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VOORWOORD 
 
“Ik ging naar de gemeente en bleef daar heen gaan en elke keer vragen om een woning. Net 
zo lang tot we deze woning toegewezen kregen. Wat waren we blij.”  
 
Het zijn een paar zinnen uit een van de vele mooie gesprekken die ik heb met huurders die 
vijftig jaar (of soms nog langer) dezelfde woning huren bij Elan Wonen. Wat uit die 
gesprekken steeds weer duidelijk wordt, is dat er in de jaren ’50 en ’60 een groot 
woningtekort was. De vraag was groot, heel groot. 
 
Comfortabel 
Na een periode met voldoende woningen is de vraag opnieuw veel groter dan het aanbod 
aan woningen. Bovendien sluiten de aangeboden woningen onvoldoende aan op de vraag. 
Er zijn veel alleenstaanden die wachten op een woning. En senioren die een woning zoeken 
om comfortabel oud te worden. Daarvoor heeft Elan Wonen te weinig in de aanbieding. En 
dus ging in 2016 het roer om: er zijn meer woningen nodig, compact, geschikt voor senioren 
en voor zorg aan huis én betaalbaar. 
 
Dit jaarverslag maakt zichtbaar dat Elan Wonen 2016 heeft gebruikt om de nieuwbouw 
plannen aan te passen aan de veranderde vraag. De bouwplannen in de Slachthuisbuurt 
(het zogenoemde Blok V) zijn daar een voorbeeld van. Gestart is met de bouw van de 
tijdelijke woningen voor de wachtlijst en voor statushouders aan het Delftplein. Tevens heeft 
Elan Wonen de reglementen aangepast en de voorbereidingen getroffen voor een 
administratieve splitsing van de activiteiten die wél onder de term ‘Dienst van Algemeen en 
Economisch Belang’ (Daeb) vallen en de activiteiten die daarbuiten vallen. Elan Wonen is 
daarmee ‘woningwet-proof’ zullen we maar zeggen.  
 
Samenspraak 
In 2016 is ook de huurdersvertegenwoordiging vernieuwd. Niet langer een getrapt systeem 
van bewonerscommissie naar bewonersraad, maar parallel. En meer ruimte voor tijdelijke 
commissies over specifieke onderwerpen, waardoor huurders makkelijker instappen. 
In samenspraak met de huurders is in 2016 ook het (meerjarig) huurbeleid vernieuwd. 
 
Elan Wonen is een financieel gezonde organisatie. 
 
“Nu u er toch bent. Wat ik nog wilde vragen …”  
 
Het bezoek aan de vijftig jaar huurden blijkt steeds weer een mooi moment om in gesprek te 
zijn met onze huurders, waarin Elan Wonen aangesproken wordt op wat zij van ons 
verwachten. Vaak zijn het goede ‘Elantennes’, die de straat en de buurt kennen.  
 
 
Chris Schaapman 
directeur-bestuurder 
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KERNCIJFERS ELAN WONEN 
 
 
Woningen 
 
Zelfstandige woningen 
6.964 
 
Sociale huurwoningen 
6.471 
 
Vrijesectorwoningen 
493 
 
Nieuwe verhuringen 2016 
455 

Klanttevredenheid 
 
Nieuwe klant                   7,35 
Vertrekkende klant         7,29 
Reparatieverzoeken       7,5 

Leefbaarheid 
 
Aantal wijkbeheerders 
6 
 
Aantal wijkregisseurs 
5  
 
Aantal bewonerscommissies 
13 
 
Elantennes 
circa 15 
 
Ontruimingen overlast en 
hennep 
1 

Betaalbaarheid 
 
Aantal woningen onder de 1e 
aftoppingsgrens 
3.971 
 
Gemiddeld aantal 
woningwaarderingspunten 
sociale woningen 146 
vrije sector woningen 184 
 
Huurachterstand % 
1.12% 
 
Ontruimingen huurachterstand 
1 

Beschikbaarheid 
 
Nieuwbouw opgeleverd 
26 appartementen 
 
In aanbouw 
160 appartementen 
 
In ontwikkeling 
209 appartementen 
181 eengezinswoningen 
 
Statushouders 
37 Haarlem             
29 Heemstede 

Kwaliteit 
 
Uitgaven: 
planmatig onderhoud 
€ 2.773.289 
 
Dagelijks onderhoud 
€ 2.832.461 
 
Sloop 
0 
 
Duurzaamheid woningen 
A+                  157 
A                    514 
B                   1186 
C                   1783 
D                   1102 
E                    1118 
F                    620 
G                    315 
Onbekend      201 

Financiële kengetallen 
 
ICR                            1,9 
DSCR                        1,4 
Loan to value             69% 
Solvabiliteit                33% 
Dekkingsratio             25% 
 
Huurinkomsten 
€ 49.193.000 

Waardering vastgoed 
 
Marktwaarde verhuurde staat 
€ 948.399.270 
 
Beleidswaarde 
€ 427.698.469 
 
WOZ-waarde 
€ 1.194.265.000 

Organisatie 
 
Aantal medewerkers 
68 
 
FTE 
60,34 
 
Aantal leden RvC 
5 
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INTERVIEW NIEUWE VOORZITTER VAN DE RVC 
 
P.J.M. Brackel-Burgemeester, voorzitter van de Raad van 
Commissarissen (hierna RvC), vertelt over hoe de Woningwet heeft in 
2016 een grote rol heeft gespeeld bij de gewijzigde strategie van Elan 
Wonen. In 2016 is focus aangebracht waar het bij Elan Wonen echt om 
moet draaien. Dat is in samenspraak met de bewonersraad en de RvC 
gebeurd. Wij hebben een duidelijke keuze gemaakt voor mensen met 
een laag inkomen en voor senioren en zorg. 
 
Hoe heeft de Woningwet Elan Wonen veranderd? 
“Elan Wonen wil bijdragen aan de woningopgave in Haarlem en Heemstede. Wij zien dat de 
vraag verschuift van gezinnen naar één- en tweepersoonshuishoudens. Daar horen kleinere 
woningen bij dan wij voorheen ontwikkelden. Daarom heeft Elan Wonen de 
portefeuillestrategie gewijzigd. Want juist van die compactere woningen heeft Elan Wonen er 
niet veel. Wij hebben goed bekeken welke gevolgen deze beslissing heeft over vijf of tien 
jaar. De recente verkoop van de nieuwbouwflat Aquaverde – gelegen aan het Spaarne – is 
een goed voorbeeld passend in de nieuwe strategie. De RvC stemde in met verkoop van de 
duurdere woningen om met de opbrengst beter betaalbare sociale huurwoningen te kunnen 
bouwen. 
 
Naast de strategie zijn ook de statuten aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving en zijn 
ook onze reglementen hieraan aangepast. Nieuw is het financieel reglement beleid en 
beheer. Vanaf 2017 zal dat een grote rol gaan spelen.’’ 
 
Heeft Elan Wonen de blik voldoende naar buiten gericht? 
“Met de veranderde strategie richt Elan Wonen zich ook meer op samenwerking met markt- 
en zorgpartijen om met hen meer betaalbare woningen voor senioren en zij die zorg nodig 
hebben te realiseren. Daarnaast is er veel overleg met de gemeenten in het werkgebied van 
Elan. Dat richt de blik naar buiten toe. Iets wat wij als RvC aanmoedigen. In april 2017 
hebben we onze hernieuwde stakeholdersbijeenkomst gehouden. Op deze bijeenkomst is 
alle partijen gevraagd mee te denken en ons input mee te geven voor over ons 
ondernemingsplan voor de komende vijf jaar. In het jaarverslag van 2017 komen wij daar 
zeker op terug. 
Daarnaast levert Elan Wonen in 2017 een belangrijke bijdrage aan het vestigen van 
statushouders met het project Delftplein. In samenwerking met de gemeente Haarlem heeft 
Elan Wonen dit gerealiseerd. Er komen in 2017 tachtig woningen beschikbaar voor 
statushouders. De andere tachtig woningen zijn beschikbaar voor onder andere jongeren tot 
27 jaar. Dit is een mooie mix en helpt met integratie van de statushouders.’’ 
 
Wat kan scherper? 
“De planning van projecten is een aandachtspunt. Diverse projecten zijn vertraagd in 2016. 
Het is niet altijd te voorkomen – een vleermuissoort kan een planning danig in de war sturen 
- maar de kunst is wel ervan te leren voor toekomstige projecten.  
Een ander punt dat beter kan, is de klanttevredenheid. De focus op de klant mag beter. De 
RvC is blij dat de organisatie hard aan de slag is om de klanttevredenheid te verbeteren en 
ziet graag een verbetering bij de nieuwe benchmarkcijfers.”  
 
Waar ligt de focus van de RvC in 2017? 
“In 2017 stellen we als RvC een hernieuwde toezichtvisie op, komt er een nieuw 
ondernemingsplan en is Elan bezig om haar risicomanagement te vernieuwen waarmee een 
goede basis gelegd wordt onder besluiten van de bestuurder en de RvC over onder meer 
onderhoud, nieuw- en verbouwplannen.” Ook de organisatie en de klant heeft onze 
aandacht. Dat zijn de belangrijke thema’s”. 

https://www.linkedin.com/start/view-full-profile?_ed=0_NE-2I8z1UcDOJRgQIibASPIxeZUYQRYu6y-tkyZ0juIo8p8yGHBHyWub9MT-NAeo&trk=public_profile_tc-view
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1. VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 
 

1.1 Samenstelling Raad van Commissarissen (RvC) 
De raad van commissarissen van Elan Wonen bestaat uit vijf leden. Allen benoemd voor een 
periode van vier jaar waarna eenmaal een herbenoeming mogelijk is. De taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC zijn vastgelegd in de statuten en 
verder uitgewerkt in het reglement werkwijze van de raad van commissarissen. 
 
1.2 Personalia  

 
 
De commissarissen waren in 2016 ook op andere gebieden actief. Zij ontwikkelen hun 
kennis door trainingen en cursussen. De afgesproken Permanente Educatiesystematiek (PE-
punten) is van toepassing. De bezoldiging van de commissarissen vindt plaats volgens de 
VTW-beroepsregel ‘Bezoldiging commissarissen 2015 en 2016’.  
De bezoldiging is onafhankelijk van de prestaties van de woningcorporatie. Dit is een 
voorwaarde om het onafhankelijk functioneren van de RvC te waarborgen. 
 

 
 
1.3 Onafhankelijkheid commissarissen 
De RvC is van oordeel dat elke commissaris zijn/haar functie in 2016 onafhankelijk heeft 
uitgeoefend. In 2016 hebben geen transacties plaatsgevonden waarbij sprake was van 
tegenstrijdige belangen. Elan Wonen verstrekt geen leningen, dan wel garanties aan leden 
van de raad. Er zijn geen tegengestelde belangen gemeld door leden van de RvC.  
 
1.4 Werving en diversiteit 
Als gevolg van het bereiken van de maximale zittingsduur per 1 januari 2017 van de heer 
R.N. Nurmohamed is de RvC in de zomer van 2016 een sollicitatieprocedure gestart voor 
werving en selectie van een nieuw lid. De RvC heeft een uitgebalanceerde profielschets met 
competenties, deskundigheden en ervaringen opgesteld.  
 

Naam Relevante functies Behaalde PE-punten Bezoldiging

drs. R.N. Nurmohamed RA directeur Rabobank Vaart en Vechtstreek 12 € 17.100

bestuurslid Clientenbelang Amsterdam

voorzitter Raad van Commissarissen van The Colourkitchen bv

mr. P.J.M. Brackel-Burgemeester directeur/eigenaar Brackel Juridisch Management 19 € 11.400

lid raad van commissarissen wonenCentraal in Alphen aan de Rijn

bestuurslid ondernemersvereniging Galgenwaard (tot en met 29-4-2016)

mr. T.A. Nieuwenhuijsen advocaat-partner NGNB Advocaten Amsterdam 8 € 11.400

lid raad van toezicht en auditcommissie Woningstichting Rentree in Deventer

bestuurslid Stichting Beheer Accommodatie Muziekgebouw/Bimhuis

bestuurslid Stichting Tijdelijke exploitatie 'De Overkant'

bestuurslid Stichting Sterker Samen

voorzitter Stichting Hollandse Langetocht Schaats Klub (HLSK)

drs. A.C.H. Versteegden MBA voorzitter raad van bestuur Vilans 10 € 11.400

voorzitter bestuur Sekondant

lid Raad van Toezicht Ziekenhuis Gelderse Vallei

bestuurslid Stichting Effectieve Zorg (tot en met 1-11-2016)

drs. A.B. Baay RA lid RvB a.i. van Beweging 3.0 13 € 11.400

lid raad van toezicht / lid auditcommissie Waterlandziekenhuis Purmerend

bestuurslid Stichting Kraaipan Oase

Naam Geboortedatum Benoemingsperiode Bijzonderheden 
drs. R.N. Nurmohamed RA (m) 01-01-2009/01-01-2017 lid remuneratiecommissie 
voorzitter niet herbenoembaar 
mr. P.J.M. Brackel-Burgemeester (v) 01-01-2012/01-01-2020 voorzitter remuneratiecommissie 
vicevoorzitter  niet herbenoembaar 

mr. T.A. Nieuwenhuijsen (m) 

 

01-01-2012/01-01-2020 benoemd op voordracht bewonersraad        

lid  niet herbenoembaar lid auditcommissie 

drs. A.C.H. Versteegden MBA (v) 28-05-2013/01-01-2017 benoemd op voordracht bewonersraad                 

lid herbenoembaar afgevaardigde voor ondernemingsraad en bewonersraad 

drs. A.B. Baay RA (m) 05-03-2015/01-01-2019 voorzitter auditcommissie 
lid herbenoembaar 

15-08-1958 

08-08-1969 

15-12-1965 

31-08-1955 

22-02-1966 
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Op verzoek van de RvC heeft Bureau Colourful People gezocht naar geschikte kandidaten 
met kennis van vastgoedontwikkeling en -beheer en op het vlak van financiën en control. 
Gezien de samenstelling van de RvC was er een voorkeur voor een kandidaat met een 
andere etnische achtergrond. Dit leverde een lijst van acht kandidaten. De heer A. Salemi is 
door de RvC als meest geschikte kandidaat naar voren gekomen en is na een gesprek met 
de bestuurder, de OR en de ILT Fit- en Propertest, per 1 januari 2017 benoemd als het 
nieuwe RvC-lid.  
 
Mevrouw P.J.M. Brackel-Burgemeester en de heer T.A. Nieuwenhuijsen zijn in 2016 na het 
doorlopen van de Fit- en Propertest herbenoemd. Mevrouw P.J.M. Brackel-Burgemeester 
volgt per 1 januari de heer R.N. Nurmohamed op als voorzitter van de RvC. 
 
1.4.1 Toezichthouder, klankbord en werkgever 
De RvC houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder en de algemene gang van 
zaken binnen Elan Wonen. De RvC richt zich daarbij op het belang van de corporatie, de 
maatschappij en alle direct betrokkenen. Dit doet de raad vanuit de toezichtsrol, de 
klankbordrol en de werkgeversrol. De RvC schakelt zorgvuldig tussen deze rollen om deze 
taak zo goed mogelijk uit te oefenen. 
 
1.4.2 Toezichtsrol 
De RvC handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. De 
werkwijze van de raad is beschreven in het reglement raad van commissarissen. Hierin is 
opgenomen dat de raad werkt met commissies. Dit zijn de auditcommissie en de 
remuneratiecommissie. Deze commissies hebben eigen reglementen. De commissies 
adviseren de raad over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de 
besluitvorming van de raad voor. 
 
De raad heeft op 19 mei 2016 een visie op toezicht opgesteld, waarin is opgenomen wat de 
raad onder goed toezicht verstaat en namens wie de raad toezicht houdt. De raad omschrijft 
hierin zijn taakopvatting, doel en functie. De leden van de raad willen actief en structureel 
verantwoording afleggen aan intern en extern belanghebbenden. In 2017 wordt de visie op 
goed toezicht herzien.  
 
Het toezichtkader beschrijft hoe de visie van de raad in de praktijk wordt gebracht. Het omvat 
de spelregels die de raad bij het uitoefenen van zijn taken volgt. 
 
Extern toezicht kader 

 AedesCode; 

 Governancecode Woningcorporaties 2015; 

 Woningwet 2015; 

 Burgerlijk wetboek; 

 Prestatieafspraken; 

 Woonvisie gemeenten; 

 Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). 
 
Intern toezicht kader 

 Statuten; 

 Bestuursreglement; 

 Reglement raad van commissarissen; 
o Reglement auditcommissie; 
o Reglement selectie- en remuneratiecommissie; 

 Treasurystatuut; 

 Investeringsstatuut; 

 Integriteitscode en klokkenluidersregeling; 
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 Reglement financieel beleid en beheer (sinds november 2016); 

 Profielschets raad van commissarissen; 

 Het integriteitsbeleid; 

 De jaarbegroting 2016 en de meerjarenprognose 2017-2025; 

 Klachtenreglement en klokkenluidersregeling; 

 Het ondernemingsplan ‘met het oog op de klant 2013-2017’. 
 
1.4.3 Auditcommissie 
De auditcommissie doet verslag in de raad vanuit de toezichthoudende rol. De 
auditcommissie heeft in 2016 drie keer vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder en de 
controller. Tijdens één vergadering was ook de externe accountant aanwezig. In de 
vergaderingen is onder meer gesproken over de begroting, het treasuryjaarplan, projecten 
en de viermaandsrapportages. In 2016 is een nieuwe accountant aangesteld. 
 
1.4.4 Ondernemingsraad  
Een afgevaardigde van de RvC heeft in 2016 tweemaal overleg gevoerd met de 
ondernemingsraad (OR) in aanwezigheid van de bestuurder. De belangrijkste onderwerpen 
van gesprek waren de aanpassing van de organisatie, de impact van de Woningwet op de 
organisatie, automatisering, jaarkalender en terugblik 2016 in relatie met vooruitblik 2017.  
 
1.4.5 Bewonersraad  
Een afgevaardigde van de RvC heeft 1 overleg tussen de bestuurder en bewonersraad 
bijgewoond. Besproken onderwerpen zijn te vinden in de stakeholdersparagraaf (2.3). 
 
1.4.6 Strategieontwikkeling en realisatie van doelstellingen  
Via viermaandsrapportages, balancedscorecard en treasuryrapportages heeft de raad zicht 
op de realisatie van de geformuleerde ambities. De raad heeft specifiek oog voor resultaten 
van externe onderzoeken naar klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid. 
 
1.4.7 Toezicht op verbindingen 
De verbindingen van Elan Wonen worden gemonitord door de RvC via de 
viermaandsrapportages en tussentijdse updates. Hierin is opgenomen welke risico’s gelopen 
worden en wat de laatste stand van zaken is aangaande (eventuele) projectontwikkelingen. 
Begin 2017 is een notitie goedgekeurd om de verbindingenstructuur te herzien.  
 
1.5 Klankbordrol 
De raad van commissarissen fungeert als een klankbord voor de bestuurder. Voor de leden 
van de raad betekent dit dat zij de bestuurder op diens verzoek met raad terzijde staan, 
doorvragen, kritisch waar nodig en ook een spiegel voorhouden als het gaat om ingrijpende 
beslissingen en/of adviseren over lopende zaken waar de bestuurder graag over spart. 
Hiervoor is het belangrijk dat de raad beschikt over de juiste kwaliteiten om deze functie uit 
te oefenen. In bijlage 1 van de BTIV is benoemd aan welke kwaliteiten leden van de raad 
dienen te voldoen. De raad van commissarissen is van oordeel dat hij voldoende divers is 
samengesteld wat betreft deskundigheid en competenties om de klankbordrol goed te 
vervullen.  
 
1.6 Werkgeversrol 
Elan Wonen heeft haar structuur ingericht volgens het tweelagenbestuursmodel. Er is een 
raad van commissarissen en een bestuurder. De RvC is de werkgever van de directeur-
bestuurder. 
De heer C.H. Schaapman is per 1 november 2015 benoemd tot bestuurder van Elan Wonen. 
Deze benoeming geldt voor een periode van vier jaar. De bestuurder wordt daarnaast, 
gevraagd en ongevraagd, geadviseerd door bewonersraad en ondernemingsraad. 
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Personalia bestuurder 

 
 
De bestuurder is ook op andere terreinen actief. De bestuurder dient net als de raad van 
commissarissen PE-punten te behalen door het volgen van cursussen en trainingen. De 
bestuurder heeft in totaal 31 PE-punten behaald in 2016. Hiernaast vindt de bezoldiging 
volgens dezelfde systematiek plaats als die van de raad van commissarissen.  
 
Nevenfuncties 
De heer Schaapman is q.q. onbezoldigd bestuurslid van de Stichting Woonservice 
Kennemerland. Hij is tevens onbezoldigd voorzitter van de Stichting Marketing Scheveningen 
en voorzitter van de Stichting De Ooievaart in Den Haag en bezoldigd lid van Provinciale 
Staten Zuid-Holland. In het verslagjaar is geen sprake geweest van situaties van 
tegenstrijdig belang tussen Elan Wonen en de bestuurder.  
 
1.6.1 Beoordelingskader en beoordeling 
In 2016 is de bestuurder beoordeeld op doelstellingen ten aanzien van strategie, organisatie 
en omgeving. Aan de hand van onder andere de ‘balancedscorecard’ is de bestuurder met 
concrete doelstellingen en resultaten positief beoordeeld. Informatievoorziening van de raad 
is als aandachtspunt geformuleerd. 
 
1.6.2 Onafhankelijkheid bestuurder 
Er zijn aan de bestuurder geen persoonlijke leningen, financiële garanties of andere 
voordelen verstrekt. 
 
1.6.3 Renumeratiecommissie 
De renumeratiecommissie is in 2016 drie keer bijeengekomen en heeft in de raad verslag 
gedaan van de resultaten. Deze commissie doet verslag vanuit de werkgeversrol. In de 
vergaderingen van de renumeratiecommissie is onder meer gesproken over de beoordeling 
en het functioneren van de bestuurder. Een verdere toelichting van de beoordeling staat 
onder het kopje ‘beoordelingskader en beoordeling’. 
 
1.6.4 Organisatiecultuur en integriteit  
Elan Wonen streeft naar een open cultuur, waarin intern en extern samengewerkt wordt, 
gericht op de huurder. Als onderdeel van het onderling delen van informatie is er een 
maandelijks koffiemoment met alle medewerkers, management en bestuurder. Elan Wonen 
werkt integer. Om dat zo te houden, is integriteit binnen Elan Wonen regelmatig onderwerp 
van gesprek. In 2017 staat dit onderwerp op de agenda aan de hand van het thema 
risicomanagement. 
 
De raad hecht grote waarde aan integriteit. Dit wordt formeel geborgd met een 
integriteitscode, die te vinden is op de website van Elan Wonen. In de integriteitscode zijn 
verschillende richtlijnen beschreven die, met de in het maatschappelijk verkeer geldende 
normen en waarden, een transparant kader vormen voor de leden van de RvC, waaraan zij 
zich bij de uitoefening van hun toezichthoudende rol dienen te houden.  
 
1.6.5 Vergaderingen en besluiten 
De RvC heeft in 2016 vijf keer regulier vergaderd met de bestuurder. Eenmaal was de 
externe accountant hierbij aanwezig. Voorafgaand vindt altijd een 
agendacommissiebespreking plaats tussen RvC-voorzitter en bestuurder. In de 
vergaderingen is onder meer gesproken over de viermaandsrapportages, het 
treasuryjaarplan, de werving nieuw lid van de raad, prestatieafspraken, scheiding Daeb/niet-
Daeb, het accountantsverslag, het nieuwe ondernemingsplan en de wensenportefeuille.  
 

Naam Functie Geboortedatum Huidige functie per In dienst per Bezoldiging

drs. C.H. Schaapman (m) directeur-bestuurder 12-06-1968 01-11-2015 01-11-2015 € 135.917
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De volgende besluiten zijn goedgekeurd door de RvC in 2016: 
 

 Huurprijsbeleid 2016; 

 Selectie accountant; 

 Wensenportefeuille/aanpassing 
verkoopvijver; 

 Treasuryjaarplan; 

 Jaarverslag/jaarrekening 2015; 

 Statuten; 

 Raad van 
commissarissenreglement; 

 Bestuursreglement; 

 Visie op besturen en toezicht 
houden; 

 Realisatie van Delftplein. 

 Participatie raad van 
commissarissen, omgang met 
stakeholders; 

 Realisatienotitie Boerhaavewijk fase 
3a; 

 Opheffen Elan Energie B.V.; 

 Afwikkeling Digh; 

 Reglement financieel beleid en 
beheer; 

 Begroting 2017; 

 Treasurystatuut; 

 Integriteitscode raad van 
commissarissen; 

 Verkoop van Aquaverde, Land in 
Zicht. 

 
In het najaar is gesproken over de managementletter van het jaar 2016 en in het voorjaar 
over het accountantsverslag van 2015 en de Oordeelbrief van het ILT. Deze rapporten 
hebben een belangrijke bijdrage geleverd bij het vormen van het eindbeeld in financieel 
opzicht en de organisatorische aspecten op dit terrein door de RvC zelf. Inhoudelijk zijn over 
het werk van de accountant geen opmerkingen gemaakt omdat daar geen aanleiding voor 
was. De instemmingen van Delftplein en Boerhaavewijk fase 3a bedroegen investeringen 
van meer dan drie miljoen euro. Dit zijn investeringen waar de RvC volgens de statuten 
goedkeuring aan moet verlenen. 
 
1.6.6 Zelfevaluatie  
De RvC heeft een zelfevaluatie op 16 februari 2016 gehouden onder begeleiding van een 
extern deskundige. Het functioneren van de RvC, overleg en samenwerking binnen de raad 
evenals de samenwerking tussen raad en bestuurder zijn toen besproken. Het algemene 
beeld is dat RvC-leden tevreden zijn over het resultaat dat is bereikt in de afgelopen periode. 
Daarbij kwamen de volgende observaties en conclusies naar voren: het teamgevoel is in de 
afgelopen periode versterkt; de RvC is een goed team. Binnen de RvC zijn goede 
competenties aanwezig. De RvC-vergaderingen zijn meer open en transparant, waarbij de 
voorzitter ruimte geeft en beschikbare informatie snel wordt gedeeld. Ook zijn de leden 
gecommitteerd en besteden zij relatief veel tijd aan hun rol. Vergaderingen worden altijd door 
de voltallige raad bijgewoond. In februari 2017 heeft weer een zelfevaluatie plaatsgevonden.   
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2. BESTUURSVERSLAG 
 
2.1 Missie, visie en doelen 
Elan Wonen is een dienstverlener in hart en nieren. Wij staan voor kwaliteit en gaan voor 
hoge klanttevredenheid. Wij opereren regionaal, zijn realistisch en hebben een gezonde 
bedrijfsvoering. In 2016 heeft Elan Wonen de missie herijkt. In het ondernemingsplan van 
2017 wordt deze missie verder uitgewerkt. Onderstaand missiestatement wordt 
teruggebracht tot een missie van één of twee zinnen. 
 
2.1.1 Onze missie en strategie 
‘Een ieder heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en 
het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder begrepen . . . huisvesting’  
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 25. 
 
2.1.2 Fatsoenlijke huizen, fatsoenlijke huur  
Elan Wonen biedt betaalbare woningen voor mensen die in aanmerking komen voor een 
sociale huurwoning. Elan Wonen vindt het een belangrijke maatschappelijke taak om voor 
huisvesting voor deze groep te zorgen en doet dat met toewijding. Omdat iedereen recht 
heeft op een fatsoenlijke woning. 
Aangezien de samenleving vergrijst en verzorgingshuizen zijn opgeheven, besteedt Elan 
Wonen extra aandacht aan huisvesting voor senioren en voor mensen die zorg in en aan 
huis nodig hebben. Zodat mensen die een zorginstelling zijn ontgroeid en huurders die juist 
zo lang mogelijk een verhuizing naar een zorginstelling willen voorkomen, zelfstandig kunnen 
wonen. Om dit mogelijk te maken, organiseert Elan Wonen actieve samenwerking met 
zorgaanbieders, gemeenten en andere maatschappelijke partners. 
 
2.1.3 Meer geschikte woningen 
Elan Wonen houdt rekening met de veranderende behoeften van de mensen die in 
aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Er is meer vraag naar wat kleinere en 
goedkopere woningen. Om voldoende van zulke woningen te kunnen aanbieden, verkoopt 
Elan Wonen een aantal duurdere woningen. Dat levert inkomsten op die Elan Wonen inzet 
voor woningen die geschikter zijn voor de huurders die op sociale woningen zijn 
aangewezen. Bij nieuwbouw richt Elan Wonen zich vooral op wat kleinere traploze woningen 
voor kleinere huishoudens. Dat past bij de extra inzet van Elan Wonen voor senioren en 
mensen die zorg in en aan huis nodig hebben. En dit type woningen is tegelijkertijd ook 
geschikt voor starters op de woningmarkt. Want ze zijn betaalbaarder zonder af te doen aan 
de kwaliteit waar Elan Wonen om bekendstaat. Daarnaast ligt er een grote maatschappelijke 
opgave om voor statushouders voldoende geschikte woningen te hebben. Om in de sterk 
toegenomen vraag te kunnen voorzien, bouwt Elan Wonen ook tijdelijke woningen. 
 
Iedere huurder op zijn plek 
De vraag naar sociale huurwoningen is groot en het aanbod beperkt. Nieuwbouw helpt, maar 
beter benutten van de woningen die Elan Wonen nu al heeft, helpt ook. Elan Wonen streeft 
er daarom naar dat ‘iedere huurder op zijn plek’ is. Dat wil zeggen dat iedere huurder een 
woning heeft die het beste past bij zijn of haar situatie: huur en inkomen passen bij elkaar, en 
de grootte van de woning past bij de omvang van het huishouden. Voor senioren heeft Elan 
Wonen speciale regelingen om het wonen in een passender woning aantrekkelijker te maken 
dan het (blijven) wonen in een te ruime eengezinswoning. 
 
Betaalbaar 
Elan Wonen streeft naar een goede prijs-kwaliteitverhouding. Tegelijkertijd moeten woningen 
voor al haar huurders betaalbaar blijven. De huurprijzen voor sociale woningbouw zijn 
gebaseerd op het woonpuntenstelsel. Als dit systeem strikt wordt toegepast, valt de huurprijs 
van een aantal woningen zo hoog uit, dat ze te duur zouden zijn voor de sociale huursector. 
Daarom verhuurt Elan Wonen een groot aantal woningen met zogenoemde ‘huuraftrek’, dus 
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voor een lagere huur dan volgens het puntenstelsel zou mogen. Dat scheelt ongeveer 15% 
in het voordeel van de huurders en draagt bij aan de beschikbaarheid van woningen. Omdat 
Elan Wonen vindt dat voor al haar huurders dezelfde prijs-kwaliteitverhouding moet gelden, 
is deze aftrek bij alle woningen doorgevoerd. Voor huurders die nu een hogere aftrek dan die 
15% ontvangen, wordt dit voordeel geleidelijk afgebouwd. Bij huishoudens met hogere 
inkomens gaat die afbouw wat sneller. 
 
Energiezuinig  
Elan Wonen investeert in woningen om ze energiezuiniger te maken, bijvoorbeeld door 
isolatie. Dat is goed voor de portemonnee van de huurder en goed voor het milieu. Nieuwe 
woningen bouwt Elan Wonen meteen heel energiezuinig. Daar plukt dan iedereen heel lang 
de vruchten van. Samen met partners werkt Elan Wonen ook aan manieren om duurzaam 
energie op te wekken, zoals met zonnepanelen.  
 
Verkoop en doorstroming 
Elan Wonen richt zich niet langer op huurders die volgens de wet te veel verdienen om recht 
te hebben op een sociale huurwoning. Van de circa 1600 woningen die Elan Wonen bezit 
voor deze groep huurders, komen er dan ook ongeveer 500 in aanmerking voor verkoop na 
mutatie. Verkoop van die vaak grotere woningen levert inkomsten op. Dat geld zet Elan 
Wonen in voor meer geschikte woningen voor haar huurders en mensen op de wachtlijst.  
 
De overige 1100 woningen houdt Elan Wonen voorlopig nog in bezit, totdat in de regio via 
andere aanbieders voldoende woningen beschikbaar zijn voor deze mensen met 
middeninkomens. Bovendien zorgt een geleidelijke verkoop ervoor dat Elan Wonen de 
wijzigingen in haar woningvoorraad beheersbaar houdt. Elan Wonen geeft bij woningverkoop 
voorrang aan kopers, die daarbij een sociale huurwoning achterlaten. Hierdoor neemt 
namelijk het aanbod van passende huurwoningen toe voor de mensen die daarop zijn 
aangewezen. 
 
2.1.4 Meedenken, meepraten, meedoen en meekomen 
Een straat of complex waar de huurders elkaar kennen en zich voor elkaar inzetten, wordt 
beter beheerd en onderhouden. Daarnaast is het mooi als huurders zich goed voelen in een 
fijne woning. Dat gaat verder dan een huis waarop ze trots kunnen zijn. Het gaat ook om 
trots op de buren, op de straat, op de buurt. Dat gaat niet vanzelf. Elan Wonen wil graag met 
huurders meedenken en meepraten over wat zij belangrijk vinden, wat goed gaat en wat 
beter kan. En dat huurders meedoen en samenwerken aan een fijner thuis, een leukere 
straat en een betere buurt.  
Elan Wonen waardeert het als bewoners meedenken en meepraten over het beleid van Elan 
Wonen. Hoe meer bewoners meedoen, hoe beter dat is voor de huurders én voor Elan 
Wonen. Met deze actieve bewoners gaat Elan Wonen op zoek naar andere huurders die zich 
niet zomaar vanzelf melden bij Elan Wonen, maar die ook willen meedenken en meepraten 
over zaken die voor huurders belangrijk zijn. 
 
2.1.5 Ongedeelde wijken 
Elan Wonen werkt aan vitale gemengde wijken, met bewoners uit verschillende 
leeftijdsgroepen en met uiteenlopende achtergronden. Dit sluit goed aan op het streven van 
de gemeente Haarlem naar een zogenoemde ‘ongedeelde stad’. Met de gemeente gaat Elan 
Wonen daarom op zoek naar bouwlocaties in wijken waar nu nog weinig sociale woningbouw 
te vinden is, zodat iedereen overal meer keus krijgt in waar en hoe hij of zij wil wonen. 
 
Schoon, heel, veilig 
Iedereen wil een woonomgeving die schoon, heel en veilig is. Elan Wonen neemt hier haar 
verantwoordelijkheid door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat het onderhoud goed geregeld 
is. Elan Wonen spreekt ook partners zoals de gemeente en politie aan op hun 
verantwoordelijkheden zoals een goede handhaving. De huurders zelf zijn echter ook een 
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belangrijke partner. Zij kunnen er samen met Elan Wonen voor zorgen dat de woonomgeving 
er goed bij ligt en hierop ook hun buren aanspreken.  
 
Speciale wensen 
Als bewoners ideeën of wensen hebben die leiden tot meer variatie aan woonsoorten, dan 
werkt Elan Wonen daar graag aan mee. Zo kunnen bewoners een huurderscoöperatie 
vormen om hun woningen samen te kopen of te beheren. Elan Wonen is ook bereid te 
bekijken of speciale woonwensen van groepen bewoners kunnen worden verwerkt in 
nieuwbouwplannen.  
 
2.1.6 De organisatie 
Elan Wonen zorgt dat het ook de eigen zaken op orde heeft. De bedrijfsvoering is gezond en 
het toezicht is uitstekend geregeld. Om de doelen te bereiken die Elan Wonen voor zichzelf 
en voor haar huurders stelt, gaat Elan Wonen intensiever samenwerken. Zowel met huurders 
als met andere corporaties, marktpartijen, overheden en maatschappelijke organisaties. Zo 
kan Elan Wonen krachten bundelen en sneller of beter presteren onder het motto: ‘Samen is 
meer’. Elan Wonen is niet altijd de regisseur maar wel een belangrijke speler in wisselende 
samenwerkingsverbanden. Daarbij staat voorop dat iedereen doet waar hij of zij het beste in 
is.  
 
De organisatie werkt steeds efficiënter. Dat zal niet ten koste gaan van de tevredenheid van 
de bewoners maar juist bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening.  
Bij Elan Wonen staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. Wij 
geven hieraan invulling door onder andere binnen en buiten de organisatie werkgelegenheid 
te scheppen voor mensen die zonder hulp moeilijker aan werk komen.  
 
2.2 Externe ontwikkelingen 
 
2.2.1 Huursombenadering 
Elan Wonen heeft per 1 juli 2016 de huursombenadering ingevoerd om te voldoen aan wet- 
en regelgeving vanuit de Rijksoverheid. Dit houdt in dat de totale gemiddelde huurstijging 
maximaal 1% plus inflatie mag bedragen. Het blijft voor Elan Wonen mogelijk om een 
inkomensafhankelijke huurverhoging te vragen. 
 
2.2.2 Scheidingsvoorstel DAEB/NIET-DAEB 
Elan Wonen heeft gekozen voor een administratieve scheiding van de Daeb- en niet-Daeb-
tak. Hieraan lag een duidelijke strategie ten grondslag (zie pagina 41). De gemeenten 
Heemstede en Haarlem hebben een positieve zienswijze afgegeven. In 2017 geeft de Aw 
haar visie op ons voorstel. 
 
2.2.3 Organisatie van openbaar belang 
Naar verwachting wordt Elan Wonen per 1 januari 2018 aangemerkt als een organisatie van 
openbaar belang (oob). Oob’s zijn organisaties die door hun omvang of functie in het 
maatschappelijk verkeer de belangen van grotere groepen raken. Door de oob-status 
worden strengere eisen gesteld aan de accountants die bij deze instellingen de jaarrekening 
controleren. Dit heeft invloed op de benoemingstermijn van de externe accountant door de 
RvC.  
 
2.2.4 Statuten reglementen 
Elan Wonen heeft de statuten en reglementen in 2016 aangepast conform de nieuwe wet- en 
regelgeving. Het financieel reglement beleid en beheer is nieuw en geldt per 1 januari 2017. 
De statuten en het financieel reglement beleid en beheer zijn goedgekeurd door de Autoriteit 
Woningcorporaties (Hierna Aw) en de RvC. Elan Wonen is compliant aan alle wet- en 
regelgeving en heeft alle aanpassingen die voor 1 januari 2017 verplicht waren, 
doorgevoerd. 
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2.2.5 Verhuurdersheffing 
De verhuurdersheffing blijft oplopen voor Elan Wonen tot circa € 5,8 miljoen in 2017. In 2016 
heeft Elan Wonen € 5.184.472,- afgedragen aan verhuurdersheffing. Het is nog onbekend 
wat een nieuw kabinet met deze heffing gaat doen.  
In de periode 2017-2021 bestaan mogelijkheden om korting te krijgen op de 
verhuurdersheffing. Elan Wonen onderzoekt of deze korting toepasbaar is voor het project 
Delftplein en andere toekomstige projecten. 
 
2.2.6 Woningmarktregio 
Vanuit de Woningwet wordt beoogd dat de schaal van een woningcorporatie in 
overeenstemming is met de schaal van de regionale woningmarkt. Voor Elan Wonen geldt 
dat wij nu in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) vallen. 
 
2.3 Stakeholders 
Elan Wonen wil weten van stakeholders wat zij van Elan Wonen verwachten en hoe 
Elan Wonen het in hun ogen doet. Deze interactie is medebepalend voor het beleid en de 
prestaties van Elan Wonen.  
 
Onderstaande tabel biedt inzicht in de stakeholders van Elan Wonen 
 
Categorie stakeholders Verbijzondering Wijze van communiceren 

Huurders Huurders Elantennes 
1-op-1-contacten in de wijk 
Bewonerscommissies (onder 
andere via techniekoverleggen)  
Projectoverleggen 

 Bewonersraad Bestuurlijk overleg 
Werkgroepen 

Gemeenten Haarlem en 
Heemstede 

Wethouder Bestuurlijk overleg 
Gemeente/Corporatie(GECO) 
overleg met andere corporaties 
en de gemeenten 

College B en W Haarlem en 
Heemstede 

Incidenteel 

Gemeenteraad Haarlem en 
Heemstede 

Aanwezig bij 
raadsinformatieavonden 

Ambtelijke organisatie Haarlem en 
Heemstede 

Ambtelijk overleg op 
strategisch niveau, wijk- en 
buurtniveau 

Corporaties Bestuurlijk overleg Meerdere malen per jaar, 
strategische agendabepaling 

Werkgroepen Meerdere malen per jaar 

WSW en Aw Elan Wonen-niveau Frequent 

Welzijnsinstellingen Op projectniveau of in de wijk Frequent 

Zorginstellingen Op projectniveau of in de wijk Frequent 

Politie Op projectniveau of in de wijk Meerdere malen per jaar, 
continu vanuit buurtbeheer 

Brandweer Op projectniveau of in de wijk  Meerdere malen per jaar 

Veiligheidsregio’s  Meerdere malen per jaar 

Buurtinitiatieven In de wijk  

Omwonenden In de wijk Klankbordgroepen (onder 
andere bij Delftplein) 
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2.3.1 Huurders 
De huurders van Elan Wonen hebben zich op drie manieren georganiseerd: 
bewonerscommissies, Elantennes en de bewonersraad (huurdersorganisatie). De 
bewonerscommissies en de Elantennes zijn vooral in hun eigen gebouw en soms op 
buurtniveau actief. De bewonersraad behartigt de belangen van alle huurders.  
Op projectniveau richt Elan Wonen ook projectcommissies op om maximaal gebruik te 
maken van bewonerservaringen. 
 
2.3.2 Bewonersraad 
In 2015 is de samenwerking met de bewonersraad en participatie in de breedste zin van het 
woord opnieuw vormgegeven, deels ingegeven door de Woningwet maar vooral omdat deze 
niet meer voldeed. In 2016 is de bewonersraad vooraf meegenomen met het opstellen van 
beleid op verschillende terreinen. Dit wordt hieronder verder uitgewerkt. Om het proces nog 
beter in te richten, wordt in 2017 gekozen om de bewonersraadsvergaderingen een week 
voorafgaand aan de RvC-vergaderingen te plannen. Hierdoor kan de RvC het oordeel van 
de bewonersraad betrekken bij zijn besluitvorming.  
 
Quote van Ralph de Groot (penningmeester bewonersraad): 
‘De nieuwe Woningwet geeft ons als bewonersraad meer inspraak. Zo hebben we in 2016 echt 
invloed kunnen uitoefenen op het huurprijzenbeleid. Voorheen konden we achteraf alleen commentaar 
leveren, nu ook tijdens de maak van het beleid. Dit zorgt ervoor dat ik meer gemotiveerd raak om voor 
het belang van de huurders op te komen, want er wordt goed geluisterd door Elan Wonen naar onze 
mening.’ 

 
De bewonersraad heeft in 2016 vier keer een bewonersraadvergadering georganiseerd. 
Hierbij zijn de bestuurder, de controller (voorheen manager financiën en organisatie) en de 
teamleider beleid, strategie en communicatie (voorheen manager wonen) aanwezig. Vanuit 
de raad van commissarissen is in principe één afgevaardigde aanwezig. 
 
De stukken die in de bewonersraadsvergadering besproken worden zijn, zijn eerst in 
werkgroepen behandeld. De werkgroepen geven een advies aan de bewonersraad. Dit wordt 
nagenoeg altijd overgenomen. Tijdens de vergaderingen waren de belangrijkste 
gespreksonderwerpen: 

 de begroting; 

 het jaarverslag; 

 de jaarlijkse huurverhoging; 

 de prestatieafspraken met de gemeenten Haarlem en Heemstede; 

 de betaalbaarheid en het huurprijsbeleid; 

 de verkoop van Aquaverde. 
 
2.3.3 Bewonerscommissies en Elantennes 
Onder de huurders van Elan Wonen zijn dertien bewonerscommissies en circa vijftien 
Elantennes actief. Deze groepen van huurders zijn in gesprek met Elan Wonen over 
leefbaarheid in de buurt, onderhoud van hun woongebouw en 
grootonderhoud/herstructurering. Dit zijn de techniekoverleggen die één keer per jaar 
plaatsvinden. Bewonerscommissies en/of Elantennes worden per zes maanden op de 
hoogte gehouden over de stand van zaken van de actiepunten. 
 
2.3.4 Nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
De samenwerking met de bewonerscommissies en de bewonersraad is geregeld in een 
samenwerkingsovereenkomst. In 2016 is deze samenwerkingsovereenkomst vernieuwd. 
 
2.3.5 Samenwerkende Haarlemse Huurdersorganisaties (SHHO) 
Op bestuurlijk niveau is minimaal viermaal per jaar overleg met de stichting SHHO over 
corporatieoverstijgende aangelegenheden. In de overleggen met SHHO participeren ook de 



Pagina 16 
 

bestuurders van Pré Wonen en Ymere. Daarnaast nemen twee leden van onze 
bewonersraad deel aan dit overleg. 
 
2.3.6 Gemeentelijk overleg 
Het bestuur heeft meerdere keren per jaar formeel overleg met wethouders van de 
gemeenten Haarlem en Heemstede. Daarnaast is er periodiek overleg tussen medewerkers 
van Elan Wonen en gemeenteambtenaren. Gespreksonderwerpen met gemeenten zijn 
prestatieafspraken, stads- en gebiedsontwikkelingen, huisvesten statushouders, verbeteren 
energetische kwaliteit en duurzaamheid, veiligheid en sociale problematiek. Elan Wonen 
werkt continu aan het vergroten van wederzijds begrip en aan effectiviteit van overleggen op 
bestuurlijk niveau. 
 
2.3.7 Samen met netwerkpartners 
Elan Wonen ziet dat partners elkaar op de diverse niveaus goed weten te vinden en 
samenwerken vanuit gemeenschappelijke doelen. De manier van samenwerken wordt echter 
steeds specifieker. Voor ons geldt dat wij partner zijn als de activiteit bijdraagt aan onze 
eigen taken en doelen. 
In 2016 en 2017 zet Elan Wonen nog meer in op samenwerking met zorg- en marktpartijen. 
 
2.4 Prestatieafspraken  
Zowel in Haarlem als in Heemstede heeft Elan Wonen, net als andere corporaties, 
prestatieafspraken gemaakt met de gemeente. Deze gingen over onder meer de omvang 
van de sociale voorraad en de kernvoorraad, duurzaamheid, doorstromingen, fysieke en 
sociale investeringen. De prestatieafspraken zijn in Haarlem vernieuwd en in Heemstede 
opgesteld. 
 
Het maken van nieuwe prestatieafspraken verliep in goede samenwerking met de 
bewonersraad. Vanaf het eerste bod dat Elan Wonen heeft uitgebracht op de Woonvisie van 
de gemeenten Haarlem en Heemstede is de bewonersraad een betrokken partij geweest. De 
prestatieafspraken zijn ook met de RvC een aantal keren besproken. 
 
2.4.1 Haarlem 
De oude prestatieafspraken, voor de periode 2013 t/m 2016, zijn in Haarlem gebundeld in 
het Lokaal Akkoord Haarlem. De belangrijkste afspraken voor Elan Wonen in 2016 staan in 
onderstaand overzicht. 
 
Thema Te behalen resultaat eind 2016 Stand eind 2016 

Minimaal 18.000 betaalbare 
woningen 

Voor 2016 is per corporatie een 
prognose opgesteld waaraan 
moet worden voldaan 

Voldaan 

6000 woningen binnen de 
aftoppingsgrenzen 

Voor 2016 is per corporatie een 
prognose opgesteld waaraan 
moet worden voldaan 

Voldaan 

Middeninkomens Monitoren slagingskans 
middeninkomens op de 
huurmarkt 

Voldaan 

Duurzaamheid 1500 labelstappen per jaar van 
alle corporaties gezamenlijk 

Elan Wonen heeft 273 
labelstappen gemaakt in 
2016 

Maximale afname van 25% 
sociale huur aan de westkant 
van de stad. 

In samenspraak met andere 
corporaties zorgen dat deze norm 
niet wordt overschreden 

Voldaan 

Monumentale woningen Terughoudend met de verkoop 
van monumenten 

Geen nieuwe ontwikkelingen 
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1x per jaar verkoopplannen van 
de corporatie bespreken 

Plannen van de corporaties 
bespreken en toetsen aan de 
gemeentelijke ambities 

Voldaan 

Casco woningen  Van woningen die worden 
verkocht dient het casco in goede 
staat te verkeren 

Voldaan. De kluswoningen 
worden ook met 
funderingsherstel verkocht 

20% reductiestelling Onderzoeken hoe de 
energiereductie van 20% behaald 
kan worden, die is toegezegd in 
2008 

Voldaan 

Voorkom langdurige leegstand Na 12 maanden leegstand wordt 
de woning terug in verhuur 
genomen bij verkoop 

Gezien de aantrekkende 
huizenmarkt is dit niet meer 
van toepassing 

Monitoren leegstaande eenheden 
in complexen 

Niet meer van toepassing 

Bij meer dan 5% woningen in 
verkoop per complex 
heroverwegen 

Geen bijzonderheden 

WMO-gelden Effectief inzetten WMO-gelden 
t.b.v. woningaanpassingen 

Geen nieuwe ontwikkelingen, 
dit is meegenomen in de 
nieuwe prestatieafspraken 

Tijdelijk verhuur mogelijk voor 
gezinnen 

De mogelijkheden onderzoeken 
om gezinnen met kinderen 
tijdelijk te huisvesten 

De mening van Elan Wonen 
is nog steeds dat tijdelijke 
verhuur niet is voor gezinnen 
met kinderen 

 

*) Per locatie bekijken of duurzaamheidsambitie boven Bouwbesluit uit kan gaan; bij 
nieuwbouw een GPR van minimaal 7,5. Elan Wonen heeft in 2014 met het Hof van Dumont 
stevig bijgedragen aan deze ambitie en de realisatie ervan. 
 
2.4.2 Heemstede 
In Heemstede werd niet gewerkt met prestatieafspraken. In 2016 is een nieuwe woonvisie 
door de gemeente Heemstede opgesteld, waarna prestatieafspraken zijn gemaakt voor de 
periode vanaf 2017 en verder. In het jaarverslag van 2017 worden deze afspraken 
uitgewerkt. 
 
2.5 Betaalbaarheid en beschikbaarheid 
De woningmarkt in Haarlem en omstreken is nog steeds overspannen. Er is veel vraag en 
wachttijden voor sociale huurwoningen zijn lang. In 2016 was de gemiddelde inschrijftijd voor 
een sociale huurwoning in Haarlem 7,2 jaar (2015: 6,5 jaar) en in Heemstede 6,7 jaar (2015: 
8 jaar). Elan Wonen wil nu en in de toekomst voldoende passende en betaalbare woningen 
blijven bieden aan mensen met een laag inkomen. Dit willen wij verwezenlijken door middel 
van nieuwbouw en verkoop van te grote woningen. 
 
Elan Wonen heeft sinds de invoering van het passend toewijzen en scheiding Daeb/niet-
Daeb haar huurprijsbeleid en de portefeuillestrategie gewijzigd om onder andere binnen de 
aftoppingsgrenzen voldoende aanbod te hebben en aan te sluiten bij de vraag van 
woningzoekenden.  
 
2.5.1 Huurprijsbeleid 
In 2016 is het streefhuurprijsbeleid in samenwerking met de bewonersraad en de RvC 
herzien. De uitgangspunten van het huidige streefhuurprijsbeleid zijn in 2010 vastgesteld op 
marktconformiteit en transparantie. Het beleid is gebaseerd op leegwaarden. In 2013 is 
de energiecomponent toegevoegd aan de streefhuurprijsberekening. 
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Inmiddels hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden: 

 De WOZ-taxaties hebben aan betrouwbaarheid gewonnen en worden inmiddels 
jaarlijks verstrekt. 

 Het woningwaarderingsstelsel (WWS) is per oktober 2015 drastisch gewijzigd. Via de 
WOZ-waarde heeft de woninglocatie een veel grotere impact gekregen op het 
totaalaantal waarderingspunten. 
 

Deze ontwikkelingen maken het mogelijk om het streefhuurprijsbeleid van Elan Wonen 
te vereenvoudigen. Daarnaast geven prestatieafspraken en nieuwe regels rondom ‘passend 
toewijzen’ aanleiding om met het streefhuurprijsbeleid de samenstelling van de 
woningportefeuille naar huurprijscategorie te wijzigen. 
 
Gekozen is om de streefhuren van woningen binnen de sociale portefeuille direct af 
te leiden van de maximale huren conform het huidige woningwaarderingsstelsel (WWS). Dit 
door middel van het hanteren van een vast percentage van 85 maximaal redelijke huur 
(MRH). Hierdoor hebben huurtoeslaggerechtigden geen mogelijkheid meer om een 
huurwoning te kiezen met een streefhuur hoger dan de voor hen geldende aftoppingsgrens.  
 
2.5.2 Portefeuillestrategie 
De aanpassing van het huurprijsbeleid en de basis van het scheidingsvoorstel is de 
wensportefeuille die een horizon heeft van tien jaar. De wensportefeuille sluit aan bij de 
strategische keuzes die Elan Wonen maakt en schept daarmee het verwachtingskader over 
de prestatie in de komende periode. Deze wensportefeuille is opgesteld op basis van het 
woonwensenonderzoek (WIRA), het woningbezit van Elan Wonen ultimo 2015 en het Rigo-
onderzoek ‘Verschuivende Woningbehoefte?’.  
 
Hierbij is het belangrijk om te constateren dat Elan Wonen kiest voor een doelstelling op 
basis van streefhuren (toekomstige verhuringen) in plaats van op nettohuren (huidige 
verhuringen). Met deze keuze wordt bewust een hogere ambitie gehanteerd dan strikt 
noodzakelijk vanuit regionale of gemeentelijke afspraken. Deze keuze wordt gemaakt met 
het oog op de toekomst waarin Elan Wonen wil blijven voorzien in huisvesting voor de 
doelgroep. 
 
Elan Wonen beschikt over circa 7000 woningen, alleen dat wil niet zeggen dat de juiste 
woningen beschikbaar zijn. De huidige woningportefeuille van Elan Wonen bestaat 
voornamelijk uit duurdere en grotere woningen. De vraag naar sociale huurwoningen wordt 
echter voor het merendeel gevormd door een- en tweepersoonshuishoudens met recht op 
huurtoeslag. Elan Wonen wenst ook in de toekomst een rol van betekenis te kunnen blijven 
spelen voor woningzoekenden met een bescheiden inkomen. Om dat waar te kunnen 
maken, is transformatie van de socialewoningportefeuille noodzakelijk. Dit wordt vooral 
bereikt door het verkopen van grote woningen en het gebruiken van de vrijkomende 
middelen voor het toevoegen van kleinere nieuwbouwwoningen. 
 
De bouw van bijna 1400 sociale huurwoningen in Haarlem en Heemstede is voor Elan 
Wonen een forse uitdaging voor wat betreft het verkrijgen van bouwlocaties. Hiervoor dienen 
wij nauw samen te werken met de gemeenten Haarlem en Heemstede. Elan Wonen ziet 
zichzelf niet als actieve corporatie in Velsen. Onze woningvoorraad in Velsen wordt 
complexmatig verkocht (zie de verkoopparagraaf).  
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Onderstaande tabel toont de transformatieopgave per gemeente naar streefhuurcategorie.  
 

    
Betaalbaar   

< hoge aftop gr 
Bereikbaar  

< liberalisatie gr 
Vrije sector  

>  liberalisatie gr 

Haarlem  
   

Doelstelling  
3500 1500 Max 10% 

Prognose  
2715 1188 20% 

Transformatieopgave 785 312 Afname > 10% 
     

Heemstede  
   

Doelstelling  
1180 400 Max 10% 

Prognose  
892 425 22% 

Transformatieopgave 288 -25 Afname >12% 

 
2.5.3 Samenstelling van de woningvoorraad 
Onze woningvoorraad naar huurklasse (kale huurprijzen) is per 31 december 2016 als volgt 
opgebouwd (T.I. en Teylers Hofje): 
 

Huurklasse <lage aft <hoge aft > hoge aft Vrije sec.  
 

Totaal 

Meergezinswoningen 
(MGW) 

1547 201 1377 243 3368 

     

Eengezinswoningen 
(EGW) 

2424 396 526 250 3596 

Totaal  3971 597 1903 493 6964 

In procenten  57 8.6 27.3 7.1  

 

Onze sociale zelfstandige woningen hebben gemiddeld 146 woningwaarderingspunten en 
vrije sector woningen 184 woningwaarderingspunten. De gemiddelde nettohuur voor sociale 
zelfstandige woningen bedraagt € 538 en voor vrije sector woningen € 910,-.  
 
Dit is gemiddeld 74,7 procent van de maximale huur (bij 146 woningwaarderingspunten) die 
wij mogen vragen voor een sociale huurwoning, op basis van de woningwaardering. Voor 
vrije sector woningen is dit gemiddeld 99% van de maximale huur, op basis van de 
woningwaardering (bij 184 woningwaarderingspunten). 
 
Naast woningen heeft Elan Wonen 1148 garages/parkeerplaatsen, bergingen en 94 
bedrijfsruimten, waaronder maatschappelijk onroerend goed in bezit. 
 
2.5.4 Vrije sector 
De vrijesectorwoningen worden vooralsnog aangehouden voor verhuur aan huishoudens 
met een middeninkomen. Deze groep vormt voor Elan Wonen niet meer de doelgroep. De 
woningen worden voorlopig aangehouden totdat blijkt dat de markt kan voorzien in 
voldoende huurwoningen voor deze groep.  
Op lange termijn streeft Elan Wonen naar forse afbouw van het aantal 
vrijesectorhuurwoningen waarbij alleen woningen in gemengde woongebouwen (sociaal en 
vrije sector) worden aangehouden. 
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2.5.5 Nieuwbouw prestaties 2016 en verder 
In 2016 heeft Elan Wonen 80 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd door 
nieuwbouw in het project Land in Zicht. Na een periode van voorbereiding zijn verschillende 
nieuwbouwprojecten gepland om de komende jaren van start te gaan. Dit zijn de 
nieuwbouwprestaties die Elan Wonen de komende jaren gaat leveren.  
 
Project Aantal woningen Doel 2016 Kosten 

Opgeleverde nieuwbouw 
Land in Zicht* 

 

Totaal: 80 woningen 
 
Waarvan:  
54 verkocht 
17 sociaal 
9 vrije sector 
 

Opgeleverd Circa € 18 miljoen 

 

Nieuwbouw in ontwikkeling 

Delftplein 

 

 
Totaal: 160 
woningen 
 
Waarvan: 
160 sociaal 

 
Bouw gestart 

 
Oplevering 2017 

Boerhaavewijk 1b+2b 

 

 
Totaal: 117 
woningen 
 
Waarvan: 
39 verkoop 
78 sociaal 

 
Gepland 

 
Oplevering 2018 

Slachthuisbuurt (Blok V) 

 

 
Totaal: 170 
woningen 
 
Waarvan: 
146 sociaal 
3 vrije sector 
21 verkoop 

 
Gepland 

 
Oplevering 2018 

Slottuin 
(Geen tekening) 

 
Totaal: 61 woningen 
 
Waarvan: 
61 sociaal 
 

 
Gepland 

 
Oplevering 2018 

Hamelinkstraat (Blok VI Tot VIII) 
(Geen tekening) 

 
Totaal: 247 
 
In ontwikkeling 
 

 
Gepland 

 
Oplevering 2020/21 

* De hoogste toren van Land in Zicht Aquaverde (54 woningen) is complexmatig verkocht. 
 

https://www.elanwonen.nl/uploads/tx_news/LiZ_hoogste_punt_Paul_Vreeker_24-3-2016_lage_res_px_1024_x_689.jpg
https://www.elanwonen.nl/uploads/_processed_/csm_Delftplein_AI_170213_1_488aa1f918.jpg
https://www.elanwonen.nl/uploads/tx_news/artist_2_boerhaave_117_woningen_02.jpg
https://www.elanwonen.nl/uploads/tx_news/slachthuisbuurt_20.jpg
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2.5.6 Verkoop 
De samenstelling van de verkoopportefeuille is begin 2016 herzien. Elan Wonen heeft 427 
woningen aangewezen voor verkoop bij mutatie. Woningen die geschikt zijn voor de sociale 
sector, zijn uit de verkoopportefeuille gehaald. Diverse woningen met hoge WWS-punten zijn 
toegevoegd aan de verkoopportefeuille. In 2016 zijn in totaal 26 woningen verkocht, waarvan 
4 appartementen en 22 eengezinswoningen.  
 
In 2016 is Elan Wonen het traject gestart om de toren Aquaverde van het project Land in 
Zicht complexmatig te verkopen. Dit betreft in totaal 54 woningen die niet geschikt zijn voor 
de sociale sector. De overdracht heeft plaatsgevonden in maart 2017. 
 
Elan Wonen heeft het voorgenomen besluit genomen om in de nabije toekomst nog twee 
appartementsgebouwen complexmatig te verkopen: de Waterhof (Heemstede) en De 
Komeet (IJmuiden). Het is in dit stadium niet zeker of zij daadwerkelijk verkocht worden. 
  
2.5.7 Sloop 
Een deel van de projecten die bij nieuwbouw staan, zijn zogenoemde sloop-
/nieuwbouwcomplexen. Bestaand bezit zal eerst worden gesloopt. 
 
Project Aantal woningen Planning Kosten 

Boerhaavewijk 

 

193 Sloop in 2017 Circa € 1 miljoen 

Hamelinkstraat 

 

160 Sloop in 2020 Circa € 1,5 miljoen 

 
2.5.8 Aantal verhuringen  2016 
Huisvesting is een eerste levensbehoefte en betekent meer dan een dak boven het hoofd. 
Het is de basis voor verdere ontplooiing. Woningcorporaties voorzien in deze wens door 
betaalbare woonruimte te bieden aan huishoudens met lage of bescheiden inkomens of aan 
hen die daarin door wat voor reden dan ook moeilijk of niet zelf in kunnen voorzien. Hiermee 
voegen woningcorporaties waarde toe aan de Nederlandse samenleving.  
 
Elan Wonen heeft in het afgelopen jaar 455 woningen verhuurd waaronder 354 sociale 
huurwoningen. Hiervan zijn 220 woningen regulier verdeeld via het regionale 
woonruimteverdelingssysteem. In sommige gevallen worden woningen niet via het regionale 
woonruimteverdelingssysteem aangeboden. Dit gebeurt bij bijvoorbeeld tijdelijke verhuur, 
vrije bemiddeling en verhuur aan bijzondere doelgroepen. 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivzfmd0_bSAhWDOhoKHQakDdIQjRwIBw&url=http://www.speurders.nl/overzicht/woningen-te-huur/woonhuizen/louis-pasteurstraat-160-2035rs-haarlem-166131290.html&bvm=bv.150729734,d.d2s&psig=AFQjCNHXH-SR0KevZZPBkAP8Pc62dE-qtw&ust=1490702904637355
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  Totaal Haarlem  Heemstede Velsen  

     
Huurprijs minder dan € 628 160 135 25  
Huurprijs tussen € 628 en € 710 60 42 16 2 

Sociale verhuur regulier 220 177 41 2 

     
Vrije bemiddelingen 2 1 1  
Stadsvernieuwing 13 13   
Tijdelijke verhuur & wisselwoningen 48 46 2  
Zorgwoningen & WMO 4 4   
Woningruil 7 3 4  
Maatwerk ouderen 10 5 5  
Bijzondere doelgroepen 50 37 13 

 

Sociale verhuur overig 134 109 25 0 

     
Vrije sector verhuur 101 69 27 5 

     
Totaal aantal verhuringen 2016 455 355 93 7 

 

2.5.9 Bijzondere doelgroepen 
Onderdeel van de primaire doelgroep van Elan Wonen zijn klanten die meer nodig hebben 
dan alleen een dak boven hun hoofd. Dit zijn onder anderen ouderen, statushouders en 
contingenten. 
 
2.5.10 Ouderen 
Net als in de rest van Nederland is vergrijzing van de bevolking in Zuid-Kennemerland een in 
het oog springende ontwikkeling. Ongeveer 20% van de huurders van Elan Wonen is 75 jaar 
of ouder. Te voorzien is dat een deel van deze groeiende groep huurders, nu of op termijn, 
problemen met traplopen ondervindt. Daarom heeft Elan Wonen producten ontwikkeld 
waarmee ouderen met een bescheiden inkomen de overstap naar een levensloopbestendige 
woning kunnen maken, waardoor zelfstandig wonen langer mogelijk blijft.  

 Oudere huurders boven 65 jaar die bij Elan Wonen een eengezinswoning huren, 
kunnen ervoor kiezen om naar een levensloopbestendige woning te verhuizen. Elan 
Wonen biedt de mogelijkheid een optie te nemen op een woongebouw naar keuze. 
Woningverdeling vindt plaats binnen de 25% vrije bemiddelingsruimte van het 
woonruimteverdelingssysteem. Verhuis- en herinrichtingskosten worden door Elan 
Wonen vergoed tot maximaal € 2.500. 

 Alle oudere huurders boven 75 jaar die een woning huren bij Elan Wonen met een 
binnentrap of een woning die uitsluitend via een trap toegankelijk is, kunnen een optie 
nemen op een woongebouw naar keuze. Voor de nieuwe woning betalen zij 
maximaal de nettohuur van de woning die wordt verlaten. 

 Oudere huurders van Elan Wonen die willen verhuizen, maar dit niet kunnen of 
durven door het ontbreken van een hulpvaardig sociaal netwerk, kunnen 
gebruikmaken van onze ‘Verhuisservice’. Deze dienst is door Elan Wonen opgezet 
samen met onze maatschappelijke samenwerkingspartners DOCK, Wij Heemstede 
en de Vrijwilligerscentrale Haarlem.  

 
Met de aanwezige diensten en producten proberen we de verhuisdrempel voor ouderen zo 
laag mogelijk te maken. Helaas maken per jaar slechts enkele ouderen gebruik van 
genoemde mogelijkheden (2016: tien; 2015: vijftien). We brengen de mogelijkheden 
regelmatig onder de aandacht van onze klanten, onder meer via het bewonersblad.  
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2.5.11 Statushouders  
Gemeenten hebben vanuit de centrale overheid een taakstelling gekregen om woonruimte te 
organiseren voor meer statushouders. Uitvoering van deze taakstelling wordt door 
gemeenten bij woningcorporaties gelegd. In 2016 is de taakstelling groter geworden.  
 
In Haarlem is de taakstelling verdeeld over de woningcorporaties. De taakstelling voor Elan 
Wonen bedroeg 88 statushouders. Elan Wonen heeft in 2016 voorzien in huisvesting van 37 
statushouders (22 woningen). De achterstand op de taakstelling van 2016 zal in 2017 
grotendeels worden ingelopen met de realisatie van Delftplein. 
 
Ook in Heemstede is de taakstelling groter geworden en bedroeg de totale taakstelling voor 
heel 2016 45 statushouders. Elan Wonen heeft in 2016 van hen 29 statushouders 
gehuisvest. In 2015 hebben wij meer statushouders gevestigd dan nodig was. Dit is nu 
gecompenseerd. 
 
2.5.12 Contingenten 
De gemeente Haarlem heeft afspraken gemaakt met corporaties om woningen ter 
beschikking te stellen voor bewoners van opvangvoorzieningen om uitstroom hieruit te 
bevorderen. Elan Wonen heeft het afgelopen jaar tien woningen (2015: vier) toegewezen 
aan klanten binnen deze doelgroep. 
 
Op dit moment zijn onderhandelingen gaande tussen zorginstellingen en corporaties om 
doorstroom vanuit maatschappelijke opvang te bevorderen.  
 
2.5.13 Woon-zorgvastgoed 
Elan Wonen heeft in Haarlem een aantal complexen met een woon-zorgfunctie.  
 

Type vastgoed Huurder/zorgleverancier 
(Ver)bouw- of 

aankoopjaar 
Aantal eenheden 

Woon-zorgcentrum voor 
ouderen 

Stichting SHDH 1984 74 kamers 

Gezinsvervangend tehuis Stichting De Hartekamp 
Groep 

1993 22 kamers 

Begeleid zelfstandig wonen 
voor mensen met een 
beperking 

Stichting Nieuw Unicum 2008 18 appartementen 

Woon- en werkvoorziening 
voor kinderen en jongeren 
met ontwikkelingsproblemen 

Raphaëlstichting 2008 20 plaatsen 

Woningen voor 
mantelzorgers en personeel 

Raphaëlstichting 2008 7 appartementen en 
4 grondgebonden 
woningen 

Woningen voor 
gehandicapte jongeren 

Stichting Philadelphia 
Zorg 

2010 10 10 appartementen 

 
2.6 Kwaliteit vastgoed 
Onze woningen zijn onmisbaar voor de verwezenlijking van onze doelen, nu en in de 
toekomst. Daarom onderhouden we onze woningen goed zodat deze voor huidige en 
toekomstige bewoners aantrekkelijk zijn en blijven.  
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Met onze woningen bedienen we verschillende doelgroepen. De woningen variëren in 
locatie, grootte en type en worden op basis van die kenmerken gericht en effectief ingezet 
voor de onderscheiden doelgroepen. Elan Wonen maakt bij onderhoud onderscheid tussen 
wat we moeten doen en wat we willen doen. Ook zoeken we naar een scherpe prijsstelling 
aan de hand van een heldere inkoopstrategie. Hierdoor kunnen we meer onderhoud doen 
dan verplicht is. 
 
2.6.1 Renovaties 
Door periodiek planmatig onderhoud houden we ons woningbezit op het gewenste 
kwaliteitsniveau. Als de gewenste kwaliteit van een complex met normaal onderhoud niet in 
stand kan worden gehouden, worden verschillende opties afgewogen. Afhankelijk van de 
kwaliteit van de oorspronkelijke bouw wordt soms besloten tot sloop en/of vervangende 
nieuwbouw. In andere gevallen wordt besloten tot renovatie als daarmee de resterende 
levensduur kan worden verlengd met 25 tot 35 jaar. Tijdens renovatietrajecten worden 
significante energetische kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd voor zover mogelijk. 
 
In 2016 zijn de volgende complexen en/of eengezinswoningen gerenoveerd. Ook is een 
planning voor 2017 opgenomen. 
 
Project Aantal 

woningen 
Doel 2016 Prestatie Kosten 

Roordastraat 40 Uitgevoerd 2016 Gerealiseerd. 
Isolerende 
maatregelen 
aangebracht 

€ 3.650.000,- 

Van Oosten de Bruijnstraat 84 Uitgevoerd 2016 Gerealiseerd. 
Isolerende 
maatregelen en 
mechanische 
ventilatie 
aangebracht. 

€ 920.000,- 

Wouwermanstraat 66 Eind 2016 
begonnen 

    Groot onderhoud € 686.309,- 

 
2.6.2 Planmatig onderhoud 
Elan Wonen houdt de kwaliteit van het vastgoed op het gewenste niveau door planmatig 
onderhoud. Periodiek is een grotere inspanning nodig om de kwaliteit opnieuw te laten 
aansluiten op de huidige kwaliteitsbehoefte en daarmee de levensduur te verlengen.  
 
Elan Wonen heeft in 2016 minder aan planmatig onderhoud besteed dan begroot. Het 
verschil is onder meer te verklaren uit het feit dat minder huurders hebben deelgenomen aan 
onder andere energetische maatregelen, waardoor hiervoor minder is uitgegeven. 
 
In 2016 was een bedrag begroot van € 5.431.000,-. De werkelijke uitgaven bedroegen  

€ 2.773.289,-.  Hiervoor zijn onder andere volgende werkzaamheden gerealiseerd. Het 
vervangen van cv-ketels, liftinstallaties, schilderwerk, dakbedekking, ventilatiekanalen 
reinigen, isolerende maatregelen en vervangen van zonweringen.  
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Project Aantal 

woningen 
Doel 2016 Prestatie Kosten 

Bromostraat 40 Gepland in 
2017 

Gerealiseerd. 
Isolerende 
maatregelen en 
mechanische 
ventilatie 
aangebracht. 

€ 298.000,- 

Kleverlaan 45 Gepland in 
2017 

Isolerende 
maatregelen en 
binnenpakketten 
woningen. 

€ 1.491.000,- 

Amsterdamsebuurt 3-1 24 Gepland in 
2017 

Eengezinswoningen 
voorzien van 
funderingsherstel. 

€ 1.180.000,- 

Rijnlaan en omgeving 46 Gepland in 
2017 

Isolerende 
maatregelen en 
mechanische 
ventilatie 
aanbrengen. 

€ 560.000,- 

Van Keulenstraat 96 Gepland in 
2017 

Isolerende 
maatregelen en 
levensduurverlengin
g. 

€ 2.000.000,- 

Sportparklaan/Lelylaan 68 Gepland in 
2018 

Isolerende 
maatregelen. 

Nog niet 
bekend. 

 
2.6.3 Prestaties dagelijks onderhoud 
Onderscheid bij dagelijks onderhoud wordt gemaakt tussen klachtenonderhoud en 
mutatieonderhoud. Het mutatieonderhoud is licht teruggelopen van 1433 woningen in 2015 
naar 1220 woningen in 2016. Het aantal reparatieverzoeken is in een jaar tijd toegenomen 
van 9902 in 2015 naar 10.375 in 2016. 
 
Doel 2016 Prestatie Begroot bedrag in € Werkelijk bedrag in 

€ 

Dagelijks onderhoud: 
klachtenonderhoud 
 

Niet behaald 
In totaal 10.375 
uitgezette 
reparatieverzoeken 

€ 1.378.000,- €  2.832.461  
 

Dagelijks onderhoud: 
mutatieonderhoud 

Gerealiseerd. 
In totaal zijn 1220 
mutatie 
onderhoudsregels  
uitgevoerd 

€ 1.471.000,- € 882.351,- 
 

 

2.6.4 Prestaties contractonderhoud 
Elan Wonen heeft contracten afgesloten voor preventief onderhoud aan cv-installaties, liften, 
mechanische ventilatie, pompen en algemene verlichting, maar ook voor tuinonderhoud en 
schoonmaakwerk. Met tijdig preventief onderhoud voorkomen we dat storingen optreden. 
 

Doel 2016 Prestatie Begroot bedrag in € Werkelijk bedrag in 
€ 

Contractonderhoud 
 

Niet behaald 
 

€ 1.138.000,- € 1.504.608,- 
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2.6.5 Prestaties duurzaamheid 
In 2016 zijn op dit moment 6816 woningen opgenomen in de energiedatabase (Epaview). De 
verdeling van deze woningen over de verschillende energielabels is in onderstaande figuur 
te zien. Iets minder dan de helft van ons bezit heeft een slecht energielabel (G,F,E,D). De 
gemiddelde energie-index bedraagt 1,78 (jaarverslag 2015: 1,95). De afname van de 
energie-index kan verklaard worden door het toevoegen van bezit aan Epaview en het 
nemen van isolerende maatregelen onder andere in de Van Oosten de Bruijnstraat en de 
Roordastraat (273 labelstappen). 
In 2017 is de planning om het volledige bezit in Epaview op orde te hebben. Ook wordt in 
2017 beleid ontwikkeld of Elan Wonen de ambities kan waarmaken om in 2025 op gemiddeld 
energielabel-B te komen.  
 

 
 
Elan Wonen verbetert de energetische kwaliteit van de woningportefeuille. Hiermee wordt 
het wooncomfort verhoogd, worden woonlasten verlaagd en wordt de CO2-uitstoot 
verminderd. Elan Wonen ambieert door een veelheid van maatregelen een gemiddeld EPC-
energielabel-C te bereiken in 2018 en energielabel-B in 2025. 
 
2.6.6 Onderhoud  
Bij ieder complex waar planmatig onderhoud wordt uitgevoerd, is vooraf onderzocht welke 
energetische kwaliteitsverbeteringen logisch samenvallen met het geplande onderhoud. Ook 
bij mutatieonderhoud worden energetische maatregelen uitgevoerd om woningen op het 
gewenste kwaliteitsniveau te brengen.  
 
Renovatie/grootonderhoud  
Bij ieder grootonderhouds- of renovatieproject worden daar waar mogelijk energetische 
kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd. Isolerende maatregelen aan vloer, muur en dak zijn 
daarbij standaard.  
 
Individuele aanvragen  
Elan Wonen isoleert eengezinswoningen op verzoek van individuele huurders. De ambitie 
om aan het huurdersportaal een energieportaal toe te voegen, is door 
automatiseringsproblemen nog niet van de grond gekomen. In 2017 met een doorloop naar 
2018 wordt de mogelijkheid onderzocht hier alsnog invulling aan te geven. Beoogd wordt 
huurders van eengezinswoningen de gelegenheid te bieden om de financiële resultaten van 
verschillende isolerende maatregelen door te rekenen en naar wens isolerende maatregelen 
aan te vragen. 
 
Financiering  
De investeringen in energetische kwaliteitsverbetering worden in eerste instantie 
gefinancierd door Elan Wonen. Huurders betalen voor een deel mee aan de investeringen, 
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omdat deze leiden tot besparing op energielasten. Zittende huurders stemmen voordat een 
project start in met een verhoging van de nettohuur. Via verhogingen van streefhuren betalen 
ook nieuwe huurders mee aan de verbeteringen. De huurverhoging voor zittende huurders 
was in het verleden in alle gevallen lager dan de verwachte energiebesparing. Onduidelijk is 
nog of door maatregelen als passend toewijzen en het daarbij gebonden zijn aan 
aftoppingsgrenzen bij nieuwe toewijzingen dit systeem in stand kan blijven. Het is daarom 
niet zeker of we door deze wijze van financiering in staat kunnen blijven om ook in de 
komende jaren energetische kwaliteitsverbeteringen te realiseren. 
 
2.6.7 Veiligheidsbeleid  
Elan Wonen geeft hoge prioriteit aan welzijn en gezondheid van huurders. Bekende welzijns- 
en gezondheidsrisico’s in gebouwde omgevingen zijn asbest, schimmel, legionella, 
koolmonoxide en branddoorslag. Elan Wonen stuurt actief op beheersing van deze risico’s. 
Daarop worden diverse maatregelen getroffen. 
 
Asbest 
Medewerkers bij Elan Wonen beschikken over voldoende kennis om asbest te herkennen. 
Het actief detecteren van asbest is en blijft een constant gegeven bij woningmutaties en 
verschillende vormen van onderhoud.  
Bij Elan Wonen wordt verwijdering van asbest altijd uitgevoerd door gespecialiseerde 
bedrijven. In 2014 is een asbestprotocol opgesteld met specifieke aandacht voor 
informatievoorziening aan bewoners. Aan het protocol is in 2015 verder invulling gegeven 
door brede informatievoorziening op de website. Via een algemene landingspagina kunnen 
bewoners en geïnteresseerden ‘doorklikken’ naar meer specifieke onderwerpen en 
informatieve filmpjes.  
Aanvullend is in 2015 asbestbeleid op- en vastgesteld. Ook is in 2015 de inventarisatie 
afgerond van waar (welke woningen en welke plaatsen in de betreffende woningen) asbest 
zich kan bevinden. De huurders van deze woningen zijn hierover actief geïnformeerd. 
 
Legionella en koolmonoxide 
Elan Wonen is verantwoordelijk voor technische installaties in woningen en draagt dan ook 
zorg voor aanleg en onderhoud door gekwalificeerde bedrijven. Technische installaties 
worden periodiek geïnspecteerd. In bijna alle woningen zijn openverbrandingstoestellen 
vervangen door gesloten toestellen om het risico op koolmonoxidevergiftiging drastisch te 
verminderen. De enkele woningen met openverbrandingstoestellen zijn voorzien van 
koolmonoxidemelders.  
 
2.6.8 Grondposities 
Elan Wonen heeft op vier locaties onbebouwde grond in bezit. De voormalige bebouwing is 
in 2012 gesloopt. Door gewijzigde marktomstandigheden is daarna besloten de ontwikkelde 
bouwplannen niet uit te voeren. De vier locaties hebben een woonbestemming en de 
verwachting is dat binnen vijf jaar nieuwe plannen in uitvoering worden gebracht die beter 
passen in de huidige markt. Het betreft de locaties Baden Powell, Thomas More, Slottuin en 
Slachthuisbuurt blok V. 
 
2.6.9 Leegstand 
Leegstand van woningen is onwenselijk vanuit maatschappelijk, volkshuisvestelijk en 
financieel oogpunt. Leegstand is onvermijdelijk tijdens renovatie, asbestverwijdering en 
woningverbetering bij mutatie. Gezien de grote druk op de woningmarkt in ons werkgebied is 
leegstand echter onwenselijk bij sociale woningen die regulier verhuurd worden. In 2016 nam 
de gemiddelde leegstand sterk af. Diverse maatregelen in processen en systemen hebben 
geleid tot een afname van het aantal leegstandsdagen. Inmiddels staat een sociale 
huurwoning bij mutatie gemiddeld twintig dagen leeg. We blijven actief zoeken naar middelen 
om het aantal leegstandsdagen verder te reduceren.  
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2.7 Leefbaarheid 
In ons werk richten wij ons op het schoon, heel en veilig houden van onze woningen en de 
algemene ruimten in portieken en galerijen. Wij werken intensief samen met de wijkagenten, 
milieupolitie, veiligheidsmanager, jongerenwerkers en sociale wijkteams in de verschillende 
stadsdelen. Wij attenderen hen op hun eigen verantwoordelijkheden, geven signalen door en 
trekken samen op waar gemeenschappelijke doelen te realiseren zijn. 
 
Onze wijkbeheerders zijn dagelijks in de buurten te vinden en organiseren alles rond het 
‘schoon, heel en veilig’ houden van ons bezit. Schoonmaken is de verantwoordelijkheid van 
de bewoners. Daar waar het werk is uitbesteed, doen schoonmaakbedrijven dat. Tuinen zijn 
de verantwoordelijkheid van de huurders. Het algemeen groenonderhoud is uitbesteed. 
Onze wijkbeheerders en -regisseurs spreken betrokkenen aan en adviseren hen over tuinen, 
hoge bomen, bevestiging schotels, schoonmaak en overlast/onderhuur. 
 
Onze wijkregisseurs hebben als taak om onder andere wijkplannen te maken. In de 
wijkplannen worden activiteiten ondernomen op het gebied van ‘schoon, heel en veilig’ om 
dit te verbeteren en te borgen. Ook bemiddelen zij bij zware overlast en huurachterstanden 
ter voorkoming van huisuitzettingen. Tot slot zijn zij belast met participatie en begeleiding bij 
sloop/nieuwbouw. 
 
In 2016 zijn de functieprofielen van wijkbeheer en -regisseur herzien. Er is een 
gedragskompas ontwikkeld met de volgende kernwaarden: Samen, transparant, eigen 
verantwoordelijkheid, resultaatgericht en kundig (STERK). Eén grote pijler was de 
zichtbaarheid in de wijk voor de wijkbeheerders. Dit is gerealiseerd door het aanbrengen  
van stickers op hun auto’s, nieuwe kleding en de bereikbaarheid (doorkiesnummer) te 
vergroten, 
 
2.7.1 Opvallende resultaten en voorbeelden 
In 2016 zijn in Haarlem de volgende resultaten bereikt: 

 Het Drilsmaplein is uitgegroeid tot een mooi plein. De bewoners zijn trots op het plein 
en geven hier blijk van door mee te participeren in het onderhoud van de zes 
bloembakken. 

 Vanwege de rommelige aanblik hebben wij nieuwe fietsenrekken bij de A. 
Jacobsstraat geplaatst. Elan Wonen heeft de helft betaald en via het 
leefbaarheidsbudget van onze bewonerscommissie Meerwijkplas is de andere helft 
betaald. 

 In de Spoorwegstraat, de Florence Nightingalestraat,de Cornelia de Langestraat en 
de Aletta Jacobsstraat zijn de galerijvloeren goed schoongespoten en vrij van 
algen/mos. 

 Voor de Blinkertlaan zijn in 2016 op verzoek van de bewonerscommissie de 
vuilcontainers vanuit het wijkbudget een paar keer schoongespoten. 

 Voor de entree van het gezondheidscentrum Schalkwijk zijn onzichtbare 
spanningsdraden op de elf verdiepingen aangebracht. Dit om de duivenoverlast 
tegen te gaan. 

 In de Amsterdamsebuurt/Slachthuisbuurt is een netwerkborrel georganiseerd, waarbij 
het voltallige college aanwezig was. 

 
In 2016 zijn de volgende resultaten in Heemstede behaald: 

 Oplevering van de binnentuin Carré (actiepunt vanuit het wijkplan). De bewoners 
betalen het tuinfonds via de servicekosten (70% van de bewoners heeft ingestemd). 

 Er is een tuincommissie opgericht voor de binnentuin Carré. 

 Er is een netwerkborrel georganiseerd door de wijkbeheerder. Hierbij schoven 
wijkagenten, lokale coördinator Heemstede, welzijnsmedewerkers en boa’s van de 
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gemeente Heemstede aan. Kortom: netwerkpartners, die allen bijdragen aan de 
leefbaarheid van Heemstede, namen deel aan de bijeenkomst. 

 Jaarplannen voor wijkbeheer zijn opgesteld. 
 
2.7.2 Huisuitzettingen 
Met de gemeente Haarlem wordt samengewerkt vanuit het convenant Preventie 
Huisuitzettingen. Daarnaast hanteert Elan Wonen een zakelijk, maar rechtvaardig en sociaal 
incassobeleid. Kern van het incassobeleid is een vroege signalering van de huurachterstand 
en een persoonlijke benadering bij huurschuld. Elan Wonen zet zich al jaren met succes in 
om huisuitzettingen door huurschuld zo veel mogelijk te voorkomen. Helaas lukt dat niet in 
alle gevallen ondanks ons laatste-kans-beleid.  
 
In 2016 zijn acht huurders (2015: drie huurders) hiervoor in aanmerking gekomen. Ondanks 
de inspanningen zijn in 2016 in totaal vier woningen (eenmaal huurschuld, eenmaal overlast 
en tweemaal tijdelijk huurcontract) ontruimd. De twee tijdelijke huurcontractanten weigerden 
hun woning te verlaten ondanks dat deze gesloopt zouden worden. 
 
2.8 Klantvriendelijkheid 
Door goed naar onze klanten te luisteren, weten we wat zij belangrijk vinden. Daar stemmen 
we onze dienstverlening vervolgens op af. Bij individuele wensen, vragen, problemen of 
klachten onderzoeken we samen met de klant de mogelijkheden en komen we tot resultaat. 
 
2.8.1 Beoordeling dienstverlening 
Het verbeteren van de dienstverlening is en blijft een belangrijk speerpunt bij Elan Wonen. 
Hiervoor hebben wij inzicht nodig in de tevredenheid van de huurders. Dit wordt gemeten via 
interne enquêtes en via het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). De 
uitkomsten liggen niet in dezelfde lijn als vorige jaren. Alle bevraagde processen worden 
goed gewaardeerd, alleen de waardering loopt terug. In 2017 gaat Elan Wonen 
verbeterpunten opstellen door de gehele organisatie om de scores te verbeteren. 
 
Eind 2016 bedroeg de totaal gemiddelde waardering van de gemeten processen een 7.7 
(2015:7.6) en dat is hoger dan het streefcijfer (7.5). Hierdoor heeft Elan Wonen ook in 2016 
het KWH-label behouden.  
 
Op het gebied van onderhoud is Elan Wonen echter gedaald van een 8,6 in 2015 naar een 
7,6 in 2016. Het deelgebied contact met de huurder wordt in onderstaande tabel uitgewerkt. 
De overige deelgebieden worden uitgewerkt onder de Aedes-benchmark.  
 
Deelscores contact 2015 2016 

Welk cijfer geeft u voor de dienstverlening van uw corporatie? 7,3 7,1 

Welk cijfer geeft u het contact met uw corporatie? 7,4 7,4 

Welk cijfer geeft u voor het gemak waarmee u in contact kunt komen 
met uw corporatie? 

7,8 7,3 

Welk cijfer geeft u voor de snelheid waarmee u reactie kreeg (via e-
mail of de website)? 

8,1 7,1 

Hoe behulpzaam waren de medewerkers met wie u contact had? 7,9 7,6 

Welk cijfer geeft u voor het gemak waarmee u de informatie kon 
vinden op de website? 

7,8 7,3 

Hoe duidelijk vond u de informatie? 7,9 7,2 

Welk cijfer geeft u voor uw woning? 7,2 7,6 

Welk cijfer geeft u voor uw buurt? 7,2 7,4 

 
2.8.2 Aedes-benchmark  
Eén keer per jaar worden de cijfers van de Aedes-benchmark bekendgemaakt. Corporaties 
krijgen een cijfer op drie terreinen, namelijk: reparatieverzoeken (50%), nieuwe huurders 
(25%) en vertrokken huurders (25%). De deelscore van nieuwe huurders bedroeg in 2016 
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een 7,35 (2015: 7,56). Op het gebied van reparatieverzoeken is in 2016 een 7,5 gescoord 
(2015: 7,41). Tot slot op het gebied van vertrokken huurders is een 7,29 gescoord (2015: 
7,63). Eind 2016 is een werkgroep opgericht om de cijfers in kaart te brengen en waar 
mogelijk te verbeteren.  
 
2.8.3 Reparatieverzoeken 
Huurders melden hun serviceverzoeken voor het verhelpen van storingen of gebreken aan 
de woningen meestal bij de klantenservice. In totaal zijn in 2016 10.375 reparatieverzoeken 
binnengekomen bij de klantenservice (2015: 9902). 
 
2.8.4 Online dienstverlening 
Voor steeds meer woningzoekenden en huurders is internet het favoriete informatie- en 
contactkanaal. Elk jaar wordt elanwonen.nl vaker bezocht. In 2016 was dat ruim 100.000 
keer. Wij maken het de bezoekers graag zo makkelijk mogelijk zodat de gewenste informatie 
snel gevonden wordt. De komende jaren wil Elan Wonen de dienstverlening online verder 
verbeteren. Daarom beschikken wij over een online Huurdersportaal.  
Het melden en inplannen van reparatieverzoeken doen klanten nog liever telefonisch. De 
Klantenservice wijst klanten actief op de mogelijkheden van onze online dienstverlening op 
dit vlak. Het is de bedoeling deze dienstverlening de komende jaren verder uit te breiden. In 
2017 wordt aandacht besteed aan de wachttijden voor huurders om in contact te komen met 
de Klantenservice. 
 
2.8.5 Klachten 
Elan Wonen is aangesloten bij de gezamenlijke regionale Klachtencommissie waar (ex-) 
huurders en woningzoekenden terechtkunnen met klachten over de afzonderlijke 
woningcorporaties. Voordat een klacht door deze commissie in behandeling wordt genomen, 
dient deze eerst te zijn voorgelegd en afgehandeld door de betreffende woningcorporaties. 
 
In 2016 zijn zeven klachten ontvangen over Elan Wonen. Bij twee klachten was de interne 
procedure niet doorlopen en deze huurders zijn terugverwezen naar Elan Wonen. Ook was 
één huurder inmiddels al verhuisd. Twee klachten zijn gegrond verklaard en twee klachten 
niet. 
 
2.9 Corporate governance 
Per 1 mei 2015 is de nieuwe Governancecode Woningcorporaties van kracht. In 2015 en 
2016 heeft Elan Wonen hard gewerkt aan de implementatie van de nieuwe 
Governancecode.  
 
2.9.1 Governancestructuur 
In het jaarverslag van 2015 staan twee punten benoemd waarop Elan Wonen afweek van de 
nieuwe Governancecode. Inmiddels is een Visie op toezicht en besturen opgesteld en 
goedgekeurd en wordt jaarlijks een stakeholdersbijeenkomst (Elan café) georganiseerd door 
de bestuurder en de raad van commissarissen. Daarnaast is een governancejaaragenda 
opgesteld. Hiermee voldoet Elan Wonen aan alle punten van de Governancecode.  
 
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur en de raad van 
commissarissen zijn vastgelegd in de volgende documenten die integraal zijn te downloaden 
op onze website. Deze documenten zijn in 2016 aangepast aan de nieuwe eisen van de 
Woningwet en Governancecode. 

 Bestuursreglement 

 Reglement werkwijze raad van commissarissen (inclusief profielschets, rooster van 
aftreden)  

 Reglement auditcommissie  

 Reglement selectie- en remuneratiecommissie  
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2.9.2 Good governance 
Elan Wonen hanteert een zorgvuldige bedrijfsvoering en streeft naar maatschappelijk en 
open ondernemen. Dit betekent dat het bestuur integer en transparant handelt en dat er 
goed intern toezicht is op dat handelen en het afleggen van verantwoording daarover. Good 
governance is hierbij een sleutelbegrip en essentieel voor het vertrouwen van de 
maatschappij in corporaties. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de 
financiering, het beleid, de resultaten en de continuïteit van Elan Wonen. De strategie en 
doelstellingen zijn vastgelegd in het ondernemingsplan ‘Met het oog op de klant’. Momenteel 
wordt een nieuw ondernemingsplan geschreven, waarvan de nieuwe missie al staat 
uitgewerkt in dit document (paragraaf 2.1). 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de beheersing van de risico’s (zie risicomanagement 
paragraaf) en voor naleving van wet- en regelgeving. De volkshuisvestelijke en 
maatschappelijke doelstelling van Elan Wonen en de belangen van bij Elan Wonen 
betrokkenen staan hierbij voorop.  
 
In de statuten en het bestuursreglement is vastgelegd welke besluiten de bestuurder mag 
nemen met/zonder voorafgaande goedkeuring door de raad van commissarissen. Het 
bestuur legt verantwoording af aan de raad van commissarissen. Daartoe verschaft men de 
raad de benodigde informatie en bespreekt onder andere de manier waarop de interne 
controle en beheersing zijn ingericht.  
 
2.9.3 Visitatie 
Elan Wonen is voor het laatst gevisiteerd in 2014. De voorbereidingen voor een nieuwe 
visitatie in 2018 vinden plaats in 2017. 
 
2.9.4 Integriteit  
Het bestuur van Elan Wonen hecht grote waarde aan integriteit van haar medewerkers en 
organisatie als geheel. Iedere organisatie is kwetsbaar voor fraude en andere 
integriteitsinbreuken. Een woningcorporatie heeft door haar vastgoedactiviteiten inherente 
kwetsbaarheden. Elan Wonen heeft een integriteitscode voor alle werknemers over de 
omgang met klanten, collega’s en leveranciers, het omgaan met vertrouwelijke informatie en 
het voorkomen of melden van mogelijke belangenverstrengeling. In 2016 heeft ook de RvC 
een integriteitscode voor zijn handelen opgesteld. Beide integriteitscodes zijn integraal te 
downloaden van onze website. 
 
2.9.5 Ongewenst gedrag  
Medewerkers van Elan Wonen kunnen bij vermoedens van misstanden of bij (ernstige) 
probleemsituaties met collega’s of leidinggevenden voortkomend uit pesten, (seksuele) 
intimidatie, geweld of discriminatie, terecht bij een externe vertrouwenspersoon. In 2016 
hebben vijf medewerkers telefonisch contact opgenomen met de vertrouwenspersoon. 
Tweemaal heeft dit geleid tot een vertrouwelijk gesprek en dit heeft geresulteerd in een 
bemiddelingsgesprek tussen twee werknemers. 
 
2.9.6 Fraude  
Onder fraude verstaan we het verkrijgen van een onrechtmatig voordeel door opzettelijke 
misleiding. Corporaties zijn als vastgoedbedrijf kwetsbaar voor fraude gebleken bij aan- en 
verkooptransacties en aanbesteding van bouwkosten. Daarom zijn specifieke maatregelen 
getroffen rondom de aan- en verkooptransacties van vastgoed. In 2016 hebben geen 
transacties plaatsgevonden waarbij vermoeden was van fraude. 
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2.9.7 Verbonden rechtspersonen  
Het schema geeft een overzicht van de aan Stichting Elan Wonen verbonden 
rechtspersonen. De rechtspersonen zijn veelal opgericht om fiscale en operationele redenen 
of om risico’s te beheersen. De tweelagenstructuur van Stichting Elan Wonen is ook van 
toepassing op alle 100%-verbindingen.  
 
Alle paars gekleurde rechtspersonen vormen een fiscale eenheid voor de 
vennootschapsbelasting. Alle deelbelangen betreffen samenwerkingsverbanden met Pré 
Wonen en Ymere. 

 
 

2.10 Organisatie 
Onze medewerkers beschikken over verschillende vormen van kennis, vaardigheden en 
competenties. Door gecoördineerde samenwerking realiseren zij de doelstellingen van Elan 
Wonen zoals deze zijn afgestemd met de belanghouders. Als maatschappelijke organisatie 
hebben en voelen we de plicht om de samenwerking zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.  
 
2.10.1 Personeelsbeleid 
Elan Wonen stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers, waardoor zij 
breed en flexibel inzetbaar zijn en blijven. Wij streven naar een evenwichtige opbouw van het 
personeelsbestand. Ultimo 2016 heeft Elan Wonen 68 werknemers (60,43 fte's) in dienst. 
Hiervan zijn 35 personen man en 33 vrouw. Van deze groep werken 38 werknemers fulltime 
en 30 parttime.  
 
Het risico dat Elan Wonen haar doelstellingen niet kan realiseren als gevolg van 
onderbezetting door personeelsverloop of ziekteverzuim, wordt beperkt door ervoor te 
zorgen dat de persoonlijke doelen van de werknemers en de doelstellingen van Elan Wonen 
elkaar versterken.  
 
2.10.2 Ontwikkeling en opleiding  
Elan Wonen besteedt ruime aandacht aan de ontwikkeling van medewerkers. Onze 
medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling en blijvende inzetbaarheid op 
de arbeidsmarkt. Wij nemen deze verantwoordelijkheid niet over maar ondersteunen en 
faciliteren onze medewerkers zo veel mogelijk. Met de loopbaanwijzer en individuele 
opleidingsbudgetten hebben corporatiemedewerkers twee instrumenten ter beschikking om 
zich te oriënteren op hun loopbaan en te investeren in opleiding en/of omscholing. 
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2.10.3 Ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid  
In 2016 bedroeg het verzuimpercentage in totaal 4,7 (2015: 4,1). Dit percentage is vooral te 
verklaren vanuit niet-beïnvloedbare verzuimgevallen. Binnen een relatief kleine organisatie 
als Elan Wonen heeft langdurig en niet-beïnvloedbaar verzuim al snel een grote impact op 
het verzuimcijfer. We kennen de langdurige verzuimgevallen goed en monitoren en 
begeleiden deze medewerkers intensief. Het genoemde percentage is dan ook acceptabel. 
Als het gaat om beleidsmaatregelen in het kader van terugdringen van verzuim, is het van 
meer belang om te kijken naar kortdurend en eventueel herhalend verzuim. Dit 
kortverzuimpercentage was in 2016 met 1,6 acceptabel (2015: 1,9). 
 
2.10.4 Klokkenluidersregeling 
Naast de bestaande klokkenluidersregeling voor werknemers van Elan Wonen is het sinds 1 
juli 2016 mogelijk om naar het Huis voor klokkenluiders te stappen. Rechtsbescherming van 
klokkenluiders wordt hierin geregeld. De bestaande klokkenluidersregeling is hierop 
aangepast. 
 
2.10.5 Organisatieveranderingen 
Sinds november 2015 is Elan Wonen als organisatie in beweging. De nieuwe waarden van 
Elan zijn: ‘voor de huurder, voor elkaar’ en ‘rolvast-functievrij’ met als opzet de organisatie 
doelgerichter en flexibeler in te zetten in een betere samenwerking met andere corporaties, 
zorgpartners, overheid en marktpartijen.  
 
Per 1 september 2016 is de nieuwe opzet van teams van start gegaan. In het organogram is 
dit schematisch weergegeven. Hierbij is rekening gehouden met gewenste 
verbindingen/kruisbestuivingen tussen teams. De functie van teamleider is nieuw, dit ter 
vervanging van de term manager. Dit maakt de organisatie van Elan Wonen platter en 
wendbaarder. De indeling in teams zorgt voor gewenste optimalisering en samenwerking.  
 
Organogram Elan Wonen (per 1 september 2016) 
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2.11 Financiële continuïteit  
Financiële continuïteit is een voorwaarde om onze volkshuisvestelijke doelen ook in de 
toekomst te kunnen blijven realiseren. Door aangescherpte regelgeving en het mogelijk 
permanente karakter van de verhuurdersheffing is het financieel perspectief van 
woningcorporaties veranderd. Dat geldt ook voor Elan Wonen. Herbezinning op de positie in 
de maatschappij en de daarbij behorende vastgoedexploitatie is nodig geworden. Als gevolg 
van het veranderen van volkshuisvestelijke doelen zullen ook de vastgoedportefeuille en de 
vastgoedexploitatie gaan veranderen. Daarmee verandert ook het verdienmodel en de 
inkomstenstroom voor Elan Wonen. 
 
2.11.1 Vastgoedexploitatie  
De ingrediënten voor een gezonde vastgoedexploitatie zijn reële huurprijzen, doelmatig 
georganiseerd onderhoud en efficiënte bedrijfsvoering. De verschillende onderdelen van de 
vastgoedexploitatie kennen al geruime tijd een stabiel verloop. Al jarenlang letten we scherp 
op onze efficiency en daarmee op de hoogte van de beheerskosten. Door goed gebruik te 
maken van ICT-ontwikkelingen, zien we mogelijkheden om onze efficiency de komende jaren 
verder te verbeteren. Daar zullen nog wel daadwerkelijk een aantal stappen in moeten 
worden gezet. 
 
2.11.2 Financieel beleid 
Elan Wonen is een corporatie met grote betrokkenheid bij de maatschappij als geheel en in 
het bijzonder bij de gemeenten waarbinnen het vastgoed ligt. Onze kernwaarden 
‘betrouwbaar’ en ‘toekomstgericht’ zijn ten volle van toepassing op onze financiële sturing. 
Financiële resultaten zijn voor Elan Wonen geen doel op zich, maar de financiële continuïteit 
is cruciaal om ook op termijn onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven te 
kunnen waarmaken.  
 
Financiële sturing 
Onze interne financiële sturing is gebaseerd op kasstromen, vermogensstructuur en 
rendementen. Jaarlijks stelt Elan Wonen financiële meerjarenprognoses op voor de 
komende negen jaar. In deze meerjarenprognoses worden alle beleidsvoornemens en 
vastgoedstrategieën in- en doorgerekend. Voorgenomen overheidsmaatregelen worden in 
de meerjarenprognoses opgenomen voor zover er voldoende zekerheid is over termijn en 
financiële omvang. 
 
In een zogenaamde ‘stresstest’ worden diverse scenario’s in de tijd doorgerekend. Door 
deze ‘stresstest’ weten we dat onze meerjarenprognoses bestendig zijn voor ongeplande 
inflatie- en renteschommelingen.  
 
Verbindingen 
De financiële sturing van de verbindingen waarin (bouw)projecten zijn ondergebracht, 
geschiedt in beginsel op basis van de projectbegrotingen en liquiditeitsprognoses. De 
resultaten zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening. 
 
Financiering 
Het onafhankelijke instituut Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), maakt optimale 
financiering van vastgoed mogelijk voor de aangesloten woningcorporaties. Het WSW zorgt 
ervoor dat woningbouwcorporaties tegen gunstige rentetarieven geld kunnen lenen. 
Corporaties bouwen hierdoor tegen zo laag mogelijke financieringslasten.  
 
Elan Wonen wil blijvend toegang houden tot de borgingsfaciliteiten van het WSW. Dit is een 
belangrijke randvoorwaarde van ons financieel beleid. Wij houden daarom rekening met het 
WSW-beoordelingsmodel. Dat model onderscheidt financial en business risk. Wij streven 
ernaar om structureel te (kunnen) blijven voldoen aan de door het WSW vereiste ratio’s 
(financial risk) en om structureel goed te (blijven) scoren op de 24 businessriskvragen.   
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Naast het WSW werkt ook de Autoriteit woningcorporaties met op het oog dezelfde ratio’s. 
De berekeningswijze van WSW en Aw waren echter niet per definitie hetzelfde. Hieronder 
geven we inzicht in een aantal van de betreffende ratio’s 
 
2.11.3 Sturen op kasstromen 
Om toegang te houden tot de borgingsfaciliteiten van het WSW, moet het borgingsplafond 
(de maximale omvang van de geborgde leningenportefeuille van een corporatie per ultimo 
kalenderjaar) binnen de planperiode altijd toereikend zijn om leningen met WSW-borging 
te kunnen aantrekken. De kengetallen voor het sturen op kasstromen zijn Interest Coverage 
Ratio (ICR) en Debt Service Coverage Ratio (DSCR).  
 
Met de ICR wordt aangegeven in hoeverre de corporatie in staat is (geweest) om de rente-
uitgaven op het vreemd vermogen te voldoen uit de kasstroom uit operationele activiteiten, 
kortom in hoeverre de corporatie in staat is met haar inkomsten uit de verhuur haar leningen 
terug te betalen.  
 
Met de DSCR wordt aangegeven in hoeverre de corporatie in staat is om voldoende 
kasstromen te genereren om, indien nodig, voldoende aflossingen op het vreemd vermogen 
te kunnen voldoen, kortom op welke manier, gegeven de rente en aflossing op het vreemde 
vermogen, de organisatie voldoende inkomsten kan genereren.  
 
Kasstromen en Interest Coverage Ratio (ICR) 
De volgende kasstromen worden onderscheiden:  

 Operationele kasstroom: direct rendement uit exploitatie minus financieringsuitgaven.  

 (Des)investeringskasstroom: investeringsuitgaven in nieuwbouw en bestaand bezit 
minus netto verkoopopbrengsten. 

 Financiering kasstroom: saldo van aflossingen op bestaande leningen en 
ontvangsten uit nieuwe leningen. 

 
Onderstaande tabel geeft het verloop van de onderscheiden kasstromen weer voor de 
komende negen jaar.  
 

 
 
De (des)investering kasstroom is het saldo van investeringen en verkopen. Wij streven naar 
verjonging en verbetering van onze vastgoedportefeuille. Om dit te verwezenlijken, verkoopt 
Elan Wonen delen van het bestaande bezit. Diverse complexen zijn aangewezen voor 
verkoop bij mutatie. Gezien echter de ontwikkelingen van de laatste tijd (beperken van het 
werkgebied van de corporaties en het scheiden van Daeb en niet-Daeb) zal Elan Wonen ook 
overwegen om over te gaan tot complexgewijze verkoop.  
 

Dashboard

 Kengetallen - totaal  Norm 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Interest Coverage Ratio = ICR > 1,4 1,9           2,9           2,3           2,0           2,0           2,0           

Debt Service Coverage Ratio = DSCR > 1,0 1,4           1,5           1,8           1,5           1,7           1,2           

Dekkingsratio o.b.v. WOZ waarde (%) < 50 25            26            26            26            26            24            

Loan to Value o.b.v. Bedrijfswaarde (%) < 75 69            71            71            69            69            64            

Solvabiliteitsratio o.b.v. Bedrijfswaarde (%) > 20 33            32            31            32            33            34            

Presteert beter dan de norm

Presteert volgens de norm   (+/- 10%)                                                                    

Presteert onder de norm
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De kasstroom uit verkopen is noodzakelijk om onze ambities te kunnen waarmaken op het 
gebied van herstructurering en energiebesparingen. Op termijn bestaat ruimte voor extra 
investeringen. Om deze mogelijkheden te benutten, zijn diverse initiatieven genomen om tot 
projectontwikkeling te komen. Omdat deze initiatieven nog niet concreet genoeg zijn, zijn ze 
nog niet in de cijfers verwerkt. 
 
2.11.4 Cijfers in beeld 
De middelen die wij inzetten om missie, doelen en prestaties te realiseren.  
 
De winst- en verliesrekening op pagina Pas invullen bij goedkeuring RvC geeft de middelen 
weer die wij hebben ingezet om onze strategische ondernemingsdoelstellingen en specifiek 
de doelstellingen en prestaties voor 2016 te realiseren.  
Het totale jaarresultaat in 2016 na belastingen is circa € 85,7 miljoen positief. Ten opzichte 
van 2015 hebben wij in 2016 een beter bedrijfsresultaat gerealiseerd. 
 
Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door toename van de niet-
gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille. Deze positieve waardeverandering 
wordt veroorzaakt door een hogere waardering van het commercieel vastgoed in exploitatie 
alsmede door een hogere waardering van het sociaal vastgoed in exploitatie, gekwalificeerd 
als vastgoedbelegging.  
 
Het nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille (circa € 25,7 miljoen in 2016) is ten 
opzichte van 2015 met circa 52,2% gestegen. Deze stijging is vooral het gevolg van een 
toename huuropbrengsten en afname onderhoudslasten.   
De ontvangen huuropbrengsten zijn toegenomen van circa € 47,7 miljoen in 2015 naar € 
49,2 miljoen in 2016. De huurderving bedroeg in het boekjaar 1,12% van de brutojaarhuur 
(2015: 1,5%).  
De onderhoudslasten zijn afgenomen omdat in 2015 extra (inhaal)onderhoud was gepleegd 
dat oorspronkelijk voor 2014 was gepland. In 2016 was geen sprake meer van 
(inhaal)onderhoud.  
 
Bedrijfswaarde versus marktwaarde verhuurde staat 
Bedrijfswaarde    427.698.469,- 
Volkshuisvestelijke bestemming  180.988.000,- (bron: dPi) 
Marktwaarde verhuurde staat  948.399.270,- 
 
De bedrijfswaarde gaat net als de marktwaarde uit van contant gemaakte kasstromen, echter 
verschillen ontstaan doordat beleidsmatige afwegingen wél van invloed zijn op de 
bedrijfswaarde maar niet op de marktwaarde. De marktwaarde is een objectieve weergave 
van wat het bezit waard is en welk marktpotentieel aanwezig is. De bedrijfswaarde geeft 
hoofdzakelijk het beleidsperspectief weer, daarbij rekening houdend met de voorgeschreven 
parameters door Aw.    
    
De volkshuisvestelijke bestemming betreft het verschil tussen de marktconforme kasstromen 
en de beleidskasstromen. Het uitvoeren van de publieke taak leidt tot het voeren van een 
ander beleid voor met name het Daeb-vastgoed in exploitatie. Dit vastgoed zal in beginsel 
niet verkocht worden en de huren zullen niet worden opgetrokken naar marktconfom niveau. 
Deze keuze vanuit maatschappelijk oogpunt is van invloed op het beschikbare eigen 
vermogen. Op dit moment bestaan verschillende methodieken om de volkshuisvestelijke 
bestemming te bepalen. Eind 2017 zal deze wettelijk worden vastgelegd.  
     
De toekomstige kasstroom gebaseerd op marktwaarde in verhuurde staat geeft een waarde 
van 948 miljoen euro. De toekomstige kasstroom conform de bedrijfswaarde geeft een 
waarde van 428 miljoen euro. Het verschil van 520 miljoen euro is te zien als de 
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maatschappelijke toegevoegde waarde die Elan levert. Anders gezegd is dit het economisch 
offer wat het uitvoeren van de maatschappelijk publieke taak met zich meebrengt. 
  
2.11.5 Treasury 
De treasuryactiviteiten omvatten cashmanagement, financierings- en beleggingsbeleid en 
(rente)risicomanagement. Elan Wonen heeft in het treasurystatuut de uitgangspunten en 
verantwoordelijkheden vastgelegd. Als kader voor de financieringsactiviteiten is in 2016, 
evenals in voorgaande jaren, een treasuryjaarplan opgesteld. De risico’s met betrekking tot 
de financiering heeft de treasurycommissie besproken en leiden, indien noodzakelijk, tot een 
bijstelling van de uitgangspunten die zijn opgenomen in het treasuryjaarplan. Hierbij gaat het 
vooral om het (her)financieringsrisico en het renterisico. 
 
Derivaten 
In het treasurystatuut wordt het gebruik van niet-complexe derivaten onder voorwaarden 
toegestaan. Binnen het treasurybeleid van Elan Wonen dient het gebruik van afgeleide 
financiële instrumenten (‘derivaten’) ter beperking van inherente financiële risico's. Op grond 
van het vigerende interne treasurystatuut is het gebruik van derivaten slechts toegestaan 
voor zover er een materieel verband met de financieringspositie of het belegde vermogen 
kan worden gelegd. Derivaten mogen niet worden gebruikt voor het innemen van een 
speculatieve positie. In 2016 zijn overigens geen nieuwe derivaten aangetrokken. 
 
Voor derivaten aangegaan na 1 augustus 2013, geldt dat Elan Wonen zich volgens haar 
treasurystatuut onverkort houdt aan de ‘Beleidsregels gebruik financiële derivaten door 
toegelaten instellingen volkshuisvesting’. 
 
Elan Wonen maakt gebruik van rentederivaten. Elan Wonen past kostprijshedgeaccounting 
toe. Op het moment van aangaan van een hedgerelatie, wordt dit door Elan Wonen 
gedocumenteerd. Elan Wonen stelt middels een test periodiek de effectiviteit van de 
hedgerelatie vast. Dit gebeurt door het vergelijken van de kritische kenmerken van het 
hedge-instrument met die van de afgedekte positie, of door het vergelijken van de 
verandering in reële waarde van het hedge-instrument en de afgedekte positie indien de 
kritische kenmerken van het hedge-instrument en die van de afgedekte positie niet aan 
elkaar gelijk zijn.  
 
Bij het toepassen van kostprijshedgeaccounting zijn de eerste waardering en de grondslag 
van verwerking in de balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument afhankelijk 
van de afgedekte post. Dit betekent dat Elan Wonen derivaten tegen kostprijs waardeert 
omdat de afgedekte leningen ook tegen kostprijs in de balans worden verwerkt. 
 
Elan Wonen loopt geen liquiditeitsrisico uit hoofde van haar derivatenportefeuille. Elan 
Wonen heeft met haar (derivaten) tegenpartij BNG geen afspraken gemaakt over het 
uitwisselen van onderpand bij een daling van de marktrente (zogenaamde margin-calls). 
 
2.12 Risicomanagement 
In 2016 is een start gemaakt met het herijken van het risicomanagement voor de nieuwe 
strategie van Elan Wonen. In oktober 2016 hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden 
met het Nederlands adviesbureau risicomanagement (Naris) om in 2017 van start te gaan 
met het risicomanagement. Het doel is tot een risicokaart te komen die onderhouden wordt. 
Hierin worden onze belangrijkste risico’s geactualiseerd. In 2017 is het compliancereglement 
aan de raad van commissarissen voorgelegd. 
 
Het risicomanagement dat in deze paragraaf staat beschreven, richt zich voornamelijk op de 
oude strategie. Een bepaalde overlap met de risico’s van de nieuwe strategie is te 
verwachten. De nieuwe strategie staat beschreven in de lange- en korte termijnstrategie 
paragaaf op pagina 41.  
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2.12.1 Controller 
Sinds 1 september 2016 heeft Elan Wonen een controller aangesteld. Hij is 
verantwoordelijkheid voor het onafhankelijk en objectief uitvoeren van audits en voor 
advisering. Het doel hiervan is de bestuurder een objectieve spiegel voor te houden over de 
kwaliteit van de beheersing van de organisatie. Als bewaker van het risicomanagement is de 
controller verantwoordelijk voor het tijdig signaleren en rapporteren van risico’s die de 
realisatie van de strategische doelstellingen kunnen belemmeren. Hij stelt jaarlijks een 
auditplan op en rapporteert de belangrijkste resultaten van de uitgevoerde audits iedere vier 
maanden aan het bestuur en de raad van commissarissen in de viermaandsrapportage. 
Gezien de geringe omvang van onze organisatie is de controller tevens complianceofficer. 
 
2.12.2 Uitwerking risico’s 
Elan Wonen neemt deel aan het maatschappelijk rechtsverkeer. Dit brengt diverse risico’s 
met zich mee. Het beleid richt zich op het managen van deze risico’s door vooraf in te 
schatten door welke risico’s onze beleidsdoelen mogelijk in gevaar komen. Het bestuur heeft 
een hoog risicobewustzijn en beseft dat kennis en integriteit van bestuur en medewerkers de 
belangrijkste schakel vormen in het tijdig identificeren en beheersen van risico’s. Hierdoor 
wordt een balans gevonden tussen de gewenste risicobeperking enerzijds en het behoud 
van de slagkracht van de medewerkers anderzijds.  
 
Door verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen, wordt het 
risicobewustzijn van de medewerkers gestimuleerd. Hierop wordt gestuurd bij het aannemen 
van nieuw personeel en investeren we in onze huidige medewerkers door middel van 
workshops en presentaties.  
 
Door het creëren van een open cultuur worden risico’s sneller onderkend, beheerst en waar 
nodig onder de aandacht van het management gebracht. Gezond verstand en de visies van 
verschillende medewerkers binnen de organisatie leiden tot een bepaalde risicoinschatting.  
 
Risico’s worden in kaart gebracht langs de volgende drie lijnen. Wat is de impact van het 
risico op de organisatie? Wat is de kans dat het plaatsvindt? Tot slot wat is de bereidheid tot 
het lopen van risico’s op dit onderwerp? In onderstaande tabel staan de risico’s schematisch 
weergegeven en in bijlage 1 wordt het risicomanagement verder uitgewerkt.  
 

Risico Impact Kans Risk Appetite 

Strategische risico’s  

1. Geen/beperkte toegang kapitaalmarkt 
(niet-Daeb-portefeuille) 

Hoog Laag Laag 

2. Niet passend woningaanbod bij de 
vraag 

Hoog Medium Medium 

3. Betaalbaarheid woningen Medium Medium Laag 

4. Afhankelijkheid ICT-systemen Hoog Medium Laag 

5. Cultuurverandering en gedrag Hoog Medium Medium 

6. Energieakkoord Medium Medium Medium 

  

Operationele risico’s  

7. Projectrisico’s Medium Medium Laag 

8. Kwaliteit dienstverlening Medium Medium Laag 

9. Fraude Hoog Medium Laag 

10. Grondaankopen Hoog Medium Medium 

    

Financiële risico’s  

11. Vastgoedsturing en -waardering Hoog Laag Laag 

  

Compliancerisico’s    

12. Voldoen aan wet- en regelgeving Medium Medium Laag 
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2.12.3 Strategische risico’s 
Strategische risico’s zijn risico’s, inschattingen en onzekerheid die voortkomen uit de visie en 
het ondernemingsplan van Elan Wonen en de wensportefeuille, op een horizon van vier en 
respectievelijk tien jaar. 
 
1. Kapitaalmarkt 
Geen of beperkte toegang tot de kapitaalmarkt waardoor Elan Wonen de benodigde 
financiering niet kan krijgen om haar onderhoud, renovatie en investering conform planning 
uit te voeren. Het WSW bepaalt jaarlijks het saldo financieringen dat wij met WSW-borging 
kunnen krijgen. 
 
Maatregel: het WSW bepaalt de hoogte van het borgingsplafond mede op grond van het 
risicoprofiel van de corporatie. Hiervoor moet adequate informatie verstrekt worden. Om de 
juistheid en volledigheid te borgen zijn deze gegevens eerst intern door diverse disciplines 
gecontroleerd.  
Elan Wonen wil op dit gebied geen risico’s lopen. 
 
2. Woningaanbod 
Het woningaanbod sluit op termijn niet meer aan op de wensen van huurders. De doelgroep 
die een woning zoekt, verandert. Er komen meer alleenstaanden en zorgbehoevenden bij. 
 
Maatregel: Elan Wonen heeft haar visie vertaald naar een nieuwe wensportefeuille en verder 
uitgewerkt in het ondernemingsplan dat in 2017 wordt vernieuwd. De bereidheid om risico’s 
te lopen op dit vlak is medium. Van de bestaande voorraad kunnen de huren aangepast 
worden. 
 
3. Betaalbaarheid 
De betaalbaarheid staat onder druk bij huurders door huurverhogingen van de afgelopen 
jaren. Een van de oorzaken is de verhuurdersheffing die corporaties jaarlijks aan het Rijk 
afdragen. 
 
Maatregel: het passend toewijzen dat sinds dit jaar van kracht is, heeft geleid tot een 
aanpassing van het huurbeleid en toewijzing van woningen aan de Daeb- of niet-Daeb-tak bij 
het scheidingsvoorstel. Dit om voldoende betaalbare woningen beschikbaar te houden 
binnen de aftoppingsgrenzen. In de prestatieafspraken voor 2017 en verder zijn hier 
afspraken over gemaakt. Op dit vlak zijn wij niet bereid tot het nemen van risico’s. 
 
4. Afhankelijkheid ICT-systemen 
De medewerkers van Elan Wonen zijn volledig afhankelijk van ICT-systemen bij het 
vervullen van hun werkzaamheden. 
 
Maatregel: Elan Wonen overlegt regelmatig met de Cegeka over de servers en back-
upmogelijkheden. In deze gesprekken blijven we scherp op eventuele mogelijkheden om de 
ICT-systemen te verbeteren. Cegeka ontzorgt Elan Wonen volledig op dit onderwerp. Een 
kans op een DDOS-aanval blijft aanwezig, waardoor alle systemen van Elan Wonen niet 
bereikbaar zijn. Dit voorkomt Cegeka met eigen beheersmaatregelen en daarmee wordt het 
risico verlaagd. Elan Wonen is op dit vlak niet bereid om risico’s te nemen. 
 
5. Cultuurverandering en -gedrag 
Elan Wonen is bezig met een cultuuromslag om de organisatie flexibeler en wendbaarder te 
maken om in te spelen op de veranderende omgeving. Het risico is dat dit onvoldoende 
(snel) gebeurd. 
 
Maatregel: om de gewenste cultuuromslag te maken, zijn sessies georganiseerd met alle 
teams om de nieuwe strategie van Elan Wonen inzichtelijk te maken. In deze sessies mogen 
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werknemers feedback geven op de organisatie en nadenken over de doelstellingen die Elan 
Wonen volgens hen moet nastreven. Dit wordt zo veel mogelijk verwerkt in het nieuwe 
ondernemingsplan. De maatschappij zorgt ervoor dat een cultuuromslag nodig is. Hiervoor 
heeft het management een medium risicobereidheid, maar het moet niet leiden tot allemaal 
ontevreden werknemers. Dat is een spanningsveld. 
 
6. Energieakkoord 
Aedes heeft zich gecommitteerd aan het energieakkoord dat is afgesloten om gemiddeld 
label B te halen. Daarnaast worden lokaal afspraken gemaakt in de prestatieafspraken met 
gemeenten en huurdersorganisaties. 
 
Maatregel: Elan Wonen zet bij renovaties en planmatig onderhoud in op innovatie en 
energiebesparing. Gemiddeld doet 60% procent van de huurders mee aan dit soort 
initiatieven. Onderzocht wordt of Elan Wonen deze huurders kan stimuleren. Daarnaast 
worden landelijke trends gevolgd om snelle labelstappen mogelijk te maken. In 2017 wordt in 
het kader van de prestatieafspraken inzichtelijk gemaakt hoeveel labelstappen nodig zijn om 
in 2025 op gemiddeld label B uit te komen. Elan Wonen is bereid risico’s te nemen op dit 
vlak, mits de financiële positie niet in gevaar komt 
 
2.12.4 Operationele risico’s 
Operationele risico’s zijn risico’s die te maken hebben met processen, systemen en mensen. 
Voorbeelden hiervan zijn projectrisico’s, kwaliteit van de dienstverlening of veiligheidsrisico’s. 
 
7. Projectrisico’s 
Verkeerde inschattingen in een project vertragen de uitvoering, waardoor projecten duurder 
worden dan begroot en leiden tot meer bewonersoverlast. 
 
Maatregel: elke twee weken wordt een voortgangsdocument van de projecten verstrekt in de 
organisatie en vindt een projectoverleg plaats tussen de strategieadviseur, bestuurder, 
ontwikkelaar en controller. Alle projecten verlopen via een fasedocumentenstructuur en het 
management dient op elke fase goedkeuring te verlenen. Hier zit een verplichte financiële, 
juridische en fiscale toets in verankerd. De projectleider monitort vervolgens de bij uitvoering 
belangrijkste aspecten, zoals het nakomen van contracten. Elan Wonen is niet bereid om 
risico’s te lopen. 
 
8. Kwaliteit dienstverlening 
De dienstverlening van Elan Wonen neemt de afgelopen jaren af en dit komt terug in de 
KWH-scores. 
 
Maatregel: Elan Wonen heeft haar dienstverlening verbeterd en blijft de 
huurderstevredenheid monitoren via KWH. Met de organisatieaanpassing is de verwachting 
dat de kwaliteit van de dienstverlening zal toenemen. Elan Wonen is in bezit van het KWH-
label. Elan Wonen neemt op dit gebied geen enkel risico. Dat zijn de minimale scores die 
Elan Wonen wil behalen in de kwaliteit van haar dienstverlening.  
 
9. Fraude 
De medewerkers van Elan Wonen zouden fraude kunnen plegen en zichzelf hiermee kunnen 
verrijken. 
 
Maatregel: de medewerkers worden vertrouwd. Fraudeherkenning is geen doel op zich, 
maar fraude wordt niet geaccepteerd. Om het besef hiervan te vergroten, heeft Elan Wonen 
een integriteitsbeleid opgesteld en een klokkenluidersregeling. In Empire is controletechnisch 
een functiescheiding doorgevoerd om het risico zo veel mogelijk te beheersen 
(vierogenprincipe). Elan Wonen wil op het gebied van fraude geen risico’s lopen. 
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10. Grondaankopen 
Het verwerven van grondposities in de gemeenten Haarlem en Heemstede om projecten te 
ontwikkelen. 
 
Maatregel: in de onderhandelingen met de gemeente wordt ingezet op een sociale grondprijs 
gezien de woningen die wij ontwikkelen. Elan Wonen ontwikkelt een businesscase om te 
onderzoeken of de vraagprijs voor een grondpositie gerechtvaardigd is. Een hoge 
onrendabele top is in de huidige markt niet wenselijk gezien de risico’s die daarmee op 
financieel gebied worden gelopen. Op dit risico zijn wij bereid meer risico te lopen door de 
geringe grondposities die beschikbaar zijn.  
 
11. Vastgoedsturing en -waardering 
Een verkeerde waardering van het woningbezit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van de 
informatieverstrekking door Elan Wonen. Elan Wonen waardeert haar vastgoed op 
marktwaarde in verhuurde staat. 
 
Maatregel: de gegevens over het vastgoed zijn vastgelegd in de vastgoedadministratie 
(VIM). Voor de marktwaardering van Bog’s en Mog’s wordt gewerkt met een taxateur. Het 
overige bezit wordt gewaardeerd aan de hand van de light (basis) variant van de 
marktwaarde. Op dit gebied wil Elan Wonen geen risico lopen. 
 
2.12.5 Compliancerisico’s 
Compliance betekent binnen Elan Wonen het voldoen aan alle relevante wet- en 
regelgeving, governanceregelingen en beleidsregelingen van toezichthoudende 
overheidsinstanties. 
 
12. Niet compliant zijn 
Niet voldoen aan wet- en regelgeving, governanceregelingen en beleidsregels kan leiden tot 
financiële en reputatieschade. 
 
Maatregel: de controller bewaakt de voortgang van het proces om compliant te zijn aan de 
wet- en regelgeving. Elan Wonen beschikt over een compliancereglement waardoor risico’s 
zo veel mogelijk worden beheerst. De controller rapporteert volgens dit reglement in de 
viermaandsrapportage over veranderingen in wet- en regelgeving en welke acties nodig zijn 
om hieraan te voldoen. Elan Wonen heeft op dit onderwerp geen risicobereidheid. 
 
2.12.6 Korte- en langetermijnstrategie 
In de Woningwet zijn regels opgenomen over onder meer de taken en het werkgebied van 
woningcorporaties. Het onderscheid van Daeb- en niet-Daeb-activiteiten staat daarbij 
centraal. Per 1 januari 2017 moest een scheiding zijn aangebracht tussen beide activiteiten 
ter bescherming van het maatschappelijk bestemd vermogen. 
 
Begin 2016 is in nauwe samenwerking met de bewonersraad nieuw streefhuurprijsbeleid 
geformuleerd. Met de bewonersraad en de gemeenten Haarlem en Heemstede is 
achtereenvolgens overleg gevoerd over de nieuwe missie van Elan Wonen (paragraaf 2.1), 
de wensportefeuille en de vastgoedstrategie. In augustus heeft Elan Wonen een 
conceptscheidingsvoorstel opgesteld dat logisch voortvloeide uit de met bewoners en 
gemeenten besproken onderwerpen. 
 
De strategie van Elan Wonen wijkt significant af van die van collega-corporaties in Zuid-
Kennemerland. Elan Wonen is zich zeer bewust van de afwijking tussen vraag en aanbod 
van sociale huurwoningen en heeft geconstateerd dat de vraag naar sociale huurwoningen 
voor het merendeel komt vanuit een- of tweepersoonshuishoudens met recht op huurtoeslag. 
Dit terwijl de huidige woningportefeuille voornamelijk bestaat uit duurdere en grotere 
woningen. De nieuwe regelgeving heeft deze afwijking nog duidelijker aan het licht gebracht. 
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Elan Wonen wenst ook in de toekomst een rol van betekenis te kunnen blijven spelen voor 
woningzoekenden met een bescheiden inkomen. Om dat waar te kunnen maken, is 
transformatie van de sociale woningportefeuille noodzakelijk. Deze transformatie wordt 
gerealiseerd door verkoop van de duurste woningen, liberalisatie van een deel van de 
woningen die geschikt zijn voor verhuur in de vrije sector en nieuwbouw van sociale 
huurwoningen met een huurprijs waarmee verhuur aan de laagste inkomensgroepen 
mogelijk is en blijft. 
 
WSW-ratio’s 
In de paragraaf financiële continuïteit zijn de WSW-indicatoren opgenomen voor de komende 
negen jaren. Hiermee is inzichtelijk dat de strategiewijziging een groen dashboard blijft 
geven. 
 
Risico’s 
De ambitie van Elan Wonen is fors. In het geval de toevoegende nieuwbouw van sociale 
huurwoningen achterblijft bij deze ambitie, is Elan Wonen nog steeds in staat om te voldoen 
aan de prestatieafspraken. Dit omdat de prestatieafspraken uitgaan van het aantal sociaal 
verhuurde woningen terwijl de wensportefeuille uitgaat van het aantal woningen met een 
streefhuur onder de liberalisatiegrens. Ultimo 2016 bedraagt het verschil tussen beide 
waarden ruim duizend woningen. 
 
Door de lage mutatiegraad is de afname van het aantal sociaal verhuurde woningen door 
liberalisatie of verkoop beperkt. Daarnaast behoudt Elan Wonen de mogelijkheid om binnen 
de bestaande woningportefeuille de vastgoedstrategieën en daarmee ook de streefhuren te 
wijzigen. Hiermee wordt het risico voor Elan Wonen sterk verlaagd. 
 
2.12.7 Bedrijfsprocessen en bedrijfsinformatie 
Eind 2016 is Elan Wonen overgestapt van Cegeka Dynamics-Wonen naar Cegeka DSA 
Empire. Hierdoor is onze administratieve organisatie niet meer actueel. In 2017 worden alle 
nieuwe processen in kaart gebracht, met een nieuwe verankering van interne controles 
(nieuwe AO/IC). Dit biedt een mooi ijkmoment om kritisch naar de organisatie te kijken. Elan 
Wonen wil ervoor zorgen dat medewerkers met behulp van soepel lopende processen het 
werk goed kunnen doen. 
 
Bedrijfsinformatie 
De organisatie is sterk afhankelijk van in computerbestanden vastgelegde informatie. In 2011 
heeft Elan Wonen de infrastructuur van kantoorautomatisering en bedrijfsinformatiesystemen 
uitbesteed. Hiermee is Elan Wonen ervan verzekerd dat de gegevens veilig worden bewaard 
en indien nodig kunnen worden hersteld. Tevens is hiermee een uitwijkvoorziening bij 
calamiteiten geregeld. 
 
2.12.8 Projecten 
De projectrisico’s worden elke twee weken in kaart gebracht. In elke viermaandsrapportage 
wordt de stand van zaken van projecten vermeld. Tegenover de geïdentificeerde risico’s 
staan beheersmaatregelen op zowel portefeuille- als projectniveau. De beheersmaatregelen 
op portefeuilleniveau betreffen voornamelijk organisatorische maatregelen en het gebruik 
van standaarden. Voorbeelden van deze beheersmaatregelen zijn fasegewijze 
besluitvorming, actuele procesbeschrijvingen en procedures, het standaardprogramma van 
eisen, de standaardisatie van contracten en standaardisatie van rekenmethodieken. Grote 
bouwprojecten voeren we vaak samen met derden uit. Hiervoor richten we aparte juridische 
lichamen op.  
 
De beheersmaatregelen op projectniveau betreffen maatregelen die voor ieder project apart 
ingezet worden. Voorbeelden van deze beheersmaatregelen zijn het (laten) uitvoeren van 
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haalbaarheidsstudies, het opknippen van grote projecten, het narekenen van de grond- en 
vastgoedexploitaties door onafhankelijke kostendeskundigen, het opstellen van 
bouwcalculaties door externe bouwkostendeskundigen en het vastleggen van aanvullende 
garantieafspraken.  
 
Projectontwikkeling 
Om tot een totaalplaatje en compleet overzicht te komen, wordt bij de projectontwikkeling 
een risicoanalyse van het project uit verschillende gezichtspunten gemaakt. Hierbij wordt 
onder andere gekeken naar hoe het project bijdraagt aan de totale portefeuille, hoe het risico 
van leegstand van het project is en wat de ontwikkeling bijvoorbeeld voor het imago van Elan 
Wonen doet. Dit verloopt via de fasedocumentenstructuur die Elan Wonen hanteert. Hiermee 
wordt geprobeerd de keuze voor het al dan niet ontwikkelen van een bepaald project op een 
bewuste, afgewogen manier te maken.  
 
Daar waar het gaat om het directe risico wat Elan Wonen loopt bij projectontwikkeling, speelt 
verder nog dat actief geprobeerd wordt om met haar samenwerkingspartners tot een 
zodanige samenwerkingsvorm te komen waarbij het risico voor de corporatie, en daarmee 
voor het maatschappelijk belang, zo klein mogelijk is. Dit doet de corporatie bijvoorbeeld 
door de keuze voor de samenwerkingsvorm en de manier waarop projecten aanbesteed 
worden.  
Gezien de gestelde doelstelling richt Elan Wonen zich bij projectontwikkeling op sociale 
huurwoningen. Hierdoor heeft zij een beperkt afzetrisico voor koopwoningen. Daar waar het 
betreft het innemen van grondposities, geldt dat dit alleen gedaan wordt voor gronden waar 
een woonbestemming op rust. Ook hierin worden geen risico’s genomen ten aanzien van 
bijvoorbeeld bestemmingsplanwijzigingen.  
 
2.12.9 Marktwaarde 
De Woningwet verplicht corporaties hun jaarrekening te baseren op marktwaarde in 
verhuurde staat. Elan Wonen heeft in een werkgroep de voor- en nadelen afgewogen tussen 
basis (light) versie, full versie en IPD-methode. De waardering vond plaats via de IPD/MSCI-
methodiek tot december 2015. Het management heeft geoordeeld dat de voordelen van IPD 
en de full variant onvoldoende zijn om de extra kosten en werkzaamheden te rechtvaardigen.  
 
Bij de veranderende strategie en vastgoedsturing werd weinig meerwaarde gezien in het 
versterken van een assetmanagement (mede) gebaseerd op marktwaarde in verhuurde 
staat. Het overstappen op de light variant sluit niet uit dat in de toekomst alsnog op de full 
versie kan worden overgestapt. 
 
Bij de uitwerking van de risico’s valt te lezen dat alle woningen conform de OZB worden 
gewaardeerd. Bij ons overige vastgoed wordt een taxateur ingeschakeld om de marktwaarde 
in verhuurde staat te bepalen. 
 
2.12.10 Fiscale ontwikkelingen 
Het begrip bouwterrein voor de btw is met ingang van 1 januari 2017 voor de heffing van de 
btw aangepast en in overeenstemming gebracht met de Europese jurisprudentie.  
Als gevolg hiervan zal grond eerder kwalificeren als een bouwterrein, waardoor bij de 
levering van grond btw is verschuldigd in plaats van overdrachtsbelasting. In december 2016 
hebben wij grond van de gemeente Haarlem gekocht en notarieel geleverd gekregen voor 
het project Boerhaavewijk. Dit is op basis van overdrachtsbelasting geleverd. 
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3. JAARREKENING 
 
3.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2016  
(na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000) 

 

 Ref. 31 december 2016 31 december 

2015 

VASTE ACTIVA  € € € € 
      
Immateriële vaste activa 3.7.1     
Computer software  1.344  1.287  

   1.344  1.287 
 

Materiële vaste activa 3.7.2     
DAEB-vastgoed in exploitatie   829.307  748.469  
Niet DAEB vastgoed in exploitatie   123.819  116.689  
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie   4.524  11.632  
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie  1.241  1.358  

   958.892  878.148 
Financiële vaste activa 3.7.3     
Latente belastingvordering(en)   14.227  16.061  
Overige effecten   0  5  

   14.227  16.066 
      
Som der vaste activa   974.462  895.500 
 
 

     

VLOTTENDE ACTIVA      
      
Voorraden 3.7.4     
Vastgoed bestemd voor verkoop   10.539  0  
Overige voorraden   70  70  

   10.609  70 
      
Vorderingen 3.7.5     
Huurdebiteuren   116  215  
Overheid   0  1  
Belastingen en premies sociale verzekeringen   2.851  558  
Overige vorderingen   617  882  
Overlopende activa   200  176  

   3.784  1.833 
      
Liquide middelen 3.7.6  14.773  9.278 
      
Som der vlottende activa   29.166  11.181 
      
      

TOTAAL ACTIVA 
 

 1.003.628  906.680 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 45 
 

 Ref. 31 december 2016 31 december 2015 

  € € € € 

GROEPSVERMOGEN 3.7.7     

 Overige reserves   288.542  280.291  

 Herwaarderingsreserve   393.916  316.452  

   682.458  596.743 
      

EGALISATIEREKENING 3.7.8  359  363 

      

VOORZIENINGEN 3.7.9     

 Voorziening onrendabel en herstructureringen   9.027  0  

 Voorziening latente belastingverplichtingen  3.717  2.021  

 Voorziening reorganisatiekosten  0  150  

 Overige voorzieningen   560  565  

   13.304  2.736 

      

LANGLOPENDE SCHULDEN 3.7.10     

 Schulden/leningen kredietinstellingen en overheid  264.158  262.481  

 Overige schulden   201  173  

   264.358  262.654 

      

KORTLOPENDE SCHULDEN 3.7.11     

 Schulden aan kredietinstellingen   31.802  30.287  

 Schulden aan leveranciers   1.126  1.279  

 Belastingen en premies sociale verzekeringen   1.784  565  

 Schulden ter zake van pensioenen   55  74  

 Overige schulden   493  605  

 Overlopende passiva   7.889  11.372  

   43.149  44.183 

      

      

      
      
      

      

      
      
    

 
 

  

TOTAAL PASSIVA 
  

1.003.628 
 

906.680 
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3.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2016 
(x € 1.000) 
 

    

 Ref. 2016  2015 

  €  € 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille     
Huuropbrengsten 3.8.1 49.193  47.724 
Opbrengsten servicecontracten 3.8.2 2.651  1.839 
Lasten servicecontracten  -1.917  -1.989 
Lasten verhuur en beheeractiviteiten 3.8.3 -11.487  -12.403 
Lasten onderhoudsactiviteiten 3.8.4 -9.334  -14.627 
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 3.8.5 -3.406  -3.667 

  25.702  16.877 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille     
Verkoopopbrengsten vastgoedportefeuille 3.8.6 8.771  9.442 
Toegerekende organisatiekosten  -222  -180 
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille  -4.504  -6.651 

  4.045  2.612 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille     
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 3.8.7 -8.510  11.139 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille in exploitatie 3.8.8 80.516  44.706 

  72.006  55.845 

Netto resultaat overige activiteiten 3.8.9    
Opbrengst overige activiteiten  312  276 
Kosten overige activiteiten  -413  -780 

  -101  -504 

Overige organisatiekosten 3.8.12 -586  -761 

Leefbaarheid 3.8.13 -1.002  -964 
     
Saldo financiële baten en lasten 3.8.15    
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten                0  32 
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten  768  617 
Rentelasten en soortgelijke kosten  -11.585  -12.134 

  -10.817  -11.486 

Resultaat voor belastingen  89.246  61.618 

     
Belastingen 3.8.16 -3.531  4.067 

Resultaat na belastingen  85.715  65.685 
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3.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2016 
(Volgens de directe methode) 

    
  

2016    
  

2015 

     €    € 
Ontvangsten          
Huren   45.891    50.680   
Zelfstandige huurwoningen (*)   42.625    47.457   
Onzelfstandige wooneenheden    226    222   
Intramuraal    961    954   
Maatschappelijk onroerend goed     550    601   
Bedrijfsruimtes     810    791   
Parkeervoorzieningen    628    609   
Overige verhuringen   92    47   
Vergoedingen   2.454    2.005   
Overige bedrijfsontvangsten   672    88   
Renteontvangsten   2       

     49.019    52.773 
Uitgaven          
Personeelsuitgaven   4.526    4.907   
Lonen en salarissen   3.692    4.005   
Sociale lasten   91    88   
Pensioenlasten   743    814   
Onderhoudsuitgaven (**)   6.697    16.660   
Overige bedrijfsuitgaven   9.328    10.114   
Rente-uitgaven   11.919    12.554   
Verhuurdersheffing   5.184    4.710   
Leefbaarheid externe uitgaven niet 
investeringsgebonden   1.094    285   

 
    

38.748 
    

49.230 
 

Kasstroom uit operationele activiteiten     10.271    3.543 

          
MVA           
Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en 
niet- woongelegenheden   

 
6.609    

 
10.210   

Verkoopontvangsten grond   4.543                   0   

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA     11.152    10.210 
          
Nieuwbouw huur-, woon- en niet- 
woongelegenheden   11.318    4.050   
Woningverbetering, woon- en niet- 
woongelegenheden   7.544    7.058   
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden   0    4.367  
Investeringen overig   475    288  
Externe kosten bij verkoop   121    64  

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA     19.458   15.827 
         
FVA         
Ontvangsten verbindingen   406    36  
Ontvangsten overig   0    224  
Uitgaven verbindingen   -192    -584  

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA     214   -324 

Kasstroom uit (des) investeringen     -8.092   -5.941 
         
Financieringsactiviteiten          
Nieuwe te borgen leningen   46.500    19.386  
Nieuwe ongeborgde leningen                  0    26  
Aflossingen geborgde leningen   -47.137    -19.660  
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(*) In december 2015 is een groot deel van de huur van de maand januari 2016 ontvangen. 
Dat verklaart grote verschil in huuropbrengst van de zelfstandige huurwoningen. 

(**) in 2015 is aanzienlijk meer uitgegeven aan onderhoud om optimaal gebruik te kunnen 
maken van de tijdelijke BTW verlaging op arbeidskosten bij renovatie en onderhoud. 
 

3.4 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening  
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 
2016. Alle bedragen luiden in euro’s * 1.000, tenzij anders vermeld. 
 
Activiteiten 
Woningcorporatie Stichting Elan Wonen (KvK-nummer 34009775) heeft de status van 
“toegelaten instelling volkshuisvesting”. Zij heeft specifieke toelating in de regio Zuid 
Kennemerland en Velsen. Per 30 augustus 2016 heeft Elan Wonen specifieke toelating in de 
Metropoolregio Amsterdam. 
Stichting Elan Wonen is werkzaam binnen de juridische wetgeving  vanuit de Woningwet en 
Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. De statutaire vestigingsplaats is Haarlem, 
de feitelijke vestigingsplaats is Meesterlottelaan 301 te Haarlem. De activiteiten bestaan 
voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van woningen voor de sociale huursector. 
 
3.4.1 Groepsverhoudingen  
Stichting Elan Wonen (hierna: Elan Wonen) staat aan het hoofd van de Elan Wonen-groep. 
Indien hierna in de geconsolideerde jaarrekening wordt gesproken over Elan Wonen wordt 
hiermee bedoeld Stichting Elan Wonen en haar in de consolidatie betrokken 
groepsmaatschappijen. 
 
Geconsolideerde maatschappijen 
 

Naam Statutaire zetel Deelnemingspercentage Hoofdactiviteit 

Elan Wonen Holding BV Haarlem 100% Tussenholding 

Ambiance projecten BV Haarlem 100% Projectontwikkeling 

Essence BV Haarlem 100% Projectontwikkeling 

Zona Matadero BV Haarlem 100% Projectontwikkeling 

Elan Energie BV Haarlem 100% Dienstverlening 

Stichting tot instandhouding 
van Teylershofje 

Haarlem 100% Vastgoedexploitatie 

VOF Belcanto Haarlem 33,33% Projectontwikkeling 

VOF Zona Matadero Haarlem 33,33% Projectontwikkeling 

Woonwagen standplaatsen 
Kennemerland BV 

Haarlem 22,78% Vastgoedexploitatie 

 

Niet-geconsolideerde maatschappijen 
 

Naam Statutaire zetel Deelnemingspercentage Hoofdactiviteit 

Stichting Ketelhuis 
Noorwegenstraat 

Haarlem 51% Exploitatie en 
instandhouding 

 

Stichting Ketelhuis Noorwegenstraat wordt niet geconsolideerd omdat geen sprake is van 
overheersende zeggenschap. 
  

Aflossingen ongeborgde leningen    -47                     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten     -684   -248 
         

Mutatie geldmiddelen     1.495   -2.646 
Wijzigingen kortgeldmutaties     4.000   4.000 
Liquide middelen per 1 januari     9.278   7.924 
Liquide middelen per 31 december     14.773   9.278 
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3.4.2 Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit 
toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 
Boek 2 BW toe te passen, behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Tevens is 
deze geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens de door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting. 
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigings-prijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 
vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen 
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.  
 
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden. In de jaarrekening wordt naast juridisch afdwingbare verplichtingen 
tevens rekening gehouden met feitelijke verplichtingen die kunnen worden gekwalificeerd als 
“intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer uitingen 
namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders 
aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige 
nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces 
van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke 
verplichting is sprake indien de formalisering van de definitief ontwerp fase en afgeleid het 
aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden. 
In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties 
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 
 
Stelselwijzigingen 
 
Functionele indeling winst-en-verliesrekening 
Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. 
Hierin is opgenomen dat toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 de winst-
en-verliesrekening conform het functionele model moeten presenteren.  
 
Directe methode kasstroomoverzicht 
Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. 
Hierin is opgenomen dat toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 het 
kasstroomoverzicht moeten opstellen conform de directe methode. 
 
Herwaarderingsreserve 
Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. 
Hierin is opgenomen dat toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 een 
herwaarderingsreserve moeten vormen. De herwaarderingsreserve wordt gevormd voor 
verschil tussen de oorspronkelijke boekwaarde op basis van verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs en de marktwaarde van de onroerende zaken waarop de 
herwaarderingsreserve betrekking heeft. 
 
Bovengenoemd posten hebben geen effect  op resultaat of vermogen. 
 
Latentie afschrijvingspotentieel 
Met ingang van boekjaar 2016 is een latentie ad € 2.476 op het afschrijvingspotentieel 
bepaald. Deze stelselwijziging heeft effect op het vermogen. 
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Presentatiewijzigingen 
Naar aanleiding van de stelselwijzigingen en naar aanleiding van vergelijkbaarheid zijn er 
presentatiewijzigingen doorgevoerd in de balans 2015.  
 
 
Schattingswijzigingen 
Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. 
Hierin is opgenomen dat toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 het 
vastgoed in exploitatie tegen de reële waarde zijnde de marktwaarde in verhuurde staat 
moeten waarderen conform het door de Minister voorgeschreven waarderingshandboek. 
Elan Wonen past de basisversie van het waarderingshandboek toe. Voorheen werd het 
vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen actuele waarde conform RJ 213. Een verdere 
uiteenzetting van de nieuwe grondslag voor de waardering van het vastgoed in exploitatie 
wordt gegeven onder de grondslagen voor materiële vaste activa. De wijziging van de 
grondslag is in de jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ 145 ‘Schattingswijzigingen’ 
volgens de prospectieve methode. Dit betekent dat de impact van de schattingswijziging in 
2016 is verwerkt. De vergelijkende cijfers zijn niet aangepast. 
 
3.4.3 Financiële instrumenten 
Primaire financiële instrumenten 
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de 
behandeling per balanspost van de ‘Grondslagen voor de waardering van activa en passiva’. 
 
Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) 
Elan Wonen maakt gebruik van rentederivaten. Deze worden tegen geamortiseerde kostprijs 
opgenomen. De wijze van verwerking van waardeveranderingen van het afgeleide financiële 
instrument is afhankelijk van of er met het afgeleide financiële instrument hedge accounting 
wordt toegepast. Indien er geen kostprijs hedge accounting wordt toegepast, wordt door Elan 
Wonen een schuld opgenomen voor een eventuele negatieve reële waarde van het derivaat.  
 
Hedge accounting 
Elan Wonen past waar mogelijk kostprijs hedge accounting toe. Op het moment van 
aangaan van een hedge relatie, wordt dit door Elan Wonen gedocumenteerd. Elan Wonen 
stelt middels een test periodiek de effectiviteit van de hedge relatie vast. Dit gebeurt door het 
vergelijken van de kritische kenmerken van het hedge instrument met die van de afgedekte 
positie, of door het vergelijken van de verandering in reële waarde van het hedge-instrument 
en de afgedekte positie indien de kritische kenmerken van het hedge instrument en die van 
de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn.  
 
Bij het toepassen van kostprijshedge-accounting is de eerste waardering en de grondslag 
van verwerking in de balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument afhankelijk 
van de afgedekte post. Dit betekent dat Elan Wonen derivaten tegen kostprijs waardeert 
omdat de afgedekte leningen ook tegen kostprijs in de balans worden verwerkt.  
Het ineffectieve deel van de hedgerelatie wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt 
indien het hedge instrument een negatieve reële waarde heeft. 
 
3.5 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
3.5.1 Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van 
afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het 
geval als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroom genererende eenheid waartoe 
het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. 
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3.5.2 Materiële vaste activa  
DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie waarop een niet-geliberaliseerd huurcontract 
is overeengekomen, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed.  
Het niet-DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een geliberaliseerd huurcontract 
en commercieel vastgoed. 
 
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke 
organisaties, waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en 
dienstverleners. 
 
Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde: het DAEB- en niet-
DAEB-vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de verkrijgings- 
of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. Na eerste verwerking wordt het vastgoed in 
exploitatie gewaardeerd op basis van actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het 
Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de 
marktwaarde. Het Besluit actuele waarde is niet van toepassing. 
 
Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt 
de waardering tegen marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in 
bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek 
modelmatig waarderen marktwaarde’). Bij het toepassen van het ‘Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde’ wordt de basisversie gehanteerd. Voor een verdere toelichting op 
de toepassing van het waarderingshandboek wordt verwezen naar de toelichting op de 
balans. 
Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in 
exploitatie, worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de 
wijziging zich voordoet.  
Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming, hetzij ten laste van de overige 
reserves, een herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve wordt gevormd 
voor het verschil tussen de oorspronkelijke boekwaarde op basis van verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs en de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie waar de reserve 
betrekking op heeft. 
 
Tenzij bij de afzonderlijke balansposten iets anders wordt vermeld gelden voor alle materiële 
vaste activa de volgende algemene uitgangspunten. 
 
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te 
rekenen uitgaven onder aftrek van afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige 
gebruiksduur. Op grond wordt niet afgeschreven.   
Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in 
mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Tevens worden hierbij de rente tijdens de bouw op vreemd vermogen en direct toerekenbare 
interne kosten alsmede transactiekosten geactiveerd. Rente wordt uitsluitend toegerekend 
indien voor te vervaardigen materiële vaste activa noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke 
hoeveelheid tijd nodig is om deze gebruiksklaar te maken, en vangt aan bij start van de 
bouw. De geactiveerde rente wordt berekend tegen de gemiddelde rentevoet over het totale 
vreemde vermogen. Voor onroerende zaken waarvoor specifieke financiering is 
aangetrokken wordt de interestvoet van deze specifieke financiering gehanteerd.  
Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum 
worden verwacht. 
 
Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten 
gaan en  vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele 
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boekwaarde van de opstallen en de gemaakte sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs 
van de grond. 
 
Verwerking van groot onderhoud 
Elan Wonen verwerkt de kosten van groot onderhoud aan haar materiële vaste activa als 
onderdeel van de boekwaarde indien wordt voldaan aan de criteria voor activering.  
 
Verplichtingen tot herstel 
Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) 
wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. 
Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de vervaardigingsprijs van het materieel vast 
actief. 
 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten 
behoeve van toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden 
gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. 
 
Waarderingsgrondslag 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt bij eerste verwerking 
gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde 
van voorbereiding, toezicht en directievoering. Voorts wordt rente tijdens de bouw 
toegerekend vanaf het moment dat daadwerkelijk met ontwikkeling is gestart. De 
geactiveerde rente wordt berekend tegen de gemiddelde rentevoet over het totale vreemde 
vermogen.  
 
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de 
verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven 
vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
 
3.5.3 Financiële vaste activa  
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd 
volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van 
de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt er van uitgegaan dat er invloed van betekenis 
is. 
 
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze 
jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor 
aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de 
betreffende deelneming.  
 
Indien de waarde van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt 
deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Elan Wonen in deze situatie geheel of ten 
dele instaat voor de schulden van de deelneming respectievelijk het stellige voornemen heeft 
de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen wordt een voorziening 
getroffen. 
 
Latente belastingvorderingen 
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de 
waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden 
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die in deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening van de latente 
belastingvorderingen en –verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het 
einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor 
zover deze al bij wet zijn vastgesteld. 
Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare verschillen en beschikbare 
voorwaartse verliescompensatie worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er 
toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden 
gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut. 
Latente belastingen worden verantwoord voor tijdelijke verschillen tenzij Elan Wonen in staat 
is het tijdstip van afloop van het tijdelijk verschil te bepalen en het niet waarschijnlijk is dat 
het tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst zal aflopen. Latente belastingvorderingen 
zijn opgenomen onder de financiële vaste activa, eventuele latente belastingverplichtingen 
zijn opgenomen onder de voorzieningen. 
Belastinglatenties worden gewaardeerd tegen contante waarde. 
 
Overige vorderingen 
De overige vorderingen, die bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheden van de 
onderneming duurzaam te dienen, worden gewaardeerd tegen reële waarde.  
 
3.5.5 Voorraden  
 
Vastgoed bestemd voor verkoop 
Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen (opgeleverd en nog niet 
verkocht) die niet meer in exploitatie zijn en zijn aangewezen voor verkoop. Vastgoed 
bestemd voor verkoop wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs dan wel 
vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde 
wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. 
De verkrijgingsprijs wordt bepaald op basis van de marktwaarde op het moment dat het 
vastgoed uit exploitatie wordt genomen. De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de 
directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen 
worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte 
verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop. 
 
Overige voorraden 
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder 
toepassing van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere 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. 
 
3.5.5 Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs, veelal gelijk aan de nominale waarde. Een voorziening voor 
oninbaarheid gebaseerd op een statische beoordeling per balansdatum wordt in mindering 
gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
 
3.5.6 Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een 
looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen 
onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen 
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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3.5.7 Groepsvermogen 
In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van Elan Wonen en haar 
groepsmaatschappijen. Dit betreft alle maatschappijen waarmee zij een organisatorische en 
economische eenheid vormt. Integraal in de consolidatie worden deelnemingen opgenomen 
waarin overheersende zeggenschap op het beleid kan worden uitgeoefend of waarover zij de 
centrale leiding heeft. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten 
die kunnen worden uitgeoefend op balansdatum. Het aandeel van derden in het 
groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld.  
 
Proportioneel in de consolidatie worden deelnemingen opgenomen in entiteiten voor zover 
op grond van een overeenkomst tot samenwerking de zeggenschap door de participanten 
gezamenlijk wordt uitgeoefend. Looptijd en rechtsvorm zijn hierbij niet van belang. 
Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen zijn voor consolidatiedoeleinden waar 
nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor Elan 
Wonen. Daar waar van de gegevens in totaliteit geen belangrijke invloed uitgaat op de 
geconsolideerde winst-en-verliesrekening is van wijziging van de grondslagen afgezien. 
 
3.5.8 Egalisatierekening 
 
Egalisatierekening rijksbijdragen 
De rechten op exploitatiesubsidies vallend binnen het regime van het Besluit 
Woninggebonden Subsidies worden verantwoord in het jaar van ontstaan. De bijdragen 
worden jaarlijks ten gunste van het resultaat gebracht overeenkomstig de jaarlijkse 
voorgecalculeerde tekorten van de betreffende exploitaties.  
 
Egalisatierekening Woonwagenstandplaatsen 
De egalisatiereserve wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. De egalisatiereserve wordt 
gevormd uit voordelige exploitatieresultaten, zijnde gesaldeerd de uitgaven die ten laste 
komen van de egalisatiereserve en toevoegingen uit oprenting van het saldo van de 
egalisatiereserve. Eventuele tekorten komen in mindering op de reserve. 
 
3.5.9 Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en 
verliezen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van 
middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. De 
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen 
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 
Met verplichtingen van samenwerkingscombinaties in de vorm van een vennootschap onder 
firma wordt als gevolg van de hoofdelijke aansprakelijkheid slechts rekening gehouden 
indien en voor zover de financiële positie van één of meerdere partners daartoe aanleiding 
geeft. 
 
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 
In de jaarrekening worden naast juridische afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke 
verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “ intern geformaliseerd en 
extern gecommuniceerd”. 
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de woningcorporatie zijn gedaan richting 
huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige 
herstructureringen en nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het 
besluitvormingsproces van de woningcorporatie rondom projectontwikkeling en 
herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de 
verplichting heeft plaatsgevonden.  
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Verwachte verliezen las gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen worden 
als bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex 
waartoe de investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de 
boekwaarde van het desbetreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere een 
voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto 
contante waarde van alle investeringsuitgaven minus de aan deze investering toe te rekenen 
marktwaarde. 
 
Voorziening latente belastingverplichtingen 
Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen 
commerciële en fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van 
de som van deze verschillen vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. Op deze 
voorziening worden de in de toekomst te verrekenen belastingbedragen uit hoofde van 
beschikbare voorwaartse verliescompensatie in mindering gebracht, voor zover het 
waarschijnlijk is dat de toekomstige fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening.  
De belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de 
jaarrekening en de fiscale waardering.  
 
Voorziening pensioenen 
Elan Wonen heeft een pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds voor de 
Woningcorporaties. 
Werknemers bouwen jaarlijks een pensioenrecht op over het loon van dat jaar 
(middelloonregeling). 
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn 
ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). Elan 
Wonen betaalt hiervoor premies waarvan de werkgever iets meer en de werknemer iets 
minder dan de helft betaald. 
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad 
van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële 
verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2016 is de dekkingsgraad van 
het pensioenfonds 109,5% en de beleidsdekkingsgraad 104%. De vereiste 
beleidsdekkingsgraad ligt eind 2016 op 125,0%. Het fonds heeft dus een reservetekort. SPW 
zal voor 1 april 2017 een herstelplan bij de toezichthouder indienen waarmee wordt 
aangetoond dat SPW binnen 10 jaar uit reservetekort kan komen. Het pensioenfonds 
verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten 
instellingen om extra stortingen te verrichten. Elan Wonen heeft geen verplichting tot het 
voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij SPW, anders dan het effect 
van hogere toekomstige premies. 
  
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse 
Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis 
premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door Elan Wonen. De 
premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. 
Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een 
terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde 
premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 
Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te betalen premies) jegens de 
pensioenuitvoerder en/of werknemers wordt een voorziening opgenomen. Dit betreft een 
voorziening voor: 

 de verplichting van Elan Wonen tot het verrichten van extra betalingen of 
herstelpremies als gevolg van een lage dekkingsgraad van het pensioenfonds; 

 extra pensioenaanspraken die voortvloeien uit door Elan Wonen toegezegde 
toekomstige salarisverhogingen (bijvoorbeeld voortkomend uit Cao-afspraken) bij een 
eindloonregeling; 

 onvoorwaardelijke nog niet gefinancierde indexaties; 
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 nadelen van individuele waardeoverdrachten die ten laste komen van Elan Wonen. 
 

Daarnaast neemt Elan Wonen een vordering op voor: 

 toegezegde restituties als gevolg van een hoge dekkingsgraad van het 
pensioenfonds; 

 over rente of winstdeling die overeenkomstig de bepalingen in een 
verzekeringscontract beschikbaar komen voor Elan Wonen; 

 voordelen van individuele waardeoverdrachten die ten gunste komen van Elan 
Wonen. 

 
Deze pensioenvoorzieningen worden op basis van de beste schatting gewaardeerd. Hierbij 
is de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. Als disconteringsvoet voor 
de contant making is de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties genomen. 
Indien de periode waarover de uitgaven contant worden gemaakt niet langer is dan een jaar, 
is de verplichting niet tegen de contante waarde opgenomen. Toevoegingen aan en vrijval 
van pensioenvoorzieningen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-
verliesrekening gebracht. 
 
Overige voorzieningen 
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen de voor de afwikkeling van de 
voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven. Deze uitgaven zijn gewaardeerd tegen 
nominale waarde, tenzij hieronder anders is aangegeven. Het betreft de volgende overige 
voorziening: 
 
Loopbaanbudgetten 
De voorziening loopbaanontwikkeling vloeit voort uit de cao woningcorporaties 2010-2011. 
De werknemers hebben naar rato van FTE recht op een budget van € 900 per jaar voor 
loopbaanontwikkeling met een maximum van  € 4.500. Werknemers in dienst op 1 januari 
2010 hebben dit recht met terugwerkende kracht over maximaal 5 jaar gekregen. 
Medewerkers die het maximum van € 4.500 nog niet hebben bereikt ontvangen jaarlijks een 
dotatie van € 900 tot het maximum is bereikt.  
 
DIGH 
De voorziening DIGH is einde 2014 gevormd in verband met de in het verleden door Elan 
Wonen afgegeven garantiestelling voor een woningbouwproject van een jonge corporatie in 
Zuid-Afrika.  
 
3.5.10 Langlopende schulden 
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in 
de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op 
basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst-
en-verliesrekening als interestlast verwerkt. 
De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is opgenomen 
onder de kortlopende schulden. 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
3.5.11 Investeringssubsidies 
Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden in mindering 
gebracht op het geïnvesteerde bedrag. 
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3.6 Grondslagen voor de bepaling van het geconsolideerde resultaat 
 
3.6.1 Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden 
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar 
zijn. 
 
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van 
ongerealiseerde 
waardeveranderingen van op actuele waarde gewaardeerde vaste activa en afgeleide 
financiële instrumenten. 
 
3.6.2 Opbrengstverantwoording algemeen 
Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en 
risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. 
Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te 
verrichten diensten. 
 
3.6.3 Bijzondere posten 
Bijzondere posten zijn baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, maar 
op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter afzonderlijk worden toegelicht, 
teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van de 
corporatie en met name de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met het oog op de 
analyse en de vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel als mogelijk naar aard en omvang 
afzonderlijk en ongesaldeerd toegelicht. 
 
3.6.4 Huuropbrengsten 
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het 
verslagjaar 2016 bedroeg dit maximumpercentage: 
2,1% voor huishoudens met een inkomen onder of gelijk aan € 34.678 
(basishuurverhogingspercentage)  
2,6% voor huishoudens met een inkomen boven € 34.678 maar onder of gelijk aan   
€ 44.360 (basishuurverhogingspercentage 
4,6% voor huishoudens met een inkomen boven € 44.360 
In 2015 bedroeg dit maximumpercentage 2,5% en gold voor huishoudinkomens onder de 
huurtoeslaggrens.  
 
3.6.5 Opbrengsten en lasten servicecontracten 
Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders en bewoners ter dekking van te maken en 
gemaakte servicekosten en de servicekosten die worden doorberekend aan huurders en 
bewoners. Jaarlijks vindt verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke bestedingen. 
 
3.6.6 Overheidsbijdragen 
Onder deze post zijn de volgende elementen opgenomen: 

 vrijval uit de egalisatierekening rijksbijdragen; 

 overige overheidsbijdragen. 

 Voor zover de overige overheidsbijdragen nog niet zijn ontvangen is de bijdrage 
berekend op grond van de regelingen, waarbij rekening is gehouden met 
voorcalculatorische huurverhogingen en lastenstijgingen. 
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3.6.7 Lasten verhuur en beheeractiviteiten 
Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan 
de verhuur- en beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan: 

 lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het 
vastgoed; 

 kosten klanten contact center; 

 verhuurdersheffing. 
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “3.6.22. Toerekening baten en lasten”. 
 
3.6.8 Lasten onderhoudsactiviteiten 
Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de 
onderhoudslasten. Dit betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige 
bedrijfslasten. De systematiek van toerekening is toegelicht onder “3.6.22 Toerekening baten 
en lasten”. 
Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van 
onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke 
werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.  
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op 
balansdatum worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. 
 
3.6.9 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 
Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit 
toegerekend die geen betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of 
onderhoudsactiviteiten. Gedacht kan worden aan: 

 onroerendezaakbelasting; 

 verzekeringskosten. 
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “3.6.22 Toerekening baten en lasten”. 
 
3.6.10 Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 
De post nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling betreft het saldo van de behaalde 
verkoopopbrengst minus de vervaardigingsprijs van projecten voor derden en de 
toegerekende organisatie- en financieringskosten. Mogelijke verliezen op 
nieuwbouwkoopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. 
 
3.6.11 Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille 
De post nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde 
verkoopopbrengst minus de boekwaarde van het bestaand bezit en de toegerekende 
organisatiekosten. Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren 
transportakte).  
 
3.6.12 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is 
ontstaan door gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke 
verplichtingen met betrekking tot investeringen in nieuwbouw en herstructurering.  
 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke 
verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille in het 
verslagjaar. 
 
3.6.13 Opbrengsten en kosten overige activiteiten 
Hieronder worden onder andere de inschrijfgelden van woningzoekenden, de opbrengsten 
van overige dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord. 
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3.6.14 Afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie 
De afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd op 
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire 
methode op basis van de geschatte economische levensduur. Afschrijving van het actief 
vindt plaats tot de restwaarde is bereikt.  
De afschrijvingen worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de 
systematiek toegelicht in “3.6.22 Toerekening baten en lasten”. 
 
3.6.15 Lonen, salarissen en sociale lasten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in 
de winst-en-verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van 
toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben 
plaatsgevonden door de werknemers. De lonen, salarissen en sociale lasten worden aan de 
verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in “3.6.22 
Toerekening baten en lasten”. 
 
3.6.16 Pensioenlasten 
Voor de grondslagen wordt verwezen naar de paragraaf voorziening pensioenen. De 
pensioenlasten worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de 
systematiek toegelicht in “3.6.22 Toerekening baten en lasten”. 
 
3.6.17 Overige organisatiekosten 
Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere bedrijfsactiviteiten toegerekend kunnen worden 
middels de systematiek toegelicht in “3.6.22 Toerekening baten en lasten”. 
 
3.6.18 Leefbaarheid 
Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten 
en wijken bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke 
werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. 
 
3.6.19 Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de 
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de 
ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden 
meegenomen. 
Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van 
vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het 
actief gebruiksklaar of verkoopklaar te maken. De te activeren rente wordt berekend op basis 
van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen en van 
de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn 
toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging. Geactiveerde 
rente wordt in de winst-en-verliesrekening in mindering gebracht op de post rentelasten en 
soortgelijke kosten. 
 
3.6.20 Belastingen 
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de 
winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen 
uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en 
vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt 
rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en 
latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 
Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende 
belastingwetgeving. Eind 2008 is er overeenstemming bereikt tussen Aedes en de 
Belastingdienst betreffende de Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO 2). De VSO 1 is eenzijdig 
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in 2008 door de Belastingdienst opgezegd. Elan Wonen heeft de VSO 1 en VSO 2 getekend. 
Elan Wonen heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie 
ultimo 2016 en het fiscale resultaat 2016 bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de 
uitwerking van VSO 1 en VSO 2 voor woningcorporaties nog ontbreekt, kan de werkelijk te 
betalen of te verrekenen belasting afwijken van de in de jaarrekening opgenomen schatting. 
 
3.6.21 Resultaat deelnemingen 
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het 
zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de woningcorporatie toekomende 
aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de 
bij Elan Wonen geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.  
 
 
3.6.22 Toerekening baten en lasten 
Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik 
gemaakt van een kostenverdeelstaat. Hierbij worden de personeelslasten (lonen en premies) 
verdeeld op basis van de werkelijke activiteiten van de werknemers en de hierbij behorende 
formatie in fte’s voor de toerekening van de overige bedrijfskosten.  
 
3.6.23 Toelichting grondslagen kasstroom 
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode.  
 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende 
effecten.  
 
De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.  
In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele-, investerings- en 
financieringsactiviteiten. 
 
Winstbelastingen, ontvangen interest, betaalde interest en ontvangen dividenden worden 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden worden 
opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.  
 
De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de 
kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft 
plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschappijen 
afgetrokken van de aankoopprijs.  
 
3.7 Toelichting op de geconsolideerde balans 
  
3.7.1 Immateriële vaste activa 
 Computer 

software 
 € 
Stand per 1 januari 2016  
Cumulatieve aanschafwaarde 2.683 
Cumulatieve afschrijvingen                                                         -1.396     
Boekwaarde 1 januari 2016 1.287 
 
Mutaties 
Investeringen  1.141 
Afstoting investeringen Dynamics Wonen -2.166 
Afstoting afschrijvingen Dynamics Wonen  1.446 
Afschrijvingen    -364 
Totaal mutaties       57 
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 Computer 
software 

 € 
Cumulatieve aanschafwaarde   1.658 
Cumulatieve afschrijvingen     -314 
Stand per 31 december 2016   1.344 

 
Eind 2016 is een nieuw automatiseringssysteem in gebruik genomen en is het oude 
automatiseringssysteem afgestoten. De levensduur van het nieuwe automatiseringssysteem 
wordt gesteld op 5 jaar. De reguliere afschrijvingstermijn voor immateriële vaste activa is 
20% (lineair) vanaf boekjaar 2017. 
 
 
3.7.2 Materiele vaste activa  
 

 
Marktwaarde woningen/parkeergelegenheden 
Zowel het DAEB- als het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de 
marktwaarde in verhuurde staat die is bepaald op basis van het ‘Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde’ die als bijlage is opgenomen bij de Regeling toegelaten instellingen 
volkshuisvesting (RTIV). Hierbij wordt op basis van de toekomstige kasstromen de 
marktwaarde middels de Discounted Cash Flow (DCF) Methode bepaald. 
Bij het bepalen van de marktwaarde is de basisversie van het waarderingshandboek 
gehanteerd. De variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek 
gehanteerd. Voor bepaling van de marktwaarde (basisversie) is derhalve geen externe 
taxateur ingezet. De marktwaarde (basisversie) en de daaraan gerelateerde 
herwaarderingsreserve zijn op portefeuilleniveau modelmatig bepaald. De toepassing van de 

 DAEB- 
vastgoed in 

exploitatie 

 Niet-DAEB- 
vastgoed in  

exploitatie 

  
 

Totaal 

 €   €   €  

1 januari 2016      

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 424.108  71.482  495.590 

Cumulatieve herwaarderingen 326.814  45.020  371.834 

Cumulatieve waardeveranderingen  -2.024  -242  -2.266 

Overboekingen naar niet-DAEB-/DAEB-vastgoed in 
exploitatie 

-429  429   

Boekwaarde per 1 januari 2016 748.469  116.689  865.158 

      

Mutaties      

Investeringen – oplevering nieuwbouw 0  6.060  6.060 

Investeringen – uitgaven na eerste verwerking 5.049  838              5.887 

Buitengebruikstellingen en afstotingen -1.355  -3.142             -4.497 

Subsidies -50    -50 

Overboekingen naar niet-DAEB-/DAEB-vastgoed in 
exploitatie  

 
-7.527 

  
7.527 

  
 

Aanpassing marktwaarde 84.721  -4.153  80.568 

Totaal mutaties 2016 80.838  7.130  87.968 

      

31 december 2016      

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 420.225  82.765  502.990 

Cumulatieve herwaarderingen 411.106  41.296  452.402 

Cumulatieve waardeveranderingen  -2.024  -242  -2.266 

Boekwaarde per 31 december 2016 829.307  123.819  953.126 
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basisversie van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ geldt een 
betrouwbaarheid van 90% en een (on)nauwkeurigheid/bandbreedte van circa 10%. 
De marktwaarde in de jaarrekening 2015 is gewaardeerd op basis van het IPD/Ortec 
Finance rekenmodel vastgoedtaxaties van de Investment Property Databank (IPD). 
Indien de marktwaarde conform bovengenoemde waarderingshandboek zou zijn bepaald 
dan zou de marktwaarde voor de woningen € 10.789 lager zijn geweest (1,31%). 
 
Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit 
vergelijkbare verhuureenheden wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als 
één geheel aan een derde partij in verhuurde staat verkocht kan worden. Er bestaat geen 
minimum of maximum voor het aantal verhuureenheden in een waarderingscomplex. Het 
kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit zowel DAEB- als niet-DAEB-
vastgoed. Elan Wonen heeft op basis van bovenstaande criteria in totaal 186 
waarderingscomplexen geïdentificeerd. De waarderingscomplexen ten behoeve van de 
berekening van de marktwaarde zijn door middel van de volgende indeling bepaald: 
 

Locatie  Type Bouwjaar 

Haarlem  Eengezinswoning 1787 – 2015 

 Meergezinswoning 1787 – 2016 

 Maatschappelijk onroerend goed 2008 – 2010 

 Parkeerplaats 1901 – 2016 

 Zorgvastgoed (intramuraal) 1984 – 2008 

 
 

 

Heemstede  Eengezinswoning 1921– 1985 

 Meergezinswoning 1950 – 2012 

 Parkeerplaats  1921 – 2012 

   

Velsen  Meergezinswoningen             2008 

 Parkeerplaats             2008 

 
Elan Wonen heeft per 31 december 2016, verdeeld naar categorie, de volgende aantallen 
onroerende zaken (gewaardeerd volgens de basisversie van het waarderingshandboek): 
 
Categorie onroerende zaken Aantal onroerende zaken per 31 december 2016 

Woongelegenheden 7.057 

Maatschappelijk onroerend goed 2 

Parkeergelegenheden 986 

Intramuraal vastgoed  3 

 
Relevante veronderstellingen 
 
Disconteringsvoet 
De volgende spreiding van de disconteringsvoet is gebruikt voor de verschillende 
categorieën onroerende zaken: 
 
Categorie onroerende zaken Spreiding disconteringsvoet 

Woongelegenheden 5,7% - 6,5% 

Maatschappelijk onroerend goed 6,2% 

Parkeergelegenheden 6,3% - 6,4% 

Intramuraal vastgoed 8,1% - 8,8% 

 
Methoden 
De marktwaarde is verhuurde staat is bepaald op basis van de DCF-methode en is per 
categorie vastgoed als volgt: 
 
Categorie onroerende zaken Methoden 
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Woongelegenheden De hoogste waarde van de twee scenario’s 
(doorexploiteerscenario of uitpondscenario) 
leidt tot de marktwaarde van het 
waarderingscomplex 

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend 
goed 

Doorexploiteerscenario 

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

Intramuraal vastgoed Doorexploiteerscenario 

 
 
Relevante veronderstellingen 
Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is voor Elan Wonen rekening 
gehouden met de volgende (spreiding) van relevante veronderstellingen: 
 
 Woongelegenheden Maatschappelijk 

onroerend goed 
Parkeer-
gelegenheden 

Intramuraal 
vastgoed 

Mutatiekans 2% - 50%  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  

Mogelijkheid tot 
verkoop 

100%  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Achterstalllig 
onderhoud 2 
complexen 

€ 3.030 N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

 
Marktwaarde BOG/MOG  
De waardering van de marktwaarde is niet gebaseerd op de basisversie van het 
waarderingshandboek maar wordt bepaald door een onafhankelijke en ter zake deskundig 
taxateur. Bij het bepalen van de marktwaarde is de full-versie van het waarderingshandboek 
gehanteerd.  
Jaarlijks wordt 1/3 deel van de onroerende zaken in exploitatie getaxeerd door een 
onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands 
Register Vastgoed Taxateurs. Dit betekent dat elk derde deel van de onroerende zaken in 
exploitatie minimaal eens per drie jaar opnieuw wordt getaxeerd. Het 1/3 deel wordt zo 
samengesteld dat dit een representatief deel van het totale bezit is. In het jaar dat niet 
getaxeerd wordt, wordt een taxatie-update/aannemelijkheidsverklaring verstrekt door de 
taxateur. Het taxatierapport en het taxatiedossier waarin de waardering en de daarbij 
gehanteerde aanpassingen ten opzichte van de basisvariant zijn onderbouwd en vastgelegd 
zijn in het bezit van Elan Wonen en op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit 
woningcorporaties. 
 
Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit 
vergelijkbare verhuureenheden wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als 
één geheel aan een derde partij in verhuurde staat verkocht kan worden. Er bestaat geen 
minimum of maximum voor het aantal verhuureenheden in een waarderingscomplex. Het 
kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit zowel DAEB- als niet-DAEB-
vastgoed. Elan Wonen heeft op basis van bovenstaande criteria in totaal 113 
waarderingscomplexen geïdentificeerd. De waarderingscomplexen ten behoeve van de 
berekening van de marktwaarde zijn door middel van de volgende indeling bepaald: 
 

Locatie  Type Bouwjaar 

Haarlem  Bedrijfsonroerend goed 1911 – 2014 

 Maatschappelijk onroerend goed 2005 – 2010 

 
  

Heemstede   Bedrijfsonroerend goed 1921 –2009 
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Velsen  Bedrijfsonroerend goed           2009 

   

 
Elan Wonen heeft per 31 december 2016, verdeeld naar categorie, de volgende aantallen 
onroerende zaken (gewaardeerd volgens de full-versie van het waarderingshandboek): 
 
Categorie onroerende zaken Aantal onroerende zaken per 31 december 2016 

Bedrijfs- en maatschappelijk onroerend goed  246 

 
Relevante veronderstellingen: 
 
Disconteringsvoet 
De volgende spreiding van de disconteringsvoet is gebruikt voor de verschillende 
categorieën onroerende zaken: 
 
Categorie onroerende zaken Spreiding disconteringsvoet 

Bedrijfs- en maatschappelijk onroerend goed 7,9% - 11,2% 

 
De marktwaarde is verhuurde staat is bepaald op basis van de DCF-methode en is per 
categorie vastgoed als volgt: 
 
Categorie onroerende zaken Methoden 

Bedrijfs- en maatschappelijk onroerend goed Doorexploiteerscenario 

 
Bij het bepalen van de marktwaarde is de full-versie van het waarderingshandboek 
gehanteerd. De variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek 
gehanteerd met uitzondering van de volgende vrijheidsgraden: 
 
Schematische vrijheid  

Markthuur(stijging) Jaar  1 > 0-0,6%; jaar 2 > 0 – 1,0%; jaar 3 > 0 -1,5%; jaar 4 e.v.  
0 – 2,0%  

Exit yield 7,8% - 21,3%  

Disconteringsvoet (excl. 
Risicovrije voet)  

7,4% - 10,8%  

Onderhoud € 5,46 - € 7,20 per m2 bruto-vloeroppervlakte  

Technische 
splitsingskosten 

Vrijheidsgraad niet toegepast  

Mutatie- en verkoopkans Vrijheidsgraad niet toegepast 

Bijzondere uitgangspunten Vrijheidsgraad niet toegepast 

Erfpacht  Vrijheidsgraad niet toegepast 

 
Het onroerend goed is wat betreft vreemd vermogen nagenoeg in zijn geheel gefinancierd 
met  kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie waarvoor jegens Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw een obligoverplichting geldt, die is opgenomen onder de ‘Niet in de 
balans opgenomen rechten en verplichtingen’. Als gevolg hiervan is het onroerend goed dat 
met deze leningen is gefinancierd niet hypothecair bezwaard. 
 
De woningen in exploitatie zijn in eenheden verzekerd tegen het risico  van brand-,  storm- 
en vliegtuigschade. Het overige vastgoed is per complex voor de herbouwwaarde verzekerd 
tegen deze risico’s. De totale verzekerde waarde van het overige vastgoed is € 33.597 
(2015:  € 33.834).  
 
In de post DAEB-vastgoed in exploitatie zijn 6.605 (2015: 7191) verhuureenheden 
opgenomen en in de post niet-DAEB zijn 1.745 (2015: 1.098) verhuureenheden opgenomen. 
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De geschatte waarde gebaseerd op de meest recente WOZ-beschikkingen van deze 
verhuureenheden bedraagt € 1.194.265 (2015 € 1.185.510).  
 
 
 
Bedrijfswaarde   
Omdat de doelstelling is te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in 
kunnen voorzien, zal van de onroerende zaken in exploitatie slechts een beperkt deel 
vervreemd worden. Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde 
marktwaarde in de toekomst zal worden gerealiseerd. Derhalve wordt hieronder de 
bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie, zoals deze jaarlijks aan het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) toegelicht.  
Deze bedrijfswaarde sluit aan op het beleid en beoogt inzicht te geven in de 
verdiencapaciteit van haar vastgoed uitgaande van dit beleid.  
De bedrijfswaarde van het DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2016 
€ 327.580 (31 december 2015 € 305.659). De bedrijfswaarde van het niet-DAEB-vastgoed in 
exploitatie bedraagt per 31 december 2016 € 101.745 (31 december 2015 € 108.010). 
De mutatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verhuurderheffing. De percentages 
ingerekend in de bedrijfswaarde 2016 zijn lager dan in de bedrijfswaarde van 2015. Dat 
verklaart grotendeels het positieve effect. 
 
De uitgangspunten voor de bedrijfswaardeberekening van het vastgoed in exploitatie zijn: 
 
 2016  2015 

Jaarlijkse huurverhogingen 1 – 4,6%  2,5%- 5% 
Mutatiegraad Productniveau  Productniveau  
Jaarlijkse huurderving 0,8%  0,8% 
Norm klachten- en mutatieonderhoudskosten per vhe Begroting  Begroting 
Norm kosten planmatig onderhoud per vhe Begroting   Begroting  
Jaarlijkse stijging onderhoudskosten  1,4%  1,2% 
Norm exploitatielasten per vhe Begroting  Begroting 
Jaarlijkse stijging exploitatielasten 0,8%  0,9% 
Minimale levensduur 15 jaar  15 jaar 
Maximale levensduur 50 jaar  50 jaar 
Restwaarde grond                 € 12                  € 12 
Disconteringsvoet 5%  5% 
Moment van discontering medio-

numerando 
 medio-

numerando 
 

Tabel huuropbrengsten 
 

Periode 
Huur- 

stijging in % 
Prijsinflatie in 

% 
Stijging 

loonkosten in % 
Stijging kosten 

onderhoud 
Stijging overige 
var. Lasten in % 

2017 0,6% 0,6% 1,6% 1,6% 1,6% 

2018 1,1% 1,1% 1,9% 1,9% 1,9% 

2019 1,5% 1,5% 2,2% 2,2% 2,2% 

2020 2,0% 2,0% 2,5% 2,5% 2,5% 

2021 2,0% 2,0% 2,5% 2,5% 2,5% 

2022-20xx 2,0% 2,0% 2,5% 2,5% 2,5% 

 
De inkomensafhankelijke huurverhoging bedraagt 4% boven inflatie voor de hoge inkomens 
(2015: 4% boven inflatie) en heeft betrekking op de groep huurders met een inkomen hoger 
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dan € 44.360,- (2015: € 43.786). De overige huurders kregen een verhoging van inflatie plus 
0,4% (2015: 1,5% boven inflatie). 
 
Tabel verkoopopbrengsten  
De in de bedrijfswaarde opgenomen 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, onder aftrek van 
verkoopkosten die niet door de koper worden gedragen.  
Ter bepaling van dit bedrag worden taxaties uitgevoerd door onafhankelijke externe 
deskundigen of worden vergelijkbare onroerende zaken als referentie gehanteerd. De 
verkopen worden voor een periode van vijf jaar in de waardering betrokken.  
 

Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 

Aantal verkopen 220 39 30 16 44 

Opbrengstwaarde € 25.724 € 8.438 € 5.817 € 4.647 € 10.145 

 
 
Exploitatielasten 
De exploitatielasten per verhuureenheid zijn ontleend aan de begroting. De exploitatielasten 
bestaan uit de volgende elementen: 

 Directe exploitatielasten, onder andere belastingen, verzekeringspremies etc. 

 Indirecte exploitatielasten die betrekking hebben op het DAEB vastgoed (geen kosten 
van projectontwikkelingsactiviteiten). Deze kosten bestaan onder andere uit 
administratieve lasten, beleid en automatisering. Elan Wonen heeft de totale indirecte 
exploitatie toegerekend op de verdeelsleutel van het aantal fte’s dat betrekking heeft 
op DAEB vastgoed. 

 Leefbaarheidsuitgaven (toelichten: de definitie van de leefbaarheid en de wijze van 
toerekenen van de kosten aan de complexen). 

 Heffingen van overheidswege die gekoppeld zijn aan het DAEB vastgoed in 
exploitatie, die conform het wettelijk kader zijn geformaliseerd.  

 Saneringsheffing. 

 Bijdrageheffing Autoriteit Woningcorporaties.  
 
Levensduur 
Er wordt voor sociale huurwoningen uitgegaan van een weerlegbaar vermoeden dat de 
resterende economische levensduur maximaal 50 jaar en minimaal 15 jaar bedraagt.  
De restantlevensduur wordt echter primair bepaald met inachtneming van de reguliere 
richtlijnbepalingen inhoudende dat een bijstelling van de gebruiksduur periodiek wordt 
vastgesteld. Indien de administratieve minimale restantlevensduur korter is/wordt dan 15 
jaar, is bijzondere aandacht nodig voor een hernieuwde inschatting van de 
restantlevensduur.  
Het strategisch voorraadbeheer van de corporatie is in principe leidend. Voor 
maatschappelijk vastgoed kan uitgegaan worden van een kortere maximale resterende 
economische levensduur (bv. 30 of 40 jaar) afhankelijk van de inschatting van economische 
risico’s.  
 
Restwaarde 
De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfswaarde vindt, voor 
zover er nog geen herbestemming van de grond heeft plaatsgevonden, plaats op basis van 
de huidige vergelijkbare kavel of vierkantemeterprijs voor een sociale huurwoning. Deze 
kavelprijs wordt geïndexeerd naar het einde van de levensduur en verminderd met 
verwachte sloopkosten en kosten van uitplaatsing. Indien feitelijk dan wel in rechte 
afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan die consequenties hebben voor de bestemming 
van de grond, dan wordt met deze gewijzigde bestemming in de waardering rekening 
gehouden. 
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Indeling in kasstroomgenererende eenheden 
De kasstroomgenererende eenheden zijn bepaald in overeenstemming met het strategisch 
voorraadbeleid van Elan Wonen. De indeling van het strategische voorraadbeleid is 
gebaseerd op de indeling van productmarktcombinaties, geografische ligging, woningtype en 
levensduurinschatting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastgoed in ontwikkeling 

 
DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie 
In het boekjaar werd ter zake vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie een 
bedrag van € 871 (2015: € 594) aan bouwrente geactiveerd. Het saldo ultimo 2016 bedraagt 
€ 4.524 (2015: € 15.752). 
 
Materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie 
Een overzicht van materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie is hierna opgenomen: 
 

1 januari 2016      

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs     15.752 

Cumulatieve herwaarderingen     -4.120 

Boekwaarde per 1 januari 2016     11.632 

      

Mutaties:      

Investeringen     10.935 

Desinvesteringen     -1.036 

Overboekingen     -20.139 

Overige waardeverminderingen en terugnemingen      3.132 

Totaal mutaties 2016     -7.108 

      

31 december 2016      

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs     5.512 

Cumulatieve waardeverminderingen      -988 

Boekwaarde per 31 december 2016     4.524 

  Onroerende en 
roerende zaken 
ten dienste van 

de exploitatie 

  €  

1 januari 2016   

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs  5.183 

Cumulatieve  afschrijvingen  -3.825 

Boekwaarde 1 januari 2016  1.358 
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Voor de post onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden de 
volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd: 

 Inrichting kantoor 5/ 10 jaar 

 Inventaris  3/ 5/ 10 jaar 

 Automatisering 3/ 5 jaar 

 Vervoermiddelen 3/ 5 jaar 

 Installaties  15 jaar 
De afschrijvingsmethode is lineair. De vervoermiddelen bestaan uit personenauto’s en 
bedrijfswagens. Bij de bepaling van de afschrijvingen wordt rekening gehouden met een 
restwaarde.  
 
Verzekeringen 
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn als volgt verzekerd:  

 Inrichting kantoor uitgebreide opstalverzekering 

 Inventaris  uitgebreide inboedelverzekering 

 Automatisering elektronicaverzekering 

 Vervoermiddelen WA-casco 

 Installaties  uitgebreide opstal 
De totale verzekerde waarde is € 2.476. 
 
3.7.3 Financiële vaste activa  
 
Latente belastingvorderingen  
Het saldo betreft latente belastingvorderingen die zijn ontstaan uit hoofde van verschillen 
tussen de fiscale resultaatbepaling en de waarde in deze jaarrekening. De latentie heeft 
tevens betrekking op verliescompensatie. De op contante waarde gewaardeerde latenties 
zijn berekend tegen 2,93%, dit is 75% (1-25% belastingtarief) x 3,9% gemiddelde rentevoet 
leningenportefeuille boekjaar 2016. 
Het verloop van de post latente belastingvordering  met betrekking tot disagio leningen, 
derivaten, afschrijvingspotentieel (exclusief verliescompensatie) is als volgt: 
 
 2016  2015 

 €  € 
Boekwaarde per 1 januari vorig boekjaar 2.662  259 
Stelselwijziging 0  2.476 

Boekwaarde 1 januari 2.662  2.735 
Mutatie -42  -73 

Boekwaarde per 31 december  2.620  2.662 

 
Het verloop van de post latente belastingvordering verliescompensatie is als volgt: 
 
 2016  2015 

 €  € 

Mutaties   

Investeringen  239 

Desinvesteringen  -43 

Afschrijvingen  -313 

Totaal mutaties  -117 

   

31 december 2016   

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs   5.379 

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen  -4.138 

  1.241 
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Boekwaarde per 1 januari 13.399  8.899 
Mutaties -1.792  4.500 

Boekwaarde per 31 december 11.607  13.399 

    

Totaal latente belastingvordering 14.227  16.061 

 
Naar verwachting zal de latentie niet tot afwikkeling komen binnen een afzienbare termijn. 
De nominale waarde van de belastinglatenties bedraagt € 15.286 (2015: € 17.749). Het 
kortlopend deel bedraagt € 2.439. 
 
3.7.4 Voorraden 
Vastgoed bestemd voor verkoop 
 2016  2015 

 €  € 

Vervaardigingsprijs 10.539  0 

Boekwaarde per 31 december 10.539  0 

 
Betreft onderdeel van een nieuwbouw project, waarvan feitelijke verkoop en levering in 2017 
heeft plaatsgevonden.   
 
Overige voorraden 
 2016  2015 

 €  € 
Vervaardigingsprijs 70  70 

Boekwaarde per 31 december 70  70 

 
3.7.5 Vorderingen 

 2016 2015 

     €     € 

Huurdebiteuren 116 215 

Gemeenten 0 1 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.851 558 

Overige vorderingen 617 882 

Overlopende activa 200 176 

 3.784 1.833 

 
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de 
vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat 
waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. 
 
Huurdebiteuren 
 2016  2015 

 €  € 
Huurdebiteuren 555  587 
Af: voorziening wegens oninbaarheid -439  -371 

Boekwaarde per 31 december 116  215 

 
De huurachterstand huurdebiteuren eind 2016 is 1,12% van de netto jaarhuur (2015: 1,21%). 
Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt: 
 
 2016  2015 

 €  € 
Boekwaarde per 1 januari -371  -297 
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Dotatie ten laste van de exploitatie -115  -137 
Afgeboekte oninbare posten 47  63 

Boekwaarde per 31 december -439  -371 

 
 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 
 2016  2015 

 €  € 
Omzetbelasting  2.851  558 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen per 31 december 2.851  558 

 
Overige vorderingen en overlopende activa 
 2016  2015 

 €  € 
Overige vorderingen 617  882 
Vooruitbetaalde posten 0  71 
Overige overlopende activa 200  105 

 817  1.058 

 
3.7.6 Liquide middelen  
 2016  2015 

 €  € 
Kas 2  3 
Bank 14.771  9.275 

Totaal liquide middelen per 31 december 14.773  9.278 

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking. 
 
3.7.7 Groepsvermogen 
Het aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen bestaat uit gerealiseerd- en niet-
gerealiseerd groepsvermogen.  
 
Het verloop van de overige reserves is als volgt: 
 2016  2015 

 €  € 
Boekwaarde per 1 januari 280.291  528.583 
Effect stelselwijziging herwaarderingsreserve 0  -275.080 
Effect stelselwijziging latentie belastingen 0  2.476 

Nieuwe boekwaarde 280.291  255.979 
Realisatie uit hoofde van verkoop  3.121  3.334 
Operationeel resultaat 5.130  20.978 

Boekwaarde per 31 december 288.542  280.291 

 

Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt: 
 
 2016  2015 

 €  € 
Boekwaarde per 1 januari 316.452  275.080 
Toename uit hoofde van stijging van de marktwaarde  80.516  44.706 
Realisatie uit hoofde van verkoop  -3.121  -3.334 
Overige mutaties   69  0 

Boekwaarde per 31 december 393.916  316.452 

 
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten van Elan Wonen dient het hele vermogen binnen 
de kaders van de volkshuisvesting besteed te worden. Het bestuur stelt aan de raad van 
commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2016 ten bedrage van € 85.715 geheel 
ten gunste van de overige reserves te brengen. Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt. 
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3.7.8 Egalisatierekening 
 2016  2015 

 €  € 
Boekwaarde per 1 januari  363   367 
Toevoeging rente  23  23 
Vrijval ten gunste van de exploitatie -27   -27 

Boekwaarde per 31 december 359  363 

 
3.7.9 Voorzieningen 
 
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 
 
 2016  2015 

 €  € 
Boekwaarde per 1 januari volgens jaarrekening vorig boekjaar 0  0 
Dotaties 9.027  0 

Boekwaarde per 31 december  9.027  0 

 
Dotaties bestaan voornamelijk uit voorziening onrendabele top van twee (opnieuw) in 2016 
opgestarte projecten: Slachthuisbuurt blok Va/b 7.888 en Slottuin 1.139. Deze voorziening 
voor onrendabele investeringen en herstructureringen is overwegend langlopend van aard 
en wordt na een jaar gerealiseerd. 
 
 
Voorziening latente belastingverplichtingen  
Het verloop van de voorziening m.b.t. de verkoopvijver is als volgt: 
 
 2016  2015 

 €  € 
Boekwaarde per 1 januari 2.021  1.661 
Mutaties 1.678  360 

Boekwaarde per 31 december 3.699  2.021 

    
De latentie is in boekjaar 2015 bepaald over 5 jaar en met ingang van 2016 over 10 jaar. 
Het verloop van de voorziening m.b.t. derivaten is als volgt: 
 
 2016  2015 

 €  € 
Boekwaarde per 1 januari 0  0 
Mutaties 18  0 

Boekwaarde per 31 december 18  0 

    

Totaal voorziening belastingverplichtingen 3.717  2.021 

 
Naar verwachting zal de latentie niet tot afwikkeling komen binnen een afzienbare termijn. 
De nominale waarde bedraagt € 4.258 (2015: € 2.174). Het kortlopend deel bedraagt € 561. 
 
Voorziening reorganisatiekosten 
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 2016  2015 

 €  € 
Boekwaarde per 1 januari  150  0 
Dotaties 0  150 
Onttrekkingen -150  0 

Boekwaarde per 31 december  0  150 

 
Overige voorzieningen 
 2016  2015 

 €  € 
Boekwaarde per 1 januari  565  569 
Dotaties 38  38 
Uitgaven -29  -17 
Vrijval -14  -25 

Boekwaarde per 31 december  560  565 

 
De overige voorzieningen hebben betrekking op het loopbaanbudget (€ 152.000) van de 
werknemers en een garantiestelling aan buitenlandse activiteiten DIGH (€ 408.000). Naar 
verwachting wordt voorziening DIGH binnen één jaar afgewikkeld. Voorziening 
loopbaanbudget loopt naar verwachting binnen 5 jaar af. 
 
3.7.10 Langlopende schulden  
 
Schulden/leningen kredietinstellingen en overheid  
 
 2016  2015 

 €  € 
Boekwaarde per 1 januari 262.481  263.273 
Bij: nieuwe leningen 46.500  19.500 
Af: aflossingen -44.823  -20.292 

Boekwaarde per 31 december  264.158  262.481 

Marktwaarde leningen per 31 december 336.719  336.074 

 
Borging door WSW: per ultimo 2016 is er in totaal voor een schuldrestant ad € 294.956 
(2015: € 297.661) borging verstrekt door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.  
 
WSW-obligoverplichting: per 31 december 2016 heeft Elan Wonen een obligoverplichting 
jegens WSW ten bedrage van € 11.187 (31.12.2015: € 11.460) uit hoofde van door WSW 
verstrekte borgstelling. 
 
Rente- en kasstroomrisico 
Rentepercentages  € Renteherzieningsperiode   € Resterende looptijd   € 

Roll over  132.500 van 1 tot 6 maanden   12.500  < 1 jaar (kortlopend)  17.802 

0% - 1% n.v.t. van 6 maanden tot 1 jaar  27.500  van 1 tot 5 jaar  22.166 

1% - 2% 37.872 van 1 tot 5 jaar   67.500 van 5 tot 10 jaar  64.931 

2% - 3% 24.307 van 5 tot 10 jaar   27.500 van 10 tot 15 jaar  75.785 

3% - 4% 57.454 > 10 jaar  n.v.t.  van 15 tot 20 jaar  41.487 

4% - 5% 39.111   > 20 jaar  73.789 

5% - 6% 4.716       

> 6% n.v.t.     135.000   295.960 

 
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar ter hoogte van 
€ 17.802 zijn niet begrepen in de hierboven genoemde bedragen, maar opgenomen onder 
de kortlopende schulden. 
 
Overige schulden 
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 2016  2015 

 €  € 
Boekwaarde per 1 januari 173  197 
Bij: toevoegingen 28  37 
Af: aflossingen 0  -62 

Boekwaarde per 31 december 201  173 

 
De overige schulden betreffen waarborgsommen. Deze worden uit hoofde van 
huurovereenkomsten van huurders van bedrijfsonroerend goed ontvangen en dienen als 
eerste zekerheid voor de voldoening van eventueel verschuldigde achterstallige huur en 
mutatiekosten. De waarborgsommen worden bij beëindiging van de huurovereenkomst 
verrekend. 
 
3.7.11 Kortlopende schulden en overlopende passiva 
 2016  2015 

 €  € 
Schulden aan kredietinstellingen en overheid  31.802  30.287 
Schulden aan leveranciers 1.126  1.279 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.784  565 
Schulden ter zake van pensioenen 55  74 
Overige schulden 493  665 
Overlopende passiva 7.889  11.372 

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 43.149  44.243 

 
Schulden aan kredietinstellingen en overheid 
 2016  2015 

 €  € 
Kortlopend deel van de langlopende schulden 17.802  20.287 
Overige schulden aan kredietinstellingen 14.000  10.000 

Totaal schulden aan kredietinstellingen 31.802  30.287 

 
Elan Wonen heeft bij de BNG Bank een kredietfaciliteit ter grootte van € 4.000.000 (2015: 
€ 4.000.000). Op 31 december 2016 en 31 december 2015 is geen gebruik van deze faciliteit 
gemaakt. 
 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 
 2016  2015 

 €  € 
Loonheffing en premies sociale verzekeringen 192  236 
Omzetbelasting 1.592  329 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 1.784  565 

 
 
Overige schulden 
 2016  2015 

 €  € 
Leveringen & diensten 0  214 
Reservering vakantie uren 151  156 
Co-makers 180  31 
Overige schulden 162  204 

Totaal overige schulden 493  605 

Overlopende passiva 
 2016  2015 

 €  € 
    
Vooruit ontvangen huren 202  3.490 
Reservering kosten afgesloten projecten 810  810 
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Transitorische rente 5.844  5.968 
Leveringen en Diensten 1.033  1.104 

Totaal overlopende passiva 7.889  11.372 

 
Financiële instrumenten  
Elan Wonen maakt gebruik van derivaten om het rente- en kasstroomrisico af te dekken.  
In het financieel reglement van Elan Wonen staan de kaders benoemd omtrent het 
beheersen van risico's. De financiële instrumenten voldoen aan de kaders genoemd in het 
financieel reglement. In het reglement is het gebruik van afschermende instrumenten 
toegestaan ter beheersing van het renterisico op zekere kasstromen en de instrumenten zijn 
defensief van aard. De volgende eisen worden gesteld ten aanzien van het gebruik van 
derivaten: 

 De leden van de treasurycommissie dienen voldoende kennis van zaken te hebben. 

 Derivaten mogen slechts gebruikt worden om bepaalde risico’s, zoals beleggings-, 
rente- en financieringsrisico’s af te dekken. 

 Derivaten moeten voldoen aan de richtlijnen van het WSW. 

 Slechts een beperkt aantal soorten derivaten is toegestaan: dit zijn forward fixeren, 
CAP/Floor/Collar, Interest Rate Swap (IRS), Swaption. 

 Voor het gebruik van derivaten dient te allen tijde en direct (voordat het contract 
aangegaan wordt) goedkeuring te worden gevraagd aan het bestuur inclusief een 
motivatie, waarom een derivaat wordt gebruikt. 

 
Voor de verwerking, waardering en resultaatbepaling, past Elan Wonen met betrekking tot 
deze derivaten (hedge-instrumenten) kostprijshedge-accounting toe op basis van individuele 
leningen. Kostprijshedge-accounting wordt toegepast op basis van de aansluiting van de 
kritische kenmerken van de instrumenten met de financieringen. Deze kenmerken zijn terug 
te vinden in de originele contracten.  
 
Hedge-instrumenten  
Elan Wonen maakt gebruik van 11 rentederivaten om toekomstige kasstromen gerelateerd 
aan rentebetalingen van huidige leningen af te dekken.  
Interest Rate Swap (IRS) is een payer Interest Rate Swap, waarbij Elan Wonen een vaste 
rente betaalt en 3-maands euribor ontvangt van de tegenpartij.  
De totale hoofdsom van de Interest Rate Swaps bedragen € 115 miljoen (nominale waarde).  
De totale marktwaarde bedraagt per 31.12.2016 € 63.192 negatief (31.12.2015: € 59.438 
negatief). 
 
De derivatencontracten met de BNG Bank kennen geen verplichting tot het stellen van 
zekerheid voor de negatieve marktwaarde van de swapportefeuille. Ook zijn er geen break 
clausules overeengekomen. Elan Wonen loopt derhalve geen liquiditeitsrisico uit hoofde van 
haar derivatenportefeuille. 
 
Accounting  
Het hedging-instrument en de hedged items onderliggend aan de af te dekken 
rentebetalingen worden tegen kostprijs op de balans opgenomen en gewaardeerd. Hedge-
ineffectiviteit wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.  
 
Reële waarde van financiële instrumenten 
De reële waarde 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 onafhankelijk van elkaar zijn. Indien niet direct een betrouwbare reële waarde is 
aan te wijzen, wordt de reële waarde benaderd door deze af te leiden uit de reële waarde 
van bestanddelen of van een soortgelijk financieel instrument, of met behulp van 
waarderingsmodellen en waarderingstechnieken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van recente 
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gelijksoortige ‘at arm’s length’-transacties, en van netto contante waarde methodes waarbij 
rekening wordt gehouden met specifieke omstandigheden. 
 
Voor de verwerking van de renteswap past de groep kostprijshedge-accounting toe. De 
kostprijs van de renteswap is nihil.  
 
De afgesloten derivaten zijn ultimo 2016 als volgt verdeeld in boekwaarde, nominale waarde 
en marktwaarde: 
 
 Boekwaarde  Nominaal  Marktwaarde 

 
 

€  €  € 

Interest rate swaps 0  115.000  -63.192 

Totaal 0  115.000  -63.192 

 
De resterende looptijden van de derivaten zijn als volgt (nominale waarden): 
 
  

Tot 1 jaar 
  

Tussen 1 
en 5 jaar 

  
Tussen 5 
en 10 jaar 

 Tussen 
10 en 20 
jaar 

 

 
 

€  €  €  €  

Interest rate swaps   10.000    10.000   30.000   65.000  

 
Onderstaand een ‘hedge-tabel’. Hierin is zichtbaar dat de ‘belangrijkste kenmerken’ 
(rentedata, bedrag, looptijd, Euribor-type) in alle gevallen overeenkomen. Doordat deze 
kenmerken matchen zal de waardeontwikkeling gelijk-op lopen (tegengestelde of identieke 
waardeontwikkeling). 
 

 
Risico’s 



Pagina 76 
 

De belangrijkste financiële risico’s waaraan Elan Wonen onderhevig is, zijn het renterisico, 
het kredietrisico en het liquiditeitsrisico. Elan Wonen voert alleen transacties in euro’s (€) uit 
en loopt geen valutarisico.  
 
Het financiële beleid van Elan Wonen is erop gericht om op de korte termijn de effecten van 
koers- en renteschommelingen op het resultaat te beperken en om op lange termijn de 
marktwisselkoersen en marktrentes te volgen. Elan Wonen maakt gebruik van financiële  
derivaten om de financiële risico’s die verbonden zijn aan bedrijfsactiviteiten te beheersen. 
Elan Wonen neemt met financiële derivaten geen speculatieve posities in. 
 
Renterisico  
Elan Wonen loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële 
vaste activa) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden. Voor vorderingen en 
schulden met variabele renteafspraken loopt de woningcorporatie risico ten aanzien van 
toekomstige kasstromen. Met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt 
Elan Wonen risico's over de marktwaarde.  
 
Kredietrisico 
Het gaat hierbij om het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele 
verplichtingen kunnen voldoen. Door het spreiden van transacties over verschillende 
financiële instellingen wordt getracht dit risico te beperken. Verder dienen de financiële 
instellingen te voldoen aan kredietwaardigheidseisen (rating). Dit is opgenomen in het 
treasurystatuut. De hoogte van het kredietrisico is afhankelijk van de grootte van het bedrag 
aan te ontvangen rente op de derivaten en de marktwaarde van de derivaten.  
 
Liquiditeitsrisico  
Het gaat hierbij om het risico dat over onvoldoende middelen wordt beschikt om aan de 
directe verplichtingen te kunnen voldoen. Dit geldt voor alle verplichtingen van Elan Wonen 
en haar tegenpartijen, ongeacht of dit nu crediteuren of financiële instellingen zijn. Elan 
Wonen heeft op verschillende manieren gewaarborgd dat zij altijd aan haar verplichtingen 
kan voldoen.  
 
Niet in de geconsolideerde balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
Garanties en borgstelling 
De garantiestelling die door Elan Wonen is afgegeven bedraagt per 31 december 2016 € 648 
en is bestemd voor een woningbouwproject van een jonge corporatie in Zuid-Afrika.  
Einde 2015 is voor deze garantiestelling een voorziening gevormd ten bedrage van € 405. 
Einde 2016 bedraagt deze voorziening € 408. De jaarlijkse annuïteit behorende bij deze 
lening bedraagt € 65. 
 
Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid 
Elan wonen vormt met Elan Wonen Holding B.V. en haar (100%) dochtervennootschappen 
een fiscale eenheid voor de omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Op grond van de 
standaardvoorwaarden zijn de stichting en de met haar gevoegde dochterondernemingen 
ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting. De 
in 2009 opgerichte Elan Energie B.V. is hierop een uitzondering: deze onderneming is wel 
een onderdeel van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, echter niet voor de 
omzetbelasting.  
 
Huurverplichtingen 
Het jaarlijkse bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken 
is € 1.113 (31.12.2015: € 1.414). Hiervan vervalt binnen 1 jaar € 377 (31.12.2015: € 377), 
tussen 1 en 5 jaar € 736 (31.12.2015: € 1.037). De resterende looptijd van het huurcontract 
is 3 jaar.  
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Investeringen en onderhoud 
Elan Wonen is ultimo boekjaar voor een bedrag van € 588 (31.12.2015: € 8.762) 
verplichtingen aangegaan voor nieuwbouw van woningen.  
Per 31 december 2016 zijn verplichtingen aangegaan voor renovatie en groot onderhoud ter 
grootte van € 2.192 (31.12.2015: € 88). 
Elan Wonen is ten behoeve van uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot planmatig 
onderhoud per 31.12.2016 verplichtingen aangegaan ter grootte van € 2.124 (31.12.2015: 
€ 923). 
 
Operationele lease 
De verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane operationele-leaseovereenkomsten 
(ten behoeve van vervoermiddelen) bedragen in totaal € 234 (31.12.2015: € 0). Deze 
leaseovereenkomsten vervallen tussen 2 en 5 jaar. 
 
WSW Obligo  
Uit hoofde van het borgingsstelsel heeft Elan Wonen een obligo verplichting jegens het 
WSW van 3,85% van de restschuld van de door Elan Wonen opgenomen, door het WSW 
geborgde leningen. Ultimo 2016 bedraagt dit obligo € 11.187. Indien het WSW dit obligo zou 
opeisen dient Elan Wonen het bedrag binnen 30 dagen aan het WSW over te maken. Elan 
Wonen verwacht indien noodzakelijk aan deze verplichting te kunnen voldoen door het nog 
niet benutte deel van het bestaande financieringskrediet aan te spreken en een aanvullende 
lening aan te trekken binnen het aanwezige faciliteringsvolume 
 
Bankgaranties 
Elan Wonen heeft per 31 december 2016 een bankgarantie verstrekt voor een bedrag van 
€ 125 (31.12.2015: € 125). 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die nader toegelicht dienen te worden.  
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3.8 Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 
 
3.8.1 Huuropbrengsten 
 2016  2015 

Huuropbrengsten     
Woningen en woongebouwen  47.498  46.511 
Onroerende zaken, niet zijnde woningen  2.080  1.944 

 49.578  48.455 
Af: huurderving wegens leegstand -203  -430 
Af: huurderving wegens oninbaarheid -116  -129 
Af: huurderving wegens woningverbetering etc. -66  -172 

Subtotaal huuropbrengsten  49.193  47.724 

 
Een overzicht van de huuropbrengsten per gemeente: 
 2016  2015 

 €  € 
Gemeente Haarlem 36.048  35.280 
Gemeente Heemstede 12.897  12.550 
Gemeente Velsen 633  625 

Totaal huuropbrengsten 49.578  48.455 

 
3.8.2 Opbrengsten servicecontracten 
 2016  2015 

 €  € 
Overige goederen, leveringen en diensten 3.728  2.811 
Af:     
Opbrengstenderving wegens leegstand/oninbaar 22  40 
Te verreken met huurders 1.055  932 

Totaal opbrengsten servicecontracten 2.651  1.839 

 
In opbrengsten 2016 is een nagekomen bate ten bedrage van € 414 verwerkt. 
3.8.3 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 
 2016  2015 

 €  € 
Toegerekende personeelskosten 1.967  2.007 
Toegerekende overige organisatiekosten 3.844  5.089 
Toegerekende afschrijvingen 510  597 
Verhuurderheffing 5.166  4.710 

Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten 11.487  12.403 

 
 
3.8.4 Lasten onderhoudsactiviteiten 
 2016  2015 

 €  € 
Toegerekende personeelskosten  1.118  1.206 
Onderhoudslasten (niet cyclisch) 3.938  3.023 
Onderhoudslasten (cyclisch) 4.278  10.398 

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 9.334  14.627 

 
De onderhoudslasten exclusief toegerekende personeelskosten zijn te verdelen in: 
 
 2016  2015 
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 €  € 
Planmatig onderhoud 4.278  10.398 
Mutatieonderhoud 882  889 
Klachtenonderhoud 3.056  2.134 

Totaal onderhoudslasten 8.216  13.421 

 
Om optimaal gebruik te maken van de tijdelijke BTW verlaging op renovatie, herstel en 
tuinonderhoud is in boekjaar 2015 een hoge uitgave aan planmatig onderhoud gerealiseerd. 
 
3.8.5 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 
 2016  2015 

 €  € 

Belastingen en verzekeringen 3.105  3.320 
Bijdrage VVE beheer 301  347 

Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit 3.406  3.667 

 
3.8.6 Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille 
 2016  2015 

 €  € 
Opbrengst verkopen bestaand bezit  9.371  10.121 
Af: direct toerekenbare kosten -600  -679 
Af: boekwaarde -4.504  -6.651 
Af: toegerekende organisatiekosten -222  -180 

Totaal netto verkoopresultaat bestaand bezit 4.045  2.612 

 
3.8.7 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille  
 
Waardeverminderingen vastgoed in ontwikkeling -9.629  -2.814 
Terugname waardeverminderingen vastgoed in ontwikkeling 1.119  13.953 

Totaal overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -8.510  11.139 

 
Waardeverminderingen betreffen voornamelijk de projecten Slachthuisbuurt Va/b € 8.409 en Slottuin € 
1.139. Terugname waardeverminderingen betreft het in 2016 opgeleverde project Land in Zicht. 

 
3.8.8 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
  2016  2015 

 €  € 
Toename marktwaarde  80.516  44.706 

    
In 2016 is de marktwaarde van de portefeuille met 10% gestegen. Oorzaak is 
een sterke stijging van de WOZ waarden in deze regio.  
Daarnaast is de disconteringsvoet fors lager dan in 2015 omdat de risicovrije 
rentevoet is gedaald van 1,76 naar 0,46%. 

   

    
 
3.8.9 Nettoresultaat overige activiteiten 
 2016  2015 

 €  € 
Toegerekende organisatiekosten -413  -780 
Overige bedrijfsopbrengsten 312  276 

Totaal overige bedrijfsopbrengsten -101  -504 

 
3.8.10 Afschrijvingen (im)materiële vaste activa 
 2016  2015 

 €  € 
Computersoftware 364  421 
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Onroerende en roerende zaken ten dienste van 136  253 
Materiele vaste activa 189  0 

Totaal afschrijvingen 689  674 

 
De afschrijving op materiële vaste activa betreft de WKK Overijssellaan (overgenomen van 
Elan Energie BV). 
 
3.8.11 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 
 2016  2015 

 €  € 
Lonen en salarissen 2.773  2.753 
Sociale lasten 615  578 
Pensioenlasten 542  647 

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 3.930  3.978 

 
Het gemiddelde aantal werkzame werknemers bedroeg in 2015 65,5 fte en in 2016 61,5 fte.  
Onderstaand het aantal fte uitgesplitst naar activiteiten ultimo boekjaar. 
 
 2016  2015 

Bestuur 1,0  2,0 
Wonen n.v.t.  22,8 
Vastgoed n.v.t.  20,0 
Financiën en organisatie n.v.t.  19,7 
Rapportage & Control 4,5  n.v.t. 
Beleid, Strategie en Communicatie 5,9  n.v.t. 
Klant 14,5  n.v.t. 
Verhuur, Verkoop en vastgoed 18,4  n.v.t. 
Bedrijfsvoering 16,0  n.v.t. 

Totaal  60,3  64,5 

 
3.8.12 Overige organisatiekosten 
 

2016 
 

2015 

 €  € 

Beheerkosten:    
Toegerekende personeelskosten 281  488 
Automatiseringskosten 34  44 
Bestuurs- en toezichtskosten 4  5 
Huisvestigingskosten 30  37 
Overige personeelskosten 14  30 

Subtotaal beheerskosten 364  604 
Diverse bedrijfslasten 37  50 
Toegerekende overige organisatiekosten 185  107 

Totaal overige organisatiekosten 586  761 

 
 
3.8.13 Leefbaarheid 
 2016  2015 

 €  € 
Leefbaarheid (cyclisch) 1.002  964 

Totaal leefbaarheid 1.002  964 

    

3.8.14 Honoraria accountantsorganisatie 
 
Boekjaar 2016 Deloitte 

accountants 
 Overige 

netwerk 
Totaal 

 €  € € 
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Controle van de jaarrekening 85  0 85 
Andere controleopdrachten 11  0 11 
Fiscale adviesdiensten 0  76 76 
Andere niet-controlediensten 0  0 0 

Totaal accountantshonoraria   96  76 172 

 
 
Boekjaar 2015 PWC   

accountants 
 Overige 

netwerk 
Totaal 

 €  € € 
Controle van de jaarrekening 66  0 66 
Andere controleopdrachten 43  0 43 
Fiscale adviesdiensten 0  86 86 
Andere niet-controlediensten 0  127 127 

Totaal accountantshonoraria   109  213 322 

 
Bovenstaande bedragen betreffen de totale honoraria toegerekend aan het boekjaar waarop 
de jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden reeds door de externe 
accountant en de accountantsorganisatie gedurende het boekjaar zijn verricht. 
 
3.8.15 Financiële baten en lasten 
 
Rentelasten en soortgelijke kosten 
 

2016 
 

2015 

 €  € 

Rentelasten leningen overheid en kredietinstellingen 5.503  6002 
Rentelasten rekening-courant  13  12 
Resultaten derivaten 6.050  5.950 
Overige rentelasten 19  170 

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten 11.585  12.134 

 
In 2016 is voor een bedrag van € 871 (2015: € 594) aan rentelasten geactiveerd. Deze 
geactiveerde rentelasten zijn opgenomen onder de posten vaste activa in ontwikkeling. 
Voor de berekening van de te activeren rente is een rentevoet van 5,25% gehanteerd. 
 
 
3.8.16 Belastingen 
  

2016 
  

2015 

 €  € 
Mutatie latente vennootschapsbelasting -3.531  4.067 

 
 
 2016   

 €   
Commercieel resultaat voor vennootschapsbelasting 89.246   
    
Bijzondere waardeveranderingen:    

Overige waardeveranderingen materiele vaste activa 8.495   
Niet gerealiseerde waardeveranderingen -80.585   
    
Tijdelijke verschillen:    
Verkoop onroerende zaken -849   
Afschrijvingen materiele vaste activa -3.000   
Personeelskosten -9   
Lasten onderhoud -3.501   
Rentelasten en soortgelijke kosten -1.022   
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 2016   
    
Permanente verschillen:    
Resultaat deelnemingen 83   
    
Aftrekposten -1   

 8.856   
Mutatie compensabel verlies -8.856   

Belastbaar bedrag 0   

 
Het gemiddelde wettelijk belastingtarief bedraagt 25%. De lagere effectieve belastingdruk ad  
4% (2015: -7%) wordt veroorzaakt door het benutten van fiscaal vrijgestelde 
winstbestanddelen. Dit betreft ondermeer verschillen in waardering van het vastgoed, 
verwerking van resultaten uit projectontwikkeling, afschrijvingen op het vastgoed, verwerking 
van interest en toerekening aan onderhoud. 
 
Het toepasselijk tarief is overeenkomstig voorgaand jaar. 
 
Op balansdatum is er nog een voorwaardelijk recht op verliescompensatie voor een bedrag 
van € 50.600 (31.12.2015: € 60.200). 
 
3.8.17 Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen 
De bezoldiging van de bestuurders is als volgt: 
 
  2016  2016  

  €  €  
Naam  C. Schaapman  A. Mol  
Periodiek betaalde beloning  117.002  119.300  
Beloningen betaalbaar op termijn  19.302  32.837  

  136.304  152.137  

      

Functie  
directeur 
bestuurder  

Gewezen 
Topfunctionaris  

Duur van het dienstverband  31 oktober 2019  onbepaalde tijd  
  (4 jaar)    
Omvang dienstverband  36 uur per week  36 uur per week  
      

Op grond van de bezoldigingsklasse F, zoals deze voor Elan Wonen geldt, bedraagt de 
maximale bezoldigingsnorm voor bestuurders  € 150.000. De bezoldiging van de heer 
Schaapman overschrijdt deze norm niet. Voor de heer Mol geldt deze bezoldigingsnorm, als 
gewezen topfunctionaris niet (meer). 
 
   2015  2015 2015 

   €  € € 
Naam   C. Schaapman  G. Lowinsky A. Mol 
Periodiek betaalde beloning   19.379  133.449 122.530 
Beloningen betaalbaar op termijn   3.540  47.373 34.907 

   22.919  180.822 157.437 

       

Functie   
directeur 
bestuurder  

directeur 
bestuurder 

Adjunctdirecteur 
/gewezen 
Topfunctionaris 

Duur van het dienstverband   bepaalde tijd  november  2015 onbepaalde tijd 
Omvang dienstverband   36 uur per week  36 uur per week 36 uur per week 
       
 2016  2015 

 €  € 
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   2015  2015 2015 
Belastbaar loon 220.851  257.890 
Pensioenafdracht 51.611  59.637 
Overige vergoedingen 15.979  40.346 

Totaal 288.441  357.873 

 
De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen is als volgt: 
 
 2016  2015 

 €  € 
R.N. Nurmohamed, voorzitter 17.100  17.100 
P.J.M. Brackel-Burgemeester, Lid RvC 11.400  11.400 
T.A. Nieuwenhuijsen, lid RvC 11.400  11.400 
A.B. Baaij, Lid RvC 11.400  9.377 
A.C.H. Versteegden, Lid RvC 11.400  11.400 

Totaal 62.700  60.677 

 
Op grond van bezoldigingsklasse F bedraagt de maximale bezoldigingsnorm voor de 
voorzitter € 17.186,- en voor de leden van de RvC € 11.458,-. De bezoldiging van de 
voorzitter en de leden van de RvC van Elan Wonen  overschrijden deze norm niet. 
 
 Vanaf  Tot 

R.N. Nurmohamed, voorzitter 1/1/2009  31/12/2016 
P.J.M. Brackel-Burgemeester, Lid RvC 1/1/2012  Heden 
T.A. Nieuwenhuijsen, lid RvC 1/1/2012  Heden 
A.B. Baaij, Lid RvC 5/3/2015  Heden 
A.C.H. Versteegden, Lid RvC 28/5/2013  Heden 
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3.9 Enkelvoudige balans per 31 december 2016  
(na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000) 
 

 Ref. 31 december 2016 31 december 
2015 

VASTE ACTIVA  € € € € 
      
Immateriële vaste activa      
Computer software  1.344  1.287  

   1.344  1.287 
 

Materiële vaste activa      
 DAEB-vastgoed in exploitatie  3.11.1 829.679  746.005  
 Niet DAEB vastgoed in exploitatie   118.720  114.372  
 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie   4.523  11.631  
 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de  
exploitatie  

 436  590  

   953.358  872.598 
Financiële vaste activa      
 Deelnemingen in groepsmaatschappijen  3.11.2 2.490  2.622  
 Latente belastingvordering(en)   14.227  16.061  
 Overige vorderingen   0  5  

   16.717  18.688 
      
Som der vaste activa   971.419  892.573 
 
 

     

VLOTTENDE ACTIVA      
      
Voorraden      
 Vastgoed bestemd voor verkoop   10.539  0  
 Overige voorraden   70  70  

   10.609  70 
 
Vorderingen 

     

 Huurdebiteuren   79  186  
 Overheid   0  1  
 Vorderingen op groepsmaatschappijen  3.11.3 12.410  12.773  
 Belastingen en premies sociale verzekeringen   2.851  558  
 Overige vorderingen   548  397  
 Overlopende activa   194  196  

   16.082  14.110 
      
      
Liquide middelen   13.756  8.160 
      
Som der vlottende activa   40.448  22.339 
      
      

TOTAAL ACTIVA 
 

 1.011.866  914.913 
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 Ref. 31 december 2016 31 december 2015 

  € € € € 
GROEPSVERMOGEN      

 Overige reserves   288.542  280.291  

 Herwaarderingsreserve   393.916  316.452  

   682.458  596.743 
      

VOORZIENINGEN      

 Voorziening onrendabel en herstructureringen   9.027  0  

 Voorziening latente belastingverplichtingen   3.717  2.021  

 Voorziening reorganisatiekosten  0  150  

 Voorziening deelnemingen  3.11.4 9.067  8.977  

 Overige voorzieningen   560  565  

   22.371  11.713 

      
LANGLOPENDE SCHULDEN      

 Schulden/leningen kredietinstellingen en overheid   263.332  261.634  

 Overige schulden   200  112  

   263.532  261.746 

      
KORTLOPENDE SCHULDEN      

 Schulden aan kredietinstellingen en overheid   32.102  30.587  

 Schulden aan leveranciers   1.090  1.240  

 Schulden aan groepsmaatschappijen   0  66  

 Belastingen en premies sociale verzekeringen   1.935  750  

 Schulden ter zake van pensioenen   55  74  

 Overige schulden   434  619  

 Overlopende passiva   7.889  11.372  

   43.506  44.711 

      

      

      

      
      

      

      
      
    

 
 

  

TOTAAL PASSIVA 
  

1.011.866 
 

914.913 
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3.10 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2016 
 

(x € 1.000) 
 

    

 Ref. 2016  2015 

  €  € 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille     
Huuropbrengsten  48.769  47.314 
Opbrengsten servicecontracten  2.651  1.839 
Lasten servicecontracten  -1.917  -1.989 
Lasten verhuur en beheeractiviteiten  -11.477  -12.388 
Lasten onderhoudsactiviteiten  -9.183  -14.532 
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit  -3.260  -3.491 

  25.583  16.753 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille     
Verkoopopbrengsten vastgoedportefeuille  8.771  9.442 
Toegerekende organisatiekosten  -222  -180 
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille  -4.504  -.6.651 

  4.045  2.612 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille      
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille  -8.510  11.139 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille  80.586  43.752 

  72.076  54.891 

Netto resultaat overige activiteiten     
Opbrengst overige activiteiten  131  60 
Kosten overige activiteiten  -3  -482 

  128  -423 

Overige organisatiekosten  -586  -761 

Leefbaarheid  -1.001  -964 
     
     
Saldo financiële baten en lasten     
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten  873  911 
Rentelasten en soortgelijke kosten  -11.650  -12.073 

  -10.776  -11.162 

Resultaat voor belastingen  89.468  60.947 

     
Belastingen  -3.531  4.067 
Resultaat deelnemingen 3.11.5 -222  671 

Resultaat na belastingen  85.715  65.685 
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3.11 Algemene toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 
Grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening  
De enkelvoudige jaarrekening van Elan Wonen is opgesteld volgens de bepalingen van het 
Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). In dit besluit wordt voorgeschreven 
Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. 
Tevens is deze enkelvoudige jaarrekening opgesteld volgens de door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 toegelaten instellingen volkshuisvesting.  
Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening, de 
grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, 
alsmede voor de toelichting op de onderscheiden activa en passiva en de resultaten wordt 
verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niet 
anders wordt vermeld.  
 
Deelnemingen  
Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en 
financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, 
doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de 
grondslagen van Elan Wonen.  
 
Als de nettovermogenswaarde negatief is, wordt de deelneming op nihil gewaardeerd. 
Daarbij worden tevens andere langlopende belangen in aanmerking genomen die feitelijk 
moeten worden aangemerkt als onderdeel van de netto-investering in de deelneming. 
Wanneer de woningcorporatie geheel of ten dele instaat voor schulden van de 
desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming 
(voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening 
gevormd. 
 
 
3.11.1 Materiele vaste activa 
 
 DAEB- 

vastgoed in 
exploitatie 

 Niet-DAEB- 
vastgoed in  

exploitatie 

  
 

Totaal 

 €   €   €  

1 januari 2016      

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 422.731  64.730  487.461 

Cumulatieve herwaarderingen 325.727  49.455  375.182 

Cumulatieve waardeveranderingen  -2.024  -242  -2.266 

Overboekingen naar niet-DAEB-/DAEB-vastgoed in 
exploitatie 

-429  429   

      

Boekwaarde per 1 januari 2016 746.005  114.372  860.377 

      

Mutaties      

Investeringen – oplevering nieuwbouw 0  6.060  6.060 

Investeringen – uitgaven na eerste verwerking 5.049  822              5.871 

Buitengebruikstellingen en afstotingen -1.355  -3.142             -4.497 

Subsidies -50    -50 

Overboekingen naar niet-DAEB-/DAEB-vastgoed in 
exploitatie  

 
-4.691 

  
4.691 

  
 

Aanpassing marktwaarde 84.721  -4.083  80.638 

Totaal mutaties 2016 83.674  4.348  88.022 
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3.11.2 Deelnemingen in groepsmaatschappijen 
 
 2016  2015 

 €  € 
Stand per 1 januari  2.622  2.345 
Resultaat deelnemingen -63  396 
Overige mutaties -70  -119 

Stand per 31 december 2.490  2.622 

 

3.11.3 Vorderingen op groepsmaatschappijen 
 2016  2015 

 €  € 
Elan Wonen Holding BV 11.509  11.509 
Zona Matadero BV 547  547 
Elan Energie BV 355  355 
Vof Belcanto 0  54 
Stichting tot instandhouding van Teylershofje -2  105 
Woonwagenstandplaatsen Kennemerland BV 0  202 

Stand per 31 december 12.410  12.773 

 
Omtrent betalingstermijnen en zekerheden is niets overeengekomen. 
 
3.11.4 Voorziening deelnemingen 
 2016  2015 

 €  € 
Stand per 1 januari 8.977  9.396 
Dotaties 90  0 
Onttrekkingen 0  -419 

Stand per 31 december 9.067  8.977 

 
3.11.5 Resultaat deelnemingen 
 2016  2015 

 €  € 
Elan Wonen Holding BV 508  208 
Ambiance Projecten BV -25  -18 
Essence BV -315  408 
Zona Matadero BV 8  -11 
Elan Energie BV -315  -186 
Woonwagenstandplaatsen Kennemerland BV -120  -19 
Stichting tot instandhouding van Teylershofje 37  289 

 -222  671 

 
Niet in de enkelvoudige balans opgenomen rechten en verplichtingen 
Garanties en borgstelling 
De garantiestelling die door Elan Wonen is afgegeven bedraagt per 31 december 2016 € 648 
en is bestemd voor een woningbouwproject van een jonge corporatie in Zuid-Afrika.  
Einde 2015 is voor deze garantiestelling een voorziening gevormd ten bedrage van € 405. 
Einde 2016 bedraagt deze voorziening € 408. De jaarlijkse annuïteit behorende bij deze 
lening bedraagt € 65. 

31 december 2016      

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 421.684  73.161  494.845 

Cumulatieve herwaarderingen 410.019  45.801  455.820 

Cumulatieve waardeveranderingen  -2.024  -242  -2.266 

Boekwaarde per 31 december 2016 829.679  118.720  948.399 
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Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid 
Elan wonen vormt met Elan Wonen Holding B.V. en haar (100%) dochtervennootschappen 
een fiscale eenheid voor de omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Op grond van de 
standaardvoorwaarden zijn de stichting en de met haar gevoegde dochterondernemingen 
ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting. De 
in 2009 opgerichte Elan Energie B.V. is hierop een uitzondering: deze onderneming is wel 
een onderdeel van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, echter niet voor de 
omzetbelasting.  
 
Huurverplichtingen 
Het jaarlijkse bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken 
is € 1.113 (31.12.2015: € 1.414). Hiervan vervalt binnen 1 jaar € 377 (31.12.2015: € 377), 
tussen 1 en 5 jaar € 736 (31.12.2015: € 1.037). De resterende looptijd van het huurcontract 
is 3 jaar.  
 
Aankopen en investeringen 
Elan Wonen is ultimo boekjaar voor een bedrag van € 588 (31.12.2015: € 8.762) 
verplichtingen aangegaan voor nieuwbouw van woningen.  
Per 31 december 2016 zijn verplichtingen aangegaan voor renovatie en groot onderhoud ter 
grootte van € 2.192 (31.12.2015: € 88). 
Elan Wonen is ten behoeve van uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot planmatig 
onderhoud per 31.12.2016 verplichtingen aangegaan ter grootte van € 2.124 (31.12.2015: 
€ 923). 
 
Operationele lease 
De verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane operationele-leaseovereenkomsten 
(ten behoeve van vervoermiddelen) bedragen in totaal € 234 (31.12.2015: € 0). Deze 
leaseovereenkomsten vervallen tussen 2 en 5 jaar. 
 
WSW Obligo  
Uit hoofde van het borgingsstelsel heeft Elan Wonen een obligo verplichting jegens het 
WSW van 3,85%  van de restschuld van de door Elan Wonen opgenomen, door het WSW 
geborgde leningen. Ultimo 2016 bedraagt dit obligo € 11.187. Indien het WSW dit obligo zou 
opeisen dient Elan Wonen het bedrag binnen 30 dagen aan het WSW over te maken. Elan 
Wonen verwacht indien noodzakelijk aan deze verplichting te kunnen voldoen door het nog 
niet benutte deel van het bestaande financieringskrediet aan te spreken en een aanvullende 
lening aan te trekken binnen het aanwezige faciliteringsvolume 
 
Bankgaranties 
Elan Wonen heeft per 31 december 2016 een bankgarantie verstrekt voor een bedrag van 
€ 125 (31.12.2015: € 125). 
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3.12 Bestuursverklaringen 
 
Verklaring raad van commissarissen 
 
De raad onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties en verklaart in 
overeenstemming hiermee te hebben gehandeld. 
 
Namens de raad van commissarissen, 
 
 
 
 
 
P.J.M. Brackel-Burgemeester     T.A. Nieuwenhuijsen  
  
voorzitter       vice-voorzitter 
 
 
 
 
 
A.C.H. Versteegden, MBA     A.B. Baay, RA 
lid        voorzitter auditcommissie 
 
 
 
 
 
A. Salemi 
lid auditcommissie 
 
 
 
 
 
Verklaring directeur-bestuurder 
 
De directeur-bestuurder verklaart dat alle middelen van de stichting Elan Wonen uitsluitend 
zijn besteed in het belang van de volkshuisvesting. 
 
Elan Wonen onderschrijft de Aedescode, bevattende de gemeenschappelijke waarden en 
normen in de bedrijfstak. Alle activiteiten die Elan Wonen heeft ontplooid, zijn getoetst aan 
die Aedescode en daarmee in overeenstemming bevonden. 
 
 
 
 
C.H. Schaapman 
directeur-bestuurder 
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4. OVERIGE GEGEVENS 
 
Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 
 
De controleverklaring van de onafhankelijk accountant bij de jaarrekening is op de volgende 
pagina’s opgenomen.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 










