wilde 
opzeggen, met als mogelijk gevolg het verdwijnen van het enige verzorgingstehuis van het 
dorp, terwijl er in de dorpsvisie juist wordt gepleit voor een versterking van de positie van 
Theresiahof. Sint Joseph en TMZ zijn sindsdien in gesprek over mogelijkheden om toch de 
groep senioren met een zorgbehoefte te kunnen blijven huisvesten in Bornerbroek. We zijn 
inmiddels zover dat er zicht is op een nieuwe huurovereenkomst voor een minimale periode 
van tien jaar. De gesprekken worden in 2018 vervolgd.  
 

Inventarisatie levensloopbestendige woningen 
Uit de eerste inventarisatie op het niveau van wooncomplexen blijkt dat Sint Joseph 2305 
nultredenwoningen heeft (ofwel 46% van het totaal aantal DAEB-woningen). Het rapport is in 
december 2016 afgerond en aan de gemeente Almelo verzonden. Verdere verfijning op het 
niveau van de individuele woning stond gepland voor 2017. Deze is echter niet uitgevoerd en 
zal in 2018 alsnog worden opgepakt. 
 
Woongesprekken met senioren 
In 2016 zijn door medewerkers van Sint Joseph diverse gesprekken gevoerd met oudere 
bewoners. In het verlengde daarvan hebben er in het najaar van 2017 opnieuw gesprekken 
met senioren (65+ers) en bewonerscommissies (van de complexen Buurstede, Catharinahof, 
De Greven) plaatsgevonden. Een stagiaire is namens Sint Joseph in gesprek gegaan over de 
kwaliteit van de huidige dienstverlening en de wensen ten aanzien van dienstverlening voor 
de toekomst. De uitkomsten hiervan worden in het eerste kwartaal van 2018 bekend en 
vormen input voor innovatie binnen de eigen organisatie.  
 
Woningzoekenden 
Woningzoekenden kunnen zich digitaal inschrijven en reageren op het beschikbare 
woningaanbod in Almelo. Dat aanbod wordt dagelijks om 19.00 uur op de site van het 
Woonburo gepubliceerd. Geïnteresseerden moeten binnen vier werkdagen hun belangstelling 
kenbaar maken, waarna de volgorde van kandidaten wordt vastgelegd. De volgorde wordt in 
principe bepaald door de passendheid, d.w.z. wachttijd, een inkomen dat passend is bij de 
huurprijs en eventueel gezinsgrootte en leeftijd. Woningen kunnen ook gelabeld worden voor 
urgenties. Urgentiehouders hebben bij deze woningen voorrang, mits het inkomen passend is. 
Een beperkt aantal woningen wordt aangeboden via het principe ‘direct te huur’. Ook deze 
woningen worden gepubliceerd via het Woonburo. Hierbij geldt dat de woning in principe 
wordt aangeboden aan degene die het eerst reageert. Vanzelfsprekend vindt een aanbieding 
alleen plaats indien wordt voldaan aan de passendheidseisen, indien die van toepassing zijn. 
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Per 31 december 2017 stonden 4934 (2016: 4660) huishoudens ingeschreven als 
woningzoekende. Dat is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. De totale 
inschrijfduur van alle woningzoekenden die in 2017 een woning huurden via Beter Wonen en 
Sint Joseph, bedroeg 21,9 maanden (2016: 21,6 maanden). Veel woningzoekenden laten zich 
inschrijven voor een woning terwijl er nog geen sprake is van een actuele verhuiswens. De 
daadwerkelijke wachttijd is daarom in veel gevallen minder dan de inschrijfduur. Dit geldt 
vooral voor doorstromers. In de gezamenlijke woningmarktrapportage 2017 schenken we 
meer aandacht aan de slagingskans voor woningzoekenden.  
 
Leegstand 
Op 31 december 2017 stonden 15 woningen leeg, die voor de reguliere verhuur bestemd zijn 
(2016: 22/ 2015: 38). Het geschoonde leegstandspercentage bedroeg daarmee 0,3 % (2016: 
0,4%/ 2015: 0,7%) en is voornamelijk frictieleegstand. De leegstand betreft 12 DAEB en 3 niet-
DAEB woningen. 
De leegstand in bedrijfsruimtes is teruggelopen ten opzichte van voorgaande jaren. Aan het 
eind van het jaar stond 13% van het aantal bedrijfsruimtes leeg (2016: 21%/ 2015: 18%).  
 
Uitzettingen 
In het jaar 2017 zijn er 10 woningen en 1 bedrijfspand ontruimd (2016: 15 woningen en 2 
garages). Alle ontruimingen vonden plaats op basis van een huurachterstand (in 2016 nog 2 
ontruimingen wegens overlast).  
 
Huisuitzetting wordt door Sint Joseph als laatste middel ingezet vanwege de grote impact 
ervan op het betreffende huishouden. Er wordt dan ook veel tijd en energie gestoken in het 
eerder oplossen van het (betalings-)probleem bij de huurder. Zo zijn alle uitzettingen al 
geruime tijd bij ons in beeld en is er al veel actie ondernomen om de huurders te helpen met 
de financiën. Het is ons beleid om huisuitzettingen bij gezinnen met kleine kinderen te 
vermijden. Aan deze categorie wordt nog meer tijd en aandacht gespendeerd, samen met 
verschillende instanties en de gemeente Almelo. Soms rest ons geen andere mogelijkheid en 
moeten wij overgegaan tot uitzetting. In 2017 heeft Sint Joseph één gezin uitgezet met 
minderjarige kinderen. Rondom deze ontruiming is in samenwerking met de Gemeente Almelo 
begeleiding aangeboden. Op de dag van de ontruiming verbleven de kinderen bij 
familieleden. 
 
Het aantal huuropzeggingen naar aanleiding van hennepteelt is in 2017 fors gestegen. In 
totaal is er in 8 woningen hennepteelt aangetroffen. Overeenkomstig artikel 6.4 (Opiumwet) 
van het Huurreglement woonruimte zeggen wij in geval van hennepteelt de huur van de 
woning op. Om de gang naar de rechter te voorkomen, nodigen wij de huurders uit om de 
huur van de woning zelf op te zeggen. Dit om de hoge kosten die een rechtszaak met zich 
meebrengt te voorkomen. In 7 gevallen heeft de huurder zelf opgezegd, 1 geval is doorgezet 
naar de gerechtsdeurwaarder omdat de huurder niet meer traceerbaar was. In dit geval was 
dus sprake van ontruiming. 
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Afwijkend woongedrag / sociale problematiek 
Sint Joseph probeert huurders een rustige leefomgeving en prettig woonklimaat te bieden. 
Dat lukt niet altijd. Mensen ervaren soms overlast van anderen. Bij meldingen hierover laten 
we de melder en veroorzaker in eerste instantie met elkaar in gesprek gaan. Indien dat niet het 
gewenste resultaat oplevert, gaan we over tot verdergaande maatregelen. Ook verwijzen we 
als corporatie steeds vaker door naar Buurtbemiddeling Almelo (sinds oktober 2016 actief en 
mede gefinancierd door Sint Joseph). Buurtbemiddeling ondersteunt buurtbewoners die in 
conflict zijn met elkaar of dreigen te raken. Bemiddelaars gaan met de bewoners in gesprek om 
tot een oplossing te komen. 
 
In 2017 heeft het team Maatschappelijk Beheer 191 overlastsituaties geregistreerd (2016: 181). 
Het merendeel had betrekking op geluidsoverlast en afwijkend woongedrag. Het team 
Maatschappelijk Beheer werkt intensief samen met andere partijen bij de aanpak van deze 
problematiek. Wanneer de indruk bestaat dat er sprake is van complexere problematiek (zoals 
vervuiling, vereenzaming, dreigende huisuitzetting of overlast) verwijzen zij door naar sociale 
wijkteams, wijkcoaches of Bemoeizorg. In 2017 heeft het team Maatschappelijk Beheer 20 
(2016: 25) keer deelgenomen aan een individueel multidisciplinair overleg (MDO) of 
Instellingenoverleg (op initiatief van één organisatie). Huisvesting is vaak een cruciale 
voorwaarde voor het stabiel functioneren, vandaar de frequente aanwezigheid. Ook initieert 
het team soms zelf een MDO.  
 
Bijzondere doelgroepen 
Een nieuwe doelgroep is die van de licht verstandelijk beperkten. Voorheen verbleven 
personen uit deze doelgroep veelal in intramurale voorzieningen onder de Wet Langdurige 
Zorg. Als gevolg van decentralisatie en extramuralisering in de zorg, dient de vraag naar 
zelfstandige woonruimte van deze personen zich aan. Om huisvesting in de eigen 
woonomgeving voor deze doelgroep te waarborgen, maakt Sint Joseph concrete afspraken 
met zorgverlenende instanties, zoals RIBW, Aveleijn, JP van den Bent Stichting en Interakt 
Contour. Steeds vaker gebruikt het team Maatschappelijk Beheer een 3-partijenconvenant, om 
ervoor te zorgen dat de huurder ambulante begeleiding en ondersteuning blijft aanvaarden. 
Evaluatiemomenten zijn hierin een vast onderdeel, waarin samen met de huurder en de 
betrokken instantie wordt gekeken naar de gemaakte afspraken en de bewoning.  
 
Het experiment ‘Weer thuis in de wijk’ heeft betrekking op de uitstroom van intramuraal en 
beschermd wonen (Platform 31). Sint Joseph neemt deel aan de pilot. De pilot laat zien dat er 
een samenwerkingsvraagstuk ligt tussen de gemeente, de woningcorporatie en de 
zorgaanbieder. Het gezamenlijke doel is zorgdragen voor succesvolle uitstroom. De uitstroom 
van cliënten van Humanitas, vaak in samenhang met het Nieuwe Kansbeleid, begint ook zijn 
vruchten af te werpen. Sint Joseph heeft in 2017 zes dossiers ter uitvoering ontvangen. Twee 
daarvan zijn nog in behandeling en vier personen zijn inmiddels gehuisvest, waarbij gebruik is 
gemaakt van een 3-partijenovereenkomst. Daarnaast nemen we samen met de gemeente en 
zorgaanbieders deel aan de ‘Maatwerkclub’, om huishoudens waar interventie nodig is te 
helpen en waar mogelijk te ondersteunen.  
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Dak- en thuislozen 
In de prestatieovereenkomst met de gemeente Almelo hebben we vastgelegd dat we onze 
verantwoordelijkheid in de maatschappelijke keten nemen bij een feitelijke woningontruiming 
en ons verbonden voelen aan het motto ‘niemand hoeft op straat te slapen’. We proberen dan 
ook het aantal uitzettingen zo laag mogelijk te houden. Zie hiervoor de paragraaf 
‘Uitzettingen’. 
In het kader van het project ‘Housing First’ heeft Sint Joseph in 2017 één woning beschikbaar 
gesteld. Bij dit project worden mensen met een langdurig verleden zonder vaste woon- of 
verblijfplaats gehuisvest. Humanitas zorgt hierbij voor de niet-vrijblijvende (bijna) dagelijkse 
begeleiding.  
 
Huurdersadviesraad 
Sint Joseph hecht veel waarde aan huurdersparticipatie. De afgelopen jaren hebben in het 
teken gestaan van verdere ontwikkeling van onze huurdersparticipatie en de samenwerking 
met de HAR. Deze samenwerking verloopt goed en er is sprake van betrokkenheid en 
openheid naar elkaar toe. Ook in 2017 is er regelmatig (in)formeel contact geweest tussen de 
HAR-leden en diverse medewerkers van Sint Joseph. Daarnaast vond er vijf keer formeel 
overleg plaats tussen de HAR en de bestuurder. Daarbij zijn diverse onderwerpen aan bod 
gekomen, zoals: 
- Bedrijfsplan 2018 
- duurzaamheid en betaalbaarheid 
- asbestbeleid 
- het bod 
- prestatieafspraken 
- sociale urgenties 
- het huurbeleid 
- de huurverhoging 2017 
- de portefeuillestrategie 
 
De basis voor het overleg tussen HAR en Sint Joseph is de participatieovereenkomst. Naast het 
overleg met Sint Joseph onderhoudt de HAR een relevant netwerk met partijen als de 
Woonbond, de Seniorenraad Almelo en de SHBW. Communicatie met de eigen achterban (o.a. 
bewonerscommissies) gebeurt tijdens de jaarvergadering en door middel van de publicatie 
van de periodieke nieuwsbrief. Om de HAR optimaal te laten functioneren, is in 2017 een 
secretarieel ondersteuner aangesteld. 
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Bewonerscommissies 
In veel appartementencomplexen zijn bewonerscommissies actief. Deze commissies 
behartigen de belangen van bewoners en organiseren daarnaast activiteiten. Aan het eind van 
2017 waren 21 bewonerscommissies actief (2016: 24). Iedere bewonerscommissie heeft een 
eigen accountmanager binnen Sint Joseph die het contact onderhoudt. De meest 
voorkomende gespreksonderwerpen in 2017 waren servicekosten, schoonmaak, onderhoud, 
tuinonderhoud, veiligheid, aanpassingen in en aan het complex, leefbaarheid en verkeers- en 
parkeerproblematiek. De accountmanagers hebben jaarlijks de beschikking over een beperkt 
budget ten behoeve van zowel sociale als fysieke zaken in het betreffende complex. De lijnen 
tussen accountmanager en commissie zijn kort. Overleg vindt vaak telefonisch of per e-mail 
plaats. Minstens één maal per jaar heeft er een vergadering plaats waarbij ook de 
accountmanager en de wijkbeheerder aanwezig zijn. 
 
4.4. Klachten 
 
Klachten dienstverlening 
Sint Joseph hecht grote waarde aan tevreden klanten. Klachten over dienstverlening worden 
dan ook serieus genomen en er wordt geprobeerd deze snel en adequaat te verhelpen. 
Klachten over de dienstverlening worden geregistreerd en opgenomen in de periodieke 
rapportage. Ze worden bij de behandeling van deze rapportage door het bestuur met de raad 
van toezicht besproken. In 2017 zijn 71 klachten binnengekomen over de dienstverlening door 
Sint Joseph (2016: 48). De aard van de klachten liep sterk uiteen. Zie de tabel hieronder. Alle 
klachten worden nauwgezet in behandeling genomen en waar mogelijk wordt naar een 
passende oplossing gezocht. Daar waar dat niet mogelijk is, proberen we in ieder geval ons 
handelen of beleid zo helder mogelijk uit te leggen. Verder wordt bij iedere klacht de vraag 
gesteld of we onze dienstverlening of beleid kunnen verbeteren. 
  

Aard van de klacht  Aantal 

 

Aantal  

  2017 2016 
    Technische problemen  20 15 

Schoonmaak, glasbewassing en woonomgeving  11 14 

Woningoplevering, -toewijzing, onderhoudsstaat, huurprijs en servicekosten  21 9 

Communicatie  17 9 

Uitspraak urgentiecommissie (afwijzing urgentieaanvraag Woonburo Almelo)  2 1 

  71 48 

    
    

 
Regionale klachtencommissie 
Sinds enkele jaren is Sint Joseph aangesloten bij de klachtencommissie woningcorporaties 
Twente e.o. Aan deze klachtencommissie nemen bijna alle corporaties uit Twente deel. Bij deze 
commissie kunnen huurders een klacht over de dienstverlening van de corporatie indienen.  
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Voorwaarde is dat de klacht reeds bij de corporatie bekend is en in behandeling is geweest. De 
behandeling van de klacht kan schriftelijk plaatsvinden, maar ook op een zitting in het bijzijn 
van beide partijen. De klachtencommissie bestaat uit twee onafhankelijke leden en een lid 
aangewezen door de huurdersvertegenwoordiging van de desbetreffende corporatie. Er zijn in 
2017 geen klachten bij de Regionale Klachtencommissie Woningcorporaties over Sint Joseph 
Almelo ingediend. De commissie heeft ook geen uitspraken gedaan. 
 
Huurcommissie 
In 2017 zijn er geen bezwaren tegen de huurverhoging ingediend bij de huurcommissie. Door 
één huurder is een verzoek ingediend bij de huurcommissie om huurverlaging na 
woningverbetering. Conform de uitspraak hebben wij de huurprijs met terugwerkende kracht 
verlaagd. Twee zaken van 2016 zijn afgehandeld in 2017 (tijdelijke huurverlaging na uitspraak). 
Na de door ons uitgevoerde werkzaamheden bij een van de huurders werd de huurprijs (die na 
een tijdelijke huurverlaging weer was aangepast) niet voldaan. Wij hebben daarom een 
verzoekschrift ingediend bij de huurcommissie. Deze zaak is nog in behandeling.  
 
4.5. Huur 
 
Huurbeleid 
In het huidige huurbeleid staan de volgende uitgangspunten centraal: betaalbaarheid nu, 
zekerheid voor de huurder en betaalbaarheid straks. Sint Joseph zorgt er met het huurbeleid 
voor dat er nu en in de toekomst voldoende woningen voor de doelgroep bereikbaar blijven.  
 
Huurverhoging 
De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2017 was 1,07% (2016: 0,88% en 2015: 2,0 %). Om de 
huurprijsverschillen tussen huurders met een korte en lange woonduur te nivelleren, is voor 
2017  gebruik gemaakt van onderstaande differentiatie:  
- Huurverhoging van 2,5% voor woningen met huidige huur van maximaal 80% van de 

streefhuur;  
- Huurverhoging van 1,5% voor woningen met huidige huur tussen 80 - 95% van de 

streefhuur; 
- Huurverhoging van 0,0% voor woningen met huidige huur van minimaal 95% van de 

streefhuur. 
 
In 2017 heeft de huurverhoging plaatsgevonden op basis van de huursombenadering. Volgens 
deze methodiek wordt de huurverhoging in een jaar bepaald door de reguliere huurverhoging 
en de harmonisatieverhoging op te tellen. De huurverhoging als gevolg van harmonisatie 
kwam uit op 0,67%. De totale huursomverhoging  in 2017 komt daarmee op 1,74%. De 
maximale huursomverhoging voor 2017 is echter vastgesteld op gemiddeld 1,3% (inflatie + 
1%). De overschrijding zal in de huurverhoging van 2018 worden gecompenseerd. 
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Servicekosten 
In het laatste kwartaal van 2016 heeft Sint Joseph de servicekosten opnieuw ingevoerd. Op dat 
moment hebben huurders zelf invloed gekregen op de dienstverlening in hun woongebouw 
die onder meer bestaat uit het schoonmaken van de algemene ruimten, het tuinonderhoud, de 
huismeesterkosten en nutsvoorzieningen. Het besluit om de servicekosten opnieuw in 
rekening te brengen, is genomen met instemming van de HAR van Sint Joseph. 
 
In 2017 zijn de servicekosten conform afspraak geïnd, waarbij nog een kortingsregeling van 
66% van toepassing was. Per 2018 wordt de korting verlaagd naar 33% en per 2019 vervalt de 
ingroeiregeling. Dan is er geen sprake meer van korting. Dit resulteert in een jaarlijkse 
opbrengst van in totaal € 480.278,- per 2019.  
 
Huurbetaling 
Het beleid van Sint Joseph Almelo is snel en adequaat te reageren bij een 
betalingsachterstand. Naast ons regulier incassoproces maken wij in 2017 veelvuldig gebruik 
van huisbezoeken. Hierbij gaat een medewerker van het team Huurincasso bij de huurder 
langs om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing voor de betalingsachterstand. In 2017 zijn 
de medewerkers 467 keer bij iemand aan de deur geweest. Dit heeft in 197 gevallen tot een 
gesprek geleid. 
 
Naast onze eigen inspanningen werken we samen met andere organisaties. In 2017 zijn de 
contacten met Stadsbank Oost-Nederland, bemoeizorg, wijkcoaches en het meldpunt 
huurschuld aangehaald. Het  gevolg hiervan is dat huurders met schulden eerder kunnen 
worden geholpen door desbetreffende instantie(s). We proberen er samen voor te zorgen dat 
de huurder weer grip krijgt op zijn financiële situatie. De resultaten van de nieuwe werkwijze 
zijn positief. Het aantal ontruimingen is met 33% afgenomen. De achterstand op 31 december 
2017 bij de woningen is afgenomen naar 0,71% (2016: 0,78%). 
 
Herstructurering 
Er was geen sprake van herstructurering in 2017.  
 
Leefbaarheid en wijkbeheer 
Onze wijkbeheerders houden zich intensief bezig met het verbeteren van leefbaarheid in 
wijken. Ze onderhouden contacten met bewoners en professionals in de wijk. Daarbij nemen 
ze deel aan diverse overlegsituaties zoals het wijkfunctionarissenoverleg en bijeenkomsten 
met bewonerscommissies. 
Het werken aan leefbare wijken blijft een kerntaak van de wijkbeheerders. Bewoners worden 
door hen aangesproken wanneer het onderhoud van tuin of portiek te wensen overlaat. 
Wanneer dat geen effect sorteert, worden brieven verzonden tot in het uiterste geval de 
rechter kan worden ingeschakeld. In 2017 hoefde geen rechter ingeschakeld te worden. De 
wijkbeheerders bemiddelen daarnaast bij overlastsituaties of verwijzen door naar 
professionals. 
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De casussen m.b.t overlast worden wekelijks besproken met het team Maatschappelijk Beheer 
en hebben betrekking op geluidsoverlast, huiselijk geweld, verwarde bewoners, stank en fout 
parkeren van fietsen en auto’s. 
 
In maart 2017 zijn de wijkbeheerders begonnen met het opleveren van woningen en het 
tekenen van huurcontracten. Op dat moment worden de woon- en leefregels in het 
desbetreffende complex besproken. Dit heeft erin geresulteerd dat beduidend minder (in 
totaal 3) bewoners nadien alsnog aangesproken zijn op de eerder genoemde besproken woon- 
en leefregels.  
 
Vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij. Ze zijn ook voor Sint Joseph van 
belang. Vrijwillige inzet zien we terug in de vorm van het lidmaatschap van een 
bewonerscommissie of huurdersadviesraad. Er zijn daarnaast veel vrijwilligers in beheer die 
zich inzetten voor allerhande praktische zaken in de complexen. Hierbij moet worden gedacht 
aan het controleren en vervangen van verlichting in algemene ruimtes, het sneeuw- en ijsvrij 
maken en houden van entrees, het opruimen van zwerfvuil rondom complexen, het uitvoeren 
van lichte werkzaamheden in het groen en het verzamelen van oud papier. Voor de 
wijkbeheerders zijn de vrijwilligers in beheer vaak het eerste aanspreekpunt in een complex. 
Per eind 2017 zijn er 34 vrijwilligers in beheer actief die zich inzetten voor het eigen 
wooncomplex en de woonomgeving.  
 
We waarderen de inzet van alle vrijwilligers bijzonder en organiseren daarom jaarlijks een 
bijeenkomst waar ze elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje. In 
2017 hielden wij onze vrijwilligersdag in het Heracles Stadion. Alle 153 vrijwilligers (2016: 159) 
zijn uitgenodigd en ruim 100 vrijwilligers hebben zich daadwerkelijk aangemeld. 
 
Kwaliteitsborging 
De afgelopen jaren kende Sint Joseph een tweetal pijlers waarop het kwaliteitsbeleid rustte. 
Het ISO 9001-systeem en het KWH-Huurlabel. 
In 2017 zijn alle werkprocessen binnen Sint Joseph geïnventariseerd en gekoppeld aan 
afdelingen en teams. Ook is er een start gemaakt met het operationeel risicomanagement. 
Daarvoor is een format opgesteld in lijn met het format voor strategisch risicomanagement. 
Tevens heeft er een eerste inventarisatie van risico’s binnen de afdelingen plaatsgevonden. De 
komende jaren worden de procesbeschrijvingen en het operationeel risicomanagement verder 
ontwikkeld. 
Sint Joseph was geheel 2017 gecertificeerd voor ISO 9001:2007. In het veranderplan voor de 
nieuwe organisatie is vastgelegd dat Sint Joseph stopt met ISO. De argumenten daarvoor 
hadden te maken met de nadelen van de inmiddels verouderde methode ISO 9001: 2007. De 
nieuwe methode ISO 9001:2015 ondervangt veel van deze nadelen. Sint Joseph heeft besloten 
om het besluit om te stoppen met ISO te heroverwegen. 
Eind 2017 heeft een extern bureau onderzocht welke stappen Sint Joseph nodig heeft om te 
voldoen aan ISO 9001:2015. Het rapport van deze nulmeting wordt begin 2018 opgeleverd, 
waarna Sint Joseph zal besluiten of ISO wordt gecontinueerd of niet. 
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Het KWH-Huurlabel gaat over klanttevredenheid. Sint Joseph laat een aantal onderdelen 
meten. In verband met de transitie van de organisatie heeft Sint Joseph de norm tijdelijk 
bijgesteld naar 7,0. In 2017 zijn de volgende cijfers behaald: Contact: 7,6 – Woning zoeken: 7,4 
– Nieuwe woning: 7,4 – Huur opzeggen: 7,5 – Reparaties: 8,0 (2016 respectievelijk: 8,3, 7,4, 7,5, 
7,5, en 7,9). 
 
Maatschappelijk beheer 
Met goedkeuring van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) eind 2015 zijn drie panden 
van Sint Joseph in gebruik door maatschappelijke organisaties. Het betreft hier: 
 
De voormalige Egbertuskerk. 

Dit pand is incourant. Sint Joseph blijft zoeken naar ontwikkel mogelijkheden. Onderwijl is het 
pand in gebruik gegeven aan de Voedselbank Almelo, die het gebruikt als opslagruimte voor 
goederen en uitgiftepunt van de wekelijkse voedselpakketten. Wekelijks worden hier rond de 
200 pakketten samengesteld en uitgegeven. Een substantieel deel van de ontvangers hiervan 
betreft huurders van de Almelose corporaties. 

 

De Ruinck 

Het voormalige kantoorpand van textielfabrikant Hedeman in het Sluitersveld is gerenoveerd 
en in gebruik gegeven aan de maatschappelijke instelling de Nieuwe Organisatie. Als 
tegenprestatie zet de Nieuwe Organisatie extra in op de begeleiding van kinderen en jongeren 
in het betreffende gebied en worden activiteiten voor deze groep ontwikkeld. 
 

Wijkcentrum Arendsboerweg 

In de afgelopen jaren is het jeugd- en wijkcentrum in gebruik gegeven aan het bestuur. In 
2017 heeft Sint Joseph het bestuur laten weten voornemens te zijn om deze constructie per 1 
juli 2019 te beëindigen. In 2018 wordt hierover verder gepraat met het bestuur.  

 

Sponsoring 
Met de inwerkingtreding van de Woningwet per 1 juli 2015 is ook de ruimte voor sponsoring 
van maatschappelijke activiteiten door corporaties zeer beperkt. Sint Joseph heeft eind 2015 
besloten tot het stopzetten van alle sponsoring. In 2017 heeft Sint Joseph daarom geen enkel 
verzoek tot sponsoring ingewilligd. 
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5. Productie en Proces 
 
 
5.1. Omvang bezit 
Op 31 december 2017 heeft Sint Joseph 5.220 woningen in eigendom. Dat zijn er 66 minder 
dan een jaar eerder. Een groot deel van de vermindering werd veroorzaakt door de verkoop 
van woningen, deels aan particulieren en deels aan aannemers. Daarnaast zijn er géén 
nieuwbouwwoningen gerealiseerd. 
 

Omschrijving  2017 2016 2015 2014 
  Aantal Aantal Aantal Aantal 
      
Omvang bezit op 1 januari  5.286 5.333 5.409 5.487 
      
Mutaties boekjaar      
Nieuwbouw 

 

 – 38 – – 
Aankoop woning  – 1 – – 
Wijziging van koop naar huur  – 0 – – 
Wijziging van woning naar bedrijfspand  – -2 – – 
Sloop  – 0 – -6 
Verkoop aan aannemer in verband met herstructurering  – -32 -32 -6 
Verkoop aan toegelaten instelling  – 0 – -18 
Verkoop aan particulieren 

 

 -19 -52 -44 -48 
Verkoop Botterhof  -47 – – – 
  

    

  -66 -47 -76 -78 
  

    

Omvang bezit op 31 december  5.220 5.286 5.333 5.409 
  

    

      
 
Het overgrote deel van het bezit van Sint Joseph is ondergebracht in de toegelaten instelling. 
Het bezit in de verbindingen wordt afgebouwd. De verdeling van het bezit over de 
rechtspersonen is per 31 december 2017 als volgt: 
 

Omschrijving  2017 2016 2015 2014 
  Aantal Aantal Aantal Aantal 

      
Toegelaten instelling  5.205 5.271 5.268 5.342 
V.O.F.’s  0 0 47 47 
B.V.’s  15 15 18 20 
  

    

Totaal  5.220 5.286 5.333 5.409 
  

    

      
 

De activiteiten van Sint Joseph vinden nagenoeg geheel plaats in de gemeente Almelo. 
Daarnaast is sprake van activiteiten in de gemeenten Dinkelland en Wierden. 
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De verdeling van het bezit over de verschillende gemeenten ziet er per 31 december 2017 als 
volgt uit: 

Gemeente  2017 2016 2015 2014 
  Aantal Aantal Aantal Aantal 

      
Almelo  5.169 5.188 5.273 5.349 
Dinkelland  43 43 5 5 
Wierden  8 55 55 55 
  

    

Totaal  5.220 5.286 5.333 5.409 
  

    

      
 

In het navolgende overzicht is de samenstelling van het bezit naar type woning weergegeven. 

Type woning 2017 2017 2016 2015 2014 
 Aantal % % % % 

      
Eengezinswoningen  1.805 34,6 34,4 35,6 36,5 
Boven-benedenwoningen 715 13.7 13,5 13.4 13,2 
Etagewoningen 1.176 22,5 

 

22,3 22,1 21,7 
Appartementen 968 18.5 

 

18,7 18,5 18,3 
Zorgwoningen 265 5.1 5,0 5,0 5,4 
 

     

Subtotaal 4.929 94.4 93,9 94,6 95,1 
Onzelfstandige woningen 291 5,6 6,1 5,4 4,9 
 

     

Totaal woningen 5.220 100,0 100,0 100,0 100,0 
Woonwagen 1 0 0 0,0 0,0 
 

     

Totaal bezit 5.221 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

     

      
 

De samenstelling op basis van huurprijsklasse ziet er als volgt uit: 

Huurprijsklasse 2017 2017 2016 2015 2014 
 Aantal % % % % 

      
Goedkoop ( ≤ € 414,02) 940 18,0 18,0 18,9 19,0 
Betaalbaar (€ 414,02 – ≤ € 635,05) 3.247 62,2 61,3 60,6 61,0 
Bereikbaar (€ 635,05 – ≤ € 710,68) 466 8,9 9,1 9,7 11,0 
Duur vanaf huurtoeslaggrens (> € 710,68) 276 5,3 5,5 5,3 4,0 
Niet zelfstandig 291 5,6 6,1 5,4 5,0  

 
     

Totaal 5.220 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

     

      
 
 
 



 

52 

Zorgvastgoed 
Een van de taken van corporaties is het huisvesten van ouderen en mensen die aangewezen 
zijn op zorg. Corporaties en ook Sint Joseph bezitten dan ook veelal woningen die hierin 
voorzien, zoals aanleunwoningen en zorgcomplexen. De regelgeving op dit terrein verandert 
in een snel tempo. Wonen en zorg is momenteel gescheiden, waardoor de dreiging van 
leegstand reëel wordt. 
Het bewonersbestand van Sint Joseph vergrijst. Circa 40% van onze bewoners is ouder dan 65 
jaar en we hebben diverse complexen die specifiek bedoeld zijn voor ouderen of mensen die 
aangewezen zijn op zorg. Meerdere complexen waar nu nog intramurale zorg wordt verleend, 
lopen een verhoogd risico op verhuurbaarheidsproblemen door de introductie van het 
scheiden van wonen en zorg. Ook in 2017 is geanticipeerd op deze ontwikkelingen. 
 
Theresiahof Bornerbroek 
In de Theresiahof heeft Sint Joseph 26 woonzorgwoningen, nu nog hoofdzakelijk intramuraal 
in de zorgzwaarte ZZP-4, die collectief verhuurd zijn aan TMZ. Door de wet scheiden 
wonen/zorg is een transformatie van cliënten voorzien van intramuraal naar extramuraal. Dat 
betekent dat de woningen dan gehuurd worden door de bewoners zelf, direct van Sint Joseph 
of via intermediaire verhuur van TMZ. In 2017 zijn de voorbereidingen en onderzoeken voor 
een goede toekomstige invulling van dit complex voortgezet.  
De gezamenlijke activiteiten van Sint Joseph en TMZ in 2017 betroffen op hoofdlijnen: 
- Inventarisatie huidige en toekomstige brandwerende voorzieningen van het woonzorg 

complex in samenwerking met en ter goedkeuring van de brandweer in Almelo; 

- Opstellen van een programma van eisen door Sint Joseph en TMZ voor de 
woonvoorzieningen en de eerstelijns zorgvoorzieningen, waaronder huisartsen, fysio, 
apotheek, thuiszorgdiensten; 

- Opstellen van een globale kostenraming voor het PVE; 

- Uitwerken van diverse huisvestingsopties voor wat betreft 
kosten/opbrengsten/rendement/risico/waardeontwikkeling voor Sint Joseph en TMZ; 

- Op basis van de huisvestingsopties is eind 2017 intern bij TMZ een besluit genomen over 
een haalbare “business case”; 

- De voorkeur van TMZ gaat uit naar een woonzorg complex met deels extramurale cliënten 
en deels intramurale cliënten. Dit betekent dat in de toekomst bewoners uit Bornerbroek en 
omliggende plaatsen met een zware zorgvraag ook in hun “eigen” leefomgeving kunnen 
blijven; 

- Sint Joseph zal in het voorkeursmodel van TMZ het complex verhuren aan TMZ voor een 
periode van minimaal 10 jaar. TMZ op haar beurt zal via intermediaire verhuur gaan 
verhuren en toewijzen aan de individuele bewoners; 

- Het voorkeursmodel van TMZ zal in 2018 verder worden uitgewerkt door TMZ en Sint 
Joseph. Dit betekent eerst uitwerken en de huurovereenkomst en 
samenwerkingsovereenkomst voor akkoord ondertekenen tussen partijen; 

- De oplevering van de werkzaamheden en ingang van de nieuwe huurovereenkomst van 10 
jaar is gepland voor midden/eind 2019. 
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Klokkenbelt Almelo 

In 2017 is verder gewerkt aan de toekomstplannen voor het voormalige verpleeg- en 
verzorgingshuis ‘de Klokkenbelt’. 
De activiteiten van Sint Joseph in 2017 betroffen op hoofdlijnen: 
- Volledig inventariseren en digitaliseren van het bestaande complex, bouwkundig en qua 

elektrische en werktuigbouwkundige installaties; 
- Het vertalen van het programma van eisen van alle betrokken partijen naar een definitief 

ontwerp; 
- Het inventariseren, begroten en uitwerken van zaken voor achterstallig onderhoud en 

asbestsanering; 
- Het uitwerken van het definitief ontwerp van zes deelprojecten naar bestek en tekeningen; 
- Het uitwerken van de bestektekeningen naar uitvoeringstekeningen voor aanbesteding; 
- Het onderhands aanbesteden met voorafgaande selectie van het project met verklaring van 

afstand. De aanbesteding heeft geleid tot overschrijding van het taakstellend budget van 
Sint Joseph; 

- Het analyseren van het aanbestedingsresultaat samen met een extern adviesbureau en 
verder uitwerken naar een haalbaar project; 

- De gunning van het project en start werkzaamheden zijn naar verwachting juni 2018; 
- De oplevering van het project is uiterlijk tweede kwartaal 2019. 
 

Totale zorgvastgoed 

Het zorgvastgoed van Sint Joseph maakt, in aantallen verhuureenheden, procentueel ruim 6% 
uit van de totale vastgoedportefeuille (exclusief de Klokkenbelt). De huurinkomsten uit 
collectieve contracten met zorgorganisaties bedroegen in 2017 circa 10% van de totale 
huurinkomsten. Bij zorgvastgoed worden collectieve contracten afgesloten voor langjarige 
periodes, waarbij het leegstandsrisico zoveel mogelijk wordt afgedekt. Voor zover het in onze 
macht ligt, hebben we adequaat ingespeeld op de nieuwe zorgontwikkelingen en zijn de 
daaraan verbonden risico’s, na fysieke uitvoering van de strategie, beheersbaar geworden. 

 

Opgeleverde nieuwbouw 
In 2017 zijn geen nieuwbouw projecten opgeleverd.  
 

Groot onderhoudsprojecten 
Het groot onderhoud aan woonzorgcentrum Buurstede is in 2016 uitgevoerd. Gevels en daken 
zijn verbeterd, inbouwelementen zijn deels vervangen, er zijn extra liften aangebracht ter 
verbetering van de ontsluiting en parkeervoorzieningen zijn uitgebreid. 
In 2017 is in dit complex ook nog de brandveiligheid aangepakt en zijn dak overstekken 
aangebracht. Voor de inrichting van de openbare ruimten in het complex is in 2017 gestart 
met de planvorming en wordt de uitvoering in 2018 verwacht.  
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5.2. Projecten in voorbereiding / uitvoering in de gemeente Almelo 
 
Zorgvastgoed 
In 2017 heeft de voorbereiding plaatsgevonden van een aantal toekomstige transitieprojecten 
in het zorgvastgoed. De projecten Klokkenbelt en Theresiahof Bornerbroek staan reeds 
beschreven onder paragraaf ‘Zorgvastgoed’. 
 
De Sint Josephbuurt 
In 2016 is de voorbereiding/ontwikkeling van de resterende grondgebonden woningen in de 
Sint Josephbuurt opnieuw opgestart. In de 2e helft van 2017 is gestart met de uitvoering. De 
resterende woningen worden in één fase gerealiseerd.  
Het gaat hier om 8 huurwoningen voor rekening en risico van Sint Joseph (Multi-doelgroep). 
Deze huurwoningen zijn grondgebonden. Er worden verder 52 koopwoningen voor rekening 
en risico van een derde partij ontwikkeld. De betreffende partij zal hiervoor de grondpositie 
van Sint Joseph over nemen. Sint Joseph zal zorgdragen voor de aanleg van de openbare 
bovengrondse en ondergrondse infrastructuur bij het project. 
 
Rumerslanden 
In 2016 vond verdere voorbereiding en ontwikkeling plaats van 100 grondgebonden 
woningen tussen Sint Joseph en Nijhuis Bouw Rijssen. Het gehele project zal in drie fases 
worden uitgevoerd. 
In het plan worden 30 grondgebonden huurwoningen, geschikt voor senioren/kleine 
gezinnen, gerealiseerd voor rekening en risico van Sint Joseph.  Nijhuis Bouw Rijssen zal voor 
eigen rekening en risico zorgdragen voor de ontwikkeling en afzet van de circa 70 
koopwoningen in het project. Nijhuis zal hiervoor de grondpositie van Sint Joseph kopen. In 
2017 zijn er geen activiteiten verricht voor dit project. 
In 2018 wordt verder overleg gevoerd met de aannemer over de condities waaronder de 
grondpositie wordt overgedaan. Met de gemeente Almelo wordt overleg gevoerd over een 
exploitatieovereenkomst. Indien de voorbereiding voorspoedig verloopt en ook de afzet van 
de woningen gegarandeerd is, zal de bouw van de eerste fase in 2019 kunnen starten. 
 
5.3. Verkoop 
In 2017 heeft Sint Joseph 66 woningen verkocht (2016: 84 woningen). Hiervan waren 66 
woningen afkomstig uit de toegelaten instelling (2016: 81 woningen) en 0 woning vanuit de 
Bascule Almelo B.V. (2016: 3 woningen). Van de 66 woningen uit de toegelaten instelling 
werden 19 woningen verkocht aan particulieren. In navolgend overzicht is weergegeven aan 
wie de verkoop van deze 66 woningen heeft plaatsgevonden.  
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Verkoop aan  2017 2016 2015 2014 
  Aantal Aantal Aantal Aantal 

Zittende huurders  2 7 10 13 
Huurder andere huurwoning  5 20 25 17 
Starter woningmarkt  6 13 8 10 
Vanuit koopwoning  6 9 9 8 
Andere toegelaten instelling  47 - - - 
  

    

Totaal (TI)  66 49 42 48 
  

    

      
Gemiddelde verkoopprijs zittende huurder (€)  123.750

 

108.000 105.000 127.000 
Gemiddelde verkoopprijs overige verkopen (€)  133.156 110.000 121.000 114.000 
      
Gemiddelde verkoopprijs overige verkopen/WOZ-waarde (in 

 

 102,0% 98,0 98,0 94,0 
      

 
 
De herkomst van de kopers met als vorige woonsituatie huurder is als volgt: 

Herkomst   2017 2017 2016 2016 

  Aantal % Aantal % 
Sint Joseph (koop eigen woning)  2 28,6 7 25,9 
Sint Joseph (andere woning)  1 14,2 6 22,2 
Beter Wonen  2 28,6  4 14,8 
Andere verhuurder  2 28,6 10 37,1 
  

    

Totaal  7 100,0 27 100,0 
  

    

      
 
Van de vorige woonsituatie van de particuliere kopers is de volgende informatie voorhanden: 
 

Vorige woonsituatie  2017 2016 2015 2014 
  % % % % 
Inwonend  30 27 19 21 
Huurder  35 55 60 62 
Eigenaar  35 18 21 17 
  

    

Totaal  100 100 100 100 
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5.4. Onderhoud 
 
Planmatig onderhoud 
Onderhoud wordt bij voorkeur planmatig uitgevoerd, dat wil zeggen gepland en collectief. De 
voordelen hiervan zijn beperking van de overlast voor de bewoners, efficiencyvoordeel en 
kostenbesparingen door de schaalomvang. In 2017 is in 95 complexen planmatig onderhoud 
uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit buitenschilderwerk en herstel van gebreken, 
vervanging van de niet geïsoleerde aluminium ramen en schuifpuien, vervanging van 
(plat)dakbedekking, vervanging van asbesthoudende golfplaten op bergingen, vervanging van 
keukens en aanpak van toiletten en douches, vervanging van cv-ketels, mv-boxen en wtw-
boxen en het reinigen van mechanische ventilatiekanalen, herstel van rookgasafvoeren, 
modernisering van 3 liften en vervanging van rookmelders. 
In totaal was er met het planmatig onderhoud in 2017 een bedrag gemoeid van 
€ 3,6 miljoen (2016: € 3,1 miljoen). Om een actuele stand van zaken rond de onderhoudsstaat 
van onze voorraad in beeld te brengen, is in 2017 een conditiemeting van de schil van de 
huurwoningen uitgevoerd. Vanaf 2018 zal steekproefsgewijs ook de conditie van het interieur, 
dat wil zeggen keuken, toilet en badkamer van de woningen worden bepaald. Dat zal in fasen 
worden uitgevoerd te beginnen bij de complexen met de oudste keukens en badkamers. 
 
Klachtenonderhoud 
Het klachtenonderhoud wordt deels door onze eigen onderhoudsdienst uitgevoerd. In 2017 
zijn er 2.752 reparatieverzoeken in het kader van het klachtenonderhoud uitgevoerd (2016: 
3.075). In veel gevallen leidde dit tot aanvullende werkopdrachten, waardoor er in totaal 4.586 
werkopdrachten zijn uitgegaan (2016: 5.152). De meest voorkomende werkzaamheden hadden 
betrekking op het verhelpen van elektrastoringen, het herstellen van reservoirs en kranen, 
sloten, cilinders en kapotte deurkrukken. Ook werden veel niet meer goed sluitende ramen en 
deuren hersteld. Met de werkzaamheden was een bedrag gemoeid van € 0,8 miljoen (2016: € 
1,2 miljoen). 
Het gemiddelde bedrag per uitgevoerde werkopdracht was € 173 (2016: € 237). Het aantal 
woningen waarop de reparatieopdrachten betrekking hadden, was 2.171. Dat zijn 95 
woningen meer dan in 2016. Toen zijn er bij 2.266 woningen werkzaamheden uitgevoerd. 
Daarmee is in 2017 in 42% van onze woningen reparatieonderhoud uitgevoerd (2016: 43%). 
Dat betekent dat onze onderhoudsdienst niet jaarlijks in alle woningen komt. Met de bedrijven 
die periodiek de veiligheidskeuringen en het onderhoud aan cv-installaties uitvoeren, zijn 
afspraken gemaakt over het doorgeven van signalen over gevaarlijke onderhoudssituaties. 
Waar gewenst ondernemen we dan actie.  
 
Mutatieonderhoud 
In 2017 is in 535 woningen mutatieonderhoud uitgevoerd (2016: 499), inclusief doorlopende 
werkopdrachten van het voorgaande jaar. Het gemiddelde bedrag dat per woning aan 
mutatieonderhoud werd besteed, was € 1.042 (2016: € 1.096). Bij de vertrekkende huurder 
werd gemiddeld € 63 in rekening gebracht (2016: € 154). 
Mutatiekosten in een woning waar sprake is van een uitzetting zijn altijd hoger. Het 
gemiddelde bedrag hier was € 1.814 (2016: € 2.750). 
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Abonnement klein onderhoud 
Huurders van complexen waar geen huismeester actief is, kunnen een abonnement klein 
onderhoud nemen. In 2016 werd er één algemeen tarief gehanteerd van € 5,50 per maand. Bij 
de abonnementhouders wordt dan een bepaald deel van het zogenaamde 
huurdersonderhoud door Sint Joseph uitgevoerd. Eind 2017 waren er 4362 woningen waarbij 
het mogelijk was een abonnement af te sluiten. De deelname in 2017 bedroeg 88% van het 
potentieel aantal (2016: 86%). Het abonnement was in 2017 licht verliesgevend. De inkomsten 
bedroegen € 250.000, terwijl de uitgaven € 264.000 bedroegen. In 2016 was het abonnement 
eveneens licht verliesgevend. De top drie van uitgaven was onveranderd ten opzichte van 
2016: sanitaire voorzieningen, hang- en sluitwerk en riolering.  
 
Door huurders zelf aangebrachte voorzieningen 
Sint Joseph wil dat mensen zich thuis voelen in hun woning. We staan dan ook positief 
tegenover het aanbrengen van veranderingen door huurders, mits hierbij aan veelal 
technische eisen wordt voldaan. In 2017 zijn 58 vergunningen verstrekt voor zelf aangebrachte 
voorzieningen (2016: 53). De top drie van vergunningen had betrekking op 
keukenaanpassingen, overkappingen en schuttingen. 4 huurders ontvingen in 2017 bij het 
einde van de huurperiode een vergoeding voor een wijziging die door Sint Joseph werd 
overgenomen (2016: 8). De gemiddelde vergoeding bedroeg € 631 (2016: € 826). 
 
Strategisch voorraadbeleid 
Sint Joseph heeft een strategisch voorraadbeleid (SVB) dat in januari 2013 is vastgesteld. Om 
het SVB te actualiseren, zijn in 2015 verschillende trajecten gestart. Deze trajecten hebben 
eind 2017 geleid tot een vernieuwing van het SVB. Daarmee is het portefeuillebeleid vastgesteld. 
In de loop van 2018 worden de eerste complexbeheerplannen verwacht. Dit gebeurt onder 
begeleiding van de STEC-groep in een breed samengestelde werkgroep. 
 
Sint Joseph heeft het strategisch voorraadbeleid (SVB) of portefeuillebeleid 2016 door de 
STEC-groep laten toetsen. Aan de hand van deze toetsing blijkt dat Sint Joseph een robuuste 
portefeuille heeft die in aantallen en typen voldoet aan de huidige en toekomstige vraag in 
Almelo. De huidige portefeuille en de wensportefeuille komen dan ook grotendeels overeen. 
Er is geen behoefte aan uitbreiding door middel van nieuwbouw of verwerving van het bezit 
en de kwaliteit is redelijk tot goed. Aandacht moet er zijn voor de verduurzaming en het 
levensloopbestendig maken van de voorraad. In de begroting vanaf 2018 wordt hier concreet 
rekening mee gehouden. 
 
Met Beter Wonen is overeengekomen dat er een gezamenlijk platform komt waarin beide 
corporaties hun beider voornemens op het vlak van het beheer van de voorraad met elkaar 
bespreken en op elkaar afstemmen. Een eerste bijeenkomst heeft in november 2017 
plaatsgevonden.  
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5.5. Energie en duurzaamheid 
 
Beleid en verrichte activiteiten 
Het beleid van Sint Joseph ten aanzien van energie en duurzaamheid richt zich voornamelijk 
op het treffen van maatregelen in combinatie met de uitvoering van planmatig onderhoud. In 
dat kader zijn in 2017 80 cv-ketels vervangen door zuinige HR ketels. Daarbij en voor zover 
aanwezig, is tevens de mechanische ventilatiebox vervangen voor een zuiniger type met 
gelijkstroom motor. 
 
Nieuwe bewoners van woningen waar de eerdere bewoner niet heeft deelgenomen aan een 
project voor naisolatie of aanleg cv, kunnen dat alsnog aanvragen. In 2017 is bij 19 woningen 
isolatieglas aangebracht, vloerisolatie bij 1 woning en aanleg van een cv-installatie bij 3 
woningen. 
 
In de algemene ruimte van de appartementencomplexen aan de Drakensteyn (4 flats), Sint 
Elisabeth, De Roef, De Wederik en de Havezatheflat is de verlichting vervangen 
door energiezuinige LED-verlichting. 
 
Eind 2017 is opdracht verstrekt voor het aanbrengen van zonnepanelen bij 9 complexen met 
als doel de energiekosten voor de algemene ruimtes (lift, verlichting) te verlagen waardoor de 
servicekosten voor de bewoners lager gaan uitvallen. Uitvoering zal begin 2018 plaatsvinden. 
Het gaat om de 5 flats aan de Valeriusstraat, Bartelshoek 2 t/m 42, Catharinahof, Cranenborgh, 
Marlijnstate, Wim van Walderveenhof, de Havezatheflat, De Greven en het Eskerplein. 
 
In 2015 zijn op het dak van woonzorgcentrum Buurstede zonnepanelen geplaatst. Tot en met 31 
december 2017 hebben de panelen 180.400 kWh geproduceerd, dat is grotendeels direct gebruikt en 
een klein deel is teruggeleverd aan het net als echte groene stroom. Door het opwekken van 
zonnestroom zijn overdag alle gemeenschappelijke voorzieningen van groene stroom voorzien. 
 
De zonnepanelen die in 2013 zijn geplaatst op de werkplaats van Sint Joseph en het naastgelegen 
complex de Rosmolen, hebben in totaal tot 31 december 2017 respectievelijk 81.045 kWh en 32.660 
kWh geproduceerd.  
 
Een eerder met Aurum opgezet en succesvolle pilot, gericht op de bevordering van 
energiebewust gedrag en energievermindering bij bewoners, krijgt een vervolg. In de pilot 
haalden 75 van de oorspronkelijke 100 deelnemers eind 2016 de eindstreep. Binnen de totale 
groep is op basis van bewustwording en gedragsverandering een besparing van gemiddeld 
12% op zowel gas- als elektriciteitsverbruik gerealiseerd.  
 
In 2017 is begonnen met de voorbereiding van een groter project waarbij in fasen in totaal 500 
deelnemers voorzien worden van een meetset. De bewoners krijgen met behulp van een app 
op smartphone of tablet inzicht in hun energiegebruik, kunnen hun verbruik vergelijken met 
anderen en krijgen tips.  
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Energielabeling 
Ons woningbezit is beoordeeld op energielabels. Met deze labels wordt aangegeven hoe 
energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. De indeling varieert van A++ 
tot en met G. Hierbij staat A++ voor zeer zuinig en G voor verkwistend. Op het moment dat 
een huurder een huurcontract ondertekent, ontvangt hij het individuele certificaat van zijn 
woning. Het woningbezit van Sint Joseph heeft gemiddeld energielabel D. De nieuwbouw uit 
2016 is gelabeld met een energie-Index A en A+. De nieuwe energie-index is niet te vergelijken 
met het energielabel, maar na een correctie van beide waardes is te stellen dat het 
gemiddelde van het bezit van woningstichting Sint Joseph label C is. De afgelopen jaren is na 
energetische verbetering van een woning het label niet herzien. In 2018 zal voor alle 
woningen met een energielabel een nieuw energie-Index worden opgesteld. Dan wordt 
vergelijking mogelijk, kunnen (individuele) verbeteringen vooraf beoordeeld worden en na 
uitvoering kan de energie-index eenvoudiger aangepast worden.  
 
Onderstaand overzicht vermeldt de verdeling van de energielabels. 
 

Energielabel  *) 2017 2017 2016 2016 2015 2015 
 Aantal % Aantal % Aantal % 

       
A 317 6,1 318 6,0 322 6,1 
B 809 15,5 811 15,3 812 15,4 
C 1.799 34,6 1.807 34,3 1.830 34,7 
D 1.129 21,7 1.133 21,5 1.150 21,8 
E 628 12,1 631 12,0 655 12,4 
F 143 2,7 143 2,7 155 2,9 
G 52 1,0 52 1,0 54 1,0 
Niet bekend 3 0,1 3 0,1 2 0,0 
 

      

 4.880 93,8 4.898 92,9 4.980 94,5 
Verpleeg-/zorgplaatsen en collectieve 

verhuur 
287 5,5 288 5,5 288 5,5 

Nieuwbouw met energie-index (A-A+) 38 0,7 38 0,7 - - 
Overname “De Botterhof” - - 47 0,9 - - 
 

      

Totaal  **) 5.205 100,0 5.271 100,0 5.268 100,0 
 

      

        

 

 

 

 

 

 

       
*) De energielabels hebben een geldigheidsduur van 10 jaar. De wijziging van het aantal en gemiddeld label 
wordt veroorzaakt door verkopen. We zijn met de voorbereidingen begonnen om in 2018 alle labels te 
vernieuwen. 
**) Exclusief 15 eenheden in de B.V.’s (Bascule, Project Participaties I en Dinkelland). 
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6. Organisatie 
 
6.1. Personeel 
 
Samenstelling personeelsbestand 
Ultimo 2017 had Sint Joseph 56 medewerkers (2016: 55) in dienst. De verdeling man/vrouw 
was 35/21 (2016: 33/22). Het aantal fte’s bedroeg ultimo 2016 48,3 (2016: 47,5).  
Sint Joseph houdt het personeelsbestand beperkt tot maximaal 1 fte per 100 woningen. Per 31 
december 2017 bedroeg dit cijfer 0,93 (2016: 0,90). 
De leeftijdsopbouw van het personeel per jaareinde (in %) is als volgt: 
 

Omschrijving  2017 2017 

 

2016 2016 

 
  Aantal % Aantal % 

      
< 25 jaar  1 1,8 1 1.8 

 
25 – 34 jaar  4 7,1 5 9,2 
35 – 44 jaar  14 25,0 13 23,6 
45 – 54 jaar  17 30,4 18 32,7 
≥ 55 jaar  20 35,7 18 32,7 
      
Totaal  56 100,0 55 100,0 
      
      
Gemiddelde leeftijd van de medewerkers    48  
      
Gemiddeld dienstverband in jaren    15  

       
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim bedroeg in 2017 10,7% (2016: 6,6%). Exclusief zwangerschapsverlof bedroeg 
het percentage 10,3% (2015: 6,1%). 
Het percentage is behoorlijk gestegen ten opzichte van vorig jaar. Er waren meer 
ziekmeldingen en het aantal ziektedagen lag hoger dan in 2016. 

  2017 2016 2015 

 

2014 
  Aantal Aantal Aantal Aantal 

      
Aantal ziekmeldingen   50 39 54 35 
Aantal unieke personen  35 24 31 21 
Totaal aantal ziektedagen  908 608 422 220 
      
Verzuimpercentage (%)  10,7 6,6 4,0 2,1 
      

 
De stijging van het verzuimpercentage in 2017 wordt grotendeels veroorzaakt door vijf 
langdurige ziekmeldingen, waarvan twee werkgerelateerd.  
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Opleiding en training 
Sint Joseph hecht in het kader van de permanente educatie groot belang aan het volgen van 
opleidingen door medewerkers. In 2017 werd € 97.364 besteed aan functiegebonden 
opleidingen en € 17.368 aan opleidingen in het kader van het loopbaanontwikkelingsbudget. 
 
Agressie-incidenten 
In 2017 zijn twee agressie-incidenten gemeld. Het betrof zowel een telefonische als een 
verbale agressie-uiting van bewoners in de richting van medewerkers. In een geval werden 
bedreigingen geuit. Alle zaken hadden betrekking op kantoormedewerkers. Wij tolereren geen 
agressie van huurders of woningzoekenden tegen onze medewerkers. We begrijpen dat 
mensen soms geïrriteerd zijn, maar dit kan geen reden zijn om medewerkers agressief te 
benaderen of te bedreigen. Er vinden dan ook sancties plaats na een dergelijk voorval. In 2017 
varieerden deze van een kantoorverbod tot stopzetten of opschorten van de dienstverlening. 
 
Arbeidsomstandigheden 
In april 2016 is de laatste risico-inventarisatie en evaluatie uitgevoerd. Met oog op de 
wijzigingen in de Arbowetgeving, is ervoor gekozen om de resultaten van de evaluatie in 
samenspraak met de OR nu in 2018 ten uitvoer te brengen. De voorbereidingen hiervoor zijn 
nu getroffen. Verder is er in 2017 een preventie medewerker hiervoor aangesteld.  
Het periodiek medisch onderzoek (PMO) heeft, in het kader van de reorganisatie, niet in 2017 
plaatsgevonden. Het MT heeft besloten dit uit te stellen tot eind 2018. 
 
6.2. Organisatie 
 
Reorganisatie 
Het afgelopen jaar moet gezien worden als een transitiejaar waarin de organisatie verder is 
gegroeid in de veranderde rollen. Op enkele onderdelen van het veranderplan moeten nog 
verdere acties worden ondernomen of is er sprake van een continu proces. Om tot de 
afsluiting van deze periode te komen, is formeel besloten de reorganisatie als beëindigd te 
beschouwen en een nieuwe fase onder leiding van een nieuwe bestuurder in te gaan. 
 
Bestuurderswisseling 
2017 was het laatste volledige jaar van dhr. J.C. Kamst als bestuurder van de woningstichting. 
Medio 2017 heeft de RvT de procedure voor de werving van de nieuwe bestuurder gestart. 
Inmiddels is de nieuwe bestuurder geselecteerd en is mevrouw C.M. Beumer per 1 maart 2018 
als bestuurder benoemd.  
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6.3. Communicatie 
 
Nieuwe website 
Sint Joseph heeft haar website in 2017 vernieuwd. Dit om haar huurders de mogelijkheid te 
geven huurderszaken steeds meer digitaal en daarmee zelf en direct te regelen. Simpel thuis 
via computer, tablet of smartphone.  Er zijn vijf selfservicescenario’s opgenomen.  Zo kunnen 
huurders een reparatieverzoek melden en in de meeste gevallen direct een vakman inplannen 
op een tijd dat het in de eigen agenda past. Verder is het mogelijk via onze nieuwe website 
digitaal de huur op te zeggen. Dat geldt eveneens voor het melden van overlast en het 
indienen van een klacht of compliment over onze dienstverlening. Op de nieuwe website van 
Sint Joseph is ook veel informatie te vinden. Via de zoekbalk vinden mensen bijna altijd een 
antwoord op hun vraag. En vinden ze deze niet, dan wordt de mogelijkheid geboden de vraag 
direct digitaal in te sturen. Sint Joseph bekijkt de vraag en voegt deze met antwoord toe aan 
de nieuwe website. Onze huurders werken zo actief mee aan het verder ontwikkelen van onze 
website, zodat deze steeds beter past bij hun wensen. De selfservicescenario’s worden in de 
toekomst verder uitgebreid. Onze stakeholders vinden hun informatie onder de kop: Over Ons. 
Ook worden vacatures gepubliceerd op onze website en kunnen stageplaatsen en 
afstudeeropdrachten worden aangevraagd. De nieuwe website van Sint Joseph is op 24 
oktober 2017 live gegaan. Vooraf is de website door een klantenpanel getoetst op 
gebruiksvriendelijkheid. De bevindingen zijn genoteerd en worden meegenomen in de 
verdere ontwikkeling van de website.  
 
Nieuwsbrieven 
Sint Joseph brengt drie keer per jaar een nieuwsbrief uit. Die sturen we digitaal. Per datum 31 
december 2017 is een mailing aan 2760 huurders gestuurd. We vragen in elke nieuwsbrief 
huurders hun e-mailadres door te geven en vragen dat ook tijdens telefonische contacten, 
zodat we de groep internetters steeds beter kunnen bereiken. Voor de internieters blijven we 
vanzelfsprekend voorlopig nog op de traditionele manier bereikbaar. Door ons kantoor 
dagelijks open te houden en een papieren nieuwsbrief te sturen, kunnen zij ook worden 
geïnformeerd. Het aantal verzonden papieren nieuwsbrieven was op 31 december 2017 in 
totaal 2080. Dit getal is niet noodzakelijkerwijs gelijk aan het aantal internieters. Naar 
verwachting ligt dit aantal lager. 
 
Nieuwe huisstijl  
Het bouwen van de nieuwe website was voor Sint Joseph ook aanleiding te kijken naar haar 
huisstijl. Past deze nog?  
 
Naam 
De formele naamsaanduiding van Sint Joseph is per 20 december 2016 gewijzigd. De oude 
naam was: 'Woningstichting St. Joseph' en dit is geworden: 'Woningstichting Sint Joseph 
Almelo'.  
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Om te onderzoeken onder welke naam mensen ons het best kennen, zijn we de straat 
opgegaan. Wat blijkt: mensen kennen ons vooral als Sint Joseph en minder als STJA, 
zoals jarenlang in ons logo heeft gestaan. Daarom hebben we afscheid genomen van de letters 
STJA en noemen we ons voortaan gewoon weer Sint Joseph. We begroeten onze bezoekers 
ook sinds jaar en dag door onze volledige naam te noemen. Ons werkterrein ligt in de 
gemeente Almelo, daarom noemen we onze vestigingsplaats niet meer. De letters stja worden 
alleen nog gebruikt in onze webnaam: www.stja.nl. Als praktische afkorting van Sint (st) 
Joseph (j) Almelo (a).  

 
Huiskleuren 
We houden onze paarse kleur vanwege de herkenbaarheid en daarmee onze betrouwbaarheid 
en voegen nieuwe kleuren toe. Warm rood voor wonen, oranjegeel voor activiteiten, groen 
voor duurzaamheid, grijs voor technische zaken en blauw voor zakelijke onderwerpen.  
 
Slogan 
Onze slogan 'daar voel je je thuis' blijft. We ondersteunen dit gevoel met een handgeschreven 
letter en een passende warmrode kleur. Omdat mensen in onze slogan onze branche 
herkennen, komt het woord 'woningstichting' niet meer terug. 
 
Beeldmerk 
Sint Joseph heeft gekozen voor een nieuw element in de huisstijl en dat is een beeldmerk. Ons 
beeldmerk is de skyline van Almelo. Verschillende woningen (laagbouw, hoogbouw), de 
watertoren, de bibliotheek en De Ruinck en het in oude glorie herstelde kantoor van de 
textielfabriek Hedeman, zijn daarin te zien. De Ruinck kan in ons beeldmerk niet ontbreken. 
Het is een markant herkenningspunt in de wijk Sluitersveld, waar het kantoor van Sint Joseph 
al bijna 100 jaar staat. Het ligt op steenworp afstand van ons kantoor en staat in de geheel 
vernieuwde woonwijk waarin Sint Joseph een groot aandeel heeft gehad. Ze verbindt ook 
het verleden met het heden. In het beeldmerk is ook zichtbaar voor wie we ons met veel 
plezier dagelijks inzetten. Dat zijn jongeren, senioren, werkenden, 
alleenstaanden, samenwonenden en gezinnen. De nieuwe huisstijl is zichtbaar in ons logo, 
drukwerk, bedrijfswagens, vlag en bedrijfskleding.  
 
 

 
  

https://www.stja.nl/media/1141/st-joseph-naambekendheid-onderzoek-2.mp4
http://www.stja.nl/
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6.4. Informatisering en automatisering 
 
Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie 
Sint Joseph is verantwoordelijk voor privacygevoelige informatie die we nodig hebben om de 
verhuur van de woningen mogelijk te maken. Sint Joseph en ook haar toeleveranciers zijn zich 
bewust van deze verantwoordelijkheid. Om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen, 
worden er continu maatregelen genomen.  
 
Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) medio mei 2018 
zagen we ons echter genoodzaakt om aanvullende analyse op risico’s uit te voeren en 
aansluitend maatregelen te nemen. Wat die maatregelen zijn, hebben we eind 2017 in kaart 
gebracht. De uitvoering wordt gespreid over 2018 uitgevoerd, waarbij het zwaartepunt in de 
eerste twee kwartalen van 2018 ligt.  
 
In 2017 hebben we ervoor gekozen om ons ERP-systeem Viewpoint niet meer op onze eigen 
locatie te beheren, maar vanuit een datacenter van de leverancier zelf. De software wordt 
daarmee als service afgenomen. Door deze aanpassing verwachten we betere 
randvoorwaarden te kunnen realiseren ten behoeve van de digitale dienstverlening. 
 
Met de komst van de Woningwet zijn er ook voorwaarden gesteld aan de scheiding van Daeb 
en niet-Daeb bezit. Sint Joseph heeft gekozen voor een administratieve scheiding. Om die voor 
1 januari 2018 te kunnen realiseren, waren meerdere softwareaanpassingen nodig en werden 
er voorwaarden gesteld aan de informatievoorziening. Medio december 2017 is de laatste 
softwareaanpassing opgeleverd. 
 
Introductie nieuwe klantkanalen  
Sint Joseph heeft ervoor gekozen om door middel van een vernieuwde website digitale 
dienstverlening aan te bieden. Deze vorm van dienstverlening komt naast de traditionele 
klantkanalen (telefonie en kantoorbezoek). Via de website, die vanaf oktober 2017 actief is, kan 
de huurder meerdere diensten afnemen en vragen stellen. Voorwaarde was dat de kwaliteit 
van de dienstverlening minimaal gelijkwaardig is aan de kwaliteit die men verwacht bij een 
bezoek aan kantoor of telefonisch contact. Tevens moest de site aantrekkelijk zijn om diensten 
af te nemen. Dit alles heeft Sint Joseph weten te realiseren door een uitgebreide kennisbank, 
die ook bij telefonische raadpleging gebruikt wordt, aan de site te hangen. Daarnaast worden 
diensten overzichtelijk aangeboden. Deze diensten kan men zonder dat men hoeft in te 
loggen op een eigen pagina starten. 
 
In 2018 worden de diensten die via de website worden aangeboden, uitgebreid en kan men 
niet alleen diensten starten, maar ook de voortgang volgen en zijn diverse persoonlijke 
gegevens op te vragen. Om dit alles mogelijk te maken wordt een gepersonaliseerde 
beveiligde pagina, een klantportaal, geïntroduceerd.  
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7. Financiën 

 
7.1. Samenvatting 
 
 
Strategie 
De doelstelling van een corporatie is om haar volkshuisvestelijke opgave te realiseren binnen 
de randvoorwaarde dat de financiële continuïteit gewaarborgd is en blijft, zo ook voor Sint 
Joseph. Dit houdt in dat eerst de financiële randvoorwaarden worden vastgesteld en dat 
vervolgens de keuzes op de verschillende beleidsterreinen, in hun onderlinge samenhang, 
worden gemaakt. Het uitgangspunt hierbij is kwalitatief goede en betaalbare huisvesting 
kunnen aanbieden aan de primaire doelgroep, namelijk mensen met een bescheiden inkomen 
en kwetsbare groepen. 
 
Om haar taken te kunnen blijven uitvoeren, is het noodzakelijk dat Sint Joseph financieel 
gezond is om daarmee zowel op de korte als lange termijn aan haar financiële verplichtingen 
te kunnen blijven voldoen. De belangrijkste financiële kaders om dit te bewaken zijn de 
solvabiliteit, liquiditeit, omvang van de financiering en de omvang van het renterisico. Deze 
kaders, evenals de beleidsregels van de minister, zijn vastgelegd in het Financieel Beleid en 
Beheer en verder uitgewerkt in het Treasury-, Beleggings-, Investeringen- en 
Verbindingenstatuut.  
 
 
Samenvatting doelstellingen / realisatie (geconsolideerd) 

Omschrijving  2017 2017 2016 2016 
  Realisatie Norm Realisatie Norm 

      
Solvabiliteit o.b.v. marktwaarde (%)  49  48  
Solvabiliteit o.b.v. bedrijfswaarde (%)   27 ≥ 25,0 26 ≥ 25,0 
Loan to Value op basis van bedrijfswaarde (%)  71 ≤ 75,0 74 ≤ 75,0 
Loan to Value op basis van WOZ-waarde (%)  39 ≤ 50,0 42 ≤ 50,0 
Debt service coverage ratio (DSCR)  1,1 ≥ 1,0 1,1 ≥ 1,0 
Interest Coverage Ratio  1,6 ≥ 1,5 2,2 ≥ 1,5 
Operationele kasstroom in % leningenportefeuille  2,4 ≥ 2,0 3,8 ≥ 2,0 
Resultaat  ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 
Renterisico (%)  14.1 ≤ 15,0 18,4 ≤ 15,0 
Onderhoudskosten (€ per woning) *)  1.241 ≤ 1.554 

 

1.170 ≤ 1.171 
Beheerkosten (€ per woning) *)  1.149 ≤ 962 967 ≤ 962 
      

*) De normbedragen uit de begroting zijn omgerekend van ‘per verhuureenheid’ naar ‘per woning’. 
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Solvabiliteit 

De toename van de solvabiliteit wordt vooral veroorzaakt door het gerealiseerde positieve 
resultaat van € 6,3 miljoen (na belastingen).  
 
Analyse jaarresultaat 

Jaarresultaat ten opzichte de begroting 

Over 2017 is een resultaat van € 6,3 miljoen gerealiseerd (2016: € 26,2 miljoen) ten opzichte 
van € 4,7 miljoen begroot (2016: € 6,2 miljoen). Het resultaat wijkt daarmee € 1,6 miljoen 
positief af van de begroting (2016: € 20,0 miljoen positief). Dit wordt als volgt verklaard: 
 

Omschrijving   2017 

 

 2016 
   € * 1.000  € * 1.000 

      
      
Waardeveranderingen vastgoed  473  21.895  
Rentecontracten  -706  -6.787  
  

 

 
 

 
   -233  15.108 
      
Lagere vennootschapsbelasting m.n. door mutaties in de 

belastinglatenties 
  1.628  5.823 

      
Meer resp. minder huuropbrengsten   62  -650 
Hoger resultaat verkoop vastgoed   878  53 
Hogere resp. lagere rentelasten   -1.098  346 
      
Reorganisatie   -960  -145 
Lagere onderhoudskosten   1.634  p.m. 
Overig, per saldo   -256  -558 
   

 

 
 

Totaal   1.655  19.977 

   
 

 
 

      
Uit de opstelling blijkt dat het resultaat 2017 met name is beïnvloed door de mutatie in de 
belastinglatenties (vennootschapsbelasting) en overige elkaar compenserende afwijkingen.  
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Jaarresultaat 2017 ten opzichte jaarresultaat 2016 

In 2017 is een resultaat gerealiseerd van € 6,3 miljoen vergelijking tot een gerealiseerd 
resultaat in het jaar 2016 ad € 26,2 miljoen, een verslechtering derhalve van € 19,9 miljoen. 
 
Met betrekking tot de onderdelen van het resultaat zijn wel belangrijke verschuivingen waar te 
nemen, zoals: 
- Lager exploitatieresultaat vastgoedportefeuille, o.a. als gevolg van hogere 

onderhoudskosten en reorganisatiekosten; 
- Hoger gerealiseerd resultaat verkoop vastgoed; 
- Lagere (ongerealiseerde) waardeverandering vastgoedportefeuille (€ 23,4 miljoen); 
- Beter financieel resultaat rente, o.a. als gevolg van de doorzaktransactie derivaten en 
- Lager aandeel vennootschapsbelasting, o.a. als gevolg van het opnemen van de latente 

belastingvoorziening voor afschrijvingspotentieel, agio marktwaarde leningen, 
afkoopwaarde doorgezakte leningen en het opnemen van de belastingvoorziening tegen 
contante waarde. 

 
Algemene huurverhoging/huurstijging 

Voor 2017 was de reguliere huurverhoging begroot op 1,4%, te weten inflatie 0,4% en 
boventrendmatig van 1,0%. (2016: 0,7% resp. 1,0%). De gerealiseerde reguliere huurverhoging 
is in 2017 uitgekomen op 1,1% (2016: 0,9%). 
Het verschil is met name veroorzaakt door lagere boventrendmatige huurverhoging (0,2%) en 
het lagere inflatiecijfer (0,1%: werkelijk 0,3% tegenover begroot 0,4%). Bij woningen die zijn 
aangemerkt voor sloop wordt geen huurverhoging doorgevoerd. In 2017 is er geen 
inkomensafhankelijke huurververhoging doorgevoerd. 
 
Beheerkosten per woning 

De beheerkosten per woning zijn in 2017 in vergelijking tot de begrote norm hoger 
uitgevallen. Over het afgelopen boekjaar zijn de beheerkosten gemiddeld € 1.149 (2016: € 967) 
per gewogen verhuureenheid (hierna: vhe)[1] geweest in vergelijking tot een begrote norm[2] 
van € 992 (2016: € 962) per gewogen vhe. De hogere kosten in 2017 houden met name 
verband met de hogere personeelslasten. Landelijk bedragen de beïnvloedbare beheerkosten 
gemiddeld € 827 (2016: € 853) per gewogen vhe.[3] 
 
 
 
 

                                                                 
[1] Dit is exclusief de kosten voor leefbaarheid/herstructurering. 

[2] In de norm zijn aan derden doorberekende exploitatiekosten alsmede de afschrijvingskosten niet 

opgenomen. 

[3] Bron: Benchmark 2016. 
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Onderhoudskosten per woning 

De totale onderhoudskosten in 2017 van € 6,9 miljoen (2016: € 6,2 miljoen) zijn lager 
uitgevallen dan de begrote onderhoudskosten van € 8,8 miljoen (2016: € 6,2 miljoen). Dit als 
gevolg van het niet uitvoeren van alle begrote onderhoudswerkzaamheden. Begin 2018 
worden deze werkzaamheden alsnog uitgevoerd. Per gewogen vhe is € 1.241 (2016: € 1.170) 
besteed ten opzichte van € 1.554 (2016: € 1.125) begroot. Landelijk bedragen de 
onderhoudskosten gemiddeld € 1.623 (2016: € 1.476).[4] 
Uitgaven aan (groot)onderhoud van woningen die leiden tot een verbetering en waarvan de 
effecten zich over meerdere jaren uitstrekken, worden geactiveerd. In het boekjaar is voor 
circa € 0,1 miljoen (2016: € 1,9 miljoen) aan onderhoudskosten geactiveerd. 
De gemiddelde onderhoudskosten per woning zijn bij Sint Joseph lager dan het landelijk 
gemiddelde. Representatieve conditiemetingen geven echter aan dat de onderhoudstoestand 
van het vastgoed ruim voldoende is.  
 
Maatschappelijke kosten 

Woningcorporaties zijn naast beheerders ook investeerders/beleggers in vastgoed en in die 
zin op hetzelfde terrein actief als commerciële vastgoedontwikkelaars. Ze zijn daarmee echter 
niet geheel gelijk te stellen. Commerciële ontwikkelaars streven in beginsel naar optimalisatie 
van het financieel-economisch rendement, om dit vervolgens aan hun aandeelhouders uit te 
keren. Woningcorporaties daarentegen streven maatschappelijke doelen na en bestemmen de 
financiële rendementen uit vastgoed voor die doelen. Uitkeringen aan derden buiten de 
corporatie zijn statutair uitgesloten. Het rendement is bij corporaties dus mede een middel 
voor het realiseren van de maatschappelijke doelen.  
Sint Joseph verstaat onder maatschappelijke kosten, de kosten die voortvloeien uit de sociale 
doelstelling en die wij niet zouden maken wanneer Sint Joseph een commercieel 
projectontwikkelings- en vastgoedbeheerbedrijf zou zijn geweest. Door de gewijzigde 
standpunten van de minister over de taken van corporaties en de verminderde financiële 
mogelijkheden, zijn onze maatschappelijke kosten afgenomen.  
 

V erkoop van woningen 

Het verkopen van woningen is voor Sint Joseph geen doel op zich. Bij het verkopen van 
woningen wordt gekeken in hoeverre de verkopen bijdragen aan het verbeteren van woon- en 
leefomstandigheden in wijken en buurten. Variatie in koop- en huurwoningen kan namelijk op 
een positieve wijze bijdragen aan de leefbaarheid in een wijk. Daarnaast kan met verkoop van 
woningen worden ingespeeld op het dynamische karakter van de woonwensen van onze 
huurders. Tot slot levert de verkoop van woningen een bijdrage aan het verminderen van de 
schuldenpositie van Sint Joseph. 

                                                                 
[4] Bron: Aedes benchmark 2017 en 2016. 
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Sint Joseph heeft in 2016 haar verkopen voor 2017 verder ingeperkt tot maximaal 10 DAEB-
woningen per jaar. Niet-DAEB woningen komen in principe bij mutatie altijd vrij voor verkoop.  
 
Bij de waardering van het vastgoed zijn de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving nageleefd en 
zijn de verwachte verkoopopbrengsten van de eerste vijf jaar ingerekend. Hierbij is uitgegaan 
van in totaal 100 (2016: 100) gerealiseerde woningverkopen, waarvan 50 (2016: 50) sociale 
huurwoningen (DAEB) en 50 (2016: 50) commerciële huurwoningen (niet-DAEB), beide ten 
behoeve van particulieren.  
 

Analyse marktwaarde 

Sint Joseph waardeert het vastgoed (DAEB en niet-DAEB) tegen marktwaarde. De waarde van 
het vastgoed in exploitatie is ultimo 2017 becijferd op € 470,2 miljoen, bestaande uit: 
DAEB-vastgoed in exploitatie  € 417,3 
Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie   -   51,9 
Vastgoed bestemd voor verkoop     -     1,0 
Totaal   €  470,2 
 

7.2. Financieel beleid 
 
Algemeen 

Corporaties zijn kapitaalintensieve ondernemingen. De investeringen in vastgoed worden in 
belangrijke mate gefinancierd met leningen van de kapitaalmarkt. De hiermee verband 
houdende financieringsuitgaven maken bij Sint Joseph circa 35% uit van de totale 
bedrijfsuitgaven (exclusief afschrijvingen en waardeveranderingen). Indien de boeterente bij 
overdracht van een lening buiten beschouwing wordt gelaten bedraagt het aandeel van de 
financieringslasten circa 30%. Het financieringsbeleid is dus een belangrijk onderdeel van ons 
totale beleid. 
 
Het financieringsbeleid van Sint Joseph is gericht op financiering met behulp van 
vastrentende leningen. Hierbij wordt aangesloten bij de beleidsregels van het ministerie.  
Het beleid is er verder op gericht de beschikbare eigen middelen op langere termijn in 
beginsel in te zetten ter financiering van het vastgoed. De resterende financieringsbehoefte 
wordt gedekt door het aantrekken van (langlopende) leningen. 
 
Interne organisatie 
Sint Joseph kent een interne treasurycommissie, bestaande uit de controller, manager 
bedrijfsvoering en twee medewerkers van de afdeling financiën. De treasurycommissie wordt 
op aanvraag ondersteund door een externe adviseur. De treasurycommissie stelt jaarlijks een 
treasuryjaarplan op aan de hand van de begroting voor het komende jaar. In het 
treasuryjaarplan zijn de verwachte transacties met betrekking tot leningen opgenomen.  
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Daarnaast monitort de treasurycommissie periodiek, minimaal eens per kwartaal, de 
ontwikkelingen van de leningenportefeuille. De ontwikkelingen worden tevens besproken in 
het periodieke overleg tussen directie, managementteam en controller.  
 
Het treasurystatuut en het treasuryjaarplan worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad 
van toezicht. Sint Joseph borgt de positie van de leden van de treasurycommissie door het van 
kracht zijnde integriteitsbeleid, hetgeen onder meer inhoudt dat medewerkers van Sint Joseph 
voor nevenfuncties/nevenwerkzaamheden vooraf toestemming dienen te vragen aan de 
bestuurder van Sint Joseph.  
Transacties mogen uitsluitend worden aangegaan door de directeur-bestuurder. Daarbij mag 
het bedrag genoemd in de begroting c.q. het treasuryjaarplan niet worden overschreden. 
 
Financiering 
Als gevolg van het afwikkelen van de derivatenpositie door middel van de zogeheten 
“doorzaktransactie” zijn een drietal leningen ter waarde van € 65 miljoen omgezet naar 
vastrentende leningen met dezelfde looptijd. Daarnaast zijn uit de reguliere exploitatie en de 
verkoop van vastgoed extra aflossingen gedaan tot een bedrag van € 18,3 miljoen.  
Onder meer om het liquiditeitsverloop van projecten beter te kunnen beheersen, heeft Sint 
Joseph een lening met variabele hoofdsom. De hoogte van het opgenomen bedrag kan 
driemaandelijks worden gewijzigd, waarbij het totaal opgenomen bedrag zich moet bevinden 
tussen € 3,0 miljoen en € 15,0 miljoen. In verband met de (huidige) lage rentestanden heeft 
Sint Joseph het volledige bedrag van € 15 miljoen van de (geborgde) lening met variabele 
hoofdsom opgenomen. 
 
Daarnaast heeft Sint Joseph een lening met variabele hoofdsom, groot € 25,0 miljoen om 
eveneens schommelingen in de liquiditeitsbehoefte op te vangen. Van deze lening is ultimo 
2017 € 16,5 miljoen opgenomen voor DAEB-activiteiten. 
Verder heeft Sint Joseph de beschikking over een kasgeldfaciliteit van € 2,5 miljoen. Van deze 
(ongeborgde) kasgeldfaciliteit is ultimo 2017 evenals 2016 geen bedrag opgenomen.  
Ultimo 2017 had Sint Joseph, evenals ultimo 2016, geen tijdelijke overtollige liquide middelen 
belegd. 
 
Loan to Value 

De mate waarin het vastgoed van een organisatie is gefinancierd met vreemd vermogen, kan 
worden aangeduid met de zogeheten ‘Loan to value’ (LTV). Op basis van de Woningwet is een 
maximale LTV geformuleerd van 70% op basis van waardering van het vastgoed tegen actuele 
waarde (marktwaarde in verhuurde staat). In navolgende tabel is de LTV per ultimo boekjaar 
en de verwachte ontwikkeling hierin weergegeven van de toegelaten instelling Sint Joseph 
(inclusief verbindingen). 
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Omschrijving  Vaste activa Schulden lange termijn 
  € * 1.000 € * 1.000 

Realisatie 
in % vaste 

activa 
(actuele 
waarde) 

     2017  470.198 219.229 46,6 
2018  480.108 221.466 46,1 
2019  481.174 216.911 45,1 
2020  482.933 211.155 43,7 
2021  485.095 200.364 41,3 
2022  486.478 196.058 40,3 
     

De LTV is ten opzichte van 2016 gedaald van naar 48,5% naar 46,6%. De daling wordt met 
name veroorzaakt door extra aflossingen op de leningenportefeuille van circa € 18,3 miljoen. 
 
Naast de financiering met lang vreemd vermogen wordt, afhankelijk van de rentestructuur, 
een gedeelte van het bezit gefinancierd met kort vreemd vermogen. Deze financiering is 
gemaximeerd tot 15% van het balanstotaal. Ultimo 2017 heeft Sint Joseph geen (2016: geen) 
kort vreemd vermogen in de vorm van een (kortlopende) kasgeldlening. 
 
Renterisico 
Met renterisico wordt bedoeld de mate van gevoeligheid voor renteschommelingen. Sint 
Joseph heeft vastgelegd dat in enig jaar maximaal 15% van de leningenportefeuille te maken 
kan krijgen met een renteaanpassing. Om aan deze norm te voldoen, kan gebruik worden 
gemaakt van financiële instrumenten. Ultimo 2017 bedraagt het renterisico voor het komende 
jaar 14,7% (2016: 18,4%). Hiermee wordt voldaan aan de gestelde norm. 
 
7.3. Financiële instrumenten (derivaten) 
 
Ultimo 2017 heeft Sint Joseph geen derivatenpositie meer. In mei 2017 zijn de ultimo 2016 
aanwezige derivaten door middel van een zogeheten “doorzaktransactie” beëindigd. Deze 
transactie houdt in dat de rente op de met de derivaten verband houdende roll-overleningen 
zijn gefixeerd tot einde van de oorspronkelijke looptijd van deze derivaten. 
  
7.4. Financiële continuïteit 
 
Algemeen 
Corporaties worden de laatste jaren geconfronteerd met verschillende overheidsmaatregelen 
voor de gereguleerde huursector. Deze maatregelen betreffen onder meer: 
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Verhuurderheffing 
Sinds 2013 legt het Rijk verhuurders met meer dan tien woningen een heffing op. Deze 
belasting moet op termijn een bedrag van € 1,7 miljard voor de overheidsfinanciën 
opbrengen. Voor Sint Joseph houdt dit in dat in 2018 circa € 3,0 miljoen moet worden 
afgedragen. Dit bedrag loopt op tot € 3,9 miljoen in 2027. Ondanks het feit dat in het 
woonakkoord is overeengekomen dat de heffing vooralsnog geldt tot en met 2017, heeft deze 
inmiddels een blijvend karakter gekregen en is deze als zodanig in de meerjarenprognose 
meegenomen. In 2016 zijn de effecten van de verhuurderheffing door de minister geëvalueerd 
en zijn de tarieven bijgesteld. In 2017 bedroeg de heffing voor Sint Joseph € 2,5 miljoen (2016: 
€ 2,3 miljoen). 
 
Saneringssteun 
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) kan corporaties een heffing opleggen om daarmee 
corporaties die over onvoldoende middelen beschikken, waardoor de continuïteit in gevaar is, 
te saneren. In 2017 is evenals in 2016 ter zake geen heffing opgelegd. Voor de komende 5 jaar 
houdt Sint Joseph rekening met een jaarlijkse heffing ten hoogte van 1% van de 
huurontvangsten (van de woningen). 
Voor de komende vijf jaren heeft Sint Joseph rekening gehouden met de volgende 
heffingsbedragen: 
 

Omschrijving 2018 2019 2020 2021 2022 
 € * 1.000 € * 1.000 € * 1.000 € * 1.000 € * 1.000 

      
Bedrag verhuurderheffing  2.973 3.157 3.351 3.500 3.456 
Bedrag heffing saneringssteun  319 323 328 335 339 
      

Om de heffing te financieren, heeft de minister een boveninflatoire jaarlijkse huurverhoging 
toegestaan, ook inkomensafhankelijk (2013, 2014 en 2015). Sectorbrede doorrekeningen laten 
evenwel zien dat de huurverhogingen niet toereikend zijn voor de afdracht van deze heffing. 
De verhuurderheffing zal uiteindelijk van invloed zijn op de solvabiliteit en dientengevolge 
ook op de toekomstige investeringscapaciteit van Sint Joseph. 
 
De recessie van de afgelopen jaren en de door de overheid genomen maatregelen hebben 
gevolgen voor Sint Joseph. Op grond daarvan heeft Sint Joseph vanaf 2013 intensief aandacht 
geschonken aan en maatregelen genomen ter verbetering van de financiële positie. Met deze 
maatregelen zijn substantiële bedragen gemoeid. De effecten van de maatregelen zijn 
verwerkt in de meerjarenprognose 2018 – 2027 en voldoen aan de (aangescherpte) 
normeringen van externe toezichthouders. 
  



 

73 

 
7.5. Meerjarenprognose 
Bij het opstellen van de (geconsolideerde) financiële meerjarenprognose zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 
− jaarlijkse huurverhoging, gelijk aan: 

 inflatie (+ boventrendmatige huurverhoging van 1,0% in de jaren 2018 t/m 2021 voor 
de DAEB-woningen; 

 inflatie, voor het overig vastgoed; 

 aftopping van de huurverhoging op de voor het object geldende aftoppingsgrens, de 
streefhuur en de maximale huur; 

− een huurderving van 1% voor de woongelegenheden en 5% voor het overig bezit; 

− een inflatiepercentage van 1,4% in 2018 oplopend tot 2% in 2023 e.v.; 

− een rentepercentage voor: 

 korte rente (3 maand): -0,47% in 2018 oplopend tot 1,59% in 2023 e.v. (inclusief een 
opslag van -0,27% in 2018 tot 0,26% in 2023); 

 lange rente (10 jaar): 1,55% in 2018 oplopend tot 3,20% in 2023 e.v. (inclusief een 
opslag van 0,75%); 

− jaarlijkse kostenstijging van 2,2% in 2018 oplopend tot 2,5% in 2023 e.v., tenzij anders 
aangegeven; 

− een raming van de kosten van onderhoud gebaseerd op een vast bedrag per product-
markt-combinatie; 

− norm voor algemeen beheer van € 1.079 (prijspeil 2018); 

− norm voor belasting en verzekering van 0,22% van de WOZ-waarde; 

− rioolheffing van € 91,70 per woning (prijspeil 2018); 

− kosten van leefbaarheid; 

− de financiële consequenties van herstructureringsplannen en –maatregelen; 

− vennootschapsbelastingtarief van 25% over het fiscale resultaat, rekening houdend met 
fiscale faciliteiten en verliesverrekening; 

− verhuurderheffing; 

− saneringsbijdrage AW; 

− disconteringsvoet van 5%. 
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 Liquiditeitsprognose 2018 – 2022 2018 2019 2020 2021 2022 
 

 

€ * 1.000 € * 1.000 € * 1.000 € * 1.000 € * 1.000 

      Operationele kasstroom      
Huren en vergoedingen 33.877 35.381 36.119 36.852 37.461 
Overige bedrijfsopbrengsten 441 1.138 1.139 1.142 446 
Rentebaten 31 73 105 162 175 
Rentelasten -7.168 -7.199 -7.386 -7.321 -7.362 
Onderhoud -11.403 -12.557 -10.170 -9.188 -9.340 
Algemeen beheer -5.806 -5.495 -5.623 -5.697 -5.759 
Belastingen en verzekeringen -1.974 -2.011 -2.052 -2.094 -2.134 
Saneringsheffing -319 -323 -328 -335 -339 
Verhuurderheffing 2.973 -3.157 -3.351 -3.500 -3.456 
Vennootschapsbelasting – – – – -1.634 
 

     

Operationele kasstroom 4.706 5.850 8.453 10.021 8.058 
      
Kasstroom (des)investeringen      
Nieuwbouw huur -5.532 -1.377 -1.470 -1.470 - 
Renovatie -1.648 -775 - – – 
MVA ten dienste van de exploitatie -500 -400 -400 -391 -400 
Verkoop bestaand bezit 2.404 3.025 3.064 2.821 3.246 
Verkoop voorraad vastgoed 200 200 478 200 200 
Mutatie balansposten -100 -100 -100 -100 -100 
 

     

Kasstroom (des)investeringen -5.176 573 1.572 1.060 2.946 
      Kasstroom financiering      
Nieuwe leningen o/g 1.021 14.746 - - – 
Aflossing leningen o/g -793 -19.311 -5.755 -10.792 -4.306 
Nieuwe leningen u/g -1.258 -1.858 -2.770 -1.554 -5.433 
 

     

 -1.030 -6.423 -8.525 -12.346 -9.739 
Mutatie schulden kredietinstellingen – – – – – 
 

     

Kasstroom financiering -1.030 -6.423 -8.525 -12.346 -9.739 
 

     

Kasstroom -1.500 - 1.500 -1.265 1.265 
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Balansprognose 2018 – 2022 2018 2019 2020 2021 2022 
 € * 1.000 € * 1.000 € * 1.000 € * 1.000 € * 1.000 

      
Activa      
Materiële vaste activa 483.221 482.944 484.266 486.048 487.411 
Financiële vaste activa 33.241 32.993 32.883 31.147 35.042 
Vlottende activa 5.759 5.531 6.584 5.144 6.283 
 

     

Totaal activa 522.221 521.468 523.733 522.339 528.736 
 

     

      
Passiva      
Eigen vermogen 289.893 294.052 302.358 311.991 322.934 
Voorzieningen 5.220 4.902 4.759 4.616 4.473 
Schulden op lange termijn 221.513 216.949 211.194 200.402 196.096 
Schulden op korte termijn 5.595 5.565 5.422 5.330 5.233 
 

     

Totaal passiva 522.221 521.468 523.733 522.339 528.736 
 

     

      
 

Prognose kengetallen 2018 – 2022 *)Norm 2018 2019 2020 2021 2022 
(o.b.v. marktwaarde) % % % % % % 

       
Solvabiliteit 20  55,5 56,4 57,7 59,7 61,1 
Loan to Value 70 46,1 45,1 43,7 41,3 40,3 
Loan to Value o.b.v. WOZ (dekkingsratio) 50 36,9 33,8 31,1 28,3 26,8 
Interest Coverage Ratio (ICR) 1,5 1,6 1,8 2,1 2,3 2,1 
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 1,0 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 
Current ratio *) 1,0 1,0 1,2 0,9 1,2 
Rentabiliteit totaal *) 0,8 0,8 1,6 1,8 2,0 
Rentabiliteit eigen vermogen *) 1,5 1,4 2,7 3,1 3,4 
       
Loan to Value o.b.v. bedrijfswaarde *) 75,0 68,2 66,3 64,6 61,7 61,4 
       

*) Het nieuwe beoordelingskader zal eind 2018 door AW/WSW worden vastgesteld. 
 
Gebaseerd op de financiële prognoses zal de financiële positie van Sint Joseph zich in de 
komende jaren positief ontwikkelen. De financiële gezondheid van Sint Joseph en de 
financiële continuïteit zijn, gelet op deze ontwikkeling, als bestendig te kwalificeren. 
Niettemin kan de financiële continuïteit in de komende jaren ook sterk beïnvloed worden door 
overheidsmaatregelen en de saneringsbijdragen aan de Aw. 
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7.6. Verbindingen (deelnemingen) 
 
Algemeen 
Als gevolg van de ontwikkelingen in de sector en de daaruit voortgekomen wijzigingen in wet- 
en regelgeving heeft Sint Joseph haar beleid ten aanzien van verbindingen tegen het licht 
gehouden en besloten om haar bezit in de deelnemingen waar mogelijk af te stoten of over te 
brengen naar de toegelaten instelling.  
Ultimo 2017 is de waarde van de deelnemingen circa € 6,7 miljoen (2016: € 8,1 miljoen). Ultimo 
2017 heeft Sint Joseph lening u/g openstaan aan de deelnemingen ter hoogte van € 0,9 
miljoen (2016: € 1,0 miljoen). 
 
Ultimo 2017 heeft Sint Joseph de volgende verbindingen: 

Deelneming Vestigingsplaats  Aandeel in 
geplaatst kapitaal 

(%) 

    STJA Beheer B.V. Almelo  100 
STJA Project Participaties I B.V. Almelo  100 
Sint Joseph Dinkelland B.V. Almelo  100 
De Bascule Almelo B.V. Almelo  100 
     

STJA Beheer B.V. 
STJA Beheer B.V. is opgericht als houdstermaatschappij ten behoeve van de ontwikkeling van 
projecten. STJA Beheer B.V. is 100% aandeelhouder van de volgende vennootschappen: 
- STJA Project Participaties I B.V.; 
- Sint Joseph Dinkelland B.V.; 
- De Bascule Almelo B.V. 
Over 2017 is een positief resultaat gerealiseerd van € 287.417, inclusief de per saldo positieve 
resultaten ad € 303.006 uit haar deelnemingen, tegenover een negatief resultaat van € 11.723 
in 2016. 
 
STJA Project Participaties I B.V. 
Deze vennootschap is opgericht voor de ontwikkeling van koop- en huurwoningen in het luxe 
segment en bedrijfsonroerendgoed in de gemeente Almelo en Wierden. Ultimo 2017 betreft 
het de volgende projecten: 
 
Maerkerheide, Wierden 
De realisatie van acht huurwoningen, twee winkelruimtes en 15 parkeerplaatsen in een 
stallingsgarage om daarmee een deel van de dorpskern van Wierden te herstructureren en te 
revitaliseren. Dit project is in 2009 opgeleverd. Het complex wordt op de markt te koop 
aangeboden. 
 
Rabo-locatie, Bornerbroek 
Deze locatie is beschikbaar voor verkoop. 
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Over 2017 is een positief resultaat van € 85.517 gerealiseerd tegenover een positief resultaat 
van € 151.390 in 2016.  
 
Sint Joseph Dinkelland B.V. 
In deze vennootschap worden projecten ondergebracht die samenhangen met de 
prestatieafspraken die zijn gemaakt met de gemeente Dinkelland. Onderdeel van de 
prestatieafspraken is dat alle projecten in samenwerking met de gemeente worden voorbereid 
en gerealiseerd. Ultimo 2017 betreft het de volgende projecten: 
 
Harmonium, Denekamp 
Dit betreft de realisatie van tien appartementen in Denekamp om hiermee de dorpskern 
verder te ontwikkelen. Het project is in 2009 opgeleverd. Door de recessie zijn tijdelijk vijf 
appartementen in de verhuur genomen. Het complex wordt op de markt te koop aangeboden. 
 
Locatie Mad Dog, Denekamp 
Dit betreft de bouw van een appartementencomplex (koop en huur) alsmede winkelruimte in 
het centrum van Denekamp om daarmee de dorpskern verder te ontwikkelen en te 
herstructureren. Deze locatie is beschikbaar voor verkoop. 
 
Over 2017 is een positief resultaat gerealiseerd van € 167.796 tegenover een negatief resultaat 
van € 375.530 in voorgaand jaar. 
 

De Bascule Almelo B.V. 
In deze vennootschap is de realisatie van een project met 30 luxe koopappartementen 
inclusief stallingsgarage ondergebracht. Het project is om volkshuisvestelijke redenen 
gerealiseerd als afsluiting van de herontwikkeling van het voormalig Hedeman terrein in 
Almelo en vormt een onlosmakelijk onderdeel van de herstructurering van de wijk 
Rumerslanden in Almelo. Dit project is medio 2009 opgeleverd. 
Van de 30 appartementen zijn er ultimo 2017 23 verkocht en 2 verhuurd. De resterende 
woningen zullen naar verwachting in 2018 worden verkocht. 
 
Over 2017 is een positief resultaat gerealiseerd van € 49.393 tegenover een positief resultaat 
van € 214.424 over 2016. 
 
  



 

78 

7.7. Extern toezicht 
 

WSW 
Sint Joseph is deelnemer aan de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en kan 
voor de financiering borgstelling door het WSW verkrijgen. 
Naast diverse onderwerpen in het kader van de jaarlijkse review (business risks) door het WSW 
heeft Sint Joseph in 2017 met het WSW gesproken over het doorzakken van de 
derivatencontracten. Van het WSW is toestemming gekregen voor de herstructurering 
(doorzakken) van de derivatenposities. Vervolgens is op 5 mei 2017 hierover met de 
contractpartijen overeenstemming bereikt. 
 
Autoriteit woningcorporaties 
Het financiële toezicht en het toezicht op rechtmatigheid, governance en integriteit valt onder 
de verantwoordelijkheid van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Op grond van artikel 61 lid 
3 van de Woningwet 2015, beoordeelt de Aw jaarlijks de corporaties. In de brief van 30 
november 2017 heeft de Aw aangekondigd dat de integrale wijze van beoordeling op een 
andere wijze gaat plaatsvinden. Voor wat betreft het verslagjaar 2016 zal dit plaatsvinden in de 
eerste helft van 2018. 
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8. Verklaring Huurdersadviesraad 2017 
 
 
Algemeen 
De huurdersadviesraad van Sint Joseph bestond per 31 december 2017 uit zeven leden.  
Het jaar 2017 was voor de huurdersadviesraad weer een zeer druk jaar. Vijf keer is er formeel 
overleg gevoerd met de directeur-bestuurder van Sint Joseph. Tussendoor werd er overleg 
gepleegd over een aantal actuele zaken. Op meerdere overlegvergaderingen tussen partijen, 
gemeentelijk, regionaal en landelijk waren vertegenwoordigers van de huurdersadviesraad 
aanwezig. 
Voorts hebben vertegenwoordigers van de huurdersadviesraad deel genomen aan de 
overlegvergaderingen tussen gemeente, corporaties en huurdersverenigingen, ter 
voorbereiding en produceren van de prestatieafspraken tussen genoemde partijen. Deze 
prestatieafspraken werden in een speciaal belegde bijeenkomst door partijen getekend en zijn 
bedoeld als de prestatieafspraken voor het jaar 2018, met een doorkijk naar 2022. Ook het 
komende jaar zullen deze overlegvergaderingen weer dienen bezocht te worden, met als 
belangrijke opdracht het volgen van de gemaakte afspraken en het, daar waar nodig, 
aanpassen van deze afspraken.  
 
Thema’s 
De belangrijkste thema’s in 2017 waren: 
• Biedingen en Prestatieafspraken 
Door Sint Joseph is de huurdersadviesraad ook in het jaar 2017 weer nadrukkelijk betrokken bij 
het meewerken aan de opzet van de bieding aan de gemeente door de corporatie, ter 
voorbereiding van de prestatieafspraken en het tekenen van de prestatieafspraken tijdens de 
presentatie. Door de huurdersadviesraad is positief geadviseerd over de bieding. 
• Samenwerking SHBW 
In 2017 is de intensivering van de samenwerking tussen de beide 
huurdersbelangenorganisaties voortgezet. Het oorspronkelijke idee van een gezamenlijke 
ondersteuning voor het secretariaat van beide huurdersorganisaties, zoals vermeld in het 
jaarverslag van 2016 is gewijzigd in afzonderlijke secretariële ondersteuningen voor beide 
huurdersbelangenorganisaties. Voor de Huurdersadviesraad heeft dat geresulteerd in de 
benoeming van een secretariële ondersteuner, die zich bezig gaat houden met de praktische 
ondersteuning van het secretariaat met daarnaast het opzetten en bijhouden van een 
communicatieplan. In het afgelopen jaar hebben beide huurdersorganisaties samen overleg 
gevoerd en deelgenomen aan overleg met andere doelgroepen, zoals de seniorenraad en het 
sociaal domein. Ook werd actief deelgenomen aan bijeenkomsten van WoON-Twente. 
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Achterban 
In het afgelopen jaar is het aantal contacten met de achterban, de huurders van Sint-Joseph, 
toegenomen. Ook dit jaar werden de jaarvergadering in april en de bijeenkomst met de 
Bewoners- en Wijkcommissies in oktober, weer goed bezocht. Ook in 2017 bleken steeds meer 
individuele huurders alsook vertegenwoordigers van bewonerscommissies de HAR te 
benaderen voor adviezen over verschillende onderwerpen. 
De werkgroep Duurzaamheid en Betaalbaarheid heeft in het afgelopen jaar haar advies 
uitgebracht aan de Huurdersadviesraad, waarna dit advies is overhandigd aan de directie van 
Sint Joseph. In een reactie heeft de directeur laten weten dat leden van de werkgroep zullen 
worden geraadpleegd bij de toekomstige plannen betreffende duurzaamheid en de uitvoering 
daarvan. 
 
Raad van Toezicht (RvT) 
In het afgelopen jaar is er enkele keren vergaderd met de RvT van Sint Joseph en is een 
afvaardiging van de huurdersadviesraad opgenomen in de adviescommissie voor een door de 
RvT te benoemen opvolger van de huidige directeur. Op het verzoek van de RvT om een 
advies, betreffende de herbenoeming van een van de door de Huurdersadviesraad 
voorgedragen lid van de RvT, is positief geadviseerd. 
 
Almelo,  
 
 
Januari 2018 
 
 
 
H.H. Nieboer, 
Voorzitter HAR 
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Jaarrekening 
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9. Geconsolideerde balans per 31 december 2017 

Activa Ref. 2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

       
Vaste activa      
      Vastgoedbeleggingen 13.4     
DAEB vastgoed in exploitatie 13.4.1 417.328  428.608  
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 13.4.1 51.911  47.542  

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
eigen exploitatie (sociaal vastgoed) 13.4.2 4.467  4.860 

 

   
 

 
 

   473.706  481.010 
Materiële vaste activa 13.4     

Onroerende en roerende zaken ten 
dienste van de exploitatie 

13.4.2 1.124  1.077  

   1.124  1.077 
Financiële vaste activa 13.5     

Amortisatie afkoop swaps 13.5.1 20.750  21.322  
Amortisatie afkoopwaarde marktwaarde 

leningen o/g 
13.5.2 18.695  -  

Latente belastingvorderingen 13.5.3 17.311  15.940  
Overige vorderingen 13.5.4 39  43  
   

 
 

 
   56.795  37.305 
   

 
 

 

Totaal vaste activa   531.625  519.392 

      
Vlottende activa      

      
Voorraden 13.6     
Vastgoed bestemd voor verkoop 13.6.1 2.694  3.935  
Overige voorraden 13.6.2 3.112  3.854  
   

 
 

 
   5.806  7.789 
Vorderingen 13.7     
Huurdebiteuren 13.7.1 246  357  
Overige vorderingen 13.7.2 418  683  
Overlopende activa 13.7.3 404  6.167  
   

 
 

 
   1.068  7.207 
      
Liquide middelen 13.8  4.065  9.100 

   
 

 
 

Totaal vlottende activa   10.939  24.096 

   
 

 
 

Totaal activa   542.564  543.488 
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Passiva Ref. 2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

       
Eigen vermogen 13.9     
Herwaarderingsreserves 13.9.1 177.997  180.365  

Overige wettelijke en statutaire reserves 
 -  –  

Overige reserves 13.9.2 83.564  54.999  

Resultaat boekjaar 13.9.3 6.321  26.197  

  
 

 
 

 
Totaal eigen vermogen   267.882  261.561 

 

 

     
      
Voorzieningen 13.10     

Voorziening latente 
belastingverplichtingen 

13.10.1 6.331  5.506  

Voorziening rentecontracten 13.10.2 -  22.855  

  
 

 
 

 
Totaal voorzieningen   6.331  28.361 

      
Langlopende schulden 13.11     

Schulden/leningen overheid 13.11.1 73  144  

Schulden/leningen kredietinstellingen 

 

 

 

 

13.11.1 218.363  229.385  

Agio leningen o/g 13.11.2 42.954  -  

Waarborgsommen 13.11.3 71  56  

  
    

Totaal langlopende schulden   261.461  229.585 

      
Kortlopende schulden 13.12     

Schulden aan kredietinstellingen 13.12.1 

 

722  10.706  

Schulden aan overheid 13.12.2 71  71  

Schulden aan leveranciers  1.025  1.116  

Belastingen en premies sociale 
 

13.12.3 734  182  

Overige schulden 13.12.4 697  1.459  

Overlopende passiva 13.12.5 3.641  10.447  

  
 

 
 

 
Totaal kortlopende schulden   6.890  23.981 

      
      
      
      
   

 
 

 

Totaal passiva   542.564  543.488 
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10. Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2017 

 Ref. 2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

       
Huuropbrengsten 13.15.1 33.270  32.803  
Opbrengsten servicecontracten 13.15.2 250  243  
Lasten servicecontracten 13.15.3 -264  -257  
Lasten verhuur en beheeractiviteiten 13.15.4 -3.324  -2.817  
Lasten onderhoudsactiviteiten 13.15.5 -8.478  -7.559 

 
 

Overige directe operationele last 
exploitatie bezit 

13.15.6 -4.553  -4.306  

  
 

 
 

 
Netto resultaat exploitatie 

vastgoedportefeuille 
  16.901  18.107 

      
Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 

13.17 566  311  

Uitgaven verkocht vastgoed in 
ontwikkeling 

 -29  -14  

Toegerekende organisatiekosten  -  - 

 

 
Toegerekende financieringskosten  -  -  
  

 
 

 
 

Netto resultaat verkocht vastgoed in 
ontwikkeling 

  537  297 

      
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille  10.684  8.150  
Toegerekende organisatiekosten  -193  -683  
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille  -8.577  -7.328  

  
 

 
 

 
Netto gerealiseerd resultaat verkoop 

vastgoed en voorraden 
  1.914  139 

      
 Overige waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 
13.18.1 -1.467  -1.464  

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille 

13.18.2 700  24.164  

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille bestemd voor 
verkoop 

 59  -131  

  
 

 
 

 
Waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 
  -708  22.569 

      
Opbrengsten overige activiteiten 13.19 -  50  
Kosten overige activiteiten 13.19 -33  -25  
  

 
 

 
 

Netto resultaat overige activiteiten   -33  25 
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 Ref. 2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

       
Overige organisatiekosten 13.21  -1.842  -1.268 

      

Leefbaarheid 13.22  -572  -619 

      
Waardeveranderingen van financiële vaste 

activa en van effecten 
13.23.1 -706  -7.125  

Opbrengst van vorderingen die tot de 
vaste activa behoren en van effecten 

13.23.2 2  285  

Andere rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten 13.23.3 31  -  

Rentelasten en soortgelijke kosten 13.23.4 -9.602  -8.810  
  

 
 

 
 

Saldo financiële baten en lasten   -10.275  -15.650 

   
 

 
 

Resultaat voor belastingen   5.922  23.600 

      
      
Belastingen 13.24  399  2.482 
Resultaat deelnemingen 13.25  -  115 

   
 

 
 

Resultaat na belastingen   6.321  26.197 
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11. Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2017 

  2017 2016 

  € *1.000 € *1.000 € * 1.000 € * 1.000 

Operationele activiteiten      
      
Ontvangsten      
Huren  33.174  32.678  
Vergoedingen  130  193  
Overheidsontvangsten  -  -  
Overige bedrijfsontvangsten  459  447  
Renteontvangsten  37  285  
  

 
 

 
 

Saldo ingaande kasstromen   33.800  33.603 
      
Uitgaven      
Erfpacht  -  -  
Personeelsuitgaven:      
Lonen en salarissen  -2.669  -2.695  
Sociale lasten  -388  -393  
Pensioenlasten  -430  -355  
Onderhoudsuitgaven  -6.997  -5.765  
Overige bedrijfsuitgaven  -5.217  -4.749  
Rente-uitgaven  -9.695  -7.760  
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk 

van resultaat 
 

-  -  
Verhuurdersheffing  -2.519  -2.319  
Leefbaarheid externe uitgaven niet 

investeringsgebonden 
 

-262  -228  
Vennootschapsbelasting  55  -  
  

 
 

 
 

Saldo uitgaande kasstromen   28.122  24.264 
   

 
 

 

Kasstroom uit operationele 
activiteiten 

 
 5.678  9.339 
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  2017 2016 
  € *1.000 € *1.000 € * 1.000 € * 1.000 
      
(Des)investeringsactiviteiten      
      
MVA ingaande kasstroom      
Verkoopontvangsten bestaande huur, 

woon- en niet woongelegenheden 
 

10.675  8.154  
Verkoopontvangsten 

woongelegenheden (VOV) 
 - 

 
- 

 
Verkoopontvangsten nieuwbouw, 

woon- en niet woongelegenheden 
 - 

 
- 

 
Verkoopontvangsten grond  1.233  311  
(Des)Investeringsontvangsten overig  513  0  
  

 
 

 
 

Tussentelling ingaande kasstroom MVA   12.421  8.465 
      
MVA uitgaande kasstroom      
Nieuwbouw huur, woon- en niet 

woongelegenheden 
 

-59  -2.592  
Woningverbetering, woon- en niet 

woongelegenheden 
 

-1.458  -1.828  
Leefbaarheid externe uitgaven 

projectgebonden 
 

-  -  
Aankoop, woon- en niet 

woongelegenheden 
 

-  -  
Nieuwbouw verkoop, woon- en niet 

woongelegenheden 
 

-  -  
Aankoop woongelegenheden (VOV) 

voor doorverkoop 
 

-  0  
Sloopuitgaven, woon- en niet 

woongelegenheden 
 

-  0  
Aankoop grond  -18  -8  
Investeringen overig   -466  -448  
Externe kosten bij verkoop  -223  -709  
  

 
 

 
 

Tussentelling uitgaande kasstroom 
MVA 

 
 -2.224  -5.585 

   
 

 
 

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA  10.197  2.880 
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  2017 2016 
  € *1.000 € *1.000 €*1.000 € *1.000 
      
FVA      
Ontvangsten verbindingen  -  -  
Ontvangsten overig  152  23  
Uitgaven verbindingen  -  -37  
Uitgaven overig  -  -  
  

 
 

 
 

Saldo in- en uitgaande kasstroom 
FVA 

 
 152  -14 

   
 

 
 

      
Kasstroom uit (des)investeringen   10.349  2.866 
      
Financieringsactiviteiten      
      
Ingaand      
Nieuwe te borgen leningen  65.000  13.500  
Nieuwe ongeborgde leningen  19  -1  
      
Uitgaand      
Aflossing geborgde leningen  -86.077  -21.209  
Aflossing ongeborgde leningen  -4  -  
  

 
 

 
 

Kasstroom uit financierings-
activiteiten 

 
 -21.062  -7.710  

   
 

 
 

Mutatie liquide middelen   -5.035  4.495 
      
Wijziging kortgeldmutaties   -  - 
   

 
 

 

Toename / afname geldmiddelen   -5.035  4.495 
   

 
 

 

      
      
Aansluiting geldmiddelen      
1 januari   9.100  4.605 
31 december   4.065  9.100 
   

 
 

 

Toename / afname geldmiddelen   -5.035  4.495 
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12. Geconsolideerd overzicht totaalresultaat over 2017 

 

 
 

 

 

 
 
  

 2017 2016 

 € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

      
Geconsolideerd nettoresultaat na 
belastingen   6.321  26.197 

     
Herwaardering materiële vaste activa via het eigen 

vermogen 
-  –  

Terugname herwaardering materiële vaste activa via 

het eigen vermogen 
-  –  

 

 
 

 
 

Totaal van de rechtstreekse mutaties in 
het eigen vermogen     - 

  
 

 
 

Totaalresultaat   6.321  26.197 
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13. Toelichting geconsolideerde jaarrekening 2017 

13.1. Algemeen 
 
Toegelaten instelling 
Woningstichting Sint Joseph Almelo (hierna: Sint Joseph), statutair gevestigd aan de 
Heetveldsweg 1a, 7603 BG te Almelo, KVK-nummer 06032776, is een stichting met de status 
van “toegelaten instelling volkshuisvesting” conform artikel 19 eerste lid van de Woningwet. 
Het werkgebied van de toegelaten instelling betreft: de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, 
Enschede, Goor, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Neede, 
Oldenzaal, Rijssen/Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. 
 
Deze jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel de toegelaten instelling als de 
geconsolideerde maatschappijen van de toegelaten instelling. 
 
De toegelaten instelling is een woningbouwcorporatie; de voornaamste activiteiten 
bestaan uit de exploitatie en ontwikkeling van woningen. 
 
De activiteiten van de toegelaten instelling en van de groep vinden plaats in het binnenland. 
 
Verslaggevingsperiode  
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 
december 2017. 
 
Toegepaste standaarden en modellen 
In artikel 35 lid 1 van de Woningwet is bepaald dat de jaarrekening moet worden opgesteld 
volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijke Wetboek waarbij 
uitsluitend de afdelingen 2 tot en met 6, 8, 10, 11, 13 en 16 van overeenkomstige toepassing 
zijn. In artikel 30 van het Besluit Toegelaten Instellingen 2015 (BTIV) zijn de niet van toepassing 
zijnde artikelen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen. 
 
Voorts is in artikel 35 lid 2 van de Woningwet bepaald dat overeenkomstig bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur daaromtrent te geven voorschriften de onroerende zaken en 
hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden tegen de actuele waarde worden 
gewaardeerd. In artikel 31 lid 1 van het BTIV is bepaald dat de waardering plaatsvindt tegen de 
marktwaarde. In artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 
(RTIV) is bepaald dat deze waardering plaatsvindt overeenkomstig de methodiek opgenomen 
in bijlage 2 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde) bij deze regeling. 
 
In artikel 35 lid 6 is bepaald dat bij ministeriele regeling nadere voorschriften worden gegeven 
omtrent de inrichting van de jaarrekening. In artikel 15 lid 1 van RTIV is bepaald dat de 
jaarrekening een balans, een winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht bevat die 
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zijn ingericht overeenkomstig het model dat is opgenomen in de op het verslagjaar betrekking 
hebbende bijlage 3 bij deze regeling. 
 
In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is Richtlijn 645 Toegelaten instellingen 
volkshuisvesting (aangepast 2016) opgenomen die nadere interpretatie geeft aan de in Titel 9 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen voorschriften met inachtneming van de in 
artikel 30 van het BTIV aangeduide uitzonderingen. Richtlijn 645 geeft uitsluitend regels voor 
sectorspecifieke aangelegenheden. Voor de overige aangelegenheden zijn de algemeen 
geldende richtlijnen van toepassing eveneens met inachtneming van de in artikel 30 
aangeduide uitzonderingen. 
 
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is 
van toepassing. 
 
Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.  
 
13.2. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 
 
Schattingswijziging 
De voorziening voor latente belastingverplichtingen (zowel actief als passief) wordt getroffen 
voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en passiva en hun fiscale 
grondslag. Conform RJ 145.301 hebben we voor deze latente belastingverplichtingen een 
schattingswijziging doorgevoerd in 2017. Vanaf het jaar 2017 worden deze latenties 
gewaardeerd tegen contante waarde in plaats van nominale waarde (zoals in voorgaande 
jaren). Het effect van het contant maken is zichtbaar gemaakt onder de post “oprenting”, 
welke deel uitmaakt van de specificatie van de betreffende latentie. 
 
DAEB- en niet DAEB-vastgoed in exploitatie wordt vanaf boekjaar 2016 gewaardeerd tegen 
marktwaarde in verhuurde staat. De marktwaarde in verhuurde staat bedroeg ultimo 2016  
€ 476,1 miljoen. Ultimo 2017 bedraagt de marktwaarde in verhuurde staat € 469,2 miljoen, een 
afname met € 6,9 miljoen. Het effect op de huidige periode (31 december 2017) van € 0,7 
miljoen is verwerkt in de winst- en verliesrekening en het eigen vermogen. De daling van de 
marktwaarde in verhuurde staat ultimo 2017 wordt per saldo verklaard door voorraadmutatie 
(afname met € 7,6 miljoen) en overige waardeveranderingen (toename met € 0,7 miljoen). 
De overige waardeveranderingen betreffen op hoofdlijnen (x € 1 miljoen):  
 

Methodische wijzigingen  -6,4 
Mutaties objectgegevens  3,3 
Mutatie waarderingsparameters  3,5 
Overig, per saldo  0,3 
  

 

Totaal overige waardeveranderingen  0,7 
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Voor een nadere toelichting op de overige waardeveranderingen wordt verwezen naar 
onderdeel 13.4.1 Vastgoed in exploitatie. 
De stijging van de overige waardeveranderingen in 2017 bedraagt 0,15%. Volgens de 
‘Effectenrapportage handboek marktwaardering 2017 versus 2016’ van 5 maart 2018 van 
Fakton bedraagt het stijgingspercentage voor het werkgebied van Sint Joseph 2,6%. De 
ontwikkeling van de woningwaarde voor ons werkgebied ligt tussen de 5,8 en 7,3% (info: 
Kadaster, NVM en CBS). 
 
Toepassing basisversie als grondslag voor bepaling marktwaarde in verhuurde staat. 
Zoals hierna verder is uitgewerkt en toegelicht maakt Sint Joseph voor de waardering van de 
woningen en de parkeergelegenheden gebruik van de basisversie van het Handboek 
Modelmatig waarderen marktwaarde. De basisversie betreft een modelmatige waardering van 
het vastgoed tegen marktwaarde in verhuurde staat waarbij geen vrijheidsgraden inzake de 
uitgangspunten en parameters van de waardering mogelijk zijn. Daarnaast leidt de basisversie 
tot een marktwaarde in verhuurde staat op (vastgoed)portefeuille niveau en niet tot een 
marktwaarde in verhuurde staat op waarderingscomplexniveau. Tenslotte kent de waardering 
volgens de basisversie geen betrokkenheid van een taxateur. Hierdoor kan de marktwaarde in 
verhuurde staat afwijken van de marktwaarde in verhuurde staat die met betrokkenheid van 
een taxateur tot stand zou zijn gekomen.  
De herwaarderingsreserve is, overeenkomstig de verslaggevingsrichtlijnen, bepaald op 
complexniveau.  
Aangezien er bij waardering volgens de basisversie sprake is van een waardering op 
portefeuilleniveau in plaats van op complexniveau, kan er tevens binnen het eigen vermogen 
sprake zijn van een onnauwkeurigheid in de allocatie tussen de herwaarderingsreserve en de 
overige reserve. 
 

Algemeen 
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de 
verdere grondslagen. 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten tenzij anders vermeld. Voor zover niet 
anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen naar de toegelaten instelling zullen toevloeien en de waarde daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen 
wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom 
van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
In de jaarrekening worden naast juridische verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen 
verantwoord, die kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern 
gecommuniceerd. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormings- en 
communicatieproces rondom projectontwikkeling en herstructurering. 
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Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een 
vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een 
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. 
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen 
en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde 
zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. 
Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip 
waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de 
toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. 
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de 
transactie zijn overgedragen aan de koper. 
 
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta. Alle financiële informatie in 
euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal, tenzij anders vermeld. 
 
Gebruik  van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management zich oordelen vormt en 
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en 
lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen 
en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
 
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest 
kritiek voor het weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en 
veronderstellingen: 
 
DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie: 

Voor wat betreft de uitgangspunten en veronderstellingen ten aanzien van het bepalen van de 
marktwaarde in verhuurde staat. De marktwaarde in verhuurde staat is afhankelijk van een 
aantal belangrijke veronderstellingen zoals de te hanteren disconteringsvoet, exit yield, 
mutatiegraad, markthuren en leegwaarde. Deze veronderstellingen zijn mede tot stand 
gekomen in afstemming met een externe deskundige. 
 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie:  

Bepaling van het moment van aangaan van de feitelijke verplichtingen inzake investeringen 
nieuwbouw en transformatie ten behoeve van het bepalen en treffen van een voorziening 
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onrendabele investeringen. Voornoemde verplichtingen worden in de jaarrekening verwerkt 
op het moment dat deze kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern 
gecommuniceerd’. Hiervan is sprake wanneer uitingen door de toegelaten instelling en met 
haar verbonden partijen zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders 
aangaande verplichtingen inzake toekomstige nieuwbouw- en transformatieprojecten. Een 
feitelijke verplichting is gekoppeld aan het uitvoeringsbesluit in het besluitvormingsproces 
van de toegelaten instelling. De financiële impact van voornoemde feitelijke verplichtingen 
kan afwijken bij daadwerkelijke realisatie. De realisatie kan onder meer wijzigen als gevolg van 
wettelijke procedures, aanpassingen in voorgenomen bouwproductie en in prijsniveau van 
leveranciers en daadwerkelijke verkoopprijzen. 
 

Vastgoed bestemd voor de verkoop en overige voorraden 
(specifiek: voorraad grond- en ontwikkelposities): 
 Bij de bepaling van de verwachte reële waarde van de voorraad vastgoed bestemd voor de 
verkoop en grond- en ontwikkelposities worden uitgangspunten gedefinieerd. De 
uitgangspunten betreffen onder meer de verkoopwaarde aan de hand van 
referentietransacties, de kans op toekomstige ontwikkelmogelijkheden en de huidige 
onderhoudsstaat.  
 

Aannames en veronderstellingen gehanteerd bij de bepaling van de belastingpositie (inclusief 
latente belastingpositie):  
Dit betreft met name de uitgangspunten en veronderstellingen met betrekking tot het 
onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen alsmede de voor de waardering van 
de belastingpositie gehanteerde prognose van toekomstige verwachte fiscale resultaten. 

 

Grondslagen voor consolidatie  
 
Consolidatiek ring 
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van Sint Joseph en haar 
groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan 
worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn 
deelnemingen waarin Sint Joseph een meerderheidsbelang heeft, of waarop op een andere 
wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleids-
bepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten die potentiële 
stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken. In het algemeen 
betreft het deelnemingen waarin het belang meer dan 50% bedraagt. 
 
Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip 
waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden 
in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed.  
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Consolidatiemethode 
De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld volgens uniforme 
grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de groep. 
 
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge aandelenverhoudingen, schulden, 
vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de binnen de groep gemaakte winsten en 
verliezen. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het 
minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht. 
Proportioneel in de consolidatie worden opgenomen deelnemingen in verbindingen waarbij 
er krachtens een regeling tot samenwerking met andere deelnemers sprake is van 
gezamenlijke zeggenschap (de zogenaamde joint ventures). De waarderingsgrondslagen van 
groepsmaatschappijen zijn, voor zover noodzakelijk, in overeenstemming gebracht met de 
waarderingsgrondslagen van Sint Joseph. Indien de gegevens in totaliteit geen materiële 
invloed hebben op de geconsolideerde cijfers is van aanpassing van de 
waarderingsgrondslagen afgezien. 
 
Sint Joseph staat aan het hoofd van de groep en heeft de volgende directe en indirecte 
kapitaalbelangen:  
 

Deelneming Vestigingsplaats Aandeel in 
geplaatst 

kapitaal (%) 

   
Deelnemingen in groepsmaatschappijen (volledig opgenomen in consolidatie) 

STJA Beheer B.V. Almelo 100% 
STJA Project Participaties I B.V. Almelo 100% 
Sint Joseph Dinkelland B.V. Almelo 100% 
De Bascule Almelo B.V. Almelo 100% 

   
    

Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten bij Sint Joseph vorderingen onder financieel vaste activa, 
handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten, handelsschulden en overige te 
betalen posten. 
 
Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans opgenomen op het moment 
dat contractuele rechten of verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan. 
 
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie 
ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg 
alle risico’s met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen. 
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Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële 
instrumenten (derivaten). Deze worden door Sint Joseph gescheiden van het basiscontract en 
apart verantwoord indien:  
- de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten 

derivaat niet nauw verwant zijn; 

- een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat 
aan de definitie van een derivaat zou voldoen;  

- het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met 
verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening. 

 

In contracten besloten afgeleide instrumenten die niet worden gescheiden van het 
basiscontract omdat niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan, worden verwerkt 
in overeenstemming met het basiscontract. 
 
Financiële activa en verplichtingen worden gesaldeerd en het resulterende nettobedrag wordt 
in de balans gepresenteerd uitsluitend indien Sint Joseph een wettelijk afdwingbaar recht 
heeft op deze saldering en indien zij voornemens is om af te wikkelen op nettobasis dan wel 
het actief en de verplichting gelijktijdig af te wikkelen. 
 
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij 
(dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden 
meegenomen. Indien echter financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden 
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-
verliesrekening, worden direct toerekenbare transactiekosten bij de eerste waardering direct 
verwerkt in de winst-en-verliesrekening. 
 
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier 
gewaardeerd. 
 
Primaire f inanciële instrumenten 
De primaire financiële instrumenten, zoals de van derden opgenomen leningen, de aan derden 
verstrekte leningen, de overige vorderingen en overige financiële verplichtingen worden 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rente-methode, 
verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 
Voor de kortlopende vorderingen/schulden wordt de geamortiseerde kostprijs ingevuld door 
de nominale waarde omdat het effect van disconteren, gelet op de korte looptijd, niet 
materieel wordt beschouwd. 
De leningenportefeuille bestaat uit leningen afgesloten bij de gemeente Almelo en bij banken. 
De leningen worden ineens (fixe-lening) of volgens het lineaire of annuïteitensysteem afgelost. 
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Afgeleide f inanciële instrumenten  
In mei 2017 heeft Sint Joseph haar positie in rentederivaten beëindigd door middel van een 
doorzaktransactie. De daarmee verband houdende balanspositie zijn per die datum financieel 
afgewikkeld. 
 
Vastgoedbeleggingen 
 
DAEB vastgoed en niet-DAEB vastgoed in exploitatie 
 
Classificatie 
Het vastgoed in exploitatie is onderverdeeld naar DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie. 
Tot en met 31 december 2016 betrof het DAEB-vastgoed in exploitatie woningen met een 
gereguleerd huurcontract, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. 
Maatschappelijk vastgoed was bedrijfsonroerendgoed dat verhuurd was aan maatschappelijke 
organisaties, waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en 
dienstverleners conform vermelding in de bijlage 3 en 4 bij artikel 49 van het BTIV en artikel 45 
van de Woningwet. Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie betrof het overige vastgoed in 
exploitatie dat niet onder de definitie van DAEB-vastgoed in exploitatie viel. 
De classificatie van het vastgoed in exploitatie naar DAEB- en niet-DAEB-vastgoed vindt per 
1 januari 2017 plaats op basis van het door de Autoriteit Woningcorporaties (goedgekeurde) 
scheidingsvoorstel.  
 
Eerste verwerking 
Vastgoed in exploitatie wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten.  
Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in 
mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de vastgoedbelegging. 
 
Marktwaarde (vervolgwaardering) 
Vervolgwaardering van vastgoed in exploitatie vindt op grond van artikel 35 lid 2 van de 
Woningwet plaats tegen actuele waarde zijnde marktwaarde in verhuurde staat. De 
waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat vindt plaats overeenkomstig de methodiek 
die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 
(‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2017’). De toegelaten instelling past voor het 
BOG en ZOG bezit de fullversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde toe en 
voor haar DAEB en niet-DAEB woningen de basiswaardering. 
 
In de toelichting op de geconsolideerde balans is onder de rubriek “Vastgoed in exploitatie” 
een nadere uiteenzetting gegeven van de gehanteerde veronderstellingen en uitgangspunten. 
 
Waarderingscomplex 
Overeenkomstig het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ vindt waardering op 
marktwaarde in verhuurde staat plaats op een specifieke complexindeling (het 
waarderingscomplex).  
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Elk waarderingscomplex bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type 
eenheid, bouwjaar en locatie. Daarnaast is het gehele waarderingscomplex als eenheid aan 
een derde partij te verkopen. Alle verhuureenheden van de toegelaten instelling maken deel 
uit van een waarderingscomplex of vormen een afzonderlijk waarderingscomplex. 
 
Uitgaven na eerste verwerking 
De uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-investeringen) worden geactiveerd, indien 
het waarschijnlijk is dat toekomstige economische voordelen boven het oorspronkelijk 
vastgestelde niveau, als gevolg van de desbetreffende uitgaven, ten gunste van de toegelaten 
instelling komen.  
 
Bij uitgaven na eerste verwerking wordt beoordeeld of en in hoeverre sprake is van een 
bijzonder waardeverminderingsverlies op het waarderingscomplex waarop de uitgaven na 
eerste verwerking betrekking hebben. Het zogeheten onrendabele deel wordt ten laste van de 
winst-en-verliesrekening verantwoord onder de post niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoed. 
 
Onderhoudsuitgaven en uitgaven voor renovatiewerkzaamheden worden slechts geactiveerd 
indien zij de gebruiksduur van het object verlengen. De overige onderhoudslasten worden 
rechtstreeks ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. 
 

Waardemutaties 
De waardemutaties in vastgoed in exploitatie worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van 
de winst-en-verliesrekening in de post niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille verantwoord in de periode waarin de waardemutatie zich voortdoet. 
 

Herclassificatie van vastgoed 
Herclassificatie van vastgoed in exploitatie geschiedt slechts indien sprake is van een wijziging 
van het gebruik of het beleid, gestaafd door daadwerkelijke aanvang van activiteiten ten 
behoeve van verkoop van onroerende zaken die niet meer in exploitatie zijn. 
 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
 
Classificatie 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft ingrijpende investeringen in 
bestaande complexen en investeringen in nieuwe verhuureenheden. Op het moment dat 
grond- en ontwikkelposities daadwerkelijk in ontwikkeling worden genomen voor vastgoed 
bestemd voor eigen exploitatie vindt overheveling plaats van voorraad grond- en 
ontwikkelposities naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie. 
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Waardering 
Waardering vindt plaats tegen bestede kosten en toegerekende kosten van het werkapparaat 
uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering of lagere marktwaarde.  
Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend aan kwalificerende activa. De geactiveerde 
rente wordt berekend tegen de gewogen gemiddelde rentevoet van de aangetrokken 
leningen. 
 

In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische 
investeringsverplichtingen waarbij de geschatte kostprijs van het project in ontwikkeling 
hoger is dan de geschatte marktwaarde wordt het verschil (onrendabele deel) eerst in 
mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het resterend bedrag een 
voorziening gevormd voor onrendabele investeringen.  
 
Voornoemde verplichtingen worden in de jaarrekening verwerkt op het moment dat deze 
kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’.  
Hiervan is sprake wanneer uitingen door de toegelaten instelling zijn gedaan richting 
huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige 
nieuwbouw-, woningverbeterings- of herstructureringsprojecten. Een feitelijke verplichting is 
gekoppeld aan het besluit in het besluitvormingsproces van de toegelaten instelling.  
 
De geschatte marktwaarde is gelijk aan de marktwaarde van het vastgoed vrij van huur en 
gebruik, de zogenaamde leegwaarde. Indien er sprake is van per balansdatum afgesloten 
huurcontracten of vastgoedgebonden beklemmingen (bijvoorbeeld vereisten vanuit 
erfpachtcontract) is de geschatte marktwaarde gelijk aan de marktwaarde in verhuurde staat 
uitgaande van de per balansdatum afgesloten contracten. 
 
Waardemutaties 
De afwaardering van de bestede kosten tot nihil alsmede de terugname van in het verleden 
verwerkte afwaarderingen worden verantwoord als waardeveranderingen vastgoed in 
ontwikkeling onder de post overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille. 
 
Dotaties en onttrekkingen aan de voorziening onrendabele investeringen en 
herstructureringen worden verantwoord als waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling 
onder de post overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille. 
 

Herclassificatie vastgoed in exploitatie naar vastgoed in ontwikkeling 
Herclassificatie van vastgoed in exploitatie naar vastgoed in ontwikkeling vindt plaats bij 
aanvang van de activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling. De verkrijgingsprijs van de 
onroerende zaken in de opvolgende waardering in het vastgoed in ontwikkeling geschiedt 
tegen de marktwaarde in exploitatie op het moment van de herclassificatie. 
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Herclassificatie vastgoed in ontwikkeling naar vastgoed in exploitatie 
Herclassificatie van vastgoed in ontwikkeling naar vastgoed in exploitatie vindt plaats bij 
aanvang van de exploitatie activiteiten. De toegelaten instelling definieert dit als het moment 
dat huurders zijn gehuisvest. De verkrijgingsprijs van de onroerende zaken in de opvolgende 
waardering in het vastgoed in exploitatie geschiedt tegen de kostprijs van het vastgoed in 
ontwikkeling op het moment van de herclassificatie onder eventuele aftrek van een gevormde 
voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen. 
 
Materiële vaste activa 
 
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie  
Onroerende zaken en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden in de balans 
verwerkt indien het waarschijnlijk is dat de toekomstige prestatie-eenheden met betrekking 
tot dat actief zullen toekomen aan de toegelaten instelling en de kosten van het actief 
betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de 
exploitatie worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.  
 
De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en 
overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het 
beoogde gebruik. De kostprijs van de activa die door de toegelaten instelling in eigen beheer 
zijn vervaardigd, bestaat uit de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen 
en de overige kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de vervaardiging. 
Verder omvat de vervaardigingsprijs een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op 
schulden over het tijdvak dat kan worden toegerekend aan de vervaardiging van de activa.  
 
Onroerende zaken in exploitatie die in aanmerking komen voor verwerking als actief worden 
bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de verkrijgings-of vervaardigingsprijs, inclusief 
transactiekosten. De verkrijgingsprijs omvat de koopsom en alle direct toe te rekenen 
uitgaven. De direct toe te rekenen uitgaven bevatten tevens, bijvoorbeeld, de juridische 
advieskosten, overdrachtsbelasting en andere transactiekosten.  
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object 
verlengen. Indien er geen sprake is van verlenging van de gebruiksduur worden de 
onderhoudsuitgaven (ineens) ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. 
 
In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actief plaatsvindt op grond 
van een langere dan normale betalingstermijn, wordt de kostprijs van het actief gebaseerd op 
de contante waarde van de verplichting.  
In het geval dat materiële vaste activa worden verworven in ruil voor een niet-monetair actief, 
wordt de kostprijs van het materieel vast actief bepaald op basis van de reële waarde voor 
zover de ruiltransactie leidt tot een wijziging in de economische omstandigheden en de reële 
waarde van het verworven actief of van het opgegeven actief op betrouwbare wijze kan 
worden vastgesteld.  
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Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa waarop de 
subsidies betrekking hebben.  
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de 
lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op 
materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering, alsmede vooruitbetalingen op materiële vaste 
activa wordt niet afgeschreven.  
Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en 
wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij afstoting. 
 
De volgende levensduren worden hierbij gehanteerd:  
- Bedrijfsgebouwen:        50 jaar. 
- Overige roerende zaken:    3 - 10 jaar. 
De toegelaten instelling bepaalt het af te schrijven bedrag zonder rekening te houden met een 
restwaarde. Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere 
opbrengstwaarde.  
 
Financiële vaste activa  
 
Amortisatie afkoop swaps 
De betaalde afkoopsom bij de afkoop van swaps wordt geactiveerd en lineair afgeschreven 
over de resterende looptijd van het oorspronkelijke (afgekochte) contract. 

Deelnemingen met invloed van betekenis 
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden 
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de 
nettovermogenswaarde. Indien waardering tegen nettovermogenswaarde niet kan 
plaatsvinden doordat de hiervoor benodigde informatie niet kan worden verkregen, wordt de 
deelneming gewaardeerd volgens het zichtbaar eigen vermogen. Bij de vaststelling of er 
sprake is van een deelneming waarin de toegelaten instelling invloed van betekenis uitoefent 
op het zakelijke en financiële beleid, wordt het geheel van feitelijke omstandigheden en 
contractuele relaties (waaronder eventuele potentiële stemrechten) in aanmerking genomen. 
Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van Sint 
Joseph gehanteerd. 
 
Wanneer Sint Joseph echter geheel of ten dele garant staat voor de schulden van een 
deelneming, dan wel de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) in 
staat te stellen tot betaling van haar schulden, wordt een voorziening gevormd ter grootte van 
de verwachte betalingen door Sint Joseph ten behoeve van de deelneming. De voorziening 
wordt primair ten laste van de vorderingen op de deelneming gevormd en voor het overige 
gepresenteerd onder de voorzieningen.  
 
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. 
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Deelnemingen zonder invloed van betekenis 
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd 
tegen verkrijgingsprijs of duurzaam lagere bedrijfswaarde. Indien sprake is van een stellig 
voornemen tot afstoting, vindt waardering plaats tegen de eventuele lagere verwachte 
verkoopwaarde. 
Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld.  
 
Overige financiële vaste activa 
De grondslagen voor de overige financiële vaste activa zijn verder opgenomen onder het 
hoofd Financiële instrumenten. 
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Eventuele winsten of verliezen worden 
verantwoord onder financiële baten en lasten.  
 
B ijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn 
of deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties 
aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is 
de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de 
realiseerbare waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde 
bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Wanneer de 
boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de 
realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het 
verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder 
waardeverminderingsverlies van een kasstroomgenererende eenheid, wordt het verlies 
allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de kasstroomgenererende 
eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de 
eenheid naar rato van hun boekwaarden. 
Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere 
jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke 
indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of 
kasstroomgenererende eenheid) geschat. 
Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen 
plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de 
realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderings-
verlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende eenheid) 
opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die 
bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminde-
ringsverlies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord. 
 
 
 
 
 



 

103 

Voorraden 
 
Vastgoed bestemd voor de verkoop 
De voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop betreft opgeleverd vastgoed beschikbaar en 
bestemd voor de verkoop dat ultimo boekjaar nog niet is verkocht en vastgoed die uit het 
bestaande bezit voor verkoop worden aangeboden en daardoor niet meer voor verhuur 
beschikbaar zijn. Opgeleverd vastgoed bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd tegen de 
bestede kosten en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, 
toezicht en directievoering, inclusief geactiveerde rente, dan wel lager verwachte 
opbrengstwaarde.  
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare 
verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de 
incourantheid van de voorraden. 
 
Overige voorraden 
 
Voorraad materialen 
De voorraad materialen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere 
opbrengstwaarde. 
 
Voorraad grond- en ontwikkelposities  
De voorraad grond- en ontwikkelposities wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde en 
bijkomende kosten. Op het moment dat grond- en ontwikkelposities daadwerkelijk in 
ontwikkeling worden genomen, vindt overheveling plaats naar vastgoed in ontwikkeling 
bestemd voor eigen exploitatie/vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de 
verkoop/onderhanden projecten. Als de grond- en ontwikkelposities een zodanige 
waardevermindering ondergaan dat de opbrengstwaarde lager is dan de geactiveerde kosten, 
dan wordt deze waardevermindering ten laste van het resultaat verantwoord. Hiertoe wordt 
de waarde van de grond- en ontwikkelposities periodiek getoetst aan de marktwaarde. 
 
Vorderingen en effecten 
De grondslagen voor de waardering van vorderingen en effecten zijn beschreven onder het 
hoofd ‘Financiële instrumenten’. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courant schulden en opgenomen kasgeldleningen bij banken zijn 
opgenomen onder de ‘Schulden aan kredietinstellingen’ onder de kortlopende schulden. 
 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet 
ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering. 
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Groepsvermogen 
 
Eigen vermogen 
Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als 
eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen 
aan houders van deze instrumenten worden in mindering op het eigen vermogen gebracht na 
aftrek van eventueel hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de 
winst. 
Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als 
een financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden.  
Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in 
de winst-en-verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten. 
 
Waardevermeerderingen van activa die worden gewaardeerd tegen actuele waarde worden 
opgenomen in het eigen vermogen als ongerealiseerde waardeveranderingen. De 
ongerealiseerde waardeverandering wordt gevormd per individueel actief en is niet hoger dan 
het verschil tussen de boekwaarde op basis van historische kostprijs en de actuele waarde. Als 
een actief wordt vervreemd, valt een eventueel aanwezige ongerealiseerde 
waardeverandering met betrekking tot dat actief vrij ten gunste van de overige reserves. Bij de 
bepaling van de ongerealiseerde waardeverandering is geen bedrag voor latente 
belastingverplichtingen in mindering gebracht, aangezien Sint Joseph blijft uitgaan van 
doorexploitatie van het vastgoed in exploitatie. 
De toegelaten instelling vermeldt bij het eigen vermogen in de toelichting de passages die zijn 
opgenomen in de statuten van de toegelaten instelling ten aanzien van de bestemming van 
het eigen vermogen. 
 
Herwaarderingsreserve 
Waardevermeerderingen van activa die worden gewaardeerd tegen actuele waarde worden 
opgenomen in de herwaarderingsreserve. Uitzonderingen hierop vormen financiële 
instrumenten en andere beleggingen die worden gewaardeerd tegen actuele waarde. 
Waardevermeerderingen van die activa worden onmiddellijk in het resultaat verwerkt. De 
herwaarderingsreserve wordt gevormd ten laste van de overige reserves. 
De herwaarderingsreserve wordt gevormd per individueel actief en is niet hoger dan het 
verschil tussen de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de 
boekwaarde op basis van actuele waarde. Voor het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie 
wordt de herwaarderingsreserve bepaald per waarderingscomplex, zoals gedefinieerd in 
bijlage 1 van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’. Bij het bepalen van de 
verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs wordt uitgegaan van de initiële verkrijgingsprijs- of 
vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met enige afschrijving of waardevermindering. 
 
Op de herwaarderingsreserve wordt waardevermindering van het betreffende actief in 
mindering gebracht. Als een actief wordt vervreemd, valt een eventueel aanwezige herwaar-
deringsreserve met betrekking tot dat actief vrij ten gunste van de overige reserves. 
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Bij de bepaling van de herwaarderingsreserve is geen bedrag voor latente belasting-
verplichtingen in mindering gebracht, aangezien Sint Joseph blijft uitgaan van doorexploitatie 
van het vastgoed in exploitatie. 

 

Voorzieningen 
 
Algemeen 
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer: 
- sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een 

gebeurtenis in het verleden;  
- een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van die verplichting;  
- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen 

nodig is. 
 
Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit eenzelfde overeenkomst worden niet in de balans 
opgenomen indien en voor zover noch de toegelaten instelling noch de tegenpartij heeft 
gepresteerd. Opname in de balans geschiedt wanneer de nog te ontvangen respectievelijk te 
leveren prestatie en tegenprestatie niet (meer) met elkaar in evenwicht zijn en dit voor de 
toegelaten instelling nadelige gevolgen heeft.  
 
Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen 
waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de 
voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd. 
 
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de beste schatting van de 
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te 
wikkelen. 
 
Latente belastingvorderingen en –verplichtingen 
Een voorziening voor latente belastingvorderingen en -verplichtingen wordt getroffen met 
behulp van de verplichtingenmethode voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van 
activa en verplichtingen en hun belastinggrondslag, en ook wanneer er sprake is van 
voorwaartse verrekenbare verliescompensatie. De berekening van de latente 
belastingvorderingen en -verplichtingen is geschied tegen een tarief van 25%.  
Latente belastingvorderingen worden alleen opgenomen als toekomstige verrekening 
waarschijnlijk is.  
Belastinglatenties worden gewaardeerd tegen contante waarde. 
 
Voorzieningen voor onrendabele investeringen en herstructureringen 
Voor toekomstige nieuwbouwprojecten, waarvan de feitelijke verplichtingen dan wel de in 
rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan, dient te worden beoordeeld of en in 
hoeverre het project kwalificeert als een verlieslatend contract. 
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Er is sprake van een verlieslatend contract indien de kostprijs van de onroerende zaken 
bestemd voor exploitatie hoger is dan de marktwaarde per balansdatum (zie bijlage 2 van de 
Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde’)).  
Voor het verschil tussen de kostprijs en de marktwaarde wordt een voorziening gevormd, 
indien en voor zover de uitgaven met betrekking tot de onroerende zaken in ontwikkeling nog 
niet in de balans zijn verwerkt.  
 
Voorziening rentecontracten 
Sint Joseph heeft tot mei 2017 rentecontracten (swaps) afgesloten om onzekerheid weg te 
nemen met betrekking tot de rentelasten van toekomstige herfinancieringen. Voor zogeheten 
extendibles (swapcontracten met lage rente in de beginperiode en onzekere rente vanaf 
verlengingsmoment) werd een voorziening gevormd ter hoogte van het verschil tussen de 
waarde op het moment van afsluiten en de waarde per einde boekjaar. Door beëindiging van 
de rentecontracten is de voorziening rentecontracten in 2017 vrijgevallen in het resultaat. 
 
Deelneming 
Indien het eigen vermogen van een deelneming negatief is op basis van de 
waarderingsparameters van Sint Joseph, wordt ter hoogte van het negatieve eigen vermogen 
een voorziening gevormd. 
 
Langlopende schulden 
De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd ‘Financiële 
instrumenten’. 
 
Kortlopende schulden 
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd ‘Financiële 
instrumenten’. 
 
Opbrengstverantwoording 
 
Huuropbrengsten 
Hieronder zijn opgenomen de opbrengsten voortvloeiend uit de met huurders gesloten 
huurovereenkomsten (exclusief de inbegrepen servicedienst). Huuropbrengsten worden 
lineair in de winst- en verliesrekening opgenomen gedurende de looptijd van de 
huurovereenkomst. De huren worden jaarlijks binnen de wettelijke kaders verhoogd in 
overeenstemming met het huurbeleid van Sint Joseph. 
 
Opbrengsten servicecontracten 
Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders op basis van afgesloten servicecontracten 
welke integraal deel uitmaken van huurcontracten ter dekking van gemaakte servicekosten. 
Jaarlijks vindt verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke bestedingen. De kosten die 
worden gegenereerd uit de (op de huurexploitatie) afgesloten servicecontracten worden 
verantwoord onder de lasten servicecontracten. 



 

107 

 
Lasten servicecontracten 
De lasten servicecontracten hebben betrekking op de kosten van het huurdersonderhoud. 
 
Lasten verhuur en beheeractiviteiten 
Onder deze post worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te 
relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten. De indirecte kosten worden met behulp van 
een kostenverdeelstaat toegerekend aan deze categorie.  
Zie de grondslag Toegerekende organisatie- en financieringskosten voor de gehanteerde 
methoden en veronderstellingen voor bepaling van de verdeelstaat. 
 
Lasten onderhoudsactiviteiten 
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud 
die gerelateerd zijn aan vastgoed in exploitatie verantwoord. Van toerekenbaarheid aan lasten 
is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. 
Onder deze post worden de kosten ten behoeve van planmatig onderhoud, 
mutatieonderhoud, klachtenonderhoud en contractonderhoud verantwoord. Voorts zijn 
organisatiekosten gebaseerd op een kostenverdeelstaat toegerekend aan de lasten 
onderhoudsactiviteiten. 
De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen 
sprake is van een waardeverhoging van het actief, dan wel wettelijke vereisten.  
De indirecte kosten worden met behulp van een verdeelstaat toegerekend aan deze categorie. 
Zie de grondslag Toegerekende organisatie- en financieringskosten voor de gehanteerde 
methoden en veronderstellingen voor bepaling van de verdeelstaat. 
 
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 
De kosten die samenhangen met verhuren, beheren en onderhouden van het vastgoed in 
exploitatie worden verantwoord onder de hierboven genoemde subcategorieën. Naast deze 
(veelal) direct aan de subactiviteiten te relateren kosten brengt het vastgoed in exploitatie ook 
andere kosten met zich mee die niet direct te relateren zijn aan de subactiviteiten verhuren, 
beheren en onderhouden. Dit zijn echter wel kosten die worden veroorzaakt door het in 
eigendom hebben van vastgoed in exploitatie. Deze kosten worden verantwoord als overige 
directe operationele lasten exploitatie bezit. Dit betreft onder andere zakelijke 
vastgoedgerelateerde lasten als de onroerendzaakbelasting en rioolheffingen en de 
verhuurderheffing.  
 
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 
 
Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 
De omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling heeft betrekking op de levering van grondkavels 
Rumerslanden aan een aannemersbedrijf ter realisatie van nieuwbouwwoningen. 
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Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 
De verkoopopbrengst vastgoedportefeuille betreft het saldo van de gerealiseerde 
verkoopopbrengst op verkopen uit bestaand bezit en verkopen uit voorraad minus de 
gemaakte direct toerekenbare verkoopkosten.  
Verkoopopbrengsten uit de verkoop van onroerende zaken worden in de winst-en-
verliesrekening verwerkt wanneer de belangrijke risico’s en voordelen van eigendom aan de 
koper zijn overgedragen, het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden 
bepaald, de inning van de verschuldigde vergoeding waarschijnlijk is, de hiermee verband 
houdende kosten betrouwbaar kunnen worden ingeschat en er geen sprake is van 
aanhoudende managementbetrokkenheid bij de onroerende zaken. De overdracht van de 
risico’s en voordelen is op het moment van juridische levering (passeren transportakte). 
 
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 
De boekwaarde van het verkochte vastgoed dient per verkoopdatum te worden verwerkt in de 
winst-en-verliesrekening. Bij verkoop uit bestaand bezit betreft dit de marktwaarde van 
vastgoed in exploitatie op basis van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Bij 
verkoop uit voorraad betreft dit de bestede kosten en toegerekende kosten van het 
werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering, inclusief geactiveerde 
rente, dan wel lager verwachte opbrengstwaarde op het moment van verkoop. 
 
Personeelsbeloningen 
De beloningen van het personeel worden als last in de winst- en verliesrekening verantwoord 
in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als 
verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde 
beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover 
er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige 
betalingen door Sint Joseph. 
Voor de beloningen met opbouw van rechten, sabbatical leave, winstdelingen en bonussen 
worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een 
verwachte vergoeding ten gevolge van winstdelingen en bonusbetalingen worden 
verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór 
balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. 
Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen 
in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van 
verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst- en verliesrekening 
gebracht. 
 
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld 
doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten 
verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum 
bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief 
ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend 
geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of 
arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. 
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De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn 
om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen.  
De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en 
individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden 
ten laste respectievelijk ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. 
 
Voor arbeidsongeschiktheidsrisico's die zijn verzekerd wordt een voorziening getroffen voor 
het in de toekomst te betalen deel van de verzekeringspremie dat rechtstreeks toe te rekenen 
is aan het individuele schadeverleden van Sint Joseph. Als geen betrouwbare schatting kan 
worden gemaakt van de omvang van het in de toekomst te betalen deel van de 
verzekeringspremies dat rechtstreeks is toe te rekenen aan het individuele schadeverleden van 
Sint Joseph, wordt geen voorziening opgenomen. 
 
Nederlandse pensioenregelingen 
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die 
periode aan de pensioenuitvoerder verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de 
verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting 
opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies 
overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van 
terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. 
 
Indien op basis van de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot een bedrijfstak-
pensioenregeling per balansdatum een verplichting bestaat, wordt een voorziening gevormd 
als het waarschijnlijk is dat de aanwending van een maatregelenpakket, dat nodig is voor het 
herstel van de per balansdatum bestaande dekkingsgraad, zal leiden tot een uitstroom van 
middelen en de omvang daarvan betrouwbaar kan worden geschat. Indien sprake is van 
aanpassingen van de per balansdatum opgebouwde aanspraken die voortvloeien uit 
toekomstige salarisverhogingen die per balansdatum reeds zijn toegezegd en die voor 
rekening van de toegelaten instelling komen wordt hiervoor een voorziening gevormd. 
 
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele 
verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat 
voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de 
omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van 
additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst 
met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of 
impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de 
beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.  
 
De disconteringsvoet vóór belasting geeft de actuele marktrente per balansdatum van 
hoogwaardige ondernemingsobligaties / rendement op staatleningen weer, de risico's 
waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden worden 
hierin niet betrokken.  
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Voor een op balansdatum bestaand overschot bij de pensioenuitvoerder wordt een vordering 
opgenomen als Sint Joseph de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk 
is dat het overschot naar de toegelaten instelling zal toevloeien en de vordering betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. 
 

Financiële leases 
Sint Joseph kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst 
waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of 
nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. 
Alle andere leaseovereenkomsten worden geclassificeerd als operationele lease. Bij de 
leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de 
juridische vorm. 
 
Operationele leases 
Sint Joseph heeft alleen operationele leasecontracten afgesloten. Bij operationele 
leasecontracten wordt het leaseobject niet geactiveerd. Vergoedingen die worden ontvangen 
als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst worden verwerkt als een 
vermindering van de leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen 
inzake operationele leases worden lineair over de leaseperiode ten laste respectievelijk ten 
gunste van de winst- en verliesrekening gebracht, tenzij een andere toerekeningsystematiek 
meer representatief is voor het patroon van de met het leaseobject te verkrijgen voordelen. 
 
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
 
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Dit betreffen waardeverminderingen, en eventueel een terugname hiervan, die gedurende het 
verslagjaar zijn ontstaan vanuit aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met 
betrekking tot investeringen in nieuwbouw, woningverbetering en herstructurering. Het 
betreft hier de investeringen op de posten vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie en vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop. Onder deze post zijn tevens 
de waardeverminderingen en eventueel een terugname hiervan met betrekking tot grond- en 
ontwikkellocaties opgenomen. 
 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Dit betreft de jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van het vastgoed in exploitatie 
(exclusief het effect van onrendabele investeringen) die gewaardeerd zijn tegen marktwaarde 
in verhuurde staat op basis van het waarderingshandboek. 
 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 
Dit betreft de winsten of mogelijke verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van 
de vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop in het verslagjaar. Dit betreffen derhalve de 
(markt)waardeveranderingen die samenhangen met de balanspost vastgoed bestemd voor de 
verkoop. 
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Leefbaarheid 
De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke ingrepen niet zijnde 
investeringen die de leefbaarheid in buurten en wijken ten goede moeten komen. Tevens 
worden hieronder kosten van personeel verantwoord die zich specifiek met leefbaarheid 
bezighouden. 
 
Financiële baten en lasten 
 
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 
Zie de grondslag Financiële instrumenten voor de verwerking van de waardeveranderingen 
van financiële vaste activa en effecten. 
 
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten 
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten 
worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren. 
 
Agio, disagio en aflossingspremies worden verantwoord als rentelast in de periode waartoe zij 
behoren. De toerekening van deze rentelast en de rentevergoeding over de lening is de 
effectieve rente die in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt. In de balans is (per saldo) 
de amortisatiewaarde van de schuld(en) verwerkt. De nog niet in de winst-en-verliesrekening 
verwerkte bedragen van het agio en de al in de winst-en-verliesrekening verwerkte 
aflossingspremies worden verwerkt als verhoging van de schuld(en) waarop ze betrekking 
hebben. De nog niet in de winst-en-verliesrekening verwerkte bedragen van het disagio 
worden verwerkt als verlaging van de schuld(en) waarop ze betrekking hebben. 
De meerkosten verbonden aan het gebruik van meer dan gebruikelijk leverancierskrediet 
worden als rentelast verantwoord. 
 
Rente op schulden behorende bij een actief waarvoor noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke 
hoeveelheid tijd benodigd is om het gebruiksklaar of verkoop klaar te maken (kwalificerende 
activa) wordt in de vervaardigingsprijs van een actief opgenomen, indien de aan die actiefpost 
verbonden toekomstige voordelen naar verwachting voldoende groot zullen zijn om de 
boekwaarde van die post inclusief de toegerekende rente te dekken en deze economische 
voordelen voldoende betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.  
De rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over de specifiek voor de 
vervaardiging opgenomen leningen, onder aftrek van eventueel verkregen beleggings-
opbrengsten met betrekking tot tijdelijke belegging van de opgenomen leningen. Voor zover 
de vervaardiging wordt gefinancierd door leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van 
bepaalde activa kunnen worden toegerekend, wordt de te activeren rentepost berekend door 
de gewogen rentevoet van die leningen te vermenigvuldigen met de uitgaven voor 
vervaardiging, rekening houdend met de periode van de vervaardiging. Onder het bedrag van 
de uitgaven voor vervaardiging wordt verstaan de voor de vervaardiging toegerekende 
bedragen, onder aftrek van ontvangen termijnbedragen van afnemers en uit hoofde 
ontvangen overheidssubsidies en vergelijkbare faciliteiten inzake de investering in de 
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betreffende actiefpost. Het bedrag van de berekende te activeren rente is niet hoger dan de 
werkelijk over die periode verschuldigde rentekosten. 
 
Indien het bedrag van de verwachte uiteindelijk te activeren kosten van het kwalificerende 
actief uitstijgt boven de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder 
waardeverminderingsverlies verwerkt. 
 
Belastingen 
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winst-
belastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de winst- en verliesrekening 
opgenomen, behalve voor zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het 
eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt 
verwerkt, of op overnames. 
 
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te 
betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van 
belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op 
verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde 
belasting. 
 
Indien de boekwaardes van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële 
verslaggeving afwijken van hun fiscale boekwaardes, is sprake van een permanent verschil, 
aangezien Sint Joseph blijft uitgaan van doorexploitatie van het vastgoed in exploitatie. 
Voor belastbare tijdelijke verschillen wordt een voorziening latente belastingverplichtingen 
getroffen. 
 
Voor verrekenbare tijdelijke verschillen, beschikbare voorwaartse verliescompensatie en nog 
niet gebruikte fiscale verrekeningsmogelijkheden wordt een latente belastingvordering 
opgenomen, maar uitsluitend voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst fiscale 
winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening respectievelijk compensatie. Latente 
belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet 
langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden 
gerealiseerd. 
 
Voor belastbare tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen, deelnemingen en joint 
ventures wordt een latente belastingverplichting opgenomen tenzij de onderneming in staat 
is het tijdstip van afloop van het tijdelijke verschil te bepalen en het waarschijnlijk is dat het 
tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst niet zal aflopen. 
Voor verrekenbare tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen, deelnemingen en joint 
ventures wordt een latente belastingvordering opgenomen uitsluitend voor zover het 
waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst afloopt en er fiscale 
winst beschikbaar zal zijn ter compensatie van het tijdelijk verschil. 
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De waardering van latente belastingverplichtingen en latente belastingvorderingen wordt 
gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door Sint Joseph op balansdatum voorgenomen 
wijze van realisatie of afwikkeling van zijn activa, voorzieningen, schulden en overlopende 
passiva. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen 
contante waarde. Saldering van latenties vindt plaats indien en voor zover de toegelaten 
instelling bevoegd is tot saldering en simultane afwikkeling en tevens het stellige voornemen 
heeft om dit te doen. 
 

Resultaat deelnemingen 
Het resultaat deelnemingen omvat het aandeel van Sint Joseph in de resultaten van deze 
deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen Sint 
Joseph en de niet-geconsolideerde deelnemingen en tussen niet-geconsolideerde 
deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet 
gerealiseerd kunnen worden beschouwd. 
 
De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten, 
worden vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt 
in het resultaat van Sint Joseph. 
 
Kasstroomoverzicht  
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode.  
 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de kasmiddelen en de tegoeden op 
bankrekeningen. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, 
investerings- en financieringsactiviteiten. 
 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen 
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.  
De directe methode ter splitsing van de operationele kasstromen geeft een beeld van de 
ontvangsten en uitgaven per categorie zoals die zich werkelijk in de bedrijfsactiviteiten 
voordoen. 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).  
 
Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn 
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van 
het financiële-leasecontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een 
uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op 
de interest als een uitgave uit operationele activiteiten. 
Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als kostprijshedges 
worden in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balansposten.  
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Kasstromen uit financiële derivaten waarbij hedge accounting niet langer wordt toegepast, 
worden consistent met de aard van het instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de 
hedge accounting is beëindigd. 
 
Bepaling reële waarde 
Een aantal grondslagen en toelichtingen in de jaarrekening van Sint Joseph vereist de 
bepaling van de reële waarde van zowel financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. 
Ten behoeve van waarderings- en informatieverschaffingsdoeleinden is de reële waarde op 
basis van de hierna genoemde methoden bepaald.  
 
De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden 
verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde 
partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. 
- De reële waarde van beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald aan de hand 

van de biedprijs.  
- De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de 

verwachte kasstromen contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de 
geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en 
liquiditeitsopslagen. 

- De reële waarde van derivaten waarbij collateral wordt uitgewisseld, wordt bepaald door 
het contant maken van de kasstromen aan de hand van de (Eonia) swapcurve, omdat door 
de uitwisseling het krediet- en liquiditeitsrisico wordt gemitigeerd. 

- De reële waarde van derivaten waarbij geen collateral wordt uitgewisseld, wordt bepaald 
door het contant maken van de kasstromen aan de hand van de relevante swapcurve 
vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen. 

 
Huur- en overige vorderingen 
De reële waarde van huur- en overige vorderingen is gelijk aan de contante waarde van de 
toekomstige kasstromen tegen actuele rentes vermeerderd met een gewogen gemiddelde 
opslag voor kredietrisico’s. 
 
Niet-afgeleide financiële verplichtingen 
De reële waarde van niet-afgeleide financiële verplichtingen wordt berekend door 
discontering van toekomstige aflossingen en rentebetalingen, tegen de actuele rente voor 
vergelijkbare leningen ultimo boekjaar. 
 
Verbonden partijen 
Transacties met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Van deze transacties worden de aard en de omvang van de 
transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht toegelicht.  
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13.3. Ontwikkeling vastgoedportefeuille  
 

Ontwikk eling vastgoedportefeuille  
 Goedkoop Betaalbaar Duur tot 

huurtoeslag-

grens 

Duur 

boven 

huur-
toeslag-

grens 

Onzelf-

standig 

overige 
woon-

eenheden 

Totaal 

       
Stand 1 januari 2017 953 3.237 483 292 321 5.286 
Nieuwbouw huur – – - - - - 
Uit voorraad vastgoed – – – - – - 
Verkoop aan toe-

komstige bewoners - -4 -5 -10 - -19 
Verkoop aan andere 

instellingen - -4 -7 -6 -30 -47 
Sloop - - - - - - 
Overige mutaties -13 18 -5 - - - 
       

 

      

Stand 31 december 
 

940 3.247 466 276 291 5.220 
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Samenstelling vastgoedportefeuille  
 Aantal in 

eigendom  

DAEB 

Aantal in 
eigendom  

niet-DAEB 

Totaal aantal in 
eigendom 

    Zelfstandige huurwoningen:    
Goedkoop 938 2 940 
Betaalbaar 3.235 12 3.247 
Duur tot huurtoeslaggrens 431 35 466 
Duur boven huurtoeslaggrens 49 227 276 
    
Totaal zelfstandige huurwoningen 4.653 276 4.929 
Onzelfstandige overige woongelegenheden 291 - 291 
 

   

Subtotaal woongelegenheden 4.944 276 5.220 
Overige woongelegenheden (woonwagen) 1 - 1 

 

   

Totaal woongelegenheden 4.945 276 5.221 
Niet-woongelegenheden    
Woonwagenstandplaatsen 10 - 10 
Garages 246 - 246 
Overige verhuureenheden 964 231 1.195 

- BOG/MOG 11 71 82 
- Parkeerplaatsen 953 160 1.113 

 

   

Totaal niet-woongelegenheden 1.220 231 1.451 

 

   

Totaal verhuureenheden 6.165 507 6.672 

 

   

 
Recapitulatie: 

  2017 2016 
    
    

In exploitatie  6.504 6.766 
In transformatie  162 - 
Te verkopen (opgenomen onder vlottende activa)  6 17 
  

  

  6.672 6.783 
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13.4. DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie  
 
13.4.1. Vastgoed in exploitatie 

 2017 2017 2017 2016 
 DAEB Niet-DAEB Totaal Totaal 
 € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

      
Stand per 1 januari      
Aanschafprijs 295.606 57.748 353.354 359.090 
Cumulatieve waardeveranderingen 127.472 -2.867 124.605 95.781 
 

    

Marktwaarde 423.078 54.881 477.959 454.871 
     
Mutatie per 1 januari als gevolg van 

goedgekeurd scheidingsvoorstel 
    

Overheveling vastgoed van DAEB naar niet-DAEB - - - - 
Overheveling vastgoed van niet-DAEB naar DAEB - - - - 
 

    

Marktwaarde na overheveling per 1 januari 423.078 54.881 477.959 454.871 
 

    

     
Mutaties in het boekjaar     
Investeringen:     

Aankopen in vastgoed in exploitatie                   
(initiële verkrijgingen) 

- - - - 

Investeringen in vastgoed in exploitatie 
(nieuwbouw) 

- - - 7.116 

Investeringen in vastgoed in exploitatie 
(verbeteringen) 

116 - 116 1.936 

Overboeking naar vastgoed in ontwikkeling 
bestemd voor eigen exploitatie 

- - - -2.810 

Buitengebruikstellingen en afstotingen -6.190 -2.387 -8.577 -7.318 

Overboekingen van en naar voorraden en vastgoed 
voor eigen gebruik 

    

Overige mutaties:     

Overboeking van DAEB naar niet-DAEB - - - - 

Overboeking van niet-DAEB naar DAEB - - - - 

Overige - - - - 

Waardeveranderingen (winsten of verliezen als 
gevolg van aanpassingen van de marktwaarde) 

324 376 700 24.164 

 
    

Saldo mutaties -5.750 -2.011 -7.761 23.088 
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 2017 2017 2017 2016 
 DAEB Niet-DAEB Totaal Totaal 
 € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

 
     
Stand per 31 december     
Aanschafprijs 291.167 55.923 347.090 353.354 
Cumulatieve waardeveranderingen *) 126.161 -3.053 123.108 124.605 
 

    

Marktwaarde 417.328 52.870 470.198 477.959 
Af: Vastgoed bestemd voor verkoop (presentatie 

onder vlottende activa) - 959 959 1.809 

 
    

 417.328 51.911 469.239 476.150 
 

    

 
*) de cumulatieve waardeveranderingen zijn per complex bepaald en bestaat uit € 177.997.000 positieve 
waardeveranderingen en € 54.889.000 negatieve waardeveranderingen.  
De positieve waardeveranderingen zijn op de balans verantwoord als herwaarderingsreserve en de negatieve 
waardeveranderingen zijn in mindering gebracht op de overige reserves. 
 

Uitgangspunten waardering 
De actuele waarde van het DAEB vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de marktwaarde zoals 
opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 
(‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’). Hierbij heeft Sint Joseph de basisversie 
gehanteerd. In het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde is opgenomen dat de 
basisversie de mogelijkheid biedt om op portefeuilleniveau tot een aannemelijke marktwaarde 
te komen. 
De actuele waarde van het niet-DAEB vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de marktwaarde 
zoals opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 ( 
“Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’). Hierbij heeft Sint Joseph de fullversie 
gehanteerd. In het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde is opgenomen dat de 
fullversie de mogelijkheid biedt om op complexniveau, met ondersteuning van een externe 
taxateur tot een aannemelijke marktwaarde te komen. 
Het waarderingscomplex is bepaald aan de hand van gelijksoortige kenmerken van het bezit 
binnen een complex. 
De methoden, relevante veronderstellingen en disconteringsvoet die gehanteerd zijn voor 
woongelegenheden, bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed, parkeergelegenheden 
en intramuraal vastgoed zijn bepaald in het Handboek Modelmatig waarderen marktwaarde 
en kunnen bij toepassing van de basisversie niet worden gewijzigd. 
De gehanteerde basisversie is een geheel modelmatige waardering waarbij er voor 
de waardering overeenkomstig de bepaling van het Handboek Modelmatig waarderen 
marktwaarde geen betrokkenheid van de taxateur aan de orde is. 
Het gehanteerde rekenmodel betreft WALS-TMS en is voorzien van een goedkeurend 
assurancerapport. 
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Op basis van artikel 31 BTIV wordt er onderscheid gemaakt tussen vier categorieën vastgoed. 
Bij alle categorieën wordt de DCF-methode gehanteerd. De volgende disconteringsvoeten zijn 
gemiddeld gehanteerd voor iedere categorie: 
Woongelegenheden:                  6,98% 
Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed:  6,82% 
Parkeergelegenheden:                 6,67% 
Intramuraal zorgvastgoed:               6,86% 

De volgende relevante veronderstellingen worden gemaakt per categorie: 

Woongelegenheden 
De woningen worden gewaardeerd op basis van het Handboek Modelmatig waarderen. De 
huurgegevens zijn gebaseerd op de huur per 31 december 2017. De mutatiegraad is bepaald 
op basis van het aantal beëindigde contracten in de periode 2013-2017. De oppervlakten van 
de woningen zijn gebaseerd op plattegronden c.q. de BAG-gegevens. De WOZ-waarden zijn 
ontleend aan de beschikkingen met peildatum 1 januari 2016. De marktwaarde ultimo 2017 is 
gebaseerd op het Handboek Modelmatig waarderen van 2017.  
 
Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed 
Het bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed is in 2017 getaxeerd door een externe 
taxateur. Voor de objectgegevens wordt verwezen naar hetgeen is vermeld bij de woningen. 
De oppervlaktegegevens zijn bepaald o.b.v. plattegronden. 
De marktwaarde 2017 is bepaald op basis van de taxatierapporten 2017 van de externe 
taxateur. Vastgoed dat in 2017 niet is getaxeerd is gewaardeerd op basis van het 
taxatierapport in 2016, rekening houdend met bijzondere omstandigheden in 2017. Van circa 
13% (vorig jaar circa 15%) van het BOG/MOG is geen taxatierapport voorhanden en daarbij is 
de waardering gebaseerd op het Handboek modelmatig waarderen.  
 
Parkeergelegenheden 
De marktwaarde van de parkeergelegenheden is gebaseerd op de huur- en WOZ-gegevens. 
Indien geen WOZ-beschikking is afgegeven is de WOZ-waarde gesteld op € 1.  
 
Intramuraal zorgvastgoed 
De externe taxateur is ingeschakeld bij de waardering van de zorgvastgoed in exploitatie. 
Hierbij is in 2016 100% van het zorgvastgoed getaxeerd. De komende jaren zal steeds een 
wisselend derde deel van dit vastgoed worden getaxeerd. Het overige tweederde deel zal door 
middel van een aannemelijkheidstoets van een aannemelijkheidsverklaring worden voorzien 
en/of zal een taxatie-update plaatsvinden. 
 
Waardeveranderingen 
De waardeveranderingen van het vastgoed worden veroorzaakt door huuraanpassingen 
(regulier en als gevolg van harmonisatie) en inflatoire ontwikkelingen. Er hebben zich in 2017 
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geen overige gebeurtenissen en omstandigheden voorgedaan die van materiële invloed zijn 
geweest op de marktwaarde van het vastgoed. 
 
De marktwaarde van het vastgoed in exploitatie neemt af van € 476,1 miljoen ultimo 2016 naar 
€ 469,2 miljoen ultimo 2017. Het verloop is als volgt weer te geven (x € 1 miljoen): 

Vastgoed in exploitatie ultimo 2016  476,1 
Verkoop bezit  -7,6 
  

 

Saldo  468,5 
   
Methodische wijzigingen: 
 

  
Wijziging bepaling eindwaarde bij uitponden  -5,1 
Rekenmethodiek BOB/MOG/Zorg en parkeren  -1,3 
   
Mutaties objectgegevens:   
Toename contracthuren  3,6 
Wijziging berekening markthuur en maximaal redelijk  -4,1 
Toename WOZ-waarde  1,4 
Toename gemiddelde mutatiekans  2,4 
   
Mutatie waarderingsparameters:   
Exploitatieverplichting blijvend gereguleerd bezit  -3,7 
Effect wijziging macro-economische parameters  4,7 
Aanpassing disconteringsvoet  -9,1 
Effect leegwaardestijging  10,0 
Boveninflatoire huurstijgingen  3,2 
Toename verhuurderheffing  -1,6 
   
Overig, per saldo  0,3 
  

 

Vastgoed in exploitatie ultimo 2017  469,2 
 

 

 
Woningen bestemd voor de verkoop 
Het aantal woningen behorend tot het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie, welke zijn 
geclassificeerd voor de verkoop bedraagt 818. Het aantal woningen dat naar verwachting 
komend jaar verkocht zal worden, bedraagt 20 gesplitst in 10 DAEB en 10 niet-DAEB woningen. 
De verwachte opbrengstwaarde van deze woningen bedraagt circa  
€ 2,4 miljoen; de marktwaarde van deze woningen bedraagt circa € 2,2 miljoen. 
 
Hypothecaire zekerheden 
Het sociaal vastgoed in exploitatie is (nagenoeg) geheel gefinancierd met leningen onder 
borging van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw heeft hierbij het recht van eerste hypotheek. Voor deze borgstelling wordt door 
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een obligo per lening gevraagd. Als gevolg hiervan 
zijn de onroerende en roerende zaken in exploitatie die met geborgde leningen zijn 
gefinancierd niet met hypothecaire zekerheden bezwaard. De ultimo boekjaar bestaande 
obligoverplichting is onder de “Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen” 
opgenomen. 
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Bedrijfswaarde 
In RJ 645.304 is bepaald dat bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie (zijnde 
DAEB en niet DAEB vastgoed in exploitatie) zoals deze jaarlijks aan het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW) wordt verstrekt, in de toelichting moet worden vermeld. 
Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de toekomstige kasstromen 
uit hoofde van direct vastgoedgerelateerde exploitatie-inkomsten en -uitgaven over de 
geschatte resterende looptijd van de kasstroomgenererende eenheden inclusief de 
nettokasstroom bij afstoten van de activa aan het einde van de gebruiksduur.  
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 actuele waarde van het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie gebaseerd op de 
bedrijfswaarde is als volgt samengesteld: 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
DAEB  255.978 270.283 
Niet-DAEB  52.975 50.633 
  

  

Bedrijfswaarde  308.953 320.916 
  

  

    
 
Op 20 juli 2017 heeft het WSW in afstemming met Autoriteit Woningcorporaties besloten de 
parameters van de bedrijfswaarde voor 2017 ongewijzigd te laten, i.c.: 
• Huurstijging: jaar 1-5: individueel corporatiebeleid; jaar 6 e.v. 2,0%. Jaarlijkse huurstijging 

gaat in op 1 juli van het jaar. 
• Indexering overige variabele lasten en onderhoud: jaar 1-5 individueel corporatiebeleid; 

jaar 6 e.v. 2,5% 
• Disconteringsvoet: 5,00% 

 
Bij de bedrijfswaardeberekening gelden bij Sint Joseph voorts de volgende parameters (TI): 
Jaar inflatie harmonisatie huurderving onderhoudslasten variabele lasten 
 in % in % in % norm 

 
toegepaste 

index% 
norm 

 
toegepaste 

index% 
2018 1,40 0,54 1,11 1.557 2,20 1.058 2,20 
2019 1,50 0,52 1,11 1.592 2,30  959 2,30 
2020 1,60 0,49 1,11 1.629 2,30 974 2,30 
2021 1,60 0,35 1,11 1.446 2,30 988 2,30 
2022 1,80 0,32 1,11 1.479 2,30 1.003 2,30 

2023 e.v. 2,00 - 1,11 1.516 2,50 1.020 2,50 

 
NB: de variabele lasten zijn exclusief belastingen (OZB en overige zakelijke lasten), 
verzekeringen en de saneringsheffing.  
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De uitgangspunten inzake het over de jaren 1 tot en met 5 ingerekende corporatiespecifieke 
huurbeleid zijn als volgt: 
• Huursomstijging 
• Aftopping huurontwikkeling bij reguliere huurverhoging en bij harmonisatie tot maximaal 

de aftoppingsgrens voor het betreffende object. 
• De huurharmonisatie wordt voor 5 jaar ingerekend. 

 
De kasstroomprognoses zijn ontleend aan de intern geformaliseerde meerjarenbegroting en 
bestrijken een periode van 5 jaar behoudens de verwachte kosten van planmatig onderhoud, 
en erfpachtherzieningen. De kosten van planmatig onderhoud worden gebaseerd op de in de 
meerjaren-onderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor latere jaren is 
uitgegaan van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente 
alsmede genormeerde lastenniveaus. 
De verhuurderheffing is in de berekening van de bedrijfswaarde opgenomen als een 
percentage van de (geïndexeerde) WOZ-waarde. 
 
De bijdrageheffing is in de berekening van de bedrijfswaarde opgenomen als 1% van de 
jaarhuur van de woongelegenheden over de periode 2018 t/m 2022. 
De verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt voor verkoop wordt gedefinieerd 
als de contante waarde van het bedrag dat kan worden verkregen bij vrijwillige verkoop 
binnen een verwachte termijn van 5 jaar, onder aftrek van verkoopkosten die niet door de 
koper worden gedragen. Sint Joseph heeft 818 verhuureenheden geclassificeerd voor de 
verkoop. Naar verwachting zullen 100 verhuureenheden binnen 5 jaar worden verkocht met 
een verwachte opbrengstwaarde van EUR 14,5 miljoen. De opbrengstwaarde is gebaseerd op 
de meest recente WOZ-beschikkingen. 
De bepaling van de restwaarde van de grond is gebaseerd op het huidige gebruik van de 
grond. De restwaarde van de grond aan het eind van de exploitatieduur is gebaseerd op de 
reële waarde onder aftrek van de te maken kosten sloop/bouwrijp maken en herhuisvesting en 
bedraagt € 44,1 miljoen (prijspeil ultimo 2017) ten opzichte van € 40,8 miljoen ultimo 2016. Dit 
is per woning circa € 6.770 (2016: € 6.157). De reële waarde is gebaseerd op een vergelijkbare 
grond(kavel) geïndexeerd naar het einde van de levensduur en verminderd met verwachte 
sloopkosten en kosten van uitplaatsing. 
De kasstromen worden verdisconteerd uitgaande van het medionumerandomodel. 
 
Schattingselementen bepaling bedrijfswaarde 
De uitgangspunten van de bedrijfswaarde zijn gebaseerd op interne beleidsvoornemens. Deze 
beleidsvoornemens komen onder meer tot uitdrukking in het strategisch portefeuillebeleid en 
technische meerjarenonderhoudsplannen waarbij keuzes gemaakt worden ten aanzien van 
verhuur of verkoop, levensduur en kwaliteits- en huurniveaus. 
De schattingen met betrekking tot de bedrijfswaardebepaling welke inherent zijn aan dit 
waardebegrip, zijn van bijzonder belang door de waarschijnlijkheid dat toekomstige 
gebeurtenissen significant kunnen afwijken van de verwachtingen van het management zoals 
verwerkt in de bedrijfswaarde. 
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13.4.2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (sociaal vastgoed) 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Stand per 1 januari     
Aanschafwaarde o.b.v. historische kostprijs  5.444 11.003 
Cumulatieve waardeveranderingen  -584 -2.898 
  

  

Boekwaarde  4.860 8.105 
Af: voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen  - -199 
  

  

Boekwaarde onder aftrek van voorziening  4.860 7.906 
    Mutaties in het boekjaar    
Investeringen in sociaal vastgoed in exploitatie (nieuwbouw)  1.471 4.041 
Overboeking naar sociaal vastgoed in exploitatie  -115 -9.010 
Overboeking naar vastgoed bestemd voor de verkoop   -300 
Overboeking naar overige voorraden   -3 
Overboeking van vastgoed in exploitatie   2.810 
Desinvesteringen  -280 - 
Waardeveranderingen verantwoord in winst- en verliesrekening  -1.467 -584 

  
  

  -393 -3.046 
    Stand per 31 december    
Aanschafprijs  6.518 5.444 
Cumulatieve waardeveranderingen  -2.051 -584 
  

  

Boekwaarde onder aftrek van voorziening  4.467 4.860 
  

  

     
Specificatie per 31 december: 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
De Klokkenbelt  3.442 3.412 
St. Josephbuurt  25 440 
Rumerslanden  1.000 1.008 
  

  

Boekwaarde  4.467 4.860 
  

  

Bouwrente wordt geactiveerd voor zover het project dit kan dragen. In het boekjaar werd ter 
zake van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie, evenals voorgaand 
boekjaar, geen bouwrente geactiveerd. 
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13.4.3. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
  Bedrijfs-

gebouwen 
Overige 
roerende 

zaken 

Totaal 

  € * 1.000 € * 1.000 € * 1.000 
     
Stand 31 december 2016     
Aanschafprijs  3.570 7.745 11.315 
Cumulatieve afschrijvingen (inclusief bijzondere 

waardeverminderingen) 
 

-3.027 -7.211 10.238 
  

   

Boekwaarde  543 534 1.077 
     
Mutaties in het boekjaar     
Investeringen  - 350 350 
Desinvesteringen  - - - 
Afschrijvingen  -25 -278 -303 
  

   

Totaal mutaties  -25 72 47 

Stand per 31 december 2017     
Aanschafprijs  3.571 8.074 11.645 
Cumulatieve afschrijvingen (inclusief bijzondere 

waardeverminderingen) 
 3.052 7.469 10.521 

  
   

Boekwaarde  519 605 1.124 
  

   

     
 
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn ultimo 2017 voor ruim 
€ 5,3 miljoen (2016: € 5,2 miljoen) verzekerd. Jaarlijks vindt een indexatie van de verzekerde 
waarde plaats. 
 

 

13.5. Financiële vaste activa 
 
13.5.1. Amortisatie afkoop Swaps 

  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     Stand per 1 januari   21.322 21.894 
    Mutaties in het boekjaar    
Investeringen  - - 
Amortisatie  -572 -572 

  
  

Stand per 31 december  20.750 21.322 
  

  

    

Dit betreffen de afkoopsommen van de in de jaren 2014 en 2015 afgekochte swaps. 
Het restant van de afkoopsommen wordt in circa 36 jaar ten laste van het resultaat gebracht. 
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13.5.2. Amortisatie afkoopwaarde marktwaarde leningen o/g 

  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     Stand per 1 januari   - - 
    Mutaties in het boekjaar    
Afkoopwaarde als gevolg van doorzaktransactie  43.992 - 
Ten laste van voorziening rentecontracten (swaptions)  -24.979  
Amortisatie  -318 - 

  
  

Stand per 31 december  18.695 - 
  

  

    
Dit betreft de afkoopwaarde van het agio als gevolg van de doorzaktransactie van de 
derivaten. Voor het gedeelte van de swaptions was al in een eerder stadium een voorziening 
gevormd, welke nu kan vrijvallen ten gunste van deze afkoopwaarde. De afkoopwaarde wordt 
in circa 49 jaar ten laste van het resultaat gebracht. 
 
13.5.3. Latente belastingvordering 
 
Algemeen 
Dit betreft de actieve belastinglatentie uit hoofde van voorwaartse verliescompensatie en 
tijdelijke verschillen als gevolg van verkoop onroerend goed, leningenportefeuille, 
afschrijvingspotentieel. De actieve belastinglatentie uit hoofde van tijdelijke verschillen in de 
dochtervennootschappen betreft het waarderingsverschil activa en het 
afschrijvingspotentieel.  
De verwachte toekomstige fiscale resultaten geven voldoende mogelijkheid tot verrekening 
van geactiveerde vennootschapsbelasting uit hoofde van fiscale verliezen. De overige actieve 
belastinglatenties zijn opgenomen uit hoofde van tijdelijke verschillen tussen de commerciële 
en fiscale waardering. 
 
Latente belastingvorderingen 
Sinds 1 januari 2008 is Sint Joseph voor al haar activiteiten onderworpen aan 
vennootschapsbelasting. Tot 2008 was Sint Joseph alleen voor haar commerciële activiteiten 
onderworpen aan vennootschapsbelasting. De integrale belastingplicht betekent dat 
woningcorporaties een fiscale openingsbalans moesten opstellen waarbij alle activa en passiva 
voor de marktwaarde op 1 januari 2008 zijn opgenomen. Daarover zijn in een 
vaststellingsovereenkomst sectorbrede afspraken gemaakt met de Belastingdienst (de 
zogenaamde VSO2). Naast afspraken over de waardering van de openingsbalans bevat de 
VSO2 een aantal afspraken over de wijze waarop het fiscale resultaat moet worden berekend in 
een aantal sectorspecifieke gevallen, zoals bij combiprojecten.  
Sint Joseph heeft de VSO2 op 27 april 2009 ondertekend. De VSO2 heeft een looptijd tot en 
met 31 december 2012. Na deze periode wordt de VSO2 stilzwijgend voor steeds één jaar 
verlengd, tenzij een van de partijen vóór 1 december heeft opgezegd.  
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De VSO2 is door de Belastingdienst noch door Sint Joseph opgezegd vóór 1 december 2016 en 
is derhalve van toepassing op het jaar 2017.  
 
Vastgoed dat Sint Joseph al op 1 januari 2008 bezat, wordt op grond van VSO2 op de 
openingsbalans gewaardeerd op een percentage van de WOZ-waarde. Daarna verkregen 
vastgoed wordt fiscaal in beginsel gewaardeerd op kostprijs verminderd met afschrijvingen. Bij 
de fiscale waardering van vastgoed is verder van belang dat de fiscale afschrijvingslast 
wettelijk beperkt is. 
Leningen zijn aan de hand van een van de VSO2 deel uitmakende rentecurve, op de fiscale 
openingsbalans per 1 januari 2008 gewaardeerd op marktwaarde.  
De latente belastingpositie is berekend over verrekenbare tijdelijke verschillen uit hoofde van 
de waardering van vastgoedbezit en leningen, alsmede beschikbare voorwaartse 
verliescompensatie.  
 
De samenstelling van de latente belastingvorderingen is als volgt: 

  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     Stand per 1 januari   15.940 13.602 
    Mutaties in het boekjaar    
Voorwaartse verliescompensatie  -926 -372 
Vrijval ten laste van resultaat  -5.714 - 
Dotatie ten gunste van resultaat  14.870 - 
Tijdelijke verschillen  -127 2.710 
Oprenting  -6.732 - 

  
  

Stand per 31 december  17.311 15.940 
  

  

     
Specificatie per 31 december: 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Voorwaartse verliescompensatie  7.312 9.072 
Rentecontracten  - 5.714 
Agio marktwaarde leningen o/g  6.666  
Verkoopvijver  466 500 
Leningenportefeuille  406 500 
Afschrijvingspotentieel  2.259 - 
Waarderingsverschil vastgoed  202 154 
  

  

Boekwaarde  17.311 15.940 
  

  

 
Sint Joseph heeft de latente belastingvordering ultimo 2017 gewaardeerd tegen contante 
waarde. Van deze vorderingen is een bedrag ad € 1,3 miljoen (2016: € 5,0 miljoen) naar 
verwachting verrekenbaar binnen één jaar. 
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De tot waardering gebrachte fiscaal compensabele verliezen bedragen ultimo 2017 € 32,6 
miljoen (2016 € 36,3 miljoen).  
 
Nadere toelichting per onderdeel van de belastinglatentie inzake tijdelijke verschillen 
DAEB en niet-DAEB vastgoed dat in de komende jaren naar verwachting blijvend zal worden 
verhuurd en waarvan de commerciële waarde per PMC lager ligt dan de fiscale waarde. Het 
tijdelijke verschil dat niet verwerkt is bedraagt € 73,4 miljoen (2016: € 66,5 miljoen). De reden 
hiervoor is dat dit vastgoed fiscaal niet is afgewikkeld. De fiscale waarde van dit vastgoed 
betreft een bedrag van € 533,6 miljoen (2016: € 529,7 miljoen). De marktwaarde van dit 
vastgoed betreft een bedrag van € 460,2 miljoen (2016: € 463,2 miljoen). De niet-verwerkte 
latente belastingschuld (Sint Joseph blijft uitgaan van doorexploitatie van het vastgoed in 
exploitatie en het verschil is daardoor aan te merken als een permanent verschil) bedraagt 
€ 18,3 miljoen (2016: € 16,6 miljoen), zijnde 25,0% over het verschil tussen fiscale waarde en 
boekwaarde. 
 
Het tijdelijke verschil inzake sociaal vastgoed waarvan verwacht wordt dat dit in de komende 
5 jaar wordt verkocht, bedraagt € 1,9 miljoen (2016: € 1,9 miljoen). De fiscale waarde van dit 
vastgoed is hoger dan de marktwaarde. De te waarderen latente belastingvordering bedraagt 
nominaal € 0,5 miljoen (2016: € 0,5 miljoen), zijnde 25,0% over het verschil tussen fiscale 
waarde en marktwaarde. De gemiddelde looptijd bedraagt 2,5 jaar. 
 
Het tijdelijke verschil inzake de leningenportefeuille bedraagt nominaal € 2,0 miljoen (2016: 
€ 2,1 miljoen) en is gebaseerd op de berekeningssystematiek van de openingsbalans per 1 
januari 2008. De gemiddelde gewogen looptijd van dit tijdelijke verschil bedraagt 8 jaar. 
 
Voor het aanwezige afschrijvingspotentieel is ultimo 2017 een latente belastingvordering 
opgenomen. Dit betreft het verschil tussen de fiscale boekwaarde en de WOZ-waarde op 
peildatum 1 januari 2016. Nominaal bedraagt het afschrijvingspotentieel € 15,8 miljoen. Dit 
tijdelijke verschil is in 2017 tot waardering gebracht. 
 
Het waarderingsverschil vastgoed ad € 0,8 miljoen (2016: € 0,6 miljoen) heeft betrekking op 
waarderingsverschillen met betrekking tot grondposities en te verkopen appartementen.  
 
Voor het tijdelijke verschil als gevolg van agio op de leningen o/g (in verband met de 
doorzaktransactie in 2017 van de derivaten) is een latentie opgenomen van € 10,7 miljoen. 
 
Het tijdelijke verschil inzake de (fiscale) herinvesteringsreserve heeft betrekking op het nog 
niet-bestede gedeelte van de (fiscale) herinvesteringsreserve. Per 31 december 2017 betreft 
dit een bedrag van € 0,7 miljoen (2016: € 0,6 miljoen). Gezien de korte looptijd (maximaal drie 
jaar) is dit verschil niet tot waardering gebracht. 
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13.5.4. Overige vorderingen 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Stand per 1 januari   43 346 
    Mutaties in het boekjaar    
Aflossingen  -4 -23 
Overige mutaties  - -280 

  
  

Stand per 31 december  39 43 
  

  

     
De post overige vorderingen ultimo 2017 heeft betrekking op verstrekte personeels-leningen. 
De verstrekte lening is tegen nominale waarde opgenomen omdat het effect van discontering 
beperkt is. Het kortlopende deel van de overige vorderingen bedraagt € 4.000 (31 december 
2016: € 3.000). 
 
 
13.6. Voorraden 
 
13.6.1. Vastgoed bestemd voor de verkoop  

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Kosten vastgoed bestemd voor verkoop  3.239 4.787 
Voorziening  -545 -852 
  

  

  2.694 3.935 
  

  

     
De voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop betreft opgeleverde nieuwbouwwoningen 
die ultimo boekjaar nog niet zijn verkocht (appartementen in het complex De Bascule en het 
complex Harmonium) en woningen uit het bestaande bezit (‘DAEB en niet-DAEB vastgoed in 
exploitatie’) die voor verkoop worden aangeboden en daardoor niet meer voor verhuur 
beschikbaar zijn. De voorraad opgeleverde nieuwbouwwoningen wordt gewaardeerd tegen de 
bestede kosten en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, 
toezicht en directievoering, inclusief geactiveerde rente, dan wel lager verwachte 
opbrengstwaarde. De verwachte opbrengstwaarde betreft de verkoopprijs waarvoor deze 
woningen worden aangeboden.  
De voorraad woningen uit het bestaande bezit voor verkoop wordt gewaardeerd tegen de 
marktwaarde in verhuurde staat op het moment van uit verhuur nemen van de woningen dan 
wel lager verwachte opbrengstwaarde. De verwachte opbrengstwaarde betreft de 
verkoopprijs waarvoor de woningen bij de betreffende makelaar worden aangeboden. 
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13.6.2. Overige voorraden 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Grond- en ontwikkelposities  2.544 3.286 
Overig vastgoed  501 501 
Onderhoudsmaterialen  67 67 
  

  

Boekwaarde vóór aftrek van voorziening  3.112 3.854 
Af: voorziening lagere marktwaarde  - - 
  

  

Boekwaarde onder aftrek van voorziening  3.112 3.854 
  

  

    
 
Grond- en ontwikkelposities 
De post ‘Grond- en ontwikkelposities’ betreft de grondlocaties, zowel in als buiten Almelo, ten 
behoeve van (toekomstige) ontwikkelingsprojecten die nog niet in realisatie zijn genomen. 
Deze gronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. 
De marktwaarde is gebaseerd op de externe dan wel interne uitgevoerde toetsing van de 
waardering van gronden ultimo boekjaar. Deze interne toetsing is gebaseerd op de kennis van 
de lokale markt alsmede kennis van de lokale ontwikkelmogelijkheden (waaronder 
bestemmingswijzigingen, etc.). 
 
Overig vastgoed 
De post ‘Overig vastgoed’ heeft betrekking op de Egbertus locatie (voormalig kerkgebouw). 
 
 
13.7. Vorderingen 
 
13.7.1. Huurdebiteuren 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Debiteuren  246 357 
Af: Voorziening wegens oninbaarheid  - - 
  

  

  246 357 
  

  

    
 
De vorderingen huurdebiteuren hebben in principe een resterende looptijd korter dan 1 jaar. 
Indien sprake is van een resterende looptijd langer dan 1 jaar dan betreft dit bijzondere 
betalingsafspraken met huurders. Het bedrag hiervan is verwaarloosbaar. 
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De ouderdom van de debiteuren kan als volgt gespecificeerd worden: 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
< 3 maanden  152 262 
≥ 3 maanden  94 95 
  

  

  246 357 
  

  

     
 
13.7.2. Overige vorderingen 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     Debiteuren inzake verrichte werkzaamheden/vertrokken bewoners  473 529 
Vennootschapsbelasting 2012  - 55 
Voorlopig betaalde betwiste naheffingsaanslag Omzetbelasting 2011  281 281 
Afrekening opheffing 50%-deelneming vof WEST I  - 146 
Overige  1 - 
  

  

  755 1.013 
Af: Voorziening Debiteuren wegens oninbaarheid  -337 -330 
  

  

  418 683 
  

  

    
De overige vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar. 

 

13.7.3. Overlopende activa 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Nog te amortiseren kostprijs derivaten  - 5.967 
Vooruitbetaalde bedragen  17 - 
Vennootschapsbelasting  - 146 
Afrekening verkoop grondposities St. Josephbuurt  364 - 
Te ontvangen creditnota’s  19 36 
Te ontvangen afrekening energiekosten  - 7 
Te verrekenen servicekosten  - 3 
Te ontvangen afrekening pensioenpremies  - 6 
Overig  4 2 
  

  

  404 6.167 
  

  

    
De overlopende activa hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar. 
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13.8. Liquide middelen 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Deposito banken  2.500 4.000 
Rekening-courant banken  1.558 5.093 
Kas  7 7 
  

  

  4.065 9.100 
  

  

    
 
De liquide middelen, inclusief de deposito’s, staan ter vrije beschikking en zijn daarmee direct 
opeisbaar. 
 
 
13.9. Eigen vermogen 
In de statuten is geen artikel opgenomen inzake de resultaatbestemming. Sint Joseph stelt 
zich ten doel uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn. 
 
13.9.1. Herwaarderingsreserve 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 
Stand per 1 januari   180.365 163.824 
    
Mutaties in het boekjaar    
Gerealiseerd door verkopen  -2.010 -2.683 
Waardemutatie  -358 15.817 
Overname De Botterhof (opheffing v.o.f. WEST I)  - 3.407 

  
  

Stand per 31 december  177.997 180.365 
  

  

    
 
13.9.2. Overige reserves 

  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 
Stand per 1 januari   54.999 63.131 
    
Mutaties in het boekjaar    
Resultaat voorgaand jaar  26.197 8.409 
Gerealiseerd door verkopen  2.010 2.683 
Waardemutatie  358 -15.817 
Overname De Botterhof (opheffing v.o.f. WEST I)  - -3.407 

  
  

Stand per 31 december  83.564 54.999 
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13.9.3. Resultaat boekjaar 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 
Stand per 1 januari  26.197 8.409 
    
Mutaties in het boekjaar    
Resultaat voorgaand jaar naar overige reserves  -26.197 -8.409 
Resultaat lopend jaar  6.321 26.197 

  
  

Stand per 31 december  6.321 26.197 
  

  

    
 
Het resultaat over het jaar 2017 ad € 6.321.000 is opgenomen onder deze balanspost. Na 
goedkeuring door de Raad van Toezicht zal dit resultaat worden toegevoegd aan de post 
“Overige reserves”.  
 
 
13.10. Voorzieningen 
 
13.10.1. Voorziening latente belastingverplichtingen 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     Stand per 1 januari   5.506 5.649 
    Mutaties in het boekjaar    
Oprenting  -3.548 – 
Dotatie ten laste van resultaat (verrekenbare tijdelijke verschillen)  4.753 0 
Vrijval ten gunste van resultaat  -380 -143 
  

  

Stand per 31 december  6.331 5.506 
  

  

     
Specificatie per 31 december: 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Afkoopsom derivaten  3.361 5.330 
Afkoopwaarde marktwaarde leningen o/g  2.952 - 
Grondpositie  18 176 
  

  

Boekwaarde  6.331 5.506 
  

  

     
De voorziening voor latente belastingverplichtingen omvat het belastingeffect van de 
belastbare tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale winstbepaling. Voor nadere 
toelichting wordt verwezen naar de paragraaf belastingen in de grondslagen voor de 
waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling. 
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De latenties hebben een looptijd van meer dan 1 jaar. De tot waardering gebrachte latente 
belastingverplichting heeft ultimo 2017 plaatsgevonden tegen contante waarde (ultimo 2016: 
€ 3,7 miljoen). De gemiddelde looptijd van de verplichting bedraagt 24 jaar (2016: 18 jaar). De 
latenties met een resterende looptijd van 1 jaar en korter bedragen € 0,4 miljoen (2016: € 0,1 
miljoen). 
 
13.10.2. Voorziening rentecontracten 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Stand per 1 januari   22.855 16.010 
    Mutaties in het boekjaar    
Dotatie ten laste van resultaat  2.124 6.845 
Afkoopwaarde swaptions a.g.v. doorzaktransactie  -24.979 - 
  

  

Stand per 31 december  - 22.855 
  

  

    
Sint Joseph heeft haar renteswaps in 2017 financieel afgewikkeld door middel van een 
doorzaktransactie. 
 
 
13.11. Langlopende schulden 
 
13.11.1. Leningen overheid, leningen kredietinstellingen en leningen aan maatschappijen 

waarin wordt deelgenomen 
 Leningen 

overheid 
Leningen 

krediet-
instellingen 

Totaal 

 € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Stand per 31 december 2016 215 240.091 240.306 
    
Mutaties in het boekjaar    
Nieuw opgenomen leningen - 65.000 65.000 
Bijgeschreven  - - - 
Aflossingen -71 -2.706 -2.777 
Extra aflossingen - -83.300 -83.300 
Overige mutaties - - - 

 
   

 -71 -21.006 -21.077 
 

   

Stand per 31 december 2017 144 219.085 219.229 
Af: Aflossingsverplichting komend boekjaar -71 -722 -793 

 
   

Langlopend per 31 december 2017 73 218.363 218.436 
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 Leningen 
overheid 

Leningen 
krediet-

instellingen 

Totaal 

 € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

 
    
Looptijd    
1 – 5 jaar 73 19.556 19.629 
≥ 5 jaar - 198.807 198.807 

    

 

De leningenportefeuille bestaat uit de volgende soorten leningen: 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Vastrentende leningen  187.729 141.806 
Variabel rentende leningen  - 65.000 
Variabel rentende leningen met variabele hoofdsom  31.500 33.500 

  
  

  219.229 240.306 
  

  

 
Het aflossingsbestanddeel 2018 is € 0,8 miljoen (2017: € 10,8 miljoen), waarvan € 0 miljoen 
(2016: € 10 miljoen) voor algehele aflossingen. Het aflossingsbestanddeel voor 2019 t/m 2022 
is € 19,6 miljoen, waarvan € 16,6 miljoen voor algehele aflossingen (2018 t/m 2021 resp. € 20,4 
miljoen en € 16,6 miljoen).  
De rente van de vastrentende leningen is voor de gehele looptijd gefixeerd, voor variabel 
rentende leningen tot het renteherzieningsmoment. Het risico van deze leningen is als volgt: 
• op het moment van renteherziening is de actuele rente hoger dan de oude rente; 
• de herfinanciering van de tussentijdse en eindaflossingen van de lening in een nieuwe 

lening kent een hogere rente. 
 

Voor een overzicht van de renteherzieningsmomenten van de leningen wordt verwezen naar 
de risicoparagraaf Renterisico van de toelichting “Financiële instrumenten”.  
Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille bedraagt 3,39% en is als volgt 
opgebouwd. 
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Omschrijving  2017 2016 

    
    

Rentebetalingen    
Vastrentende leningen  4,34% 3,78% 
Variabel rentende leningen, afgedekt  0,39% 2,85% 
Variabel rentende leningen, niet afgedekt  -0,15% -0,10% 

  
  

Gemiddeld m.b.t. rentebetalingen  3,14% 3,07% 
 
Rentelast uit amortisatie 

   

Amortisatie renteswaps  0,25% 0,52% 
  

  

Totaal gemiddelde rente  3,39% 3,59% 
  

  

    
 
De rente van de variabel rentende leningen met een vaste hoofdsom (zogeheten roll-over 
leningen) zijn alle gebaseerd op 3-maands Euribor. De rente van de roll-over leningen kent een 
spread van 1 tot 32 punten boven Euribor.  
Voor het totaal van door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geborgde leningen 
van € 219 miljoen (2016: € 240 miljoen) is aan het WSW een positieve en negatieve 
hypotheekverklaring afgegeven op het onroerend goed met een balanswaarde van € 466 
miljoen (2016: € 474 miljoen). 
 
Looptijd 
De gewogen gemiddelde looptijd van de leningenportefeuille bedraagt ultimo 2017 28,9 jaar 
(2016: 21,0 jaar). Voor verdere toelichtingen op de diverse categorieën leningen wordt 
verwezen naar “Financiële instrumenten”.  

13.11.2. Agio leningen o/g 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Stand per 1 januari   - - 
    
Mutaties in het boekjaar    
Hogere marktwaarde a.g.v. doorzaktransactie derivaten  43.661 - 
Amortisatie t.g.v. het resultaat  -707 - 

  
  

Stand per 31 december  42.954 - 
  

  

    
Als gevolg van de doorzaktransactie van de derivaten in de onderliggende leningen is er op 
dat moment geen marktconforme rente voor deze leningen overeengekomen. 
Het verschil tussen de overeengekomen rente en de marktrente komt tot uitdrukking in het 
agio. 
 



 

136 

13.11.3. Waarborgsommen 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Stand per 1 januari   56 51 
    
Mutaties in het boekjaar    
Vermeerdering waarborgsommen  19 12 
Vermindering als gevolg van terugbetaling  -4 -7 

  
  

  15 5 
  

  

Stand per 31 december  71 56 
  

  

    
 
De resterende looptijd is onzeker omdat deze afhankelijk is van de mutatiegraad.  
 
 
13.12. Kortlopende schulden 
 
13.12.1. Schulden aan kredietinstellingen 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Kortlopende deel langlopende schulden  722 10.706 

  
  

  722 10.706 
  

  

    
 
De kredietfaciliteit in rekening-courant bij de ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2017 
€ 2,5 miljoen (2016: € 2,5 miljoen). 
 
13.12.2. Schulden aan overheid 
 
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar punt 13.11 Langlopende schulden. 
 
13.12.3. Belastingen en premies sociale verzekering 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Omzetbelasting  734 182 
Premies sociale verzekeringen  - – 
Loonheffing  - – 
Vennootschapsbelasting  - – 

  
  

  734 182 
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13.12.4. Overige schulden 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Nog te betalen kosten opgeleverde complexen  697 1.459 

  
  

  697 1.459 
  

  

    

De overige schulden hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar. 

 

13.12.5. Overlopende passiva 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Initiële waarde derivaten  - 7.054 
Niet vervallen rente op leningen  2.375 2.660 
Vooruitontvangen huur  251 230 
Reorganisatiekosten  512 - 
Overige  503 503 

  
  

  3.641 10.447 
  

  

    
De overlopende passiva hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar. 
 
 
13.13. Financiële instrumenten 
 
Algemeen 
Sint Joseph maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële 
instrumenten die Sint Joseph blootstellen aan markt-, reële waarde, rente- en kasstroom-, 
krediet- en liquiditeitsrisico’s. Om deze risico’s te beheersen en de risico’s van onvoorspelbare 
ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van 
Sint Joseph te beperken, heeft Sint Joseph een beleid inclusief een stelsel van limieten en 
procedures opgesteld. 
Sint Joseph maakt gebruik van financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. Sint 
Joseph handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragsrichtlijnen om de 
omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen 
door een tegenpartij van aan Sint Joseph verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit 
voortkomende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De 
contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een 
indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en 
niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s. 
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Kredietrisico 
Het maximale kredietrisico dat Sint Joseph loopt, bedraagt € 4,8 miljoen bestaande uit 
huurdebiteuren ad € 0,3 miljoen, overige vorderingen ad € 0,4 miljoen en liquide middelen ad 
€ 4,1 miljoen. 
 
Kredietmitigerende aspecten 
De vorderingen uit hoofde van de huurdebiteuren ad € 246.000 zijn gespreid over een groot 
aantal huurders. Op basis van betalingsgedrag uit het verleden zijn hier geen grote risico’s uit 
voortgevloeid.  
De liquide middelen zijn toevertrouwd aan banken die bij ten minste twee van de drie 
ratingbureaus (Moody’s, Fitch en Standard & Poors) een rating hebben van minimaal A. 
 

Renterisico en kasstroomrisico 
Sint Joseph loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden en 
herfinanciering van bestaande schulden. Voor vorderingen en schulden met variabele 
renteafspraken loopt Sint Joseph risico ten aanzien van de toekomstige kasstromen. Met 
betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt Sint Joseph risico’s over de 
marktwaarde. 
De rentegevoeligheid wordt gemeten door middel van de duratie (gewogen gemiddelde van 
de contante waarde van de kasstromen). De duratie geeft de mate van gevoeligheid van de 
reële waarde van de lening bij wijziging van de marktrente. Op balansdatum is de duratie van 
de opgenomen leningen exclusief afgeleide rente-instrumenten 12,2 (2016: 18,5. Dit betekent 
dat bij een rentestijging van 1% de waarde van leningen met € 27,2 miljoen (2016: € 44,6 
miljoen) daalt.  
De onderneming loopt renterisico als gevolg van volatiliteit in variabel rentende leningen en 
als gevolg van herfinanciering van (aflossingen van) vastrentende leningen. Dit kan als volgt 
worden weergegeven: 

 2017 Renterisco 2016 Renterisco 
  afgedekt  afgedekt 

 € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

      
< 6 maanden - - 108.998 65.000 
6 < 12 maanden - - 279 – 
1 – 3 jaar 16.644 - 3.787 – 
3 – 5 jaar - - 1.513 – 
≥ 5 jaar 202.585 - 125.729 – 

 
    

Totaal 219.229 - 240.306 65.000 
 

    

 
Renteafspraken 
Ultimo 2017 had Sint Joseph voor € 31,5 miljoen (ultimo 2016: € 33,5 miljoen) aan leningen o/g 
met een variabele rente (3-maands Euribor). Deze leningen met een variabele hoofdsom zijn 
afgesloten om op korte termijn te kunnen anticiperen op tijdelijke financiering. 
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Valutarisico 
Sint Joseph is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico’s. 
 
Prijsrisico 
Sint Joseph heeft geen aandelen en loopt derhalve geen prijsrisico.  
 
Liquiditeitsrisico 
Sint Joseph bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende 
liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet erop toe dat steeds voldoende liquiditeiten 
beschikbaar zijn om aan de verplichtingen van Sint Joseph te kunnen voldoen en dat tevens 
voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft, zodat Sint 
Joseph steeds aan de gestelde leningconvenanten kan blijven voldoen. 
Sint Joseph ziet erop toe dat er voldoende opvraagbare tegoeden zijn om de verwachte 
operationele kosten te kunnen dekken en aan haar financiële verplichtingen te voldoen. 
Daarnaast is sprake van liquiditeitsrisico bij spreadaanpassingen. Indien op het moment van 
herziening van de kredietopslag de bank en Sint Joseph geen overeenstemming bereiken over 
de opslag, wordt de kredietovereenkomst beëindigd en dient de lening te worden 
terugbetaald.  
 
Concentratie liquiditeitssrisico 
Sint Joseph zorgt voor diversificatie van de liquiditeitsbronnen en het behoud van toegang bij 
meerdere banken en andere financiële instellingen waar liquiditeiten kunnen worden 
verkregen en besteedt aandacht aan de gevolgen van het wegvallen van deze 
financieringsbronnen. De partijen waarbij leningen zijn afgesloten, bestaan uit de volgende 
instellingen: 
 

Overzicht instellingen afgesloten leningen  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten  86.204 97.631 
De Nederlandse Waterschapsbank N.V.  132.881 142.460 
Overige bankinstellingen (in Nederland gevestigd)  - – 
Financiële instellingen (niet zijnde banken)  - – 
Overige  144 215 
  

  

Totaal   219.229 240.306 
  

  

    
Uit bovenstaande opstelling blijkt dat het liquiditeitsrisico is geconcentreerd bij N.V. Bank 
Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank N.V (NWB). De BNG is een 
bank van en voor overheden en instellingen van maatschappelijk belang. BNG is een 
structuurvennootschap. Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is 
houder van de helft van de aandelen; de andere helft is in handen van gemeenten, provincies 
en een hoogheemraadschap. NWB is een financiële dienstverlener voor de overheidssector. 
Alle aandelen van de bank zijn in handen van overheden. Het risico dat leningen worden 
opgeëist bij een faillissement, is hiermee voor deze banken beperkt. 
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Mitigerende maatregelen 
Sint Joseph ziet erop toe dat er voldoende opvraagbare tegoeden zijn om de verwachte 
operationele kosten te dekken, inclusief het voldoen aan de financiële verplichtingen. Hierbij 
is geen rekening gehouden met het eventuele effect van extreme omstandigheden die 
redelijkerwijs niet kunnen worden voorspeld, zoals natuurrampen.  
Daarnaast beschikt Sint Joseph over de volgende kredietruimte: 
een niet door zakelijke zekerheid gedekt rekening-courantkrediet van € 2,5 miljoen (2016: € 2,5 
miljoen). 
 
Reële waarde 
De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten zoals vorderingen, 
liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. Sint Joseph 
beheerst het marktrisico op effecten door stratificatie aan te brengen in de portefeuille en 
limieten te stellen. 
De reële waarde van de schulden/leningen van de overheid en kredietinstellingen bedraagt 
ultimo 2017 € 334,2 miljoen (2016: € 306,8 miljoen) en is gebaseerd op de kasstromen van de 
leningenportefeuille gebruikmakend van de risicovrije rentecurve vermeerderd met een 
opslag. De boekwaarde bedraagt ultimo 2017 € 219,2 miljoen (2016: € 240,3 miljoen). 
 
De reële waarde van de vorderingen op deelnemingen is niet voldoende betrouwbaar te 
bepalen. Voor andere informatie wordt verwezen naar punt 13.5. 
De reële waarde van de overige langlopende schulden (inclusief waarborgsommen) benadert 
de boekwaarde ervan. 
 
Verhuurderheffing 
De verhuurderheffing bedraagt een percentage van de WOZ-waarde. In de bedrijfswaarde en 
marktwaarde is de heffing voor alle exploitatiejaren ingerekend. 
 
 
13.14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 
 
Investeringsverplichtingen 
Er zijn ultimo 2017 investeringsverplichtingen aangegaan voor nieuwbouw voor de St. 
Josephbuurt (8 huurwoningen) ad € 1,0 miljoen. Verder zijn er onderhoudsverplichtingen 
aangegaan voor een bedrag van € 1,7 miljoen. 
 
Bijdrageheffing kosten Autoriteit Woningcorporaties 
In artikel 61c van de Woningwet is bepaald dat toegelaten instellingen moeten betalen voor 
de kosten van de Autoriteit Woningcorporaties. Hiertoe moet de Autoriteit Woningcorporaties 
jaarlijks uiterlijk op 1 oktober bij de toegelaten instellingen een bijdrageheffing innen. Artikel 
121 van BTIV bevat de wettelijke grondslag voor de berekeningswijze en de procedure. 
De bijdrage heffing is een jaarlijks terugkerende heffing. De begroting van de Autoriteit voor 
de jaren 2018 en latere jaren wordt door de minister vastgesteld. 
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De Autoriteit heeft aangegeven dat de jaarlijkse kosten van de Autoriteit Woningcorporaties 
circa € 12,5 miljoen zullen bedragen en dat dit voor de toegelaten instellingen betekent een 
tarief van circa € 3,15 per woongelegenheid en circa € 0,025 per € 1.000 WOZ waarde van de 
woongelegenheden in eigendom van de corporatie en haar dochtermaatschappijen. 
 
Heffing voor saneringssteun 
De Autoriteit Woningcorporaties heeft aan de corporatiesector een heffing voor 
saneringssteun opgelegd. Er moet rekening gehouden worden met een heffing voor 
saneringssteun in de jaren 2018 tot en met 2022 van 1% van de totale jaarhuur van de 
woongelegenheden in het betreffende jaar. Op basis hiervan verwacht de corporatie dat de 
heffing in de komende jaren als volgt zal zijn: 2018 € 319.000, 2019 € 323.000, 2020 € 328.000, 
2021 € 335.000 en 2022 € 329.000. 
 
Leasing 
 
Vervoermiddelen 
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van operationele 
leasing. Het betreft vijf operational leasecontracten voor personenauto’s. De operational 
leasing wordt lineair over de leaseperiode in de winst- en verliesrekening verwerkt. De 
leasecontracten hebben een looptijd van vijf jaar en hebben verschillende ingangsdata. De 
verplichtingen die hieruit voortvloeien, bedragen voor 2017 € 44.900 (2016: € 54.500).  
 
ICT verplichtingen 
Met onze ERP leverancier Itris zijn we een langdurige licentieovereenkomst aangegaan voor 
het pakket Viewpoint. In deze overeenkomst zit een clausule voor tussentijdse opzegging (in 
2020). De verplichtingen bedragen voor 2018 € 178.910.  
 
Obligo Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
Het obligo uit hoofde van geborgde leningen door de borgsteller bedraagt ultimo 2017  
€ 8,4 miljoen (2016: € 9,1 miljoen). De hoogte van het obligotarief is vastgesteld op 3,85% over 
het schuldrestant van de geborgde lening, met uitzondering van het leningtype variabele 
hoofdsom en voor collegiale financiering. Dit obligo is opeisbaar indien blijkt dat het totale 
garantievermogen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw niet voldoende is om de 
afspraken op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw te dekken. Het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw heeft onderzoek uitgevoerd naar de liquiditeitsrisico’s samenhangend met door 
woningcorporaties gehouden derivatenportefeuilles. Bij een aantal corporaties is vastgesteld 
dat zij niet beschikken over voldoende buffers om margin calls als gevolg van een eventuele 
rentedaling op te kunnen vangen. Onzeker is thans of dit risico zal leiden tot aanspraken op 
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en hierdoor het obligo opeisbaar kan worden. 
Volgens de jaarrekening 2016 van het WSW was het risicovermogen ultimo 2016 € 531,0 
miljoen (2015: € 516,0 miljoen), bij een garantieniveau van € 205,5 miljoen (2015: € 209,5 
miljoen), namelijk 0,25% van € 82,2 miljard (2015: 0,25% van € 83,8 miljard). Ultimo 2017 zijn 
geen signalen/indicaties aanwezig dat het WSW deze obligoverplichting opvraagt. 
Actualiteiten in 2018 kunnen daarin verandering brengen. 
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Volmacht WSW 
Sint Joseph heeft het WSW volmacht verstrekt om hypotheek te kunnen vestigen op haar 
geborgd vastgoedbezit. Deze volmacht heeft de vorm van een overeenkomst van lastgeving 
met privatieve werking. 
 
Aansprakelijkheidsverplichtingen, bankgaranties en overige garanties 
 
Fiscale eenheid 
Vanaf 1 januari 2008 vormt Sint Joseph met STJA Beheer B.V. en haar deelneming een fiscale 
eenheid voor de vennootschapsbelasting. Vanaf 1 januari 2009 bestaat ook een fiscale eenheid 
voor de omzetbelasting. 
Op grond van de standaardvoorwaarden zijn Sint Joseph en de met haar in de fiscale eenheid 
opgenomen ondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie 
verschuldigde belasting. 
 
Bankgaranties 
Ultimo 2017 zijn evenals ultimo 2016 geen bankgaranties verstrekt in verband met mogelijke 
planschadeclaims van nog te ontwikkelen woningbouw in een gemeente.  
 
BTW bezwaarschrift 
Sint Joseph heeft een geschil met de belastingdienst over de BTW-belastbaarheid van 
parkeergelegenheden. Het betwiste bedrag bedraagt € 346.552. In 2016 is een uitspraak 
gedaan op het bezwaarschrift waarbij Sint Joseph op nagenoeg alle punten in het gelijk is 
gesteld. De belastingdienst is tegen deze uitspraak in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Sint 
Joseph verwacht nog steeds de betreffende naheffingsaanslag succesvol te kunnen 
weerleggen. 
 
Vereniging van eigenaren 
Sint Joseph neemt ultimo 2017 met 30 woningen (2016: 32 woningen) deel in 7 verenigingen 
van eigenaren (inclusief ten behoeve van parkeergelegenheden). In totaal draagt Sint Joseph 
hiervoor jaarlijks circa € 50.000 bij. Via de kleindochtervennootschappen wordt ultimo 2017 
met 14 woningen (2016: 15 woningen) in twee verenigingen van eigenaren deelgenomen. De 
jaarlijkse bijdrage hiervoor bedraagt circa € 25.000. 
 
Lening met variabele hoofdsom 
In het kader van flexibiliteit bij projectfinancieringen heeft Sint Joseph in 2007 een 
leningsovereenkomst afgesloten voor een langlopende lening met variabele hoofdsom en een 
looptijd tot en met 2 november 2037. De verschuldigde rentevergoeding is gebaseerd op de 3-
maands Euribor. De hoofdsom van deze lening is € 15,0 miljoen en is ultimo 2016 volledig 
opgenomen. Dit bedrag is verwerkt in de balanspost Leningen o/g.  
Daarnaast heeft Sint Joseph in 2014 een lening met variabele hoofdsom afgesloten van  
€ 25,0 miljoen. Hiervan is ultimo 2017 € 16,5 miljoen (2016: € 18,5 miljoen) opgenomen. Deze 
lening dient als buffer om fluctuaties bij nieuwe investeringsverplichtingen op te vangen. 
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13.15. Netto resultaat exploitatie 
 
Alle opbrengsten zijn gerealiseerd in Nederland. 
 
13.15.1. Huuropbrengsten 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 
Netto huur    
Woningen en woongebouwen  32.374 31.826 
Woonwagens  7 7 
Onroerende zaken niet zijnde woningen  1.575 1.687 
  

  

  33.956 33.520 
Af: Derving wegens leegstand en oninbaarheid  -686 -717 
  

  

  33.270 32.803 
  

  

Huurderving in % van de netto huur  2,0 2,1 
Huurachterstand in % van de netto huur  0,7 1,1 

    
De netto huur is per 1 juli 2017 verhoogd met gemiddeld 1,1 % (2016: 0,9%). De gemiddelde 
huurprijs als percentage van de maximaal redelijke huur bedraagt per 31 december 2017: 
72,0% (2016: 70,7%).  
 
13.15.2. Opbrengsten servicecontracten 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Opbrengsten servicecontracten  250 243 
  

  

    
De opbrengsten servicecontracten hebben betrekking op huurdersonderhoud. Een 
voorziening voor oninbaarheid is niet noodzakelijk daar het risico verwaarloosbaar is.  
 
13.15.3. Lasten servicecontracten 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Lasten servicecontracten  264 257 
  

  

    
De lasten servicecontracten hebben betrekking op de kosten van het huurdersonderhoud.  
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13.15.4. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Overige bedrijfslasten  1.502 937 
Overige bedrijfsopbrengsten  -212 -205 
  

  

Saldo bedrijfsopbrengsten/-lasten  1.290 732 
Toegerekende organisatiekosten  1.679 1.740 
Afschrijvingen m.v.a. tdv exploitatie  300 223 
Afboeken dubieuze debiteuren  55 122 
  

  

Totaal lasten verhuur en beheeractiviteiten  3.324 2.817 
  

  

    
 
13.15.5. Lasten onderhoudsactiviteiten 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Planmatig / Contracten-onderhoud  5.198 4.534 
Mutatie onderhoud  613 378 
Reparatie-/ Klachtenonderhoud  1.119 1.272 
  

  

Totaal onderhoudskosten  6.930 6.184 
Toegerekende organisatiekosten  1.545 1.373 
Afschrijvingen m.v.a. tdv exploitatie  3 2 
  

  

Totaal onderhoudsactiviteiten  8.478 7.559 
   

  

    
 
13.15.6. Overige directe operationele lasten exploitatie 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Belastingen  1.798 1.722 
Assurantiën  194 192 
Contributie landelijke federatie  45 46 
Toegerekende organisatiekosten  -3 27 
Verhuurderheffing  2.519 2.319 
  

  

  4.553 4.306 
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13.16. Lonen en salarissen 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Salarissen  2.669 2.696 
Mutatie nog niet opgenomen vakantiedagen  - 27 
Sociale lasten  388 396 
Pensioenlasten  416 413 
  

  

Totaal lonen en salarissen  3.473 3.532 
    

Waarvan toegerekend aan:    
Lasten verhuur en beheeractiviteiten  -1.679 -1.740 
Lasten onderhoudsactiviteiten  -942 -785 
Overige organisatiekosten  -521 -675 
Leefbaarheid 
 

 -331 -332 
  

  

  - - 
  

  

    
De post ‘mutatie nog niet opgenomen vakantiedagen’ betreft de mutatie in het boekjaar van 
de verplichting voor nog niet opgenomen vakantiedagen. 
 

Personeelsbestand 
Gedurende het boekjaar 2017 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers (exclusief ingehuurd 
personeel) bij de toegelaten instelling, omgerekend naar volledige mensjaren 47,9 (2016: 
46,2). Alle personeelsleden zijn werkzaam in Nederland. 
 
De personeelsomvang per jaar ultimo is als volgt onder te verdelen naar de verschillende 
functionele gebieden: 
 

  Aantal FTE 
    
    

Wonen  17 13,3 
Vastgoed  18 16,9 
Bedrijfsvoering  14 11,5 
Directeur / staf  4 3,5 
Leefbaarheid 
 

 3 3,0 
  

  

Stand per 31 december 2017  56 48,2 
  

  

    
 
Pensioenverplichtingen 
De medewerkers hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij Stichting 
Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). Deze pensioenregeling betreft een 
voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Sint Joseph is slechts verplicht een vooraf 
door het bestuur van SPW vastgestelde premie te betalen. Er bestaat geen reglementaire of 
statutaire verplichting om eventuele tekorten van het pensioenfonds aan te zuiveren. Ook 
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bestaat er geen aanspraak op eventuele opgebouwde buffers. Om die reden zijn de risico’s 
verbonden aan deze pensioenregeling niet tot uitdrukking gebracht in de balans. Indexatie 
(aanpassing met prijsstijging) van de toegekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend 
plaats indien en voor zover de middelen van het pensioenfonds daartoe ruimte laten en het 
pensioenfonds daartoe heeft besloten. Indien de omstandigheden bij het pensioenfonds daar 
aanleiding toe geven, kan het bestuur besluiten tot het korten van aanspraken.  
 
Per 31 december 2017 bedroeg de geschatte beleidsdekkingsgraad van SPW 113% (2016: 
104%). De geschatte dekkingsgraad is de marktwaarde van de beleggingen uitgedrukt in een 
percentage van de voorziening pensioenverplichtingen volgens de grondslagen van De 
Nederlandsche Bank N.V. (DNB). Het minimum vereist eigen vermogen (dekkingsgraad) 
volgens DNB is 105%. Als de dekkingsgraad van een fonds te laag is, moeten pensioenfondsen 
maatregelen treffen.  
 
 
13.17. Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 
De omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling heeft betrekking op de levering van grondkavels 
Rumerslanden aan een aannemersbedrijf ter realisatie van nieuwbouwwoningen. Tevens hierin 
opgenomen de netto-opbrengst van overig vastgoed dat niet in exploitatie is geweest. 
 
 
13.18. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
 
13.18.1. Overige waardeveranderingen 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Grondpositie ten behoeve van activa in ontwikkeling  - -584 
Verbeteringswerkzaamheden  -1.217 - 
Nieuwbouwprojecten  -250 - 
Grondposities ten behoeve van verkoop  - -880 
  

  

Totaal overige waardeveranderingen  -1.467 -1.464 
  

  

     
13.18.2. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij post 13.4.1 (Vastgoed in 
exploitatie) van de geconsolideerde jaarrekening. 
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13.19. Netto resultaat overige activiteiten 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Geactiveerde productie eigen bedrijf  - 50 
Toegerekende organisatiekosten  -8 - 
Bijdrage Autoriteit Woningcorporaties  -25 -25 
  

  

Totaal opbrengsten overige activiteiten  -33 25 
  

  

     
 
13.20. Afschrijvingen op materiële vaste activa 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Kantoor en werkplaats  25 25 
Inventarissen  271 193 
Vervoermiddelen  7 7 
  

  

Totaal afschrijvingen  303 225 
    

Waarvan toegerekend aan:    
Lasten verhuur en beheeractiviteiten  -300 -223 
Lasten onderhoudsactiviteiten  -3 -2 

   
  

  - - 
  

  

     
 
13.21. Overige organisatiekosten 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Reorganisatiekosten  1.085 345 
Toegerekende personeelskosten  521 675 
Huisvestingskosten  35 15 
Inleenpersoneel  8 23 
Overige personeelskosten  11 12 
Kosten raad van toezicht  81 114 
Algemene kosten  90 75 
Overige lasten  11 9 
  

  

Totaal overige organisatiekosten  1.842 1.268 
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13.22. Leefbaarheid 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Out of pocket kosten  212 267 
Toegerekende personeelskosten  331 332 
Huisvestingskosten  3 1 
Overige personeelskosten  3 2 
Algemene kosten  23 17 
  

  

Totaal leefbaarheid  572 619 
  

  

     
 
13.23. Saldo financiële baten en lasten 
 
13.23.1. Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 
De waardeverandering betreft met name de waardemutatie van de rentecontracten als gevolg 
van de gerealiseerde doorzaktransactie in mei 2017 en is als volgt samengesteld: 
 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Dotatie voorziening rentecontracten  -2.124 -6.845 
Afwaardering lening u/g  - -280 
Verschil agio en afkoopwaarde marktwaarde leningen o/g  331 - 
Vrijval initiële waarde swaptions als gevolg van doorzaktransactie  1.087 - 
  

  

  -706 -7.125 
  

  

     
13.23.2. Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Rente op overige financiële vaste activa  2 281 
Rente te vorderen belastingdienst  - 4 
Overige rente  - - 
  

  

  2 285 
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13.23.3. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Rente kredietinstellingen  2 - 
Belastingdienst  28 - 
Overige rente  1 - 
  

  

  31 - 
  

  

    
 
13.23.4. Rentelasten en soortgelijke kosten 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Rente leningen overheid  3 4 
Rente leningen kredietinstellingen  7.224 7.473 
Amortisatie afkoop derivaten  572 572 
Amortisatie agio/afkoopwaarde marktwaarde leningen o/g  -389 - 
Boeterente in verband met overdracht lening o/g  2.130 - 
Amortisatie initiële waarde swaptions  - 705 
Rente rekening-courant kredietinstellingen  14 11 
Kosten borging WSW  48 45 
Overige rente  - – 
  

  

  9.602 8.810 
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13.24. Belastingen 
Vanaf 1 januari 2008 vormt Sint Joseph met STJA Beheer B.V. en haar deelnemingen een fiscale 
eenheid voor de vennootschapsbelasting.  
 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Acute belastingen boekjaar  - – 
Acute belastingen voorgaande jaren  - – 
Mutatie latente belastingen    

- Mutatie compensabele verliezen  -926 -373 
- Mutatie tijdelijke verschillen  4.509 2.855 
- Oprenting  -3.184 - 
- Tariefswijzigingen  - – 

  
  

  399 2.482 
  

  

     
 
De acute belastingen voor het boekjaar zijn als volgt bepaald: 

 2017 2016 
 € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 € * 1.000 
     

Resultaat voor belastingen volgens de 
geconsolideerde jaarrekening 

 5.922  23.716 

     
Afschrijvingen -1.581  -1.811  
Waardeveranderingen vaste activa 735  -22.700  
Boekwinst verkochte woningen, etc. -3.066  -2.321  
Agio/disagio leningen -247  -480  
Waardeverandering rentecontracten 1.792  7.125  
Amortisatie afkoopsom renteswap 572  572  
Amortisatie agio/afkoopwaarde leningen o/g -389  -  

Dotatie/vrijval Herinvesteringsreserve -59  –  
Dotatie voorziening onderhoud p.m.  p.m.  
Energie investeringsaftrek -  -19 

 
 

Beperkt aftrekbare kosten 10  11 
 

 
 

 
 

 
 

Totaal  -2.233  -19.623 
   

 
 

 

Belastbaar bedrag  3.689  4.093 
Af: verrekening met verliezen voorgaande 

jaren 
  

-3.689  

 
-4.093 

  
 

 
 

Belastbaar bedrag ter bepaling van 
vennootschapsbelasting boekjaar 

 
-  

 
– 

  
 

 
 

     Acute belastingen boekjaar  –  – 
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De fiscale verliezen worden tot waardering gebracht. Ultimo 2017 resteert € 32,6 miljoen  
(2016: € 36,3 miljoen) als verrekenbaar verlies met toekomstige winsten. Verwacht wordt dat 
alle compensabele verliezen binnen de verrekentermijn kunnen worden gerealiseerd. 
 
 
13.25. Resultaat deelnemingen 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Resultaat deelnemingen in groepsmaatschappijen    
- V.O.F. West I  - 95 
Resultaat andere deelnemingen    
- V.O.F. Aadorp Woningbouwontwikkeling  -  20 
  

  

  -  115 
  

  

    
 
 
13.26. Kasstroomoverzicht 
Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen investeringen opgenomen 
waarvoor in het boekjaar geldmiddelen zijn opgeofferd. 
 
 
13.27. Transacties met verbonden partijen 
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen Sint 
Joseph en/of haar bestuurders c.q. leidinggevende functionarissen en de deelnemingen van 
Sint Joseph. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-
zakelijke grondslag.  
In de normale bedrijfsactiviteiten koopt en verkoopt Sint Joseph goederen en diensten van en 
aan verschillende verbonden partijen waarin Sint Joseph een belang van 50% of minder bezit. 
Deze transacties worden over het algemeen op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen 
voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van transacties met derden.  
 
In 2017 zijn geen goederen en diensten van verbonden partijen gekocht noch zijn goederen 
en diensten aan verbonden partijen verkocht. Per 31 december 2017 bedroegen de 
vorderingen op verbonden partijen € 0,9 miljoen (2016: € 1,1 miljoen). Er waren ultimo 201 
evenals ultimo 2016 geen schulden aan verbonden partijen.  
De bezoldiging van de bestuurders en commissarissen is opgenomen in punt 16.24. 
 
 
13.28. Honoraria van de accountant  
De volgende accountantshonoraria zijn in het boekjaar ten laste gebracht van de toegelaten 
instelling, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en 
ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW. De verantwoorde bedragen zijn inclusief BTW. 
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 KPMG 
Accountants 

N.V. 

Niet KPMG-
netwerk 

Totaal 

 2017 

 

2017 

 

2017 

 
 € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Onderzoek van de jaarrekening 2017 88 - 88 
Onderzoek van de jaarrekening 2016 73 - 73 
Andere controleopdrachten m.bt. 2016 27 - 27 
Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 - 0 
Andere niet-controlediensten 12 - 12 

 
   

 200 - 200 
 

   

 
 
 
 

   

 KPMG 
Accountants 

N.V. 

Niet KPMG-
netwerk 

Totaal 

     2016 

 

2016 

 

2016 

  € * 1.000 
 

€ * 1.000 
 

€ * 1.000 
     

Onderzoek van de jaarrekening 2016 39 2 41 
Onderzoek van de jaarrekening 2015 13 – 13 
Andere controleopdrachten m.bt. 2015 23 – 23 
Adviesdiensten op fiscaal terrein – – – 
Andere niet-controlediensten 31 – 31 

 
   

 106 2 108 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
  



 

153 

14. Enkelvoudige balans per 31 december 2017 

Activa Ref. 2017 2016 

  € * 1.000 
 

€ * 1.000 
 

€ * 1.000 
 

€ * 1.000 
       

Vaste activa      

      
Materiële vaste activa 16.3     

DAEB vastgoed in exploitatie 16.3.1 417.328  428.608  
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 16.3.1 47.943  43.587  
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 

exploitatie (sociaal vastgoed) 
16.3.2 4.467  4.860  

Onroerende en roerende zaken ten dienste van 
de exploitatie 

16.3.3 1.124  1.077  

   
 

 
 

   470.862  478.132 

Financiële vaste activa 16.4     

Amortisatie afkoop swaps 16.4.1 20.750  21.322  
Amortisatie afkoopwaarde marktwaarde 

leningen o/g 
16.4.2 18.695  -  

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 16.4.3 6.657  8.115  
Vorderingen op groepsmaatschappijen 16.4.4 884  1.057  
Latente belastingvorderingen 16.4.5 17.013  15.786  
Overige vorderingen 16.4.6 39  43  

   
 

 
 

   64.038  46.323 

   
 

 
 

Totaal vaste activa   534.900  524.455 

      
Vlottende activa      

      
Voorraden 16.5     

Vastgoed bestemd voor verkoop 16.5.1 959  1.978  
Overige voorraden 16.5.2 2.221  2.976  

   
 

 
 

   3.180  4.954 

Vorderingen 16.6     

Huurdebiteuren 16.6.1 241  349  
Vorderingen op groepsmaatschappijen  -  –  
Overige vorderingen 16.6.2 420  681  
Overlopende activa 16.6.3 404  6.028  

   
 

 
 

   1.065  7.058 

      
Liquide middelen 16.7  3.272  6.796 

   
 

 
 

Totaal vlottende activa   7.517  18.808 

      
   

 
 

 

Totaal activa   542.417  543.263 
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Passiva Ref. 2017 2016 

       € * 1.000 
 

€ * 1.000 
 

€ * 1.000 
 

€ * 1.000 
       

Eigen vermogen 16.8     
Herwaarderingsreserves 16.8.1 177.997  180.365  
Overige wettelijke en statutaire reserves  -  -  
Overige reserves 16.8.2 83.564  54.999  
Resultaat boekjaar 16.8.3 6.321  26.197  

  
 

 

 

 
Totaal eigen vermogen   267.882  261.561 

 

 

     

      

Voorzieningen 16.9     

Voorziening latente belastingverplichtingen 16.9.1 6.313  5.330  
Voorziening rentecontracten 16.9.2 -  22.855  

  
 

 

 

 
Totaal voorzieningen   6.313  28.185 

      

Langlopende schulden 16.10     

Schulden/leningen overheid 16.10.1 73  144  
Schulden/leningen kredietinstellingen 16.10.1 218.363  229.385  
Agio leningen o/g 16.10.2 42.954  -  
Waarborgsommen 16.10.3 59  49  

  
 

 

 

 
Totaal langlopende schulden   261.449  229.578 

      

Kortlopende schulden 16.11     

Schulden aan kredietinstellingen 16.11.1 722  10.706  
Schulden aan overheid 16.11.2 71  71  
Schulden aan leveranciers  1.019  1.115  
Schulden aan groepsmaatschappijen  -  – 

 
 

Belastingen en premies sociale verzekering 16.11.3 673  182  
Schulden ter zake van pensioenen  -  –  
Overige schulden 16.11.4 657  1.419  
Overlopende passiva 16.11.5 3.631  10.446  

  
 

 

 

 
Totaal kortlopende schulden   6.773  23.939 

      
      
      
      
      
      
            
      
      
   

 

 

 

Totaal passiva   542.417  543.263 
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15. Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2017  

 Ref. 2017 2016 

  € * 1.000 
 

€ * 1.000 
 

€ * 1.000 
 

€ * 1.000 
       

Huuropbrengsten 16.13.1.
 

33.049  32.587 

 

 

Opbrengsten servicecontracten 16.13.2
 

 250  243  

Lasten servicecontracten 16.13.3 -264  -257  

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 16.13.4 -3.255  -2.794  

Lasten onderhoudsactiviteiten 16.13.5 -8.447  -7.526 
 

 

Overige directe operationele lasten exploitatie 
 

16.13.6 -4.531  -4.290  

  
 

 

 

 
Netto resultaat exploitatie 

 
  16.802  17.963 

      
Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 16.15 557  311  

Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling 16.15 -24  -14  

Toegerekende organisatiekosten  -  - 

 

 

Toegerekende financieringskosten  -  -  

  
 

 

 

 
Netto resultaat verkocht vastgoed in 

ontwikkeling 
  533  297 

      
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille  10.684  7.340  
Toegerekende organisatiekosten  -193  -670  
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille  -8.577  -6.636  
  

 

 

 

 
Netto gerealiseerd resultaat verkoop 

vastgoed en voorraden 
  1.914  34 

      
 Overige waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 
16.16.1 

-1.467  -1.059  

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille 

16.16.2 687  23.987  

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 

 -  -131  

  
 

 

 

 
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille   -780  22.797 

      

Opbrengsten overige activiteiten 16.17 -  50  

Kosten overige activiteiten 16.17 -33  -25  

  
 

 

 

 
Netto resultaat overige activiteiten   -33  25 

      
Overige organisatiekosten 16.19  -1.842  -1.264 

      
Leefbaarheid 16.20  -572  -619 

 

 

 

 

 

 

     

      



 

156 

 Ref. 2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

       
Waardeveranderingen van financiële vaste 

activa en van effecten 
16.21.1 -706  -7.125  

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste 
activa behoren en van effecten 

16.21.2 45  330  

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 16.21.3 31  11  

Rentelasten en soortgelijke kosten 16.21.4 -9.602  -8.817  
  

 

 

 

 
Saldo financiële baten en lasten   -10.232  -15.601 

   
 

 
 

Resultaat voor belastingen   5.790  23.632 

      

      
Belastingen  16.22  244  2.482 
Resultaat deelnemingen 16.23  287  83 

   
 

 
 

Resultaat na belastingen   6.321  26.197 
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16. Toelichting enkelvoudige jaarrekening 2017 

16.1.  Algemeen  
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2017 van Sint Joseph. Ten 
aanzien van de enkelvoudige jaarrekening maakt Sint Joseph gebruik van de vrijstelling 
ingevolge artikel 2:402 BW. 
Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en enkelvoudige winst- en verliesrekening 
hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde 
balans en winst- en verliesrekening. 
 
16.2. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk 
aan die voor de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening, met uitzondering van het 
volgende: 
 
Financiële instrumenten 
In de enkelvoudige jaarrekening worden financiële instrumenten gepresenteerd op basis van 
de juridische vorm. 
 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 
In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd 
volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Zie voor een 
uitwerking hiervan de grondslagen voor financiële vaste activa in de 
geconsolideerde jaarrekening. 
 
Resultaat deelnemingen 
Het resultaat deelnemingen omvat het aandeel van Sint Joseph in de resultaten van deze 
deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen Sint 
Joseph en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn 
niet verwerkt voor zover deze als niet-gerealiseerd kunnen worden beschouwd. 
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16.3.  Materiële vaste activa  
` 
16.3.1. DAEB- en niet-DAEB in exploitatie 

 2017 2017 2017 2016 
 DAEB Niet-DAEB Totaal Totaal 
 € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

      Stand per 1 januari      
Aanschafprijs 295.606 52.294 347.900 344.378 
Cumulatieve waardeveranderingen 127.472 -1.368 126.104 101.293 
 

    

Marktwaarde 423.078 50.926 474.004 445.671 
     
Mutatie per 1 januari als gevolg van 

goedgekeurd scheidingsvoorstel 
    

Overheveling vastgoed van DAEB naar niet-DAEB - - - - 
Overheveling vastgoed van niet-DAEB naar DAEB - - - - 
 

    

Marktwaarde per 1 januari na overheveling 423.078 50.926 474.004 445.671 
 

    

     Mutaties in het boekjaar     
Investeringen:     

Aankopen in vastgoed in exploitatie                   
(initiële verkrijgingen) - - - 4.782 

Investeringen in vastgoed in exploitatie 
(nieuwbouw) 

 

- - - 7.116 
Investeringen in vastgoed in exploitatie 

(verbeteringen) 116 - 116 1.894 
Overboeking naar vastgoed in ontwikkeling 

bestemd voor eigen exploitatie - - - -2.810 
Buitengebruikstellingen en afstotingen -6.190 -2.387 -8.577 -6.636 
Overboekingen van en naar voorraden en vastgoed 

voor eigen gebruik - - - - 
     Overige mutaties:     
Overboeking van DAEB naar niet-DAEB - - - - 
Overboeking van niet-DAEB naar DAEB - - - - 
Overige - - - - 
Waardeveranderingen (winsten of verliezen als 

gevolg van aanpassingen van de marktwaarde) 

324 363 687 23.987 
 

    

Saldo -5.750 -2.024 -7.774 28.333 
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 2017 2017 2017 2016 
 DAEB Niet-DAEB Totaal Totaal 
 € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

    
Stand per 31 december     
Aanschafprijs 291.167 50.469 341.636 347.900 
Cumulatieve waardeveranderingen 126.161 -1.567 124.594 126.104 
 

    

Marktwaarde 417.328 48.902 466.230 474.004 
Af: Vastgoed bestemd voor verkoop (presentatie 

onder vlottende activa) - 959 959 1.809 
 

    

 417.328 47.943 465.271 472.195 
 

    

 
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij post 13.4.1 (Vastgoed in 
exploitatie) van de geconsolideerde jaarrekening. 
 
16.3.2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (sociaal vastgoed) 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     Stand per 1 januari     
Aanschafwaarde o.b.v. historische kostprijs  5.444 11.003 
Cumulatieve waardeveranderingen  -584 -2.898 

  
  

Boekwaarde  4.860 8.105 
Af: voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen  - -199 

  
  

Boekwaarde onder aftrek van voorziening   7.906 
    Mutaties in het boekjaar    
Investeringen in sociaal vastgoed in exploitatie (nieuwbouw)  1.471 4.041 
Overboeking naar sociaal vastgoed in exploitatie  -115 -9.010 
Overboeking naar vastgoed bestemd voor de verkoop  - -300 
Desinvesteringen  -280 - 
Overboeking naar overige voorraden  -2 -3 
Overboeking van vastgoed in exploitatie  - 2.810 
Mutatie voorziening onrendabele investering en herstructureringen  - - 
Waardeveranderingen verantwoord in winst- en verliesrekening  -1.467 -584 

  
  

  -393 -3.046 
    Stand per 31 december    
Aanschafprijs  6.518 5.444 
Cumulatieve waardeveranderingen  -2.051 -584 

  
  

Boekwaarde  4.467 4.860 
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Specificatie per 31 december 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
De Klokkenbelt  3.442 3.412 
St. Josephbuurt  25 440 
Rumerslanden  1.000 1.008 

  
  

Boekwaarde  4.467 4.860 
  

  

    
 
16.3.3. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

  Bedrijfs-
gebouwen 

Overige 
roerende 

zaken 

Totaal 

  € * 1.000 
 

€ * 1.000 € * 1.000 
     
Stand 31 december 2016     
Aanschafprijs  3.570 7.745 11.315 
Cumulatieve afschrijvingen (inclusief bijzondere  
waardeverminderingen) 

  
-3.027 

 
-7.211 

 
10.238 

  
   

Boekwaarde  543 534 1.077 
     
Mutaties in het boekjaar     
Investeringen  - 350 350 
Desinvesteringen  - - - 
Afschrijvingen  -25 -278 -303 
  

   

Totaal mutaties  -25 72 47 
     
Stand per 31 december 2017     
Aanschafprijs  3.571 8.074 11.645 
Cumulatieve afschrijvingen (inclusief bijzondere  
waardeverminderingen) 

 -3.052 -7.469 -10.521 

  
   

Boekwaarde  519 605 1.124 
  

   

     
 

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn ultimo 2017 voor ruim 
€ 5,3 miljoen (2016: € 5,2 miljoen) verzekerd. Jaarlijks vindt een indexatie van de verzekerde 
waarde plaats. 
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16.4. Financiële vaste activa 
 
16.4.1. Amortisatie afkoop swaps 

  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     Stand per 1 januari   21.322 21.894 
    Mutaties in het boekjaar    
Investeringen  - - 
Amortisatie  -572 -572 

  
  

Stand per 31 december  20.750 21.322 
  

  

    Dit betreffen de afkoopsommen van de in de jaren 2014 en 2015 afgekochte swaps. 
Het restant van de afkoopsommen wordt in circa 36 jaar ten laste van het resultaat gebracht. 
 
16.4.2. Amortisatie afkoopwaarde marktwaarde leningen o/g 

  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     Stand per 1 januari   - - 
    Mutaties in het boekjaar    
Afkoopwaarde als gevolg van doorzaktransactie  43.992 - 
Ten laste van voorziening rentecontracten (swaptions)  -24.979  
Amortisatie  -318 - 

  
  

Stand per 31 december  18.695 - 
  

  

    Dit betreft de afkoopwaarde van het agio als gevolg van de doorzaktransactie van de 
derivaten. Voor het gedeelte van de swaptions was al in een eerder stadium een voorziening 
gevormd, welke nu kan vrijvallen ten gunste van deze afkoopwaarde. De afkoopwaarde wordt 
in circa 49 jaar ten laste van het resultaat gebracht. 
 
16.4.3. Deelnemingen in groepsmaatschappijen 

  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Stand per 1 januari   8.115 8.126 
    Mutaties in het boekjaar    
Investeringen / verstrekkingen  - – 
Desinvesteringen / aflossingen  - – 
Aandeel in resultaat deelnemingen  287 -11 
Ontvangen dividend deelnemingen  -1.745 – 
Waardeveranderingen  - – 

  
  

Stand per 31 december  6.657 8.115 
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  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

         Cumulatieve waardeverandering 31 december  - – 
  

  

 

 

 

   
 

Sint Joseph staat aan het hoofd van de groep en heeft de volgende directe en indirecte 
kapitaalbelangen:  

Deelneming Vestigingsp
laats 

Aandeel in 
geplaatst 

kapitaal (%) 

   
Deelnemingen in groepsmaatschappijen (volledig opgenomen in consolidatie)   

- STJA Beheer B.V. Almelo 100 
- STJA Project Participaties I B.V. Almelo 100 
- Sint Joseph Dinkelland B.V. 

 

Almelo 100 
- De Bascule Almelo B.V. Almelo 100 

   
 
16.4.4. Vorderingen op groepsmaatschappijen 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Rekening-courant STJA Project Participaties I B.V.  884 1.006 
Rekening-courant STJA Beheer B.V.  - 51 
  

  

  884 1.057 
  

  

    
 
Aflossing van de vorderingen geschiedt in onderling overleg. De rentevergoeding bedraagt 
5% tijdens de looptijd van de projecten en daarna 0%. 
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16.4.5. Latente belastingvorderingen 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Stand per 1 januari   15.786 13.447 
    
Mutaties in het boekjaar    
Voorwaartse verliescompensatie  -926 -372 
Vrijval ten laste van resultaat  -5.714 - 
Dotatie ten gunste van resultaat  14.708 - 
Tijdelijke verschillen  -186 2.711 
Oprenting  -6.655 – 

  
  

Stand per 31 december  17.013 15.786 
  

  

    
 
Specificatie per 31 december: 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Voorwaartse verliescompensatie  7.312 9.072 
Rentecontracten  - 5.714 
Verkoopvijver  466 500 
Leningenportefeuille  406 500 
Afschrijvingspotentieel  2.163 - 
Agio marktwaarde leningen o/g  6.666 - 
  

  

Boekwaarde  17.013 15.786 
  

  

 
Dit betreft de actieve belastinglatentie uit hoofde van voorwaartse verliescompensatie en 
tijdelijke verschillen als gevolg van verkoop onroerend goed, leningenportefeuille, 
afschrijvingspotentieel en agio marktwaarde leningen o/g.  
 
De verwachte toekomstige fiscale resultaten geven voldoende mogelijkheid tot verrekening 
van geactiveerde vennootschapsbelasting uit hoofde van fiscale verliezen.  
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar punt 13.5.3 van de toelichting op de 
geconsolideerde jaarrekening. 
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16.4.6. Overige vorderingen 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Stand per 1 januari   43 346 
    
Mutaties in het boekjaar    
Aflossingen  -4 -23 
Overige mutaties  - -280 

  
  

Stand per 31 december  39 43 
  

  

    
 
De post overige vorderingen ultimo 2017 heeft betrekking op verstrekte personeelsleningen. 
De verstrekte lening is tegen nominale waarde opgenomen omdat het effect van discontering 
beperkt is. Het kortlopende deel van de overige vorderingen bedraagt € 4.000 (31 december 
2016: € 3.000). 
 
 
16.5. Voorraden 
 
16.5.1. Vastgoed bestemd voor de verkoop  

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Kosten vastgoed bestemd voor verkoop  959 1.978 
Voorziening  - - 
  

  

  959 1.978 
  

  

    
 
De voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop betreft woningen uit het bestaande bezit 
(‘DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie’) die voor verkoop worden aangeboden en 
daardoor niet meer voor verhuur beschikbaar zijn. De voorraad woningen uit het bestaande 
bezit voor verkoop wordt gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat op het 
moment van uit verhuur nemen van de woningen dan wel lager verwachte opbrengstwaarde. 
De verwachte opbrengstwaarde betreft de verkoopprijs waarvoor de woningen bij de 
betreffende makelaar worden aangeboden. 
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16.5.2. Overige voorraden 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Grond- en ontwikkelposities  1.653 2.408 
Overig vastgoed  501 501 
Onderhoudsmaterialen  67 67 

  
  

Boekwaarde vóór aftrek van voorziening  2.221 2.976 
Af: voorziening lagere marktwaarde  - - 

  
  

Boekwaarde onder aftrek van voorziening  2.221 2.976 
  

  

    
 
16.5.3. Grond- en ontwikkelposities 
De post ‘Grond- en ontwikkelposities’ betreft de grondlocaties, zowel in als buiten Almelo, ten 
behoeve van (toekomstige) ontwikkelingsprojecten die nog niet in realisatie zijn genomen. 
Deze gronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. 
De marktwaarde is gebaseerd op de externe dan wel interne uitgevoerde toetsing van de 
waardering van gronden ultimo boekjaar. Deze interne toetsing is gebaseerd op de kennis van 
de lokale markt alsmede kennis van de lokale ontwikkelmogelijkheden (waaronder 
bestemmingswijzigingen, etc.). 
 
16.5.4. Overig vastgoed 
De post ‘Overig vastgoed’ heeft betrekking op de Egbertus locatie (voormalig kerkgebouw). 
 
 
16.6. Vorderingen 
 
16.6.1. Huurdebiteuren 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Debiteuren  241 349 
Af: Voorziening wegens oninbaarheid  - - 
  

  

  241 349 
  

  

     

De vorderingen huurdebiteuren hebben in principe een resterende looptijd korter dan 1 jaar. 
Indien sprake is van een resterende looptijd langer dan 1 jaar dan betreft dit bijzondere 
betalingsafspraken met huurders. Het bedrag hiervan is verwaarloosbaar. 
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De ouderdom van de debiteuren kan als volgt gespecificeerd worden: 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
< 3 maanden  147 263 
≥ 3 maanden  94 86 
  

  

  241 349 
  

  

     
16.6.2. Overige vorderingen 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Debiteuren inzake verrichte werkzaamheden/vertrokken bewoners  473 529 
Vennootschapsbelasting 2012  - 55 
Voorlopig betaalde betwiste naheffingsaanslag Omzetbelasting 2011  281 281 
Afrekening opheffing 50%-deelneming vof WEST I  - 146 
Overige  3 - 

  
  

  757 1.011 
Af: Voorziening Debiteuren wegens oninbaarheid  -337 -330 
  

  

  420 681 
  

  

 

 

 

   De overige vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar. 
 
16.6.3. Overlopende activa 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Nog te amortiseren kostprijs derivaten  - 5.967 
Afrekening verkoop grondposities St. Josephbuurt  364 - 
Vooruitbetaalde bedragen  17 - 
Te ontvangen creditnota’s  19 36 
Te ontvangen afrekening energiekosten  - 7 
Te verrekenen servicekosten  - 3 
Te ontvangen afrekening pensioenpremies  - 6 
Overig  4 9 
  

  

  404 6.028 
  

  

    
De overlopende activa hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar. 
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16.7. Liquide middelen 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Deposito banken  2.500 4.000 
Rekening-courant banken  765 2.789 
Kas  7 7 
  

  

  3.272 6.796 
  

  

    
De liquide middelen, inclusief de deposito’s, staan ter vrije beschikking en zijn daarmee direct 
opeisbaar. 
 
 
16.8. Eigen vermogen 
In de statuten is geen artikel opgenomen inzake de resultaatbestemming. Sint Joseph stelt 
zich ten doel uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn. 
 
16.8.1. Herwaarderingsreserve 

  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 
Stand per 1 januari   180.365 163.824 
    
Mutaties in het boekjaar    
Gerealiseerd door verkopen  -2.010 -3.111 
Waardemutatie  -358 19.652 

  
  

Stand per 31 december  177.997 180.365 
  

  

    
 
16.8.2. Overige reserves 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 
Stand per 1 januari   54.999 63.131 

    
Mutaties in het boekjaar    
Resultaat voorgaand jaar  26.197 8.409 
Gerealiseerd door verkopen  2.010 2.683 
Waardemutatie  358 -19.224 

  
  

Stand per 31 december  83.564 54.999 
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16.8.3. Resultaat boekjaar 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 
Stand per 1 januari  26.197 8.409 
    
Mutaties in het boekjaar    
Resultaat voorgaand jaar naar overige reserves  -26.197 -8.409 
Resultaat lopend jaar  6.321 26.197 

  
  

Stand per 31 december  6.321 26.197 
  

  

    
 
Het resultaat over het jaar 2017 ad € 6.321.000 is opgenomen onder deze balanspost. Na 
goedkeuring door de Raad van Toezicht zal dit resultaat worden toegevoegd aan de post 
“Overige reserves”.  
 

 

16.9. Voorzieningen 
 
16.9.1. Voorziening latente belastingverplichtingen 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     Stand per 1 januari   5.330 5.473 
    Mutaties in het boekjaar    
Oprenting  -3.547 - 
Dotatie ten laste van resultaat (verrekenbare tijdelijke verschillen)  4.753 - 
Vrijval ten gunste van resultaat  -223 -143 
  

  

Stand per 31 december  6.313 5.330 
  

  

    
 
Specificatie per 31 december: 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Afkoopsom derivaten  3.361 5.330 
Afkoopwaarde marktwaarde leningen o/g  2.952 - 
  

  

Boekwaarde  6.313 5.330 
  

  

    
 
De voorziening voor latente belastingverplichtingen omvat het belastingeffect van de 
belastbare tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale winstbepaling. Voor nadere 
toelichting wordt verwezen naar punt 13.10.1 van de toelichting. 
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Dit betreft de latente belastingverplichting uit hoofde van tijdelijke verschillen tussen de 
bedrijfseconomische waardering en fiscale waardering van de afkoopsom van rentederivaten 
en de afkoopwaarde marktwaarde leningen o/g. 
De latenties hebben een looptijd van meer dan 1 jaar. De tot waardering gebrachte latente 
belastingverplichting heeft ultimo 2017 plaatsgevonden tegen contante waarde. De 
gemiddelde looptijd van de verplichting bedraagt 23 jaar (2016: 18 jaar). 
De latenties met een resterende looptijd van 1 jaar en korter bedragen € 0,2 miljoen (2016: € 
0,1 miljoen). 
 
16.9.2. Voorziening rentecontracten 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     Stand per 1 januari   22.855 16.010 
    
Mutaties in het boekjaar    
Dotatie ten laste van resultaat  2.124 6.845 
Afkoopwaarde swaptions a.g.v. doorzaktransactie  -24.979 - 

  
  

  -22.855 6.845 
  

  

Stand per 31 december  - 22.855 
  

  

    
Sint Joseph heeft haar renteswaps in 2017 financieel afgewikkeld door middel van een 
doorzaktransactie. 
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16.10. Langlopende schulden 
 
16.10.1. Leningen overheid en leningen kredietinstellingen 
De leningenportefeuille is als volgt samengesteld: 

 Leningen 
overheid 

Leningen 
krediet-

instellingen 

Totaal 

 € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Stand per 31 december 2016  215 240.091 240.306 
    
Mutaties in het boekjaar    
Nieuw opgenomen leningen - 65.000 65.000 
Bijgeschreven  - - - 
Aflossingen -71 -2.706 -2.777 
Algehele aflossingen - -83.300 -83.300 

 
   

 -71 -21.006 -21.077 
 

   

Stand per 31 december 2017 144 219.085 219.229 
Af: Aflossingsverplichting komend boekjaar -71 -722 -793 

 
   

Langlopend per 31 december 2017 73 218.363 218.436 
 

   

Looptijd    
1 – 5 jaar 73 19.556 19.629 
≥ 5 jaar - 198.807 198.807 
 

   

 73 218.363 218.436 
 

   

    
 

De leningenportefeuille bestaat uit de volgende soorten leningen: 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Vastrentende leningen  187.729 141.806 
Variabel rentende leningen  - 65.000 
Variabel rentende leningen met variabele hoofdsom  31.500 33.500 

  
  

  219.229 240.306 
  

  

    
 
Voor een nadere toelichting op de leningen overheid en leningen kredietinstellingen wordt 
verwezen naar punt 13.11.1 van de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. 
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16.10.2. Agio leningen o/g 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Stand per 1 januari   - - 
    
Mutaties in het boekjaar    
Hogere marktwaarde a.g.v. doorzaktransactie derivaten  43.661 - 
Amortisatie t.g.v. het resultaat  -707 - 

  
  

Stand per 31 december  42.954 - 
  

  

    
Als gevolg van de doorzaktransactie van de derivaten in de onderliggende leningen is er op 
dat moment geen marktconforme rente voor deze leningen overeengekomen. 
Het verschil tussen de overeengekomen rente en de marktrente komt tot uitdrukking in het 
agio. 
 
16.10.3. Waarborgsommen 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Stand per 1 januari   49 50 
    
Mutaties in het boekjaar    
Vermeerdering waarborgsommen  14 6 
Vermindering als gevolg van terugbetaling  -4 -7 

  
  

  10 -1 
  

  

Stand per 31 december  59 49 
  

  

    
De resterende looptijd is onzeker omdat deze afhankelijk is van de mutatiegraad.  
 
 
16.11. Kortlopende schulden 
 
16.11.1. Schulden aan kredietinstellingen 
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar punt 16.10.1 en punt 13.11.1 van de 
toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. 
 
16.11.2. Schulden aan overheid 
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar punt 16.10.1 en punt 13.11.1 van de 
toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. 
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16.11.3. Belastingen en premies sociale verzekering 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Omzetbelasting  673 182 
Premies sociale verzekeringen  - – 
Loonheffing  - – 
Vennootschapsbelasting  - – 

  
  

  673 182 
  

  

    
 
16.11.4. Overige schulden 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Nog te betalen kosten opgeleverde complexen  657 1.419 

  
  

  657 1.419 
  

  

    
De overige schulden hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar. 
 
16.11.5. Overlopende passiva 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Initiële waarde derivaten  - 7.054 
Niet vervallen rente op leningen  2.375 2.660 
Vooruitontvangen huur  250 230 
Reorganisatiekosten  512 - 
Overige  494 502 

  
  

  3.631 10.446 
  

  

    
De overlopende passiva hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar. 
 
 
16.12. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 
 
Fiscale eenheid 
Sint Joseph vormt tezamen met haar dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de 
heffing van vennootschapsbelasting en omzetbelasting; elk der vennootschappen is volgens 
de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor de te betalen belasting van alle bij de fiscale 
eenheid betrokken vennootschappen. 
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Aansprakelijkheidsverplichtingen, bankgaranties en overige garanties 
Sint Joseph draagt hoofdelijke aansprakelijkheid voor samenwerkingsverbanden zonder 
specifieke rechtspersoonlijkheid, in de vorm van vennootschappen onder firma. Uit dien 
hoofde is er geen hoofdelijke aansprakelijkheid. 
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar punt 13.14 van de toelichting op de 
geconsolideerde jaarrekening. 
 
 
16.13. Netto resultaat exploitatie 
Alle opbrengsten zijn gerealiseerd in Nederland. 
 
16.13.1. Huuropbrengsten 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 
Netto huur    
Woningen en woongebouwen  32.207 31.644 
Woonwagens  7 7 
Onroerende zaken niet zijnde woningen  1.505 1.613 

  
  

  33.719 33.264 
Af: Derving wegens leegstand en oninbaarheid  -670 -677 
  

  

  33.049 32.587 
  

  

Huurderving in % van de netto huur  2,0 2,0 
Huurachterstand in % van de netto huur  0,7 1,0 

    
De netto huur is per 1 juli 2017 verhoogd met gemiddeld 1,1% (2016: 0,9%). De gemiddelde 
huurprijs als percentage van de maximaal redelijke huur bedraagt per 31 december 2017: 
72,0% (2016: 70,7%).  
 

16.13.2. Opbrengsten servicecontracten 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Opbrengsten servicecontracten  250 243 
  

  

    
De opbrengsten servicecontracten hebben betrekking op huurdersonderhoud. Een 
voorziening voor oninbaarheid is niet noodzakelijk daar het risico verwaarloosbaar is.  
 

16.13.3. Lasten servicecontracten 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Lasten servicecontracten  264 257 
  

  

    
De lasten servicecontracten hebben betrekking op de kosten van het huurdersonderhoud.  
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16.13.4. Lasten verhuur en beheeractiviteiten 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Overige bedrijfslasten  1.431 914 
Overige bedrijfsopbrengsten  -210 -205 

   
  

Saldo bedrijfsopbrengsten/-lasten  1.221 709 
Toegerekende organisatiekosten  1.679 1.740 
Afschrijvingen m.v.a. tdv exploitatie  300 223 
Afboeken dubieuze debiteuren  55 122 
  

  

Totaal lasten verhuur en beheeractiviteiten  3.255 2.794 
  

  

    
 
16.13.5. Lasten onderhoudsactiviteiten 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Planmatig / Contracten-onderhoud  5.173 4.521 
Mutatie onderhoud  612 375 
Reparatie-/ Klachtenonderhoud  1.114 1.260 

  
  

Totaal onderhoudskosten  6.899 6.156 
Toegerekende organisatiekosten  1.545 1.368 
Afschrijvingen m.v.a. tdv exploitatie  3 2 
  

  

Totaal onderhoudsactiviteiten  8.447 7.526 
   

  

    
 
16.13.6. Overige directe operationele lasten exploitatie 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Belastingen  1.776 1.706 
Assurantiën  194 192 
Contributie landelijke federatie  45 46 
Toegerekende organisatiekosten  -3 27 
Verhuurderheffing  2.519 2.319 
  

  

  4.531 4.290 
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16.14. Lonen en salarissen 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Salarissen  2.669 2.696 
Mutatie nog niet opgenomen vakantiedagen  - 27 
Sociale lasten  388 396 
Pensioenlasten  416 413 
  

  

Totaal lonen en salarissen  3.473 3.532 
    
Waarvan toegerekend aan:    
Lasten verhuur en beheeractiviteiten  -1.679 -1.740 
Lasten onderhoudsactiviteiten  -942 -785 
Overige organisatiekosten  -521 -675 
Leefbaarheid 
 

 -331 -332 
  

  

  - - 
  

  

    
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar punt 13.16 van de toelichting op de 
geconsolideerde jaarrekening. 
 
 
16.15. Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 
De omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling heeft betrekking op de levering van grondkavels 
Rumerslanden aan een aannemersbedrijf ter realisatie van nieuwbouwwoningen. Tevens hierin 
opgenomen de netto-opbrengst van overig vastgoed dat niet in exploitatie is geweest. 
 
 
16.16. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
 
16.16.1. Overige waardeveranderingen 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Grondpositie ten behoeve van activa in ontwikkeling  - -584 
Verbeteringswerkzaamheden  -1.217 - 
Nieuwbouwprojecten  -250 - 
Grondpositie ten behoeve van verkoop  - -475 

  
  

Totaal overige waardeveranderingen  -1.467 -1.059 
  

  

     
16.16.2. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de post 16.3.1 (DAEB- en 
niet-DAEB in exploitatie). 
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16.17. Netto resultaat overige activiteiten 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Geactiveerde productie eigen bedrijf  - 50 
Toegerekende organisatiekosten  -8 - 
Bijdrage Autoriteit Woningcorporaties  -25 -25 

  
  

Totaal opbrengsten overige activiteiten  -33 25 
  

  

    
 
 
16.18. Afschrijvingen op materiële vaste activa 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Kantoor en werkplaats  25 25 
Inventarissen  271 193 
Vervoermiddelen  7 7 

  
  

Totaal afschrijvingen  303 225 
    

Waarvan toegerekend aan:    
Lasten verhuur en beheeractiviteiten  -300 -223 
Lasten onderhoudsactiviteiten  -3 -2 

   
  

  - - 
  

  

     
 
16.19. Overige organisatiekosten 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Reorganisatiekosten  1.085 345 
Toegerekende personeelskosten  521 675 
Huisvestingskosten  35 15 
Inleenpersoneel  8 23 
Overige personeelskosten  11 12 
Kosten raad van toezicht  81 110 
Algemene kosten  90 75 
Overige lasten  11 9 
  

  

Totaal overige organisatiekosten  1.842 1.264 
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16.20. Leefbaarheid 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Out of pocket kosten  212 267 
Toegerekende personeelskosten  331 332 
Huisvestingskosten  3 1 
Overige personeelskosten  3 2 
Algemene kosten  23 17 
  

  

Totaal leefbaarheid  572 619 
  

  

     
 
16.21. Saldo financiële baten en lasten 
 
16.21.1. Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 
 
De waardeverandering betreft met name de waardemutatie van de rentecontracten en het 
effect van de gerealiseerde doorzaktransactie in mei 2017. De specificatie is als volgt 
 samengesteld: 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Dotatie voorziening rentecontracten  -2.124 -6.845 
Afwaardering lening u/g  - -280 
Verschil agio en afkoopwaarde marktwaarde leningen o/g  331 - 
Vrijval initiële waarde swaptions als gevolg van doorzaktransactie  1.087 - 
  

  

  -706 -7.125 
  

  

     
16.21.2. Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten  

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Rente op overige financiële vaste activa  45 330 
  

  

     
16.21.3. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Rente kredietinstellingen  2 6 
Belastingdienst  28 4 
Overige rente  1 1 
  

  

  31 11 
  

  

    
 



 

178 

16.21.4. Rentelasten en soortgelijke kosten 
  2017 2016 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Rente leningen overheid  3 4 
Rente leningen kredietinstellingen  7.224 7.473 
Amortisatie afkoop derivaten  572 572 
Amortisatie agio/afkoopwaarde marktwaarde leningen o/g  -389 - 
Boeterente in verband met overdracht lening o/g  2.130 - 
Amortisatie initiële waarde swaptions  - 705 
Rente rekening-courant kredietinstellingen  14 17 
Kosten borging WSW  48 45 
Overige rente  - 1 
  

  

  9.602 8.817 
  

  

     
 
16.22. Belastingen 
Vanaf 1 januari 2008 vormt Sint Joseph met STJA Beheer B.V. en haar deelnemingen een fiscale 
eenheid voor de vennootschapsbelasting.  

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Acute belastingen boekjaar  - – 
Acute belastingen voorgaande jaren  - – 
Mutatie latente belastingen    

- Mutatie compensabele verliezen  -926 -373 
- Mutatie tijdelijke verschillen  4.278 2.855 
- Oprenting  -3.108 - 
- Tariefswijzigingen  - – 

  
  

  244 2.482 
  

  

    Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar punt 13.24 van de toelichting op de 
geconsolideerde winst- en verliesrekening. 
 
 
16.23. Resultaat deelnemingen 

  2017 2016 
  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

     
Resultaat deelnemingen in groepsmaatschappijen    

- STJA Beheer B.V. (excl. V.O.F. Aadorp Woningbouwontwikkeling)  287 -32 
- V.O.F. West I  - 94 

Resultaat andere deelnemingen    
- V.O.F. Aadorp Woningbouwontwikkeling  - 21 

  
  

  287 83 
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16.24. Bezoldiging bestuurders en commissarissen 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op de 
Woningstichting Sint Joseph Almelo van toepassing zijnde regelgeving. 
Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Woningstichting Sint Joseph Almelo is € 151.000. Dit 
geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2017 voor de eerste 12 
kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het 
uurtarief. 
 
1. Bezoldiging topfunctionarissen 
 
1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking.  
 

Bedragen x € 1  2017 2016 

  J.C. Kamst 

 

J.C. Kamst 

     
Functiegegevens  Directeur-

bestuurder 
Directeur-

bestuurder 
Aanvang en einde functievervulling  1/1-31/12 1/1-31/12 
Omvang dienstverband (in fte)  1,0 1,0 
Gewezen topfunctionaris?  nee nee 
(Fictieve) dienstbetrekking  nee nee 
Individueel WNT-maximum  151.000 150.000 

    
Beloning  137.233 137.233 
Belastbare onkostenvergoedingen  262 795 
Beloningen betaalbaar op termijn  20.825 20.485 
  

  

Subtotaal  158.320 158.513 
Onverschuldigd betaald bedrag  0 0 
  

  

Totaal bezoldiging  158.320 158.513 
  

  

Verplichte motivering indien overschrijding 
 Valt onder de 

overgang-
regeling 

Valt onder de 
overgang-

regeling 

    
 
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 
 Niet van toepassing. 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 
Jaar 2017: 

Bedragen x € 1 

H.W.J. Buijs C.T. de 
Groot 

N.J. Dam R. Kroon E.R. 
Burger-

hout 

      
Functie voorzitter lid lid lid lid 
Aanvang en einde functievervulling 1/1-31-12 1/1-31-12 1/1-31-12 1/1-31-12 1/3-31/12 

      
Individueel WNT-maximum 22.650 15.100 15.100 15.100 12.583 
      
Beloning 12.696 9.400 9.400 9.400 7.833 
Belastbare onkostenvergoeding 0 0 0 0 0 
Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0 
 

     

Subtotaal 12.696 9.400 9.400 9.400 7.833 
Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0 0 0 
 

     

Totaal bezoldiging 12.696 9.400 9.400 9.400 7.833 
 

     

Verplichte motivering indien 
overschrijding 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

 
      

 
 

Jaar 2016: 

Bedragen x € 1 

J.H.A.J 
Gritter 

G.R. van 
Veldhui-

zen 

N.J. Dam R. Kroon J.C. Berger-
Roelvink 

      
Functie voorzitter lid lid lid lid 
Aanvang en einde functievervulling 1/1-31-12 1/1-31-12 1/1-31-12 1/1-31-12 16/2-31/8 

      
Individueel WNT-maximum 22.500 15.000 15.000 15.000 8.125 
      
Beloning 12.696 9.400 9.400 9.400 5.092 
Belastbare onkostenvergoeding 0 0 0 0 0 
Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0 
 

     

Subtotaal 12.696 9.400 9.400 9.400 5.092 
Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0 0 0 
 

     

Totaal bezoldiging 12.696 9.400 9.400 9.400 5.092 
 

     

Verplichte motivering indien 
overschrijding 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. 
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2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder 
dienstbetrekking 
Niet van toepassing. 
 
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met 
dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben 
ontvangen. Er zijn in 2017 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 vermeld. 
 
4. Bezoldigingsmaxima 2017 (in €) 
De criteria voor indeling in klassen zijn in enkele sectoren per 1 januari 2017 gewijzigd. 
Deze criteria voor Woningcorporaties zijn terug te vinden in de specifieke onderliggende 
regeling. 
De onderstaande maximale beloningen zijn voor het jaar 2017 van toepassing op 
woningcorporaties. 
 

Klasse  Directeur-

bestuurder 

Voorzitter 

Raad van 

Toezicht (15%) 

Leden Raad 

van Toezicht 

(10%) 

     
A   84.000 12.600 8.400 
B  95.000 14.250 9.500 
C  106.000 15.900 10.600 
D  114.000 17.100 11.400 
E  132.000 19.800 13.200 
F  151.000 22.650 15.100 
G  170.000 25.500 17.000 
H  181.000 27.150 18.100 

     

 

 

16.25. Gebeurtenissen na balansdatum 
Na balansdatum hebben zich geen noemenswaardige gebeurtenissen voorgedaan welke 
invloed hebben op de jaarrekening 2017. 
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De heer Kamst is in het gehele jaar 2017 bestuurder geweest. De bestuursverklaring wordt 
getekend door de opvolger, mevrouw C.M. Beumer. 
 
 
Almelo, 30 mei 2018 
 
Het bestuur: De raad van toezicht: 
C.M. Beumer, directeur-bestuurder drs. H.W.J. Buijs, voorzitter 

 
 
mr. R. Kroon, vicevoorzitter 

 
 

E.R. Burgerhout, lid 
 
 

drs. N.J. Dam, lid 
 
 

ir. C.T. de Groot, lid 



 

17. Overige gegevens 

17.1. Enkelvoudige openingsbalans per 1 januari 2018 DAEB/niet-DAEB 
 

Activa  DAEB Niet-DAEB        
 

Eliminatie Totaal 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

       
Vaste activa      

      
Materiële vaste activa      
DAEB vastgoed in exploitatie  417.328 - - 417.328 
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie  - 47.943 - 47.943 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 

exploitatie (sociaal vastgoed)  4.467 - 
- 

4.467 

Onroerende en roerende zaken ten dienste 
van de exploitatie 

 1.105 19 - 1.124 

  
    

  422.900 47.962 - 470.862 
Financiële vaste activa      
Amortisatie afkoop swaps  20.750 - - 20.750 
Amortisatie afkoopwaarde marktwaarde 

leningen o/g 

 

 18.695 - - 18.695 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen  - 6.657 - 6.657 
Netto vermogenswaarde TI niet-DAEB  31.826 - -31.826 - 
Vorderingen op groepsmaatschappijen  - 884 - 884 
Latente belastingvorderingen  16.686 327 - 17.013 
Leningen u/g  25.500 - -25.500 - 
Overige vorderingen  39 - - 39 
  

    

  113.496 7.868 -57.326 64.038 
  

    

Totaal vaste activa  536.396 55.830 -57.326 534.900 
      
Vlottende activa      

      
Voorraden      
Vastgoed bestemd voor verkoop  - 959 - 959 
Overige voorraden  2.221 -  2.221 
  

    

  2.221 959 - 3.180 
      
Vorderingen      

Huurdebiteuren  221 20  241 
Vorderingen op groepsmaatschappijen  – 427 -427 – 
Overige vorderingen  420 -  420 
Overlopende activa  404 -  404 
  

    

  1.045 447 -427 1.065 
      
Liquide middelen  3.172 100 - 3.272 

  
    

Totaal vlottende activa  6.438 1.506 -427 7.517 
  

    

      
  

    

Totaal activa  542.834 57.336 -57.753 542.417 
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Passiva  DAEB Niet-DAEB          
 

Eliminatie Totaal 

  € * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

 

€ * 1.000 

       
Eigen vermogen      

Herwaarderingsreserves  177.997 10.284 -10.284 177.997 
Overige wettelijke en statutaire reserves  - - - - 
Overige reserves  83.564 19.850 -19.850 83.564 
Resultaat boekjaar  6.321 1.798 -1.692 6.321 
  

    

Totaal eigen vermogen  267.882 31.932 -31.826 267.882 
 

 

     
      
Voorzieningen      

Voorziening latente belastingverplichtingen  6.313 - - 6.313 
  

    

Totaal voorzieningen  6.313 -  6.313 
      

Langlopende schulden      

Schulden/leningen overheid  73 - - 73 
Schulden/leningen kredietinstellingen  218.363 - - 218.363 
Agio leningen o/g  42.954 - - 42.954 
Interne lening  - 25.500 -25.500 - 
Waarborgsommen  49 10 - 59 
  

    

Totaal langlopende schulden  261.439 25.510 -25.500 261.449 
      

Kortlopende schulden      

Schulden aan kredietinstellingen  722 - - 722 
Schulden aan overheid  71 - - 71 
Schulden aan leveranciers  1.019 - - 1.019 
Schulden aan groepsmaatschappijen  427 - 

 
-427 – 

 Belastingen en premies sociale verzekering  673 - - 673 
Schulden ter zake van pensioenen  – - - – 
Overige schulden  657 - - 657 
Overlopende passiva  3.631 - - 3.631 
  

    

Totaal kortlopende schulden  7.200 - -427 6.773 
      
      
      
  

    

Totaal passiva  542.834 57.336 -57.753 542.417 

  
    

 
 
Toelichting enkelvoudige openingsbalans: 
- Het goedgekeurde scheidingsvoorstel per 01-01-2017 is het vertrekpunt geweest voor deze 

openingsbalans. 
- De waarderingsgrondslagen zijn conform de jaarrekening toegepast. 
- De balans is conform balans 31-12-2017 van de TI. 
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-  
 
 
17.2. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
 
 

Aan: de Raad van Toezicht van Woningstichting Sint Joseph Almelo 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening  

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Woningstichting Sint Joseph Almelo (hierna ‘de stichting’) 
te Almelo (hierna ‘de jaarrekening') gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en samenstelling van het vermogen van Woningstichting Sint Joseph Almelo per  
31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 
van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 
2015, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, de bepalingen 
van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1 de balans per 31 december 2017; 

2 de winst- en verliesrekening over 2017; en 

3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in 
bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijk-
heden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Woningstichting Sint Joseph Almelo zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA).  

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 
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Benadrukk ing van de waarderingsgrondslag van een deel van het vastgoed in exploitatie 
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering op pagina 90 tot en met 114 
van de jaarrekening, waarin staat beschreven dat Woningstichting Sint Joseph Almelo een deel 
van haar vastgoed in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet in 
overeenstemming met bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in 
het huidige en het voorgaande boekjaar waardeert tegen actuele waarde onder toepassing van 
de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. 

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 
 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag inclusief volkshuisvestingsverslag; 

• de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van artikel 35 en 36 van de Woningwet is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat.  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten uit rubriek A van het 
accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten Instellingen 
volkshuisvesting 2015 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet 
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 35 en 36 van de 
Woningwet. 
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

V erantwoordelijkheden van het Bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening 
Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 
van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015, artikel 14 en 15 van de Regeling 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, de bepalingen van en krachtens de Wet normering 
topinkomens (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.  

In dit kader is het Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het Bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van artikel 35 van de Woningwet moet 
het Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het 
Bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te 
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.  

Het Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de stichting. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen. De 
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de 
Regeling toegelaten Instellingen volkshuisvesting 2015, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking 
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 
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• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de stichting; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het Bestuur en de 
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het Bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er 
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze 
controleverklaring de aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van 
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter 
toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 
en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Enschede, 30 mei 2018 

KPMG Accountants N.V. 

 

A.G. Lohuis RA 
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