
Vooruitgang 
door 
verandering



Fotografie  We veranderen niet om te veranderen, maar om beter tegemoet te komen 

aan de wensen van onze huurders. En huurders veranderen ook. Ze worden mondi-

ger, hebben andere wooneisen. Bijvoorbeeld door gezinsuitbreiding. Of omdat je kijk  

op het leven verandert door een wereldreis of stage in het buitenland. We vroegen 

bewoners mee te denken over ‘verandering’ en foto’s in te sturen die dit thema weer-

geven in een persoonlijk beeld. De fotografie is daardoor mede tot stand gekomen 

met ingezonden foto’s en soms korte tekstjes van huurders van Maasvallei. Bedankt 

daarvoor. 
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Verantwoording. Vooruitgang door verandering.

2013 Stond in het teken van ‘de verandering’. Wat is ons bestaansrecht, onze toegevoegde waarde en hoe willen en moeten 

wij daar onze organisatie op inrichten. Enerzijds ben je als organisatie verplicht om voortdurend te vernieuwen of tenminste 

alert te zijn op maatschappelijke en economische ontwikkelingen in je omgeving en waar nodig daarop in te spelen. Anderzijds 

zijn we ook gedwongen door de overheid tot een strategische heroriëntatie; maatregelen zoals de verhuurdersheffing leiden 

tot een afname van de reserves en inperking van het speelveld van de woningcorporaties. Back to basic is het adagium. We 

moeten bezuinigen op alle fronten en tegelijkertijd onze missie als maatschappelijk huisvester waarmaken. In dit spanningsveld 

heeft Maasvallei zich de vraag gesteld: ‘hoe verder?’. Verandering is het antwoord. Op basis van de uitkomsten van een door 

Maasvallei in 2013 gehouden marktonderzoek hebben we twee doelen geformuleerd: customer intimacy en operational excel-

lence. De eerste stappen op weg naar vernieuwing.
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00  Voorwoord

00
Voorwoord
In 2013 hebben wij onze strategische koers voor de komende vier jaar opnieuw geformuleerd. 

Met de nieuwe koers richten wij ons niet alleen op het aanbieden van goede en betaalbare 

huisvesting in aantrekkelijke woonmilieus aan mensen in kwetsbare posities. Wij anticipe-

ren ook op het aanhoudende instabiel economische klimaat, de onvoorspelbaarheid van het  

regeringsbeleid en de vertaling van de Europese regelgeving.

De regelgeving met betrekking tot de staatssteun, de bij-

drage aan het rijk, de verlaging van de bedrijfskosten en de 

optimalisatie van de huurinkomsten staan nog steeds in de 

belangstelling. Om onze activiteiten in de toekomst finan-

cierbaar te houden, hebben wij maatregelen getroffen om 

de geformuleerde doelstellingen te realiseren. 

Kenmerkend is de verdere professionalisering van de orga-

nisatie, het informatie management en ook de ombouw naar 

een procesgestuurde aanpak. Hierin past ook de overgang 

naar een nieuw primair informatiesysteem. Uitgangspunt bij 

onze keuze is dat het nieuw te selecteren systeem zoveel 

als mogelijk alle bedrijfs processen bedient. De verandering 

naar procesgericht werken en sturen speelt hierbij een be-

langrijke rol.

De organisatie is hard bezig met het realiseren van een kwali-

teitsslag. Het past immers bij onze ambitie om een moderne, 

slagvaardige organisatie te zijn. Het belang van de klant 

staat hierbij voorop. 

Met het jaarverslag 2013 geven wij inzicht in relevante infor-

matie, waar mogelijk uitgebreid met informatieve overzich-

ten. Om de leesbaarheid te bevorderen verwijzen wij de 

geïnteresseerde lezer naar relevantie informatie elders.

Er is in 2013 intern veel werk verzet. Desondanks kunnen wij 

concluderen dat onze klanten nauwelijks hinder hebben on-

dervonden van deze interne inspanningen. Dankzij de inzet 

van onze medewerkers en de positief kritische medewerking 

van de HV Woonvallei kunnen we trots zijn op Maasvallei. 

Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Ontwik-

kelingen, waarmee we worden geconfronteerd, zien wij als 

kansen! Met een gezond beleid kunnen wij onze activiteiten 

in het belang van onze huurders voorzetten.

Wij wensen u veel leesplezier bij het lezen van dit jaarverslag.

Ing. Frans Crijns

Directeur bestuurder
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01
Visie en ambities. Visie en ambitie zijn niet  

statisch. Ze veranderen zoals onze omgeving 

verandert. De recessie en de gevolgen daarvan, 

onder meer voor de woningmarkt, laten hun 

sporen na. Het imago van de corporatiesector 

staat onder druk. Overheidsmaatregelen zoals 

de verhuurdersheffing perken onze financiële 

mogelijkheden in. En de maatschappij? Die ver-

andert ook. In dit speelveld zoekt Maasvallei zijn 

weg waarin wij als maatschappelijk ondernemer 

een functie vervullen tussen de regelende over-

heid, de participatie of zelforganisatie van de 

burger en de markt.  



Visie en ambities

Algemene ontwikkelingen

In het afgelopen jaar hebben wij aan de hand van het overleg met onze partners, 

waaronder gemeenten en de huurdersorganisatie een aantal keuzes gemaakt. 

Deze keuzes hebben wij vertaald in ons ondernemingsplan 2014-2018 dat eind 

2013 is vastgesteld.

In het proces hebben wij een omgevingsanalyse gemaakt, waarbij de meest relevante 

ontwikkelingen zijn geanalyseerd. De aanhoudende crisis, de onduidelijke maatregelen 

op de woningmarkt en de gevolgen van de regeringsmaatregelen voor onze financiële 

positie hebben grote invloed op onze keuzes voor de komende jaren. Onze keuzes  

hebben niet alleen betrekking op het realiseren van de noodzakelijke bezuinigingen. Met 

onze keuzes creëren wij ruimte om de kwaliteit, de betaalbaarheid, de beschikbaarheid 

van onze woningen en de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen.

Lokale verankering

Maasvallei sluit in principe met alle gemeenten, waarin zij werkzaam is prestatie-

overeenkomsten af. Daartoe wordt zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau over-

leg gevoerd. In iedere gemeente verloopt het proces anders, afhankelijk van het 

plaatselijk beleid en de opvattingen van bestuurders.

Wij hebben prestatieafspraken gemaakt met de gemeenten Maastricht, Eijsden-

Margraten en Gulpen-Wittem. Met de gemeente Beek zijn geen prestatie - 

afspraken gemaakt omdat wij slechts een beperkt aantal woningen in deze  

gemeente verhuren.

Op basis van analyses en kennis van de regionale woningmarkt worden afspraken 

gemaakt op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze afspraken worden met 

onze zorg- en welzijnspartners afgestemd om zo goed mogelijk invulling te kunnen 

geven aan lokale huisvestingsvraagstukken. Wij nemen op het gebied van wonen 

onze verantwoordelijkheid. Op de andere gebieden zoeken wij de verbinding met 

onze partners.

Om aan de wensen van onze huurders tegemoet te komen richten wij onze aandacht 

op kwaliteit en betaalbaarheid van de bestaande woningvoorraad. Wij bieden 
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01  Visie en ambities

onze huurders verschillende prijsklassen met een herkenbare relatie naar het  

kwaliteitsniveau van de woning.

Wij betrekken onze huurdersvereniging en bewonersoverlegcommissies (BOC’s) bij 

het maken van onze keuzes. De wensen van onze huurders staan hierbij centraal. 

Wij stimuleren de oprichting van nieuwe bewonerscommissies door huurders actief 

te benaderen.

Jaarlijks organiseren wij een strategiedag met de huurdersvereniging en een BOC-

dag waarvoor alle BOC’s worden uitgenodigd. De strategiedag met de huurders-

vereniging benutten wij om de koers van Maasvallei in relatie tot de actuele  

ontwikkelingen te bespreken. De BOC-dag heeft als doel de relatie met onze  

bewonersvertegenwoordigers te versterken, signalen uit de buurt op te vangen en 

op een transparante manier onze keuzes te verantwoorden.

Interne ontwikkelingen

Om onze ambities waar te maken, hebben wij onze financiële uitgangspunten  

opnieuw gedefinieerd. Wij beschikken over een gezonde financiële positie, die ons 

in staat stelt onze sociaal maatschappelijke rol waar te maken. 

In het verslagjaar hebben wij de eerste stappen gezet om onze organisatie grondig 

te wijzigen. Het is ons gelukt in een relatief kort tijdsbestek een omslag te realiseren: 

zowel in structuur als cultuur. Wij beschikken over een hecht en enthousiast team 

van competente medewerkers. De medewerkers beschikken over een ruime kennis 

van de omgeving waarin zij werken.

Om stappen te zetten naar een procesgericht organisatie en de dienstverlening 

aan onze huurders te optimaliseren zijn wij gestart met het ontwikkelen van een 

nieuw I&A beleid. Medio het verslagjaar is het beleidsplan vastgesteld. Vervolgens 

zijn wij aan de slag gegaan om het I&A beleid verder uit te werken.

Voorraadbeleid

Wij toetsen onze woningvoorraad op:

• de klantwensen;

• de technische prestaties;

• de gevolgen van de ingrepen op de gewenste voorraadportefeuille;

• de financiële consequenties. 

In het verslagjaar zijn wij gestart met het in kaart brengen van de effecten van de 

kabinetsplannen om wonen en zorg vergaand te scheiden. Dit doen wij samen met 

onze collega-corporaties en onze zorgpartners. Aan de hand van de inventarisatie 

en onze beleidsvoornemens op dit vlak werken wij onze beleidsvoornemens verder 

uit.

Voor onze woningvoorraad is richtinggevend beleid geformuleerd dat als basis 

dient voor de complexbeheerplannen en de meerjaren onderhoudsbegroting. 

Onze herstructureringsopgave van de woningvoorraad vloeit hieruit voort. Naast 

het inzicht in de verschillende kwaliteitsaspecten van onze voorraad speelt de  

veranderende bevolkingssamenstelling een belangrijke rol. 

De nieuwe koers

Het samenstellen van een jaarverslag is een moment om terug te kijken op het afge-

lopen jaar en gelijktijdig vooruit te kijken en inspiratie op te doen. Terugkijkend zien 

wij dat nog steeds te maken hebben met moeilijke economische omstandigheden 

en een woningmarkt, die zich maar moeizaam lijkt te herstellen. De eerste tekenen 

van herstel zien wij in de woningverkopen, deze trekken voorzichtig aan en de 

koopprijzen stabiliseren. Daarnaast spelen onderwerpen als de waardering voor de 

corporatiesector door de maatschappij, de effecten van de verhuurdersheffing, hoge 

woonuitgaven en de vertaling van de novelle van de overheid ons parten. Maar ook 

de wereld om ons heen verandert, een verandering die niet aan ons voorbij gaat. 
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Vanuit het groeiend besef dat wij als maatschappelijk ondernemer moeten inspe-

len op deze ontwikkelingen heeft Maasvallei het jaar 2013 gebruikt om haar strate-

gische koers voor de toekomst te herijken. Wij hebben een nieuwe visie en missie 

voor de organisatie geformuleerd in ons nieuw ondernemingsplan 2014-2018 

“Onderweg naar de toekomst”.

Missie
Maasvallei biedt aan mensen in kwetsbare posities of met een bescheiden inkomen 

goede en betaalbare huisvesting in aantrekkelijke woonmilieus. Als maatschappelijk 

ondernemer vervullen wij een functie tussen de regelende overheid, de zelforganisatie 

van de burger en de markt. 

Ambities 
Om onze strategische doestellingen te realiseren werken wij nauw samen met onze 

huurders, de (lokale) overheid en onze ketenpartners. Wij verwachten veel van de 

eigen kracht van onze huurders, medewerkers en ketenpartners. Voor huurders in 

kwetsbare posities bieden wij extra ondersteuning om hun zelfredzaamheid te ver-

groten. Onze medewerkers zijn competent, flexibel en oplossingsgericht. 

Maasvallei biedt haar huurders een gedifferentieerd woningaanbod met een pas-

send kwaliteitsniveau. Wij investeren in het kwalitatief in stand houden van ons 

woningbezit en bevorderen de leefbaarheid in buurten waar wij bezit hebben. 

Adequaat inspelen op klachten vinden wij niet voldoende. Wij geven bewoners 

voldoende zeggenschap om in hun woning te investeren om een voor hun opti-

maal woongenot te creëren. 

Wij investeren in duurzaamheid en energiebesparing om de woonlasten van onze 

huurders zo veel als mogelijk te beperken en het wooncomfort te verbeteren. Dit 

doen wij niet alleen door de woningen goed te isoleren. Wij brengen waar moge-

lijk ook moderne energiezuinige verwarmings- en ventilatie-installaties aan.

Onze verantwoordelijkheid voor het in stand houden van de kwaliteit van de leef-

baarheid en het sociaal beheer ligt op complex- en buurtniveau. Wij spreken par-

tijen die primair verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de woonomgeving 

hierop aan. Wij werken nauw samen met deze partijen. 

In de samenwerking met de bewoners hanteren wij moderne vormen van participa-

tie: laagdrempelig en concreet. Als co-producent vergroten wij samen met de be-

woners hun woongenot.

Maasvallei wijzigt haar organisatiestructuur ingrijpend en transformeert naar een 

zakelijke bedrijfscultuur. Wij werken vanuit een centrale klantorganisatie met resul-

taatverantwoordelijke procesgroepen. Het Klant Contact Centrum is verantwoor-

delijk voor de eerstelijns klantencontacten. Woondiensten worden aangeboden 

van het een loketprincipe met multidisciplinaire inzetbaarheid van zelfsturende 

teams.

Voor een goede bedrijfsvoering is adequate informatietechnologie onontbeerlijk. 

Wij optimaliseren onze informatievoorziening, breiden onze digitale dienstverle-

ning uit en professionaliseren het I&A beheer.

Voorwaarde om onze doelstellingen te realiseren is een duurzame financiële posi-

tie. Wij beschikken over een positief continuïteitsoordeel van CFV en voldoen aan 

de normen van het WSW. Het rendement dat wij niet nodig hebben om ons ver-

mogen en vastgoed in stand te houden, besteden wij als maatschappelijk budget.

01  Visie en ambities

1



A11

1



02  Maatschappelijke inbedding
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Maatschappelijke inbedding. Meer dan ooit is 

het welzijn van onze huurders een gezamenlij-

ke verantwoordelijkheid, inclusief van de bewo-

ners zelf. Een integrale samenwerking is nodig 

in wat we noemen de participatiemaatschappij. 

Iedereen doet mee. Vandaar dat Maasvallei veel 

aandacht besteedt aan het betrekken van haar 

stakeholders bij het beleid, maar zeker ook  

bij de uitvoering van dat beleid. Samen doen. 

Samen op weg naar een prettige en aangename 

woon- en leefomgeving voor iedereen.  



Maatschappelijke inbedding

Stakeholders 

Maasvallei richt zich als maatschappelijk ondernemer op de lokale samenleving. 

De volgende stakeholders hebben wij benoemd:

• bewoners (huurders en andere afnemers van onze diensten), de huurdersbelan-

genvereniging HV Woonvallei en de bewonersoverlegcommissies;

• gemeente Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Beek en andere rele-

vante overheden;

• collega-corporaties, waaronder Woonpunt, Servatius, Woningstichting Gulpen 

en Woningstichting Wittem;

• binnen ons werkgebied actieve maatschappelijke organisaties op het terrein 

van zorg, welzijn en veiligheid, waaronder de LEVANTO-groep, Envida, Koraal-

groep, VillaKeizersKroon, Radar en Traject.

Aan de communicatie en informatieoverdracht met onze stakeholders besteden 

wij veel aandacht. Wij betrekken onze stakeholders bij onze beleidsontwikkeling. 

In het verslagjaar zijn wij met onze stakeholders in overleg gegaan over het nieuw 

ondernemingsplan. Wij hebben de stakeholders uitgenodigd hun mening over de 

hoofdpunten uit het ondernemingsplan kenbaar te maken.

Het snel veranderende speelveld waarbinnen wij werkzaam zijn, vraagt om integra-

le samenwerking, waarbij ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid participeert 

en gefaciliteerd wordt door de gemeente.

Om onze stakeholders te informeren over actuele zaken ontvangen zij periodiek ons 

informatieblad “Wonen & Leven”. Via onze website en een uitgebreide papieren do-

cumentatielijn kunnen stakeholders en andere geïnteresseerden kennis nemen van 

algemene informatie over Maasvallei, projecten en informatie over hoe te handelen 

bij het indienen van reparatieverzoeken of het reageren op vrijkomende woningen.

Onze huurders

Onze huurders zijn de belangrijkste stakeholders. De samenwerking met onze 

huurders vindt op verschillende niveaus plaats. Wij hebben te maken met zowel 

individuele huurders als met (georganiseerde) huurdersvertegenwoordiging op 

complex en organisatieniveau. 
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Conform het BBSH betrekken wij onze huurders bij onze beleidsvorming en de 

uitvoering van het beleid. Dat gebeurt op verschillende manieren. Denk aan be-

wonersinbreng bij herstructureringsprojecten, input bij klantenpanels, het overleg 

met de HV Woonvallei en bewonersoverlegcommissies. 

Elke zes weken vergaderen wij met de HV Woonvallei. Naast de reguliere onder-

werpen als het advies over het huurbeleid, de meerjarenbegroting en het jaarver-

slag hebben wij in 2013 bijzondere aandacht geschonken aan een aantal specifieke 

onderwerpen: het nieuw ondernemingsplan, de vernieuwde platte organisatie, de 

ontwikkelingen rondom het woonruimteverdelingssysteem en de afrekening ser-

vice- en stookkosten. De HV Woonvallei heeft op grond van de statuten recht een 

bindende voordracht te doen voor twee personen als lid van de Raad van Com-

missarissen.

Jaarlijks organiseren wij een zgn. ’BOC-dag’. Tijdens de BOC-dag in 2013 is aan de 

aanwezige bewonersoverlegcommissies onze nieuwe aanpak van leefbaarheids-

vraagstukken voorgelegd. Wij streven naar meer daadkracht en eigen verant-

woordelijkheid bij de huurders. Onze bewoners nog meer dan voorheen betrekken 

in het beleid en laten meebeslissen. Hiervoor werken wij aan een overlegmodel 

op complex- of buurtniveau, waarbij de bewoners structureel worden betrokken.

Onze leefbaarheidsmedewerkers vervullen de rol van initiator en stimulator tijdens 

het overleg met de bewonersoverlegcommissies en de buurtschouwen. Onder-

werp van gesprek zijn de inzet van complexbeheerders, het uitvoeren van schoon-

maak en groenonderhoud, de afrekening van servicekosten en het vertalen van 

signalen vanuit de bewoners in de eigen organisatie. Bij het opleveren van nieuw-

bouwcomplexen worden de leefbaarheidsmedewerkers nauw betrokken. Zij stimu-

leren het oprichten van een nieuwe bewonersoverlegcommissie en zijn tevens het 

eerste aanspreekpunt voor de bewoners voor eventuele opleverpunten.

 

In het verslagjaar hebben wij geen klantenpanel over een specifiek onderwerp  

georganiseerd. Aan de hand van zowel de resultaten van een in 2012 georgani-

seerd klantenpanel en de informatie uit een klantenonderzoek onder 1.750 huur-

ders hebben wij de aangereikte aandachtspunten vertaald in concrete doelstel-

lingen en actiepunten. De informatie uit het grootschalig klantenonderzoeken is 

verwerkt in ons nieuw ondernemingsplan 2014-2018.

Met ingang van 2014 werken wij met een nog in te stellen auditcommissie, die ons 

adviseert over het verbeteren van de klantprocessen. Afhankelijk van de door de 

auditcommissie voorgestane werkwijze beoordelen wij of het werken met klanten-

panels nog opportuun is.

Onze gemeenten

Met de gemeenten waar wij werkzaam zijn, maken wij jaarlijks prestatieafspraken. 

Maastricht
Wij zijn overeen gekomen dat wij in afwachting van de parlementaire besluitvorming 

over de nieuwe Woningwet in 2013 starten met het overleg om te komen tot een 

meerjarenovereenkomst ter uitvoering van de lokale woonagenda. 

In de prestatieafspraken 2013 zijn als agendapunten o.a. de navolgende thema’s 

opgenomen:

• wijkaanpak en uitvoeren stadsdeelprogramma’s;

• verkoop, sloop, nieuwbouw en verbeteringsplannen sociale huurwoningen;

• woonruimteverdeling;

• huisvesting studenten en senioren;

• huurbeleid en omvang betaalbare voorraad; energie en duurzaamheid.

Voor de gemeenteraad is in 2013 een Woondag georganiseerd. Hoofdthema tij-

dens de Woondag was het thema ‘de investeringsruimte van de corporaties’ op 

basis van de richtlijnen van het WSW en het CFV.



Eijsden-Margraten
Wij hebben voor het realiseren van een aantal volkshuisvestelijke kerntaken afspraken 

gemaakt. Aan de orde zijn de huisvesting van specifieke aandachtsgroepen, 

waaronder seniorenhuisvesting en woonwagenzaken, de toewijzing van sociale 

huurwoningen, nieuwbouw en verbeteringsplannen sociale huurwoningen en 

leefbaarheidsvraagstukken.

Gulpen-Wittem
Met de gemeente zijn prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2012-2014. 

Begin 2013 hebben wij de afspraken geëvalueerd en waar nodig voor 2013 bij-

gesteld. De thema’s: de vertaling van de regionale woonvisie, de huisvesting van 

statushouders, seniorenbeleid en het afsluiten van een WMO-convenant, de over-

dracht van woonwagenlocaties, duurzaamheidsbeleid en leefbaarheid in de klei-

nen kernen.

Onze collega-corporaties

Met de collega-corporaties vindt zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau 

periodiek overleg plaats over velerlei onderwerpen. Vaak zijn dit onderwerpen 

die de corporaties in onderling overleg gemeentebreed oppakken. Wij werken 

nauw samen met onze collega’s op het gebied van de woonruimteverdeling in de 

gemeente Maastricht.

Maasvallei is aangesloten bij Aedes, vereniging van woningcorporaties.

Onze maatschappelijke organisaties

Om onze doelstellingen te realiseren werken wij samen met lokale en regionale 

partners. Iedere organisatie levert haar eigen bijdrage en heeft hierbij haar eigen 

verantwoordelijkheid.

Wij werken samen met meerdere zorgaanbieders om onze beleidsvoornemens op 

het gebied van zorg te realiseren. Ons beleid is hoofdzakelijk gericht op het voor-

zien in de huisvestingsbehoefte van kwetsbare doelgroepen, die als gevolg van 

extramuralisering en het scheiden van wonen en zorg extra ondersteuning nodig 

hebben.

Met de gemeenten maken wij afspraken over ons aandeel in het voorzien in vol-

doende geschikte woningen voor senioren en hulpbehoevenden. Waar nodig en 

mogelijk realiseren wij in overleg met bewoners en hulpverlenende instanties me-

dewerking aan het aanpassen van woningen in het kader van de WMO.

Ten aanzien van het aspect welzijn hebben wij in ons ondernemingsplan gekozen 

voor een volgende rol. De huurder voert meer dan voorheen de regie over zijn 

leven en is zelf verantwoordelijk voor zijn welzijn en zijn omgeving. 

Wij participeren in leefbaarheidsprojecten, Veilige Buurten Teams, buurtbemidde-

ling, de Hennepconvenant en andere initiatieven.

Beoordeling huurders

Kwaliteit is het waarmaken van verwachtingen. Elke huurder heeft verwachtingen 

ten aanzien van de kwaliteit van de woning, de buurt en de leefbaarheid. Wat 

verwacht een huurder van Maasvallei en hoe kan Maasvallei haar huurders zo goed 

mogelijk bedienen? 

Daarnaast spelen persoonlijk contact en dienstverlening een belangrijke rol bij het 

oordeel van onze huurders over ons functioneren. Om in beeld te brengen hoe 

huurders over ons functioneren denken, worden kwantitatieve metingen gedaan 

naar de tevredenheid van onze huurders. 

Met het KWH-Huurlabel inventariseren wij de waardering van onze huurders. Onze 
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huurders waardeerden onze dienstverlening conform de prestatie index van KWH 

in 2013 op gemiddeld 7,5.

Maasvallei heeft besloten KWH te verlaten. Wij zijn van mening dat KWH kansen 

laat liggen om processen te optimaliseren waar dat volgens de huurders wenselijk 

is en kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden.

Om onze processen en kwaliteitszorg te verbeteren, hebben wij gekozen voor 

een andere opzet. Met ingang van 2014 werken wij met een auditcommissie, 

die ons adviseert bij het verbeteren van onze processen en dienstverlening. De 

auditcommissie bewaakt tevens dat verbetervoorstellen ook daadwerkelijk worden 

geëffectueerd.

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van cq. onze dienstverlening in studenten-

woningen maken wij gebruik van de SKW certificering voor onzelfstandige woon-

ruimte. Met de certificering brengen wij tot uitdrukking waar goede, veilige kamers 

gehuurd kunnen worden. De vereisten om voor het certificaat in aanmerking te 

komen hebben onder andere betrekking op de brandveiligheid en het gebruik van 

vluchtwegen, de hygiëne in het pand en de bedrijfsvoering bij Maasvallei.

De mening van huurders laten wij niet alleen meten door derden. Met behulp van 

eigen enquêtes meten wij zelf ook wat de huurders van ons denken. 90% van onze 

huurders is tevreden tot zeer tevreden over de afhandeling van reparatieverzoe-

ken. Bij het betrekken van de woning is 90% van de nieuwe huurders tevreden over 

de gang van zaken. Bij het verlaten van de woning is 85% tevreden over de gang 

van zaken.
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Wonen. Dit is wat we doen: het huisvesten van de 

primaire doelgroep. Terug naar de basis, maar 

niet terug in de tijd. Onze huurders zijn meer  

eisend en mondiger. Huurders zijn klanten. 

Ze willen keuzes hebben, verwachten service 

en kwaliteit. Ze willen gelijkwaardig behandeld 

worden. Voor Maasvallei de uitdaging om met 

minder geld (onder meer door de verhuurders-

heffing) meer te presteren. De huurder als klant. 

Daar gaan we voor.
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Wonen

Huisvesten primaire doelgroep

Vanaf 1 januari 2011 moet ten minste 90% van de woningen met een huurprijs on-

der de huurtoeslaggrens worden toegewezen aan huishoudens, die qua inkomen 

op de sociale woningvoorraad zijn aangewezen. Voor 2012 lag deze inkomens-

grens op € 34.085. 

De minister heeft op basis van de dVi 2012 geconstateerd dat Maasvallei 85-90% 

van haar woningen met een maandhuur tot € 664,66 heeft toegewezen aan huis-

houdens met een inkomen beneden de € 34.085. Vervolgens worden wij in de 

gelegenheid gesteld de onderschrijding in het verslagjaar 2013 te compenseren. 

Uit onze interne registratie is gebleken dat wij de onderschrijding over 2012 in het 

verslagjaar 2013 ruimschoots hebben gecorrigeerd.

Woningtoewijzingen 

Vrijkomende woningen met een huur tot aan de huurtoeslaggrens worden toege-

wezen conform de tussen de drie Maastrichtse corporaties (Servatius, Woonpunt, 

Maasvallei) gemaakte beleidsafspraken. De uitvoering ligt bij het Woningburo 

Maastricht. 

Om het bestand woningzoekenden actueel te houden moet de inschrijving jaar-

lijks, kosteloos, worden verlengd. De spanning op de Maastrichtse woningmarkt is 

nog steeds aanzienlijk; het aantal vrijkomende woningen is te beperkt om aan de 

vraag te kunnen voldoen. De vraagdruk wordt vooral door de bijzondere doelgroe-

pen veroorzaakt. Tot de bijzondere doelgroepen behoren o.a. urgent woningzoe-

kenden, bijzondere maatwerkgroepen en statushouders.

In 2013 zijn door de drie Maastrichtse corporaties 1.069 woningen via het Woning-

buro bemiddeld, waarvan 59% via publicatie in de Woonkrant. Het uitgangspunt 

om minimaal 45% via het aanbodmodel te bemiddelen is hiermee ruim behaald. 

Van dit aandeel is 15% bemiddeld op basis van loting.

Opvallend is dat Maasvallei een grotere belangstelling dan het stedelijk gemid-

delde blijft genieten voor de vrijkomende woningen. Waar stedelijk het gemiddeld 

aantal reacties op een vrijkomende woning op 52 ligt, scoort Maasvallei er 78! 
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Verantwoording woningtoewijzing Maastricht
    Taakstelling Realisatie stedelijk Realisatie Maasvallei

Via woningkrant   >=  45% 59% 63%

Eigen in plaatsing/toekenning   <=  10%   5% 4%

Doorstromers   +/-  33% 36% 33%

Toewijzing aan primaire doelgroep   >=  61% 79% 77%

Europanorm   >=  90% 97% 97%

Woningzoekenden per ultimo verslagjaar in Maastricht 
   2010 2011 2012 2013

Woonwenskandidaten  25.221 25.254 18.937 18.924

Urgenten   135     115     103      102

Maatwerkgroepen  56   65       47       52

Totaal  25.412 25.434 19.087 19.078

Woningtoewijzingen in Maastricht  
Toewijzing naar hoofdgroepen   Maastricht totaal  Maasvallei

Woonwens, o.b.v. inschrijfduur     542   51%   80  60%

Woonwens, o.b.v. loting   88     8%     5    4% 

Urgent    176   16%   19  14%

Maatwerk  106   10%   15  11%

Overige (waaronder herstructurering)    157   15%   15  11%

Totaal  1.069 100% 134 100%

    

Doorstromers  381   36%   44  33%

Starters  688   64%   90  67%

Totaal  1.069 100% 134 100%



Overige woningtoewijzingen
De woningtoewijzingen in de gemeente Gulpen-Wittem vinden plaats via de daar 

actieve woningstichting Gulpen. Wij hebben voor het beheer van onze woningen 

in Gulpen een beheerovereenkomst met woningstichting Gulpen afgesloten. 

Voor de woningtoewijzing in de overige gemeenten kunnen woningzoekenden 

rechtstreeks terecht bij Maasvallei. 

Huisvesten studenten
Maasvallei biedt studenten kwalitatief goede huisvesting, die is voorzien van het 

KOMO certificaat voor studentenwooneenheden. Dit certificaat is in 2013 weder-

om verlengd. 

De vrijkomende studentenkamers worden toegewezen conform het toewijzings-

beleid van Maastricht Housing. Studenten kunnen zich inschrijven voor een ruim, 

zeer divers en kwalitatief goed (gemeubileerd of ongemeubileerd) woningaanbod 

bij zowel de drie Maastrichtse corporaties als ook diverse makelaars en private 

verhuurders. Voor het aanbod van de woningcorporaties is de inschrijftijd door-

slaggevend. Via een in te stellen zoekprofiel wordt een match gemaakt tussen de 

woningzoekende student en de beschikbare kamers. 

Toewijzen woonwagens en standplaatsen
Het toewijzen en het beheer van woonwagens en woonwagenstandplaatsen is 

door de Maastrichtse corporaties ondergebracht bij een afzonderlijke BV (PIM Zuid 

BV). De huisvesting van woonwagenbewoners in de reguliere woningvoorraad 

wordt eveneens begeleid door PIM Zuid BV.

Statushouders
Voor de huisvesting van statushouders is met de gemeente eind 2012 een ge-

wijzigde aanpak overeen gekomen. Voor de invulling van de taakstelling status-

houders 2013 zijn op basis van deze afspraak door de corporaties 64 woningen 

beschikbaar gesteld voor deze doelgroep. Maasvallei heeft naar evenredigheid 

van de omvang van haar bezit 8 woningen geleverd. 

Bij het zoeken naar woningen wordt rekening gehouden met de samenstelling van 

de door het COA toegekende huishoudens. De huishoudens worden op voorhand 

verdeeld onder de corporaties. In plaats van woningen kan gerekende worden met 

aantallen personen, die meetellen in de taakstelling. Voor 2014 is met de gemeen-

te overeen gekomen 112 statushouders in corporatiewoningen onder te brengen.

Huisvesten bijzondere doelgroepen
Voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen worden separaat afspraken met de des-

betreffende instellingen gemaakt. Maasvallei heeft onder andere afspraken gemaakt met:

• het RIBW (onderdeel van de LEVANTO-groep) t.b.v. de huisvesting van woning-

zoekenden met een psychische handicap. Met hulp van ambulante begeleiding 

kunnen zij de stap naar zelfstandig wonen zetten;

• de stichting Radar t.b.v. de huisvesting van mensen met een verstandelijke han-

dicap. In 2013 is Maasvallei in samenwerking met Radar gestart met de bouw 

van nieuwbouw in Heugem. In dit project worden 22 studio’s met gemeen-

schappelijke ruimtes gerealiseerd;

• Huize Maasveld als onderdeel van de Koraalgroep t.b.v. de huisvesting van 

mensen met een verstandelijke handicap;

• de stichting Fokus t.b.v. het huisvesten van mensen met zware lichamelijk handi-

cap. In het centrum van Maastricht zijn in een nieuw gebouwd appartementen-

complex 9 fokuswoningen gerealiseerd;

• de Mosae Zorggroep t.b.v. de huisvesting van senioren in aanleunwoningen;

• Envida t.b.v. de huisvesting van senioren met een uitgebreide zorgvraag. In Gul-

pen is het woon/zorgcomplex Klein Gulpen opgeleverd. Het complex omvat 21 

seniorenwoningen met uitgebreide zorgfaciliteiten; 

• Verpleegkliniek de Zeven Bronnen, als onderdeel van stichting Envida, t.b.v. de 

huisvesting van mensen met een uitgebreide zorgvraag;

• VillaKeizersKroon t.b.v. een kleinschalig woonproject voor mensen met dementie 

of een ander geheugenprobleem; in het verslagjaar is een project van ombouw 

van bestaande studentenkamers tot een tweede fase opgeleverd;

• de Koraalgroep t.b.v. de huisvesting van daklozen en zwerfjongeren.
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Huren

Huurbeleid
Mede als gevolg van de verhuurdersheffing heeft Maasvallei haar huurbeleid aan-

gepast en de inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd. De huurprijzen 

worden aftopt op de op dat moment geldende huurtoeslaggrens.

Voor het geliberaliseerde huursegment en studenten voeren wij een huurbeleid waar-

bij bij nieuwe verhuringen een marktconforme huurprijs wordt gevraagd. Voor het so-

ciale huursegment hanteren wij een huurprijsgrens van 85% van maximaal redelijk.

Huurverhoging per 1 juli 2013 
Hoewel Maasvallei de voorkeur blijft geven aan een gedifferentieerd huurbeleid, 

rekening houdend met de kwaliteit van de woning, werd er in 2013 gevolg gege-

ven aan het nieuwe inkomensafhankelijke huurbeleid van de overheid.

In 2013 heeft de minister corporaties de mogelijkheid geboden om een extra, 

inkomensafhankelijke, huurverhoging toe te passen, variërend van 4% (inflatieper-

centage over 2012, vermeerderd met 1,5%) tot maximaal 6,5%. 

De extra huurverhoging is afhankelijk van het huishoudinkomen van de huurder(s). 

Voor de verschillende inkomensgroepen zijn de onderstaande percentages toegepast:

 Huurverhoging

  Inkomen tot ≤ € 33.614    4,0%

  Inkomen van > € 33.614 - ≤ € 43.000  4,5%

  Inkomen vanaf € 43.000   6,5%

 

Voor geliberaliseerde woningen, onzelfstandige woningen, parkeerplaatsen en 

woonwagenstandplaatsen hebben wij een huurverhoging van 4% toegepast.

Servicekosten
Naast de huurprijs worden ook servicekosten in rekening gebracht. Jaarlijks wor-

den de werkelijke kosten vergeleken met de maandelijks betaalde voorschotten. 

Te veel betaalde bedragen worden terug betaald. Indien te weinig aan voorschot-

ten is betaald, wordt het verschil alsnog in rekening gebracht bij de huurder.

Omdat bij de afrekeningen over de afgelopen jaren herhaalde malen discussies 

met bewoners zijn ontstaan over de samenstelling en de hoogte van de eindafre-

kening hebben wij in 2013 het servicekostenbeleid opnieuw onder de loep geno-

men. Doelstelling is ons beleid helder te formuleren en te communiceren. 

Bij onze aanpak hebben wij maatregelen getroffen om het tot stand komen van de 

voorschotberekening, de eindafrekening en de kwaliteit van de dienstverlening te 

verbeteren. Wij trachten te voorkomen dat bewoners bij de eindafrekening gecon-

fronteerd worden met een nabetaling. 

Per 1 januari 2014 treedt de Warmtewet in werking. Gevolg is dat wij als leverancier 

van warmte aan de eisen van de Warmtewet moeten voldoen. Wij hebben in 2013 

de voorbereidingen getroffen om te kunnen voldoen aan de eisen, die de Warmte-

wet stelt aan verhuurders, die warmtelevering in rekening brengen.

Bezwaarschriften
Het inkomensafhankelijk huurbeleid heeft tot gevolg gehad dat er aanzienlijk meer 

bezwaarschriften zijn ingediend dan in voorgaande jaren. Huurders, die een inko-

mensafhankelijke huurverhoging hebben ontvangen, wordt de mogelijkheid gebo-

den bezwaar aan te tekenen tegen de extra huurverhoging boven het percentage 

op de basishuurverhoging.

In het verslagjaar hebben wij 43 bezwaarschriften ontvangen. Na interne controle 

bleken 26 bezwaarschriften gegrond te zijn. Dit zijn huurders waarvan het inkomen 

lager is dan het door de belastingdienst vastgestelde inkomen.
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In 2013 is uiteindelijk één bezwaarschrift tegen de inkomensafhankelijke huurver-

hoging ingediend bij de huurcommissie. De huurder is in het ongelijk gesteld.

Huurders die weliswaar geen bezwaarschrift indienen tegen de voorgestelde huur-

verhoging maar waarbij wij constateren dat zij de huurverhoging niet betalen, doen 

wij nogmaals een huurverhoging voorstel middels een aangetekende rappelbrief. 

Huurtoeslag 

In het Belastingplan 2012 werd aangekondigd dat de geclusterde uitbetaling van 

de huurtoeslag per 1 december 2013 vervalt. Ondanks het verzoek van de Tweede 

Kamer een uitzondering te maken voor corporaties heeft het kabinet besloten de 

huurtoeslag van januari 2014 in december 2013 rechtstreeks aan de huurders uit 

te betalen.

In het verslagjaar werd bij 71% van de huurders de huurtoeslag rechtstreeks op de te 

betalen huur in mindering gebracht. Uit de beschikbare gegevens is gebleken dat de 

nieuwe werkwijze een negatief effect heeft op de huurachterstand. Het is echter nog 

te prematuur om al nu te constateren dat het aantal huurders met betalingsproblemen 

toeneemt. In 2014 monitoren wij het effect van de nieuwe werkwijze.

Wij constateren dat het aantal huurders dat huurtoeslag ontvangt al een aantal 

jaren daalt. Aan deze daling liggen een aantal redenen te grondslag:

• een aantal complexen bestemd voor verhuur aan studenten is rechtstreeks 

verhuurd aan de Universiteit Maastricht;

• woningen, die op (korte) termijn gesloopt worden, zijn tijdelijk verhuurd via een 

externe partij;

• woningen, die verkocht worden, verdwijnen uit onze voorraad sociale 

huurwoningen.

Huurachterstand 

Per ultimo verslagjaar bedroeg de huurachterstand van de zittende huurders 0,96% 

(norm 1%). Wij constateren dat de huurachterstand de afgelopen jaren een stij-

gende tendens vertoont. 

Ondanks een adequaat incassobeleid, het veelvuldig maken van betalingsafspraken, 

het begeleiden van huurders met betalingsproblemen en het samenwerken met 

andere instanties is de huurachterstand per ultimo verslagjaar fors gestegen.

  Huurtoeslag 2010 2011 2012 2013

  Aantal huurders met HT 755 738 702 651

  Gemiddeld toegekende HT € 1.759,- € 1.788,- € 1.752,- € 1.734

Huurachterstand 2010  2011  2012  2013

 aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag             aantal  bedrag

  Achterstand 215 € 121.023 227  € 152.371 289 € 170.743 244 € 227.916

  %  0,66%  0,78%  0,79%  0,96%



De stijging van de huurachterstand heeft twee oorzaken. Aan de ene kant worden de 

gevolgen van de economische crisis duidelijk zichtbaar. Toegenomen werkloosheid 

en dalende inkomens leiden tot een daling van de financiële middelen van onze 

huurders. Aan de andere kant zien wij dat door een aantal overheidsmaatregelen, 

waaronder een beperking van de huurtoeslag, de stijging van de vaste lasten door 

stijgende huur- en energieprijzen een forse stijging van de woonquote tot gevolg 

heeft.

Het aantal zittende huurders met huurachterstand is weliswaar gedaald, maar de 

hoogte van de huurachterstand per huurder is aanzienlijk gestegen. De daling van 

het aantal huurders met een relatief kleine huurachterstand is mede een gevolg 

van onze extra inspanningen huurschulden te voorkomen.

Per ultimo verslagjaar bedroeg de huurachterstand van vertrokken huurders 

€ 189.820 (0,83%). Een aanzienlijk deel van deze achterstand kan beschouwd wor-

den als oninbaar. Voor deze huurders beschikken wij over relatief weinig verhaals-

mogelijkheden.

In 2013 is € 88.776,- aan huurvorderingen als oninbaar afgeboekt.

Ontruimingen
Ofschoon wij in een vroeg stadium reageren op huurachterstanden is het aantal uit-

zettingen gestegen. Wij willen voorkomen dat wij naar de deurwaarder moeten. 

In 2013 hebben wij desondanks onze vordering op 54 huurders in handen van de 

deurwaarder moeten stellen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een achttal vonnissen 

tot ontruiming. Een toename van zes ten opzichte van 2012. Na het gerechtelijk 

vonnis is het niet mogelijk gebleken de huisuitzetting alsnog te voorkomen. 

Alle vonnissen tot ontruiming van de woning zijn dan ook noodgedwongen 

geëffectueerd. Alle ontruimingen hebben betrekking op huurachterstand.

Mutaties

Bij mutatie wordt de woning zodanig opgeknapt dat ze voldoet aan de door ons 

vastgestelde referentiekwaliteit. Deze referentiekwaliteit is in het verslagjaar op-

nieuw getoetst. Wij hebben, meer dan voorheen, onderscheid gemaakt tussen de 

kwaliteitsnormen voor nieuwbouw en bestaande bouw.

Bij mutatie harmoniseren wij de huurprijs. De referentiehuur van een sociale huur-

woning bedraagt 85% van de maximale huurprijs. Voor de vrije sector woningen 

hanteren wij een markthuur, die overeenkomt met 100% van maximaal redelijk. Bij 

mutatie harmoniseren wij naar de referentiehuur. 

In het verslagjaar hebben wij ons investeringsbeleid bij mutatie aangepast. Als 

basis voor het maximaal te besteden investeringsbedrag hanteren wij de contante 

waarde van de huursprong naar 75% van maximaal redelijk. De resterende 10% 

hebben wij geoormerkt als bijdrage aan de verbetering van onze financiële positie. 

Bijkomend effect van deze aanpak is dat de mutatiekosten zullen dalen.

Bij mutatie is in 18 woningen meer dan € 20.000 per woning geïnvesteerd (norm 

CFV), variërend van € 21.500 tot € 68.000 per woning. Daarnaast zijn nog een  

20-tal woningen bij mutatie verbeterd met een investering variërend van € 10.000 

tot € 20.000 per woning. 

Mutaties 2010 2011 2012  2013

  Aantal 547 529 577 529

  % van het bezit 14,5 13,6 13,6 12,2

  Verdeeld naar:

  % voor eengezinswoningen 6,6 6,4 3,5 3,4

  % voor overige 10,3 7,8 11,0 9,3

  % voor studenteneenheden 39,2 43,7 34,0 38,5
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Naast de mutaties zijn in 2013 nog 106 nieuwbouwwoningen opgeleverd.

Leegstand

De leegstandscijfers staan onder druk. Dit wordt voor een niet onbelangrijk deel 

veroorzaakt door verhuurbaarheidsproblemen in de vrije sector. Deze woningen 

verhuren minder goed. De huurderving in de sociale woningvoorraad bedroeg  

€ 147.847 (0,81 %) ten opzichte van de vrije sector € 71.790 (3,1%).

De leegstand wordt onder andere veroorzaakt door het uitvoeren van ingrijpende 

verbeterwerkzaamheden bij mutatie en leegstand als gevolg van verkoop en sloop.

Wonen, zorg en welzijn

Maasvallei is actief op het brede veld van wonen, welzijn en zorg. Om mensen zo 

lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen, zoeken wij de samenwerking met 

andere partijen. Nieuwbouw realiseren wij zo veel als mogelijk levensloopbesten-

dig. Ter ondersteuning van de zorg kunnen domoticavoorzieningen gewenst zijn. 

Afgezien van een beperkt aantal infrastructurele voorzieningen en de voorzienin-

gen in enkele individuele woningen zijn deze voorzieningen nog maar beperkt aan-

wezig in ons bezit. Onze ervaring is dat bij het realiseren van deze voorzieningen 

maatwerk per bewoner noodzakelijk is. 

In de bestaande woningvoorraad realiseert Maasvallei woningaanpassingen. Indien 

dit niet haalbaar is, kunnen huurders aan de hand van een verhuisadvies (WMO) 

met voorrang reageren op geschikte, WMO gelabelde, woningen.

Maasvallei schenkt niet alleen aandacht aan senioren. Ook mensen met een 

beperking of andere bijzondere doelgroepen hebben onze aandacht. 

Huisvesting dementerende ouderen
In samenwerking met de organisatie VillaKeizersKroon zijn op de locatie aan de 

Severenstraat woningen voor dementerende ouderen, inclusief centrale ruimten, 

gerealiseerd.

 

Begeleid wonen
De vraag naar woonzorgvoorzieningen komt niet alleen van senioren. Ook verstan-

delijk gehandicapten of andere hulpbehoevende groeperingen hebben een toe-

nemend belang bij dit onderwerp. Maasvallei gaat samenwerkingsverbanden aan 

met andere instellingen om projecten op kleine schaal te ontwikkelen, afgestemd 

op deze doelgroep.

Housing Accommodations
Housing Accommodations is tegenwoordig onderdeel van de LEVANTOgroep, een 

samenwerkingsverband tussen zorg verlenende instellingen. De Maastrichtse woning-

corporaties, waaronder Maasvallei, stellen woningen beschikbaar aan onder meer  

bewoners met een verslavings- en psychiatrische problematiek en dak- en thuislozen. 

Daarnaast wordt een financiële bijdrage geleverd in de kosten van het project Housing 

Accommodations. De huisvesting wordt gecoördineerd door het Woningburo via de 

‘maatwerkregeling’. De regeling is beschikbaar voor instellingen uit de GGZ, Maat-

schappelijke Opvang, Vrouwenopvang en de Verslavingszorg. 

Leegstand 2010 2011 2012 2013

  Totaal bedrag derving € 141.446 € 186.586 € 164.050 € 219.637

  Huurdervingpercentage 0,90% 1,01% 0,67% 1,07%
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Meldpunt moeilijk plaatsbaren
Maasvallei participeert in het Meldpunt Moeilijk Plaatsbaren. Dit samenwerkings-

verband tussen de (zorg-)hulpverleningsinstellingen, gemeente, politie en corpora-

ties biedt op een adequate en gestructureerde manier hulp en ondersteuning. Het 

gaat om de begeleiding van doelgroepen, die dat nodig hebben. Anders zouden 

zij vanwege de door hun veroorzaakte overlast worden ontruimd. De coördinatie 

van het Meldpunt ligt bij de GGD. Eind 2013 is geconcludeerd dat de regeling 

niet meer van deze tijd is. Voor de toekomst kiezen wij voor een nieuwe opzet, die 

voorziet in een laatste kansbeleid. 

Zwerfjongeren 
Met de Koraalgroep is het project voor de huisvesting en ondersteuning van zwerf-

jongeren gecontinueerd. Jaarlijks evalueren en beoordelen wij het project. Uit de 

evaluatie is gebleken dat uitbreiding van het project niet aan de orde is.

Woon-zorgcomplexen 
Maasvallei bezit een vijftal woon-zorgcomplexen in Maastricht en Gulpen. De zorg 

wordt door een zorginstelling verleend. Met de zorginstellingen is afgesproken 

dat zij kandidaat-huurders voor de aanleunwoningen vanuit hun wachtlijst kunnen 

voordragen. 

Vervolgens wordt in overleg met de desbetreffende zorginstelling en de huurder 

van deze woningen een concreet zorgpakket (alarmering, maaltijdvoorziening, ac-

tiviteiten, zorghulp) of zorggarantiepakket samengesteld. De voorgedragen kandi-

daten zijn allen geïndiceerd. 

De zorgwoningen, waar intramurale zorg wordt geleverd, worden rechtstreeks aan 

de zorginstelling verhuurd.

Als gevolg van de bezuinigingen in de zorg, de druk op de financiële positie van 

de corporaties en de scheiding van wonen en zorg wordt samenwerking steeds be-

langrijker. Eind 2013 zijn de Maastrichtse corporaties en de Levantogroep gestart 

met het in kaart brengen van de gevolgen van de ingezette kabinetsplannen. Wij 

inventariseren:

• de behoefte aan reguliere woonruimte als gevolg van extramuralisering/ schei-

den wonen en zorg;

• de behoefte aan aangepaste woonruimte als gevolg van extramuralisering/ 

scheiden wonen en zorg;

• welke zorg-’doelgroepen’ nu in diverse wijken wonen en wat nodig is om deze 

groepen in staat te stellen zelfstandig te wonen wanneer de voorwaarden voor 

toegang tot een intramurale voorziening wordt aangescherpt.

Woondiensten: Roos

Roos biedt woongerelateerde producten en diensten op het terrein van wonen, 

welzijn en zorg. Tot de woondiensten behoren zaken als verhuisservice, klussen-

dienst, buurtbemiddeling. Tot de welzijnsdiensten horen zaken als schuldhulp-

verlening, ondersteuning van mantelzorgers, financiële en administratieve onder-

steuning en wooncursussen. Tot de zorgdiensten horen zaken als schoonmaak 

woonruimte, boodschappen doen, verpleegkundige handelingen, training en be-

geleiding, PGB-aanvraag en bemiddeling. Daarnaast biedt het lidmaatschap van 

Roos een ruim aantal directe kortingen en andere voordelen.

Eind 2013 hebben wij moeten constateren dat het concept door de ontwikkelingen 

in de tijd is achterhaald. Wij hebben besloten Roos per 1 juli 2014 te liquideren.

Verkoop woningen

Met de verkoop van bestaande woningen genereren wij financiële middelen, die 

nodig zijn om de nieuwbouwplannen en andere projecten te kunnen verwezenlijken.

Om op de lange termijn voldoende huurwoningen beschikbaar te houden voor de 

doelgroep en de slaagkans om voor een huurwoning in aanmerking te komen, vol-

doende groot te houden zijn mede bepalend voor het bepalen van de omvang van 



A

het aantal jaarlijks te verkopen aantal woningen. Wij gaan wij uit van een twintigtal 

te verkopen woningen op jaarbasis. De verkoopdoelstelling maakt deel uit van het 

herstelplan. De verkoopdoelstelling voor de komende jaren blijft gelijk.

Maasvallei heeft in 2013 uit haar bestaand bezit 18 woningen verkocht. De ver-

koopopbrengst bedroeg € 2.785.500,-. Daarnaast zijn twee parkeerplaatsen en 

een nieuwbouwwoning verkocht. 

Beheer derden

Maasvallei heeft het beheer van de 57 woningen in de gemeente Gulpen-Wittem 

uitbesteed aan Woningstichting Gulpen. Uitbesteed zijn onder meer de verhuur en 

mutatiewerkzaamheden, reparatieverzoeken en algemene informatieverstrekking 

aan bewoners en woningzoekenden.



Veranderen is
ook het behouden 
van tradities.
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Vastgoed. Als het om vastgoed gaat is onze pri-

maire taak het zorg voor goed en betaalbare 

woningen. Daarvoor moeten we heldere keuzes 

maken, omdat onze investeringskracht verder 

afneemt. We starten minder nieuwbouwprojec-

ten. In plaats van uitbreiding richten we ons op 

vervanging. Dat geldt onder meer in de wijken 

Heer en Trichterveld. Daarnaast willen we be-

sparen op het onderhoud van onze woningen 

door betere afspraken te maken met onze toe-

leveranciers. Daarbij doen we geen concessies 

aan kwaliteit en duurzaamheid. 
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Vastgoed

In de novelle Woningwet worden de taken van de corporaties duidelijk ingeperkt. 

Van corporaties wordt verwacht dat zij hun aandacht richten op het voorzien in 

goede en betaalbare woningen. Concreet betekent dit dat onze aandacht ver-

schuift van nieuwbouw naar bestaande voorraad. Wij moeten heldere keuzes ma-

ken, mede omdat onze investeringskracht verder afneemt.

Ook onze rol bij de wijkaanpak verandert hierdoor eveneens. Ofschoon corporaties 

wel betrokken blijven bij leefbaarheidsvraagstukken ligt de primaire verantwoorde-

lijkheid voor de wijkontwikkeling bij de gemeente.

De markt van bestaande koopwoningen verkeert sinds 2011 in een dubbele dip. 

De economische situatie in Nederland en het door de overheid gevoerde beleid 

hebben grote invloed op het aantal transacties van de bestaande koopwoningen. 

De woningprijzen zijn sinds het begin van de crisis met ruim 20 procent in waarde 

gedaald. Bijkomend effect is dat door de waardedaling een groot aantal hypo-

theken onder water staat. Niet alleen voor eigenaar is dit een risico. Verkoop (al 

dan niet gedwongen) leidt onherroepelijk tot verlies. Als gevolg van de groei van 

de werkloosheid en het aantal echtscheidingen is de kans reëel dat het aantal ge-

dwongen woningverkopen toeneemt. 

Omdat meer huishoudens een beroep moeten doen op het waarborgfonds 

Nationale Hypotheek Garantie is het risico voor de overheid aanzienlijk. Door 

de omvangrijke hypotheekportefeuilles bij de hypotheekverstrekkers leidt deze 

ontwikkeling tot een latent kredietrisico. 

Ofschoon de woningmarkt nog steeds op slot zit zijn er tekenen van herstel. De 

woningmarkt hervormt zich van aanbod naar vraag. De consument heeft meer te 

kiezen. Meer keuzevrijheid leidt tot creativiteit bij aanbieders met als gevolg een 

grotere diversiteit in wijken. 

De markt voor huurwoningen is eveneens in beweging. De vraag naar huurwonin-

gen neemt de komende jaren toe. De scheiding van wonen en zorg leidt ertoe dat 

meer zorgbehoevenden weer in de wijk komen wonen. Ofschoon de bevolking 
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Samenstelling bezit en beheer
   Eigendom DAEB Eigendom niet-DAEB Eigendom totaal In beheer

Huurwoningen    

Goedkoop < e 374,44  720  720 

Betaalbaar e 374,44 tot e 574,35  1.862  1.862 

Duur tot huurtoeslaggrens e 574,35 tot e 681,03 473  473 

Duur boven huurtoeslaggrens vanaf e 681,03 5 205 210   

Totaal huurwoningen  3.060 205 3.265 -

    

Eenheden verzorgingshuizen  30  30 

Onzelfstandige eenheden  528  528 

Standplaatsen   13  13 

Woonwagens  3  3   

Totaal overige woongelegenheden  574 - 574 -

    

Totaal woongelegenheden  3.634 205 3.839 -

    

Niet woongelegenheden    

Garages  73  73 45

Bedrijfsruimten/winkels   18 18 

Overig bezit   275 55 330 34

Maatschappelijk vastgoed    

Totaal niet woongelegenheden  348 73 421 79

    

Totaal verhuureenheden  3.982 278 4.260 79 



krimpt, neemt het aantal huishoudens de komende jaren toe. Niet onbelangrijk is 

in dit kader de flexibilisering op de arbeidsmarkt. Flexibiliteit op de arbeidsmarkt 

impliceert minder plaatsgebonden zijn met als direct gevolg: minder behoefte aan 

koopwoningen.

Voor de bestaande voorraad werken wij met portefeuille- en investeringsplannen. 

In 2013 hebben wij het strategisch voorraadbeheerplan geactualiseerd. Wij heb-

ben geconcludeerd dat een aantal complexen niet meer voldoen aan de ons ge-

hanteerde kwaliteitsnorm en wooncomfort bieden. 

Voor een aantal complexen is de herontwikkeling eind 2013 opgepakt en vertaald 

in een concreet plan van aanpak, incl. tijdplanning en financiële consequenties 

in MJP. De herstructurering van een aantal portieketageflats is, gelet op de 

vermogensafroom waar wij mee geconfronteerd worden, naar een later tijdstip 

doorgeschoven. 

Aanjagen bouwinitiatieven

Bij de herontwikkeling van een aantal complexen in Heer hebben wij aansluiting 

gezocht bij het initiatief van de provincie Limburg ‘Aanjagen bouwinitiatieven’. 

Het project is een samenwerking tussen de provincie Limburg, de gemeente 

Maastricht, Maasvallei en een drietal private partijen. 

Het project dient meerdere doelen: bouwinitiatieven worden versneld en wij 

maken een extra kwaliteitsslag. Dit komt o.a. tot uitdrukking door het creëren van 

ruimte en een verbetering van het waterbeheer in de wijk. Op het gebied van 

duurzaamheid maken wij een extra slag bij de bouw van de woningen op het vlak 

van energiebeheer en levensloopbestendigheid. 

Van het project maken deel uit:

• 20 duplexwoning complex Plein Sint Petrus Banden. De woningen worden ge-

sloopt, waarna op deze locatie voor de gemeente Maastricht ruimte ontstaat 

om op de vrijkomende gronden een waterberging met een aantrekkelijke 

groenvoorziening te realiseren;

• 24 etagewoningen 7 Januaristraat/Sint Jozefstraat waar sloop en vervangende 

nieuwbouw is voorzien;

• 12 bungalows 7 Januaristraat/ Onder de Kerk waar eveneens sloop en vervan-

gende nieuwbouw is voorzien;

• 32 appartementen aan de Gerard Walravenstraat waar sloop en vervangende 

nieuwbouw is voorzien.

Onderhoud en woningverbeteringen

Tot ons werkdomein behoren bouwen, beheren en verhuren van het vastgoed. 

Beheren cq. onderhoud is dat wat nodig is om het vastgoed gedurende de ex-

ploitatietermijn in stand te houden. Wij maken onderscheid tussen niet-planmatig 

onderhoud, planmatig onderhoud en woningverbetering. Dit betreft het verhogen 

van het wooncomfort door bouw- en woontechnische kwaliteit aan de woning toe 

te voegen. Hiertoe behoren onder meer de energiebesparende maatregelen en 

individuele verbeteringen.

Door de structurele veranderingen in de sector is energiezuinigheid een belangrijk 

item geworden. Het energiebeleid voor de bestaande woningvoorraad heeft een 

belangrijke plaats ingenomen in ons afwegingskader. De betaalbaarheid staat on-

der druk. Met een evenwichtig huurbeleid kunnen wij woonlastenstijgingen in de 

bestaande voorraad gedeeltelijk opvangen. 
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Onder niet planmatig onderhoud rangschikken wij het klachten- en mutatieonder-

houd. 

Afgelopen jaren is geïnvesteerd in het optimaliseren van de onderhoudsbegro-

ting. Het effect is dat de afwijking tussen begroting en realisatie van met name 

het klachtenonderhoud en het planmatig onderhoud aanzienlijk is verbeterd. De 

uitgaven bij het mutatieonderhoud zijn lager dan begroot. Dit komt voornamelijk 

omdat bij het mutatieonderhoud het aantal mutaties met ingrijpende verbeterin-

gen moeilijker is in te schatten. Het aantal mutaties met hoge uitgaven in is 2013 

beperkt gebleven. In het oog springen de mutaties in kosten van 10 woningen in 

Heer voor ruim € 500.000.

Onze ervaring is dat bewoners steeds lastiger hun medewerking verlenen aan het 

planmatig aanbrengen van verbeteringen in hun woning. De kosten voor woning-

verbetering (toilet, keuken, douche ) worden hoofdzakelijk tijden het mutatieon-

derhoud gemaakt. In 2013 hebben wij naast de mutatiekosten nog voor € 84.000 

aan individuele, kostendekkende woningverbeteringen besteed.

Abonnement huurdersonderhoud

Het tarief ten behoeve van het abonnement huurdersonderhoud is per 1 januari 

2013 verhoogd. De tariefsverhoging heeft ertoe geleid dat wij in 2013 € 146.334 

aan abonnementsgelden hebben ontvangen. Onze uitgaven in 2013 bedroegen 

€ 128.032. De hoogte van de uitgaven komt overeen met die van voorgaande ja-

ren. Met het voordelig resultaat 2013 hebben een gedeelte van de verliezen over 

voorgaande jaren kunnen compenseren. Het aantal meldingen per deelnemer in 

2013 nagenoeg gelijk gebleven aan het aantal over voorgaande jaren (0,62 per 

deelnemer).

Aanbesteden en opdracht verstrekken

In 2013 zijn wij in eerste instantie gestart met de implementatie van service 

level agreements voor het niet planmatig onderhoud. Kort na de start van de 

implementatie hebben wij onze doelstellingen t.a.v. de organisatie van het 

‘dagelijks onderhoud’ bijgesteld. Centrale doelstelling blijft het verbeteren van onze 

(Bedragen x e 1.000,-)    2013

  Niet planmatig onderhoud begroot realisatie           onderhoudslast v&w

  Klachtenonderhoud   1.009 977 -6  (eigen beheer) 971

  Mutatieonderhoud 1.750 1.353 -673  (geactiveerd) 680

  Totaal  2.759 2.330   1.651

 

  Planmatig onderhoud 1.869 1.675   1.675

  WMO aanpassingen -  49 -49 (wmo bijdrage) -

  Leefbaarheid fysiek 121 101 -16 (leefbaarheid) 85

  Totaal generaal 4.749 4.155   3.411

Onderhoudsuitgaven
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dienstverlening, stabiele kwaliteit leveren en de kosten verlagen door efficiënter te 

werken, waaronder begrepen minder administratieve handelingen. 

Om het proces niet planmatig onderhoud efficiënter in te richten, gaan wij intensie-

ver samenwerken met een beperkt aantal leveranciers. Wij hanteren een selectie-

traject waarbij wij werken met uitsluitingsgronden en minimumgeschiktheidseisen. 

Met de geselecteerde leveranciers starten wij vervolgens de gunningsprocedure. 

De gunningscriteria zijn overigens niet gelijk aan de selectiecriteria. 

Om tot realistische eenheidsprijzen te komen, hebben wij in 2013 onze spelregels 

ten aanzien van aanbesteden en opdracht verstrekken drastisch vernieuwd, waar-

onder: 

• onze raamovereenkomst voor reparatie- en mutatieonderhoud;

• de SLA voor reparatie- en mutatieonderhoud;

• de activiteitenlijst van alle voorkomende werkzaamheden;

• het bestek met materiaalkeuze en beschrijving van uit te voeren werkzaam- 

heden. 

Wij gaan ervan uit dat wij in de loop van 2014 de implementatie van deze werk-

wijze kunnen afronden. 

Brandveiligheid

Bij een aantal recente branden in rijenwoningen met een plat houten dak in den 

lande is gebleken dat bij deze constructie het metselwerk van de woningschei-

dende wand niet altijd goed is opgemetseld tot aan het dakbeschot. Ook voor 

meergezinswoningen van vóór 1980 met een plat houten dak geldt hetzelfde als 

bij de rijenwoningen.

Woningen gebouwd in de periode voor 1995 voldoen vaak niet aan de in het 

Bouwbesluit gestelde eisen voor brandveiligheid. In 2013 hebben wij besloten de 

brandveiligheid van de woningvoorraad, gebouwd voor 1995, te inventariseren. 

Wij inspecteren circa 1800 woningen, verdeeld over 70 complexen. Wij hebben 

voor een pragmatische en slagvaardige aanpak gekozen waarbij wij de woningen 

bezoeken met een deskundig adviseur brandveiligheid en een aannemer. Vervol-

gens stelt de adviseur per complex een rapport op met daarin aangeven de prio-

ritering bij de uitvoering. 

Conform de aangegeven prioritering worden de noodzakelijke werkzaamheden 

door de aannemer vervolgens uitgevoerd. Werkzaamheden in woningen met een 

lage prioritering worden in een later stadium uitgevoerd.

Tijdens de huisbezoeken worden de bewoners uitvoerig geïnformeerd over hoe ze 

zelf preventief maatregelen kunnen treffen om brand te voorkomen. 

Asbest

Duurzaamheid staat hoog op onze agenda. Om te voorkomen dat onze huurders 

en ketenpartners risico lopen op blootstelling aan asbesthoudende materialen 

en onbeheersbare en onverantwoorde situaties kunnen ontstaan hebben wij een 

werkgroep opdracht gegeven zowel een asbestbeleidsplan als asbestbeheerplan 

op te stellen. Het beleidsplan dient inzicht te geven in het te voeren beleid met 

betrekking tot de omgang met asbest in woningen. Met het asbestbeleidsplan 

beogen wij milieu- en gezondheidsrisico’s te beperken. Het beleidsplan geeft 

tevens inzicht in wie welke verantwoordelijkheden draagt.

In het beheersplan werken wij uit hoe wij omgaan met calamiteiten en eventuele 

sanering. Concreet houdt dit dat wij aandacht schenken aan een drietal elementen:

• het inventariseren van aanwezige asbesthoudende materialen in het vastgoed-

bestand en een veilige omgang hiermee te waarborgen; 

• het saneren van alle asbesthoudende materialen in risicovolle situaties;

• het beheren van de asbesthoudende materialen in de toekomst.
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Energielabels

Momenteel worden de recent opgeleverde nieuwbouwwoningen gelabeld. Deze 

woningen beschikken over minimaal een A-label. Monumentale panden en sloop-

panden voorzien wij niet van een energielabel.

Per ultimo 2013 heeft Maasvallei 3259 woningen gelabeld, als volgt verdeeld:

De gemiddelde Co2-uitstoot is in de loop van de jaren gedaald. Na de piek (correctie 

labels 2011) heeft de daling zich verder gecontinueerd.

Verdeling energielabels 

Per ultimo 2013 heeft Maasvallei 3259 woningen gelabeld, als volgt verdeeld:

Label A 353 woningen 10,83%

Label B 598 woningen 18,35%

Label C 923 woningen 28,32%

Label D 604 woningen 18,53%

Label E 549 woningen 16,85%

Label F 220 woningen 6,75%

Label G   12 woningen 0,37%

In de loop van 2013 worden de recent opgeleverde 300 nieuwbouwwoningen 

gelabeld. Deze woningen krijgen allemaal label A. Monumentale panden en 

slooppanden worden niet voorzien van een energielabel.

Bron: EPAview
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Door nieuwbouw, na-isolatie, sloop of verkoop van woningen zal zowel de 

gemiddelde Co2 uitstoot als het gemiddelde gasverbruik de komende jaren dalen.

Warmtewet

De Warmtewet is op 1 januari 2014 in werking getreden. Doelstelling van de wet is 

dat huishoudens, die zijn aangesloten op een collectieve warmtevoorziening niet 

te veel betalen voor warmte. In de Warmtewet is daarom een maximumtarief voor 

warmte vastgelegd, die gebaseerd is op de prijs van gas. De consument gaat door 

de wet nooit meer betalen dan een door de overheid vastgestelde maximum prijs 

(‘Niet Meer Dan Anders’ prijs ).

Maasvallei is medio 2013 in samenwerking met een gespecialiseerd adviesbureau 

gestart met het beoordelen of de complexen, die onder de Warmtewet vallen, aan 

de verplichtingen uit de Warmtewet voldoen. Uit de beoordeling is gebleken dat 

wij ruimschoots voldoen aan de verplichtingen uit de Warmtewet. Tijdens onze 

inventarisatie is gebleken dat bij de praktische vertaling van de Warmtewet naar 

uitwerkingselementen nog de nodige vragen bij de Autoriteit Consument & Markt 

onbeantwoord blijven liggen.

Onze huurders merken niet meteen iets van de Warmtewet. Zij blijven elke maand 

een voorschotrekening ontvangen met aansluitend elk jaar een jaarafrekening. De 

jaarafrekening over 2014 kan er anders uitzien. 

Nieuwbouw opgeschort

Door de economische omstandigheden en de verhuurdersheffing hebben wij onze 

nieuwbouwplannen voor komende jaren moeten herzien. Een tweetal projecten 

hebben wij opgeschort: Hagerpoort fase II(Maastricht) en Wolfseynde (Beek).

Historisch overzicht gemiddelde Co2-uitstoot per woning

Co2-uitstoot

Aantal woningen

Historisch overzicht gemiddelde Co2-uitstoot per woning

Co2-uitstoot

Aantal woningen

Historisch overzicht gemiddelde Co2-uitstoot per woning
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In overleg met een zorgaanbieder heeft Maasvallei het nieuwbouwplan Hagerpoort 

ontwikkeld. Het plan omvatte 31 zorgwoningen en 8 sociale huurwoningen. 

In de gemeente Beek zijn 24 kleinschalige woonvoorzieningen en 34 zorgwonin-

gen ontwikkeld. 

Het realiseren van beide projecten is geen optie meer. De veranderingen in de zorg, 

de hiermee samenhangende bezuinigingen en de heffingen waar Maasvallei mee 

wordt geconfronteerd, hebben partijen doen besluiten beide projecten te schrappen.

Nieuwbouw opgeleverd

In ons werkgebied hebben wij in 2013 meerdere projecten opgeleverd.

Maastricht
Lindenkruis
In 2013 hebben wij 59 woningen opgeleverd aan het Lindenkruis. Het complex 

omvat 49 sociale huurwoningen, negen fokuswoningen voor mensen met een li-

chamelijke beperking, een woning in het commerciële segment, 55 parkeerplaat-

sen en 100 m2 commerciële ruimte.

De woningen maken gebruik van industriële restwarmte van de nabijgelegen Sap-

pi-fabriek. De restwarmte is bestemd voor de verwarming en het warm tapwater. 

Op de platte daken van het complex zijn zonnepanelen geplaatst.

Eijsden-Margraten

Poelveld
In 2013 hebben wij 14 sociale huurwoningen opgeleverd in Poelveld. 

Beek
Achter de Beek
Een voormalig boerenwoonhuis is met respect voor de karakteristieke uitstraling 

verbouwd en uitgebreid tot 12 appartementen. In september was de oplevering. 

Lindenkruis, Maastricht Achter De Beek, Beek

Poelveld, Eijsden

04  Vastgoed



Gulpen-Wittem
Klein Gulpen 
Aan de Oude Rijksweg is een appartementencomplex opgeleverd met 21 sociale 

huurwoningen voor senioren met een zorgindicatie. Zij wonen zelfstandig maar 

hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de (zorg-)faciliteiten van het 

aangrenzend verpleeghuis.

Nieuwbouw in uitvoering

In het verslagjaar is een aantal projecten in uitvoering. Alle projecten zijn in Maas-

tricht gelegen.

Heugemerstraat 
In de wijk Heugem worden op het terrein achter een voormalige boerderij 18 

appartementen ontwikkeld voor senioren. De boerderij zelf wordt in samenwerking 

met Radar verbouwd en uitgebreid met een nieuwbouwgedeelte. Gerealiseerd 

worden 22 woningen voor mensen met een verstandelijke beperking (groepswonen 

voor begeleid wonen). Met de bouw is in maart 2013 gestart. Oplevering is voorzien 

omstreeks mei 2014.

De Leim 
Bij het bestaande winkelcentrum de Leim in de wijk Heer realiseert Maasvallei in 

samenwerking met een private partij de bouw van 2500 vierkante meter winkelop-

pervlak, 24 huurappartementen en een parkeergarage voor circa honderd auto’s. 

De nieuwbouw is in het bestaande winkelcentrum geïntegreerd. Hierdoor wordt 

het huidige binnenplein autovrij. Maasvallei neemt de 24 appartementen met bij-

behorende parkeerplaatsen voor haar rekening. Met de oplevering van de appar-

tementen voorzien wij in de vraag naar seniorenwoningen dichtbij voorzieningen 

gelegen. 

Lindenkruis (fase 2)
Op het voormalig bedrijventerrein van de Nutsbedrijven Maastricht zijn plannen 

ontwikkeld voor de bouw van een complex van 37 sociale huurwoningen met par-

keervoorziening. Inmiddels is de bouw gestart. 

Trichterveld 
De vernieuwing van Trichterveld verloopt minder voortvarend dan wenselijk is. 

Méér dan de helft van de 212 oorspronkelijke bewoners is inmiddels verhuisd. 

Desondanks zijn slechts 38 woningen vervangen door nieuwbouw. 

Klein Gulpen, Gulpen

De Leim, Heer
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De kwaliteit van de te vervangen woningen en de leefbaarheid in de wijk staan in 

toenemende mate onder druk. De herstructurering van de buurt vordert te traag. 

Voornaamste oorzaak ligt in het feit dat wij in eerste instantie gekozen hebben voor 

een aanpak waarbij bewoners verhuizen op basis van vrijwilligheid. Met nieuwbouw 

wordt pas gestart als een bouwblok vrij van bewoning is. Hierdoor kan het erg lang 

gaan duren voordat bepaalde gebieden aan vernieuwing toe zijn. Dit komt de 

kwaliteit van Trichterveld niet ten goede. Daarenboven zijn de verslechterde markt 

voor koopwoningen en het gewijzigd rijksbeleid mede debet aan de vertraging.

Maasvallei blijft echter onverminderd prioriteit geven aan de vernieuwing van 

Trichterveld. Wij hebben zowel de fasering van de vernieuwing als onze investe-

ringsruimte opnieuw onder de loep genomen om prioriteit te kunnen geven aan 

de herstructurering van Trichterveld. Voor de komende vijf jaar is de bouw van 60 

nieuwe woningen voorzien. Om deze bouwproductie mogelijk te maken zijn de 

ontwerpen van de verschillende woningtypes doorontwikkeld.

De beoogde bouwimpuls voor 60 woningen hebben wij voorzien in een tweetal 

geselecteerde gebieden. Met de resterende huurders in deze gebieden worden 

gesprekken gevoerd. In onderling overleg wordt gezocht naar passende, vervan-

gende, huisvesting. Het sociaal plan dat wij hanteren is voor deze gebieden van 

toepassing. Voor bewoners, die buiten de aangewezen gebieden wonen, is het 

sociaal plan vooralsnog niet van toepassing. Zij kunnen op basis van vrijwilligheid 

verhuizen.

Nieuwbouw in voorbereiding

Demerthof 
In het verlengde van het project Demerthof dat in 2010 is opgeleverd, worden op 

een aangrenzend terrein 9 eengezinswoningen ontwikkeld volgens het cradle to 

cradle principe (zéér energiezuinig en duurzaam). 

Het concept wordt in ketensamenwerking ontwikkeld en gerealiseerd. De kick-off 

heeft eind 2012 plaatsgevonden. In 2013 zijn de uitgangspunten en specifieke 

aspecten op gebied van cradle-to-cradle, duurzaamheid en gebouwgebonden 

installaties uitgewerkt. Het ontwerp is afgerond en de voorbereidingen voor de 

vergunningenprocedures zijn gestart. Start bouw: einde 2014. 

Trichterveld, Maastricht

Demerthof, Heer
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Het project is aangeduid voor kennisontwikkeling op het gebied van cradle to 

cradle voor collega’s in de regio, de gemeente Maastricht, architect, aannemer 

en installateurs. De kosten van de kennisoverdracht wordt gesubsidieerd door de 

gemeente Maastricht.

Boerderij Westrand
De planontwikkeling om de naast ons kantoor gelegen monumentale boerderij te 

verbouwen tot acht woningen is opgeschort. Wij hebben een aantal maatregelen 

getroffen om de boerderij tijdelijk te verhuren. Start van de werkzaamheden is 

voorzien in 2016.

Brandweerflat
De herontwikkeling van de voormalige brandweerflat aan de Capucijnestraat wordt 

afgestemd op het masterplan Lindenkruis. Vooralsnog gaan wij uit van sloop en 

vervangende nieuwbouw in 2016.

Ingrijpende verbouwingen

Villa Keizerskroon
In Amby hebben wij 10 zorgwoningen voor dementerende mensen opgeleverd. 

15 voormalige studentenwoningen zijn ingrijpend verbouwd tot 10 zorgwoningen. 
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Een bewogen 2013. 
Een nieuw uitzicht 
voor ons als 
bewoners aan 
de Wethouder 
Vrankenstraat. 
We werden elke 
dag verrast met 
veranderingen 
tijdens de bouw 
van De Leim. 
Een collage van 
het veranderende 
uitzicht.

Foto’s Jean Luijten
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05
Organisatie. Van klantgericht (denken voor de 

klant) naar klantgedreven. Hiervoor was veran-

dering nodig: een cultuuromslag, maar ook een 

organisatorische omslag. Het uitgangspunt is dat 

we niet meer kijken naar mensen en functies, 

maar naar processen. Functies en afdelingen ver-

kokeren, processen integreren. Functies werden 

rollen. Iedereen heeft een kerntaak, maar ieder-

een heeft ook meerdere rollen. Afhankelijk van 

competenties en ambities van het individu. 

Goed georganiseerd, minder hiërarchie, meer 

eigen verantwoordelijkheid. Niet functioneel 

gericht, maar procesgericht. 



Organisatie

Economische, politieke en sociale ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo 

op. De recente ontwikkelingen hebben er toe geleid dat wij in 2013 onze ambities 

voor de komende jaren hebben heroverwogen. Wij hebben maatregelen genomen 

om te komen tot een eigentijdse organisatie met professionele medewerkers. Wij 

bieden hun alle ruimte en vertrouwen dat zij de huurder centraal stellen en in goed 

overleg huurdersvragen oplossen.

Wij hebben het principe van een top-down gestuurde organisatie verlaten en 

denken niet langer meer vanuit afzonderlijke bedrijfsonderdelen. Onze organisatie 

is ingericht op de klant en de klantvraag: op klantprocessen. 

De moderne participatiemaatschappij vraagt om horizontaal ingerichte structuren

en zelfsturende teams. In de nieuwe inrichting van onze organisatie is de 

hiërarchische structuur dan ook vervangen door een horizontale. Wij werken 

niet meer met managers maar met leidinggevenden, die sturing geven aan de 

ontwikkeling van de medewerkers. Onze werkwijze is gericht op multidisciplinaire 

inzetzetbaarheid van zelfsturende teams.
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Organisatiestructuur per 1 januari 2013

Algemene Zaken

Raad van 
Commissarissen

Ondernemingsraad Directeur HV Woonvallei Klachtencommissie

Afdeling 
Strategie en Beleid

Management-
assistentie

Afdeling 
Financiën

Afdeling 
Wonen

Afdeling 
Vastgoed

Planning & Control
Treasury & Verslagl.

Rayonteams
A, B, C en D

Klantenservice
Projecten en

planmatig beheer

Automatisering en
Adm. diensten derden

Ondersteuning WijkbeheerBedrijfsbureau

Administraties



Markt
Maatschappij

Toezich
t

Directie

Procesgroep 

Bedrijf 
& Support

P
rocesg

roep 
K

lan
t

Procesgroep 

Strategie

Organisatiestructuur per 31 december 2013

De voorbereidingen om de organisatiestructuur te wijzigen, hebben plaats 

gevonden in 2013. De nieuwe organisatiestructuur per 31 december 2013 is 

weergegeven in het schema op deze pagina.

De bestuurlijke organisatie van Maasvallei bestaat uit een directeur-bestuur-

der en een Raad van Commissarissen. De werkorganisatie kent per ultimo 

2013 de volgende procesgroepen:

• procesgroep strategie: verantwoordelijk voor het organisatiebeleid, vast-

goedsturing op strategisch en tactisch niveau, financieel beleid, waaronder 

planning en control;

• procesgroep bedrijf en support: verantwoordelijk voor HRM, kwaliteits-

management, marketing en communicatie, I&A, financiële administratie, 

meerjarenonderhoud, archief en secretariaat; 

• procesgroep klant: verantwoordelijk voor de klantcontacten, vastgoedbe-

heer, verhuur- en verkoop, VvE-beheer, huuradministratie, buurtbeheer en 

leefbaarheid.

Personeel

In het verslagjaar heeft één medewerker de organisatie verlaten. In overleg met 

één medewerker is besloten het dienstverband per 1 mei 2014 te beëindigen. Bij 

de transformatie naar de nieuwe organisatieopzet worden vacatures niet langer 

extern ingevuld. Vrijgekomen taken worden zo veel als mogelijk intern onderge-

bracht. Per ultimo verslagjaar waren geen functies vacant.
Proces diagram Maasvallei 2013
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Personeelsformatie per ultimo 2013

  Procesgroep  

  Directie   Aantal  

  directeur  1

  Strategie   Aantal

  beleid en vastgoedsturing  1

  financieel beleid  3 

  Bedrijf en Support   Aantal

  HRM   1

  kwaliteitsmanagement en I&A  1

  marketing en communicatie  1

  financiële administratie  1  (1 parttime)

  bedrijfsbureau   1

  archief   1  (1 parttime)

  secretariaat  2  (2 parttime)

  facilitaire zaken  1

  Klant   Aantal

  klantcontactcentrum  4

  vastgoedbeheer  9   (1 parttime)

  verhuur en verkoop  9  (4 parttime)

  VvE beheer  2

  huurincasso  2  (2 parttime)

  buurtbeheer en leefbaarheid  7  (1 parttime)

  Totaal  47



  Leeftijdsopbouw personeel per 31 december 2013

  Leeftijd Aantal medewerkers  In procenten

  20-35 jaar 11   24%

  35-50 jaar 18  39%

  50-65 jaar 18 27%

  Totaal 47 100%

  Ziekteverzuim

  Jaar  2013 2012  2011

  Aantal ziekmeldingen 112 63 66

  Aantal ziektedagen 355 320 690

   

  Ziektepercentage 3,24 2,46 4,31

Stage en werkplekervaring

Maasvallei draagt vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid bij aan het 

opleiden van jongeren en de beroepsoriëntatie van studenten. Wij bieden studen-

ten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen. 

In het verslagjaar hebben wij vier stagiaires (mbo en hbo-niveau) een stageplaats 

aangeboden. De stagiaires krijgen van onze medewerkers, in overleg met de on-

derwijsinstelling, taken en verantwoordelijkheden opgedragen, die in overeen-

stemming zijn met het competentieniveau van de student en de onderwijsdoel-

stelling voor de stageperioden. Helaas hebben wij van een student vroegtijdig 

afscheid moeten nemen.

HRM-ontwikkelingen

Horizontaal organiseren en de hiermee samenhangende principes van procesge-

richt werken in de organisatie implementeren, vergen veel van de organisatie en 

haar medewerkers. De veranderingen in de bedrijfsvoering hebben immers directe 

gevolgen voor de competenties van medewerkers.

Bij onze aanpak staan goed werkgeverschap en competente medewerkers cen-

traal. Goed werkgeverschap impliceert immers dat wij ons verantwoordelijk gedra-

gen tegenover onze medewerkers. Wij kijken niet alleen naar economische aspec-

ten maar ook naar arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Wij investeren 

actief in een duurzaam personeelsbeleid. Onze medewerkers bepalen uiteindelijk 
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de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij hebben aandacht besteed aan het af-

stemmen van werkwijzen, de inrichting van de organisatie en communicatie tussen 

bestuurder en medewerkers. Wij hebben geformuleerd wat de strategiewijziging 

voor de medewerkers betekent: voor de functies, de competenties, de beoorde-

lingssystematiek en de opleidingen. Wij zijn duidelijk in waar Maasvallei naar toe 

wil, wat van onze medewerkers verwacht wordt (klantgericht zijn) en wat hun rol is 

(betrokkenheid tonen). Wij bieden medewerkers perspectief, kansen en mogelijk-

heden tot verdere ontwikkeling. 

In de aangepaste gesprekscyclus leggen wij de nadruk op het realiseren van af-

gesproken doelen. Wij bevorderen hiermee het realiseren van afspraken met me-

dewerkers als bijdrage aan de afdelingsplannen, het jaarplan en uiteindelijk ons 

strategisch plan.

Arbo

Wij hebben ons preventief verzuim- en re-integratiebeleid gecontinueerd. Bij de 

aanpak staat de inbreng van de werknemer centraal. Het maandelijks spreekuur 

van de bedrijfsarts vindt plaats bij Maasvallei. 

Gedurende het verslagjaar zijn geen gevallen van agressie, geweld, discriminatie 

of seksueel geweld gemeld.

In overleg met de OR en de bedrijfsarts hebben wij besloten onze risico inventari-

satie en het integratieplan in 2014 te actualiseren en tevens onze medewerkers een 

periodiek medisch onderzoek aan te bieden.

Werkkostenregeling

Vanaf 1 januari 2015 is het toepassen van de werkkostenregeling verplicht. Intern is 

een werkgroep gestart met het in kaart brengen van de vergoedingen en verstrek-

kingen. Ook wordt aandacht besteed aan de inrichting van de salarisadministratie 

en de financiële administratie. 

Wij streven naar een pakket vergoedingen en verstrekkingen, dat past binnen de 

grenzen van de vrije ruimte van 1,5% van de fiscale loonsom. Indien noodzakelijk 

passen wij, in overleg met de OR, het arbeidsvoorwaardenbeleid aan. Daar waar 

discussiepunten ontstaan, worden deze afgestemd met de belastingdienst.

Risicomanagement

Vanuit de Governance Code zijn wij verplicht aan te tonen op welke wijze wij onze 

risico’s beheersen. Op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau brengen 

wij de risico’s in kaart en hanteren wij beheersmaatregelen. Het risicomanagement 

is onderdeel van de planning en control cyclus. 

Periodiek bewaken wij de voortgang van onze werkzaamheden in de Balanced Score 

Card, aanvullende kwartaalrapportages en werkbesprekingen met proceseigenaren. 

Van hieruit managen wij onze risico’s. Wij schenken aandacht aan het beheersen van 

risico’s bij vastgoedprojecten, samenwerking, treasury en solvabiliteit.

De voortgang van de in de Balanced Score card benoemde onderwerpen moni-

toren wij periodiek met de verantwoordelijke proceseigenaren. In 2014 verdiepen 

en verbeteren wij de inventarisatie van onderwerpen. Het uitvoeren van audits is 

hier onderdeel van.

In 2013 is concreet aandacht geschonken aan:

• bestaande processen, die periodiek zijn beoordeeld en waar nodig aangepast;

• de gevolgen van de organisatiewijzigingen en de implementatie van een nieuw 

informatiesysteem. Procesbeschrijvingen zijn verder geoptimaliseerd;

• procuratieregels, die zijn aangepast omdat een wijziging in de organisatiestruc-

tuur heeft plaats gevonden;
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• projectontwikkeling waarbij projectrisico’s in geld en realiseerbaarheid worden 

uitgedrukt. Naar aanleiding van de periodieke beoordeling van projecten en de 

toets of onze voornemens passen in onze voorraadportefeuille zijn projecten 

niet uitgevoerd;

• het starten met nieuwbouw als 80% van de woningen verkocht is;

• de heroverweging van onze voorraadstrategie. Dit heeft geleid tot aanpassing 

van onze herstructureringsplannen van een deel van het bezit;

• het begrotingsproces 2014-2018. Vooraf zijn de uitgangspunten voor de begro-

ting gedefinieerd om inzicht te krijgen in het continuïteitsoordeel.

Voor 2014 staan verdere verbeteringen van het risicomanagement gepland. Bij-

zondere aandacht schenken wij aan de betrouwbaarheid van informatie. Gegevens 

zijn in verschillende (digitale) bronnen opgeslagen, die niet tot geïntegreerde ma-

nagementinformatie (kunnen) worden omgezet. 

I&A

Wij willen onze huurders nog beter van dienst zijn. Ook is er behoefte om met 

minder middelen onze kwalitatief goede dienstverlening aan te bieden. Onze be-

drijfsvoering dient derhalve efficiënt en effectief te verlopen. Dit realiseren wij met 

moderne, vraaggerichte en gedigitaliseerde klantprocessen. Dit vereist een goed 

werkend primair informatiesysteem. Op termijn worden immers veel klantcontac-

ten via het digitale loket afgehandeld

Om de bedrijfsvoering te verbeteren hebben wij in 2013 opdracht verstrekt aan 

een onafhankelijk adviesbureau om ons I&A beleid opnieuw te formuleren. Dit 

beleidsplan biedt ons de kaders voor I&A vernieuwing. Het beleidsplan kent acht 

speerpunten:

• verbeteren interne procesondersteuning;

• uitbreiden digitale dienstverlening;

• optimalisatie informatievoorziening;

Nieuwe
bestemming

voor oude
boerderij.
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• strategische keuze leverancier;

• optimaliseren werkplek;

• verbeteren proces- en systeemkennis;

• professionaliseren van de I&A beheerorganisatie;

• verhogen van het informatiebeveiliging bewustzijn.

Op basis van de geformuleerde uitgangspunten en een intensief selectietraject 

hebben wij aansluitend een strategische keuze gemaakt voor het primaire systeem 

(ERP-systeem). Begin 2014 zijn de voorbereidingen gestart voor de implementatie 

van het nieuwe ERP-systeem.

De implementatie van het nieuw ERP-systeem loopt parallel aan het ontwikkelings-

traject waar we ons als organisatie in bevinden. 

Additionele aandacht schenken wij bij de conversie van data uit het huidig systeem 

naar het nieuw systeem aan de gegevenskwaliteit. Onvoldoende gegevenskwali-

teit heeft immers consequenties voor de operationele processen met als gevolg 

extra werk en dus extra kosten. 

Marketing

Politiek, economische en sociale krachten zorgen voor een dynamiek van buiten 

de organisatie. Implementeren van deze veranderingen dwingt tot een herijking 

van de strategie en de hiermee samenhangende veranderingen en innovaties. De 

veranderende wensen en voorkeuren vragen intern om flexibiliteit.

In 2013 hebben wij ons strategisch marketingcommunicatieplan vastgesteld. De 

strategische opties uit het marketingcommunicatieplan hebben als input gebruikt 

voor het nieuw ondernemingsplan 2014-2018.

Vanuit de omgevingsanalyse opteren wij voor een toekomstgerichte en duurzame 

positionering van Maasvallei als sociaal woningbeheerder waar de behoeften van 

de huurders centraal staan. De door de huurder verwachte kwaliteit is leidend bij 

de inrichting van onze processen en de ontwikkeling van de medewerkers. 

Ons adagium is ‘kwaliteit is het waarmaken van verwachtingen’. Centraal staan 

de verwachtingen van de huurder en de kwaliteit van de dienstverlening. In ons 

ondernemingsplan hebben wij nadrukkelijk geformuleerd wat de huurder van ons 

wel en ook zeker niet kan verwachten. Omdat de verwachtingen van huurders door 

externe factoren of persoonlijke omstandigheden kunnen veranderen, monitoren 

regelmatig wat huurders van ons verwachten.

De door de huurder ervaren kwaliteit bepaalt de kwaliteit van de dienstverlening. 

Wij objectiveren het kwaliteitsaspect door ons te focussen op aspecten als empa-

thie, kennis en klantvriendelijkheid, betrouwbaarheid en de bereidheid huurders 

snel te helpen. 

In 2013 hebben wij het accent gelegd op de interne marketing. Processen worden 

waar nodig aangepast en medewerkers worden dagelijks doordrongen van het be-

lang van klanttevredenheid. Wij realiseren ons dat de noodzakelijke cultuuromslag 

niet van de een op de andere dag gerealiseerd is. De eerste resultaten zijn in elk 

geval zichtbaar.

Communicatie 

Het in 2012 ingezet beleid om onze zichtbaarheid in ons werkgebied te vergro-

ten hebben wij gecontinueerd. Naast de media als krant, brochures, bewoners-

blad nemen internetdiensten een steeds grotere plek in. De rol van internet en 

sociale media is in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Ook voor 

Maasvallei is het belangrijk om in te spelen op deze veranderingen. Deze ontwik-

kelingen hebben invloed op de wijze waarop wij communiceren en onze inzet 

van middelen.



Communicatie is meer dan voorheen tweerichtingsverkeer in plaats van het een-

zijdig informeren van huurders. Wij constateren een toenemende druk vanuit 

huurders op participatie en hogere verwachtingen om op maat te worden geïnfor-

meerd. Maar ook het karakter van onze dienstverlening verschuift van aanbodge-

richt naar proactief en

Klantgericht. Interactieve communicatie is dan voor de hand liggend. 

Wij volgen de trends en ontwikkelingen op het gebied van digitale media en zet-

ten de komende jaren in op digitale, interactieve communicatie. Communicatie 

is maatwerk. Naast de massacommunicatie richten wij ons op gesegmenteerde 

communicatie dan wel één op één communicatie met individuen. Steeds meer 

huurders willen alleen die informatie ontvangen die voor hen interessant is. Deze 

ontwikkelingen laten onverlet dat traditionele middelen voor specifiek doelgroe-

pen vooralsnog worden benut.

Met de gewijzigde benadering realiseren wij niet alleen een verbeterslag op het 

communicatief vlak. Wij sturen met ons communicatiebeleid aan op verdergaande 

zelfredzaamheid van de huurder. Met de introductie van een huurdersportaal en 

het werken met een online dienstverlening verbeteren wij tevens de dienstverle-

ning.

Sponsoring

Kwalitatief goede woningen en aantrekkelijk woonomgevingen. Uitgangspunten 

waarbij bewonersinitiatieven nadrukkelijk hun bijdragen aan kunnen leveren. Vaak 

gaat het om kleinschalige activiteiten met impact voor een straat of een activi-

teit die een grotere groep bewoners aangaat. In de meeste gevallen is er sprake 

van vrijwilligerswerk en initiatieven, die afhankelijk zijn van donaties of sponsoring 

Onze insteek is dan ook initiatieven en activiteiten van onze bewoners uit buurten 

waar wij overwegend bezit hebben te ondersteunen en te stimuleren.

In ons sponsorbeleid leggen wij de nadruk op activiteiten die een bijdrage leve-

ren aan de leefbaarheid in buurten of een sociaal maatschappelijk doel hebben. 

Door middel van sponsoring tonen wij onze waardering voor bewonersinitiatieven 

en betrokkenheid bij de buurt. Ons sponsorbeleid is na te lezen op onze website 

www.maasvallei.nl. 

In 2013 hebben wij ca. € 4.500 besteed aan sponsoring. Dit is aanzienlijk minder 

dan in voorgaande jaren te doen gebruikelijk was. Deels is dit het gevolg van de 

financiële situatie waarin wij verkeren als gevolg van het afromen van ons vermo-

gen door de overheid, deels is dit het gevolg van het inperken van ons speelveld 

door de overheid.

In 2013 zijn verschillende buurtactiviteiten financieel ondersteund. De activiteiten 

worden door lokale verenigingen geïnitieerd en georganiseerd. Alle activiteiten 

dragen bij aan de leefbaarheid in de buurt of hebben een sociaal maatschappe-

lijk doel. De activiteiten variëren van een zomerbraderie voor de buurtbewoners 

en een activiteit om de buurt “groener “te maken en schoon te houden tot een 

schoolproject van vier scholen om de sociale cohesie onder alle bevolkingslagen in 

de deelnemende wijken te bevorderen. Ook zijn diverse carnavalsactiviteiten voor 

de jeugd gesponsord. Carnaval verbindt en wordt veelal in verenigingsverband 

georganiseerd en gevierd. 

Daarnaast konden de volgende initiatieven rekenen op financiële steun:

• Stichting Drugsinformatie & Preventie voor Jongeren (DJP). Informatieprogramma 

over drugsgebruik t.b.v. Basisschool de Vlinderboom te Heer

• Stichting Geestelijk en Maatschappelijk Welzijn Gehandicapten (SWGN). 

 Deelname aan het ‘muziekfeest maakt dromen waar’;

• Ambyer Proat. Buurtblaadje huis aan huis;

• De Zonnebloem Heugem i.v.m. 50-jarig jubileum;

• Zangvereniging Crescendo i.v.m. 60-jarig jubileum;

• Zij actief Amby i.v.m. 60-jarig jubileum.
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Verbindingen

Om haar maatschappelijke doelstellingen te realiseren heeft Maasvallei samen-

werking gezocht met andere partijen. Onderstaand worden de verbindingen van 

Maasvallei nader toegelicht.

Maasvallei participeert voor 100% in de ‘Holding WS Maasvallei Maastricht B.V.’. 

Deze holding heeft drie dochter B.V’s.: ‘Maasvallei Vastgoedontwikkeling I B.V.’, 

‘Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V.’ en ’Maasvallei Beheer en Diensten B.V.’. 

Zowel de bestuurder als de Raad van Commissarissen van de holding en de onder-

liggende dochter B.V.’s wordt statutair ingevuld door de bestuurder respectievelijk 

de Raad van Commissarissen van Maasvallei zelf. Daarmee is het intern toezicht op 

de holding en de dochters geregeld in overeenstemming met het intern toezicht 

van de Maasvallei.

De inzet van medewerkers en middelen in de verschillende rechtspersonen ge-

beurt, indien nodig, vanuit Woningstichting Maasvallei Maastricht.

Het organogram op pagina 64 geeft de verbindingen per 31 december 2013 weer.
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Verbindingen per 31 december 2013

Holding WS Maasvallei
Maastricht B.V.

Maasvallei Vastgoed
ontwikkeling I B.V.

Partners in MaatwerkVOF Roos

Raad van 
Commissarissen

Woningstichting
Maasvallei Maastricht

Stichting Woningburo
Maastricht

Maasvallei Vastgoed
ontwikkeling II B.V.

Maasvallei Beheer en 
Diensten B.V.

Holding WS Maasvallei Maastricht B.V.

Opgericht op 2 september 2004 met als doelstelling de projectontwikkeling in 

onroerende zaken waaronder begrepen het realiseren, verkrijgen, vervreemden, 

bezwaren, huren en verhuren van registergoederen. Woningstichting Maasvallei 

Maastricht is enige aandeelhouder en bestuurder van deze B.V. Via de onderlig-

gende dochters worden projecten met commerciële aspecten voor Maasvallei zelf 

gerealiseerd danwel in samenwerkingsverband met derden. 

  Financiële gegevens van Holding WS Maasvallei Maastricht B.V. 

  Eigen vermogen -/- € 1.148.000,- (negatief)

  Maatschappelijk kapitaal  € 90.000,-

  Geplaatst en gestort kapitaal  € 18.000,-

  Jaarresultaat 2013 voor belastingen  € 63.000,-  

  Door Maasvallei verstrekte lening ultimo 2013 € 0,-

06  Verbindingen



Maasvallei Vastgoedontwikkeling I B.V.

Opgericht op 2 september 2004 met als doelstelling de projectontwikkeling in 

onroerende zaken waaronder begrepen het realiseren, verkrijgen, vervreemden, 

bezwaren, huren en verhuren van registergoederen. Holding WS Maasvallei Maas-

tricht B.V. is de enige aandeelhouder en bestuurder van deze B.V. Via deze B.V. 

realiseert Maasvallei nieuwbouwcomplexen met een commercieel karakter. 

  Financiële gegevens van Maasvallei Vastgoedontwikkeling I B.V. 

  Eigen vermogen -/- € 1.115.000,- (negatief)

  Maatschappelijk kapitaal  € 90.000,-

  Geplaatst en gestort kapitaal  € 18.000,-

  Jaarresultaat 2013 voor belastingen -/- € 77.000,- (negatief) 

  Door Maasvallei verstrekte lening ultimo 2013 € 1.388.000,-

Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V.

Opgericht op 15 maart 2005 met als doelstelling de projectontwikkeling in onroe-

rende zaken waaronder begrepen het realiseren, verkrijgen, vervreemden, bezwa-

ren, huren en verhuren van registergoederen. Holding WS Maasvallei Maastricht 

B.V. is de enige aandeelhouder en bestuurder van deze B.V.

Via deze B.V. worden nieuwbouwprojecten in een samenwerkingsverband van 

Maasvallei met andere partijen gerealiseerd. Het betreft met name projecten met 

een commercieel karakter. 

  Financiële gegevens van Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V. 
  Eigen vermogen  -/- € 60.500,- (negatief)

  Maatschappelijk kapitaal  € 90.000,-

  Geplaatst en gestort kapitaal  € 18.000,-

  Jaarresultaat 2013 voor belastingen -/-  € 100,- (negatief)

  Door Maasvallei verstrekte lening ultimo 2013 € 0,-

Maasvallei Beheer en diensten B.V.

Opgericht op 6 april 2006 met als doelstelling het verlenen van diensten aan en 

het uitvoeren van beheer voor (rechts)personen en ondernemingen. Holding WS 

Maasvallei Maastricht B.V. is de enige aandeelhouder en bestuurder van deze B.V.

  Financiële gegevens van Maasvallei Beheer en diensten B.V. 

  Eigen vermogen   € 24.000,- 

  Maatschappelijk kapitaal  €	 90.000,-

  Geplaatst en gestort kapitaal  €	 18.000,-

  Jaarresultaat 2013 voor belastingen  €	 14.000,-  

  Door Maasvallei verstrekte lening ultimo 2013 € 0,-

‘Maasvallei Beheer en Diensten B.V.’ is opgericht om de commerciële activiteiten 

van Maasvallei met betrekking tot dienstverlening aan derden naar over te 

hevelen. Tevens is via deze B.V. de deelname geregeld voor 1/3 deel van het 

aandelenkapitaal in de door de gezamenlijke Maastrichtse woningcorporaties 

opgerichte vennootschap: ‘Partners in Maatwerk Zuid B.V.’ (PIM Zuid B.V.). 

Partners in Maatwerk Zuid B.V. (PIM Zuid B.V.)

Opgericht op 2 maart 2007 met als doelstelling het verrichten van relatie-, 

financieel-, administratief- en technisch beheer van woonwagenstandplaatsen en 

huurwoonwagens

De enige aandeelhouders van deze vennootschap zijn Maasvallei Beheer en Dien-

sten B.V., Servatius Producten en Diensten B.V. en Woonpunt Participaties B.V. Elke 

partij met een aandelenkapitaal van € 6.000,-. Het bestuur van de vennootschap 

wordt gevormd door de bestuurders van de aandeelhouders.
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  Financiële gegevens van PIM Zuid B.V. 

  Eigen vermogen   € 193.000,- 

  Waarde van de deelneming   €  64.000,-

  Maatschappelijk kapitaal   € 90.000,-

  Geplaatst en gestort kapitaal   € 18.000,-

  Jaarresultaat 2013 voor belastingen   € 53.000,-

 

PIM Zuid B.V. is een samenwerking tussen de drie Maastrichtse corporaties in het 

kader van het beheer van woonwagenlocaties en huurwoonwagens. 

VOF ROOS

Roos is een samenwerking in de vorm van een vennootschap onder firma met het 

doel het opzetten van een WWZ-loket. Roos levert producten en diensten op het 

gebied van wonen, welzijn en zorg. Tot de woondiensten behoren oa. de verhuisser-

vice, klussendienst, wmo-bemiddeling en buurtbemiddeling. Tot de welzijndiensten 

behoren zaken als schuldhulpverlening, ondersteuning mantelzorgers, financiële en 

administratieve ondersteuning en wooncursussen. Tot de zorgdiensten behoren on-

der andere het schoonmaken, boodschappen doen, verpleegkundige handelingen, 

PGB-aanvraag en bemiddeling, training en begeleiding.

De vennootschap is opgericht op 1 januari 2007. Maasvallei is deelnemer van Roos 

geworden op 9 april 2010. 

  Financiële gegevens van VOF Roos

  Eigen vermogen ultimo 2013   € 162.000,- 

  Jaarresultaat 2013 voor belastingen   € 13.000,- 

Andere verbinding

Maasvallei participeert in de Stichting Woningburo Maastricht. Het stichtingsbe-

stuur bestaat uit de bestuurders van de drie Maastrichtse corporaties. Het jaarlijks 

exploitatieresultaat wordt over de drie corporaties verdeeld op basis van de om-

vang van hun woningbezit. Voor het boekjaar 2013 is de bijdrage van Maasvallei 

€ 35.388,-. 

De bedrijfsopbrengsten met inbegrip van de bijdrage van de deelnemers bedroe-

gen in het verslagjaar € 392.651,-. Per ultimo verslagjaar was het eigen vermogen 

van de Stichting Woningburo Maastricht nihil.
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Intern toezicht en
verantwoord besturen

Governance

Met ingang van het verslagjaar 2013 kiezen wij voor een andere presentatievorm 

voor de onderdelen Governance, de bestuursverklaring en de verantwoording 

door de Raad van Commissarissen (RvC).

De Governance Code Woningcorporaties is richtinggevend voor het besturen van 

Maasvallei. In verschillende documenten, zoals het directiestatuut en het Regle-

ment Raad van Commissarissen, zijn onze spelregels vastgelegd. De Governance-

code schrijft voor hoe wij verantwoording afleggen over de wijze waarop invulling 

is gegeven aan de uitvoering van taken en bevoegdheden en hoe wij moeten 

omgaan met het intern toezicht.

Maasvallei voldoet aan deze code met uitzindering van een tweetal bepalingen:

• het contract met de bestuurder heeft een geldigheidsduur voor onbepaalde 

tijd;

• een lid van de RvC heeft de maximale zittingstermijn in de Raad overschreden. 

De voorbereidingen zijn getroffen om begin 2014 een nieuw lid aan te trekken.

Op onze website zijn de documenten met betrekking tot de Governancestructuur 

gepubliceerd. Deze documenten zijn eveneens beschikbaar in boekvorm.

Bestuur

Maasvallei wordt bestuurd door Frans Crijns. De bestuurder vervult tevens de func-

tie van directeur. Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze zijn 

vastgelegd in de statuten, het bestuursstatuut en reglementen. 

De bestuurder legt verantwoording af en draagt zorg voor een adequate rappor-

tage aan de RvC. De bestuurder verschaft de RvC tijdig de informatie die nodig is 

voor het uitoefenen van de taak van de RvC. 

Jaarverslagen zijn openbaar en voor iedereen te lezen via de website www.maasvallei.nl 

In 2013 hebben geen transacties plaats gevonden waarbij tegenstrijdige belangen 

van bestuurder of RvC speelden zoals bedoeld in principe II.3 van de Governance 

Code Woningcorporaties.
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Persoonlijke gegeven bestuurder

  Ing. A.L.F.M. Crijns

  Geboorte datum:   25-10-1953

  Werkzaam in huidige functie sinds:  01-03-2008 

  Benoemingsduur:   Onbepaalde tijd 

Relevante nevenfuncties in het verlengde van de functie:

• Lid van commissie bouwen van Woonvorm Maasniel

• Directeur van Holding WS Maasvallei Maastricht B.V

• Directeur van Maasvallei Vastgoedontwikkeling I B.V.

• Directeur van Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V.

• Directeur van Maasvallei Beheer en Diensten B.V.

• Bestuurslid Stichting Studentenhuisvesting Maastricht

• Secretaris Stichting Woningburo, Maastricht

• Bestuurslid Partners in Maatwerk Zuid B.V. 

• Bestuurslid Roos

• Docent SBO-bestuurskunde

Opbouw bezoldiging bestuurder

  Componenten 2013 2012

  Bruto beloning e   129.335 e   126.760

  Kostenvergoeding e         835  e          908

  Pensioenafdracht w.g. e    27.119 e    26.960

  Totaal  e 157.289 e 154.629

Meldingsplichtige besluiten
In het verslagjaar zijn geen meldingsplichtige besluiten genomen. 

    

Verklaring bestuurder
De bestuurder verklaart dat conform het gestelde in het Besluit Beheer Sociale 

Huursector artikelen 11 en 22: 

• een adequate invulling is gegeven aan het uitgangspunt om uitsluitend werk-

zaam te zijn in het belang van de volkshuisvesting;

• in het jaar 2013 alle middelen zijn besteed in het belang van de volkshuisves-

ting;

• alle activiteiten passen binnen de regelgeving voor de toegelaten instelling. 

Raad van Commissarissen

De RvC heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van de bestuurder 

en de algemene gang van zaken binnen Maasvallei en de met haar verbonden 

ondernemingen. De RvC heeft tevens een taak als werkgever ten opzichte van de 

bestuurder.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RvC zijn in de statuten 

van Maasvallei omschreven en verder uitgewerkt in het reglement voor de RvC. 

Beide documenten zijn op de website geplaatst en op verzoek verkrijgbaar bij 

Maasvallei.

De commissarissen zijn geen lid van de Vereniging Toezichthouders Woningcor-

poraties.

Verantwoordingskader 
De RvC onderschrijft de Governance Code Woningcorporaties. De RvC volgt de 

Wet Normering Topinkomens (WNT) bij de vaststelling van zowel de honorering 

van de bestuurder als de commissarissen. 

Voor haar functioneren en haar relatie met de bestuurder maakt de RvC gebruik 

van een reglement. 
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Toezichtkader 
Als toezichtkader hanteert de RvC het ondernemingsplan, de meerjarenbegroting 

en de prestatieafspraken, die jaarlijks met de bestuurder worden gemaakt. Bij het 

uitoefenen van haar taak maakt de RvC gebruik van relevante wet- en regelgeving, 

de managementletter van de accountant en het oordeel van het CFV en WSW.

Integriteitscode 
Maasvallei hanteert een integriteitscode waarin de uitgangspunten voor integer 

handelen zijn vastgelegd. De integriteitscode is een hulpmiddel en dient als hand-

vat bij het handelen van bestuurder en medewerkers. In de code staan de voor 

Maasvallei belangrijke regels en per onderwerp richtlijnen (zie www.maasvallei.nl) 

Bij onze kernwaarden past geen veelheid aan regels, wel eigen verantwoordelijkheid. 

De organisatie beschikt over een breed scala van procedures voor de administratieve 

organisatie en interne controle. Deze zijn onderdeel van de accountantscontrole.

In het verslagjaar zijn geen meldingen van integriteitsschendingen gedaan.

Klokkenluidersregeling 
Medewerkers kunnen op een adequate en veilige manier eventuele vermoedens 

van misstanden binnen Maasvallei melden. Daarom hanteert Maasvallei een 

klokkenluidersregeling. De klokkenluidersregeling sluit aan bij de integriteitscode 

van Maasvallei. (zie www.maasvallei.nl). In het verslagjaar zijn geen misstanden 

gemeld.

Onafhankelijkheid en nevenfuncties
Alle commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van de in de Governancecode 

aangeduide criteria. In 2009 heeft de RvC een gedragscode vastgesteld voor 

zowel haar leden als de bestuurder. In de gedragscode zijn bepalingen over 

onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen vastgelegd. 

Geen van de commissarissen is of was in het verleden in dienst van Maasvallei. De 

commissarissen bekleedden geen nevenfuncties, die op gespannen voet met de 

bepalingen van de Governance Code Woningcorporaties staan.

In 2013 zijn geen meldingen ontvangen van eventuele tegenstrijdige belangen. 

In het verslagjaar zijn geen onderwerpen aan de orde geweest waarbij sprake was 

van tegenstrijdige belangen. Ieder lid heeft zijn functie onafhankelijk kunnen uit-

oefenen. 

Samenstelling en profiel

De RvC bestaat uit vijf leden. De benoemingsperiode is vier jaar, waarna het lid 

van de RvC nogmaals maximaal voor een periode van vier jaar herbenoemd kan 

worden. Voorzitter is de heer R. Engelbert.

Op 18 december 2012 heeft de RvC de heer L. Schaepkens voor een nieuwe zit-

tingsperiode van vier jaar benoemd.

In het reglement RvC zijn de profielschets en de gewenste aandachtsgebieden 

opgenomen. De zittende leden bestrijken in voldoende mate de volkshuisvestelijk, 

financieel-economische, juridische, bestuurlijke, maatschappelijke aandachtsge-

bieden en vastgoed.

Bezoldiging RvC in 2013

  De heer Mr. R.L.M.T. Engelbert, voorzitter per 1 juli 2010

  Geboortedatum: 21 maart 1959

  Hoofdfunctie: eigenaar Rebastion Fiscalisten B.V. 

  Nevenfuncties: geen

  1e benoeming: 2000

  Jaar van aftreden: 2014 niet herbenoembaar

  Bruto honorering in 2013: € 5.795,88

  Kostenvergoeding:  € 2.204,04
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  De heer Mr. Drs. L. J. L. Schaepkens  (lid op voordracht van de huurdersorganisatie)

  Geboortedatum: 23 februari 1970

  Hoofdfunctie: eigenaar Schaepkens B.V.

  Nevenfuncties:  Lid Raad van Toezicht Riagg Maastricht

  Lid Raad van Toezicht ouderenzorg Sint Jozef Meyel

  1e benoeming: 2009 

  Jaar van aftreden:  2013  herbenoembaar

  Bruto honorering in 2013 € 4.425,60

  Kostenvergoeding: € 1.574,40

  De heer P. Penders RC (lid op voordracht van de huurdersorganisatie)

  Geboortedatum: 18 oktober 1969

  Hoofdfunctie: Zelfstandig Interim Financial

  Nevenfuncties:  geen

  1e benoeming: 2011

  Jaar van aftreden:  2015  herbenoembaar

  Bruto honorering in 2013:  € 4.425,60

  Kostenvergoeding:  € 1.574,40

  Mevrouw Mr. S.M.H. van der Laak MMO

  Geboortedatum: 5 september 1966

  Hoofdfunctie: secretaris LWV

  Nevenfuncties:  geen

  1e benoeming: 2010

  Jaar van aftredend:  2014  herbenoembaar

  Bruto honorering in 2013:  € 4.425,60

  Kostenvergoeding:  € 1.574,40

  De heer Ir. J.L.H. Nelissen  (lid op voordracht van de ondernemingsraad vanaf 1 juli 2010)

  Geboortedatum: 30 juli 1954

  Hoofdfunctie: Adjunct-gemeentesecretaris/Directeur gemeente 

 Sittard-Geleen

  Nevenfuncties:  geen

  1e benoeming:  2010

  Jaar van aftreden:  2014  herbenoembaar

  Bruto honorering in 2013:  € 4.425,60

  Kostenvergoeding:  € 1.574,40

Commissies

De RvC heeft een auditcommissie en een remuneratiecommissie ingesteld met als 

taak de besluitvorming van de RvC voor te bereiden. Elke commissie werkt met 

een reglement.

De auditcommissie heeft onder andere besproken de begroting 2014 en het con-

tinuïteitsoordeel 2013 van het CFV. De jaarstukken van Maasvallei, de gelieerde 

verbindingen en de managementletter van de accountant zijn door de voltallige 

RvC met de accountant en de bestuurder besproken.

De remuneratiecommissie heeft in 2013 een beoordelings-/evaluatiegesprek met 

de bestuurder gevoerd. De bestuurder heeft naar tevredenheid invulling gegeven 

aan zijn taken. Het functioneren van de bestuurder is getoetst aan de prestatieaf-

spraken, die met hem zijn gemaakt. Separate besluitvorming heeft hierover plaats 

gevonden.

Besloten is een Auditcommissie Klantprocessen in te stellen.



Werkzaamheden 

In 2013 vergaderde de RvC zes keer met de bestuurder. In deze reguliere vergade-

ringen kwam o.a. aan de orde:

• jaarstukken 2012;

• financiële meerjarenbegroting 2014;

• nader onderzoek mogelijke fusie Woningburo Maastricht - Thuis in Limburg;

• kwartaalrapportages 2013;

• voorjaarsnota 2013;

• prestatieafspraken bestuurder 2013;

• accountantscontrole 2013;

• eindrapportage zelfevaluatie RvC;

• ondernemingsplan 2014-2018;

• herbenoemen leden RvC en procedure aantrekken nieuw lid;

• volmacht aan WSW.

Daarnaast is een aparte ‘heidag’ georganiseerd. Tijdens deze dag is aandacht 

besteed aan de volgende items:

• bezoek aan een tweetal projecten waarin zorg- en aanleunwoningen worden 

gerealiseerd. Tevens is een bezoek gebracht aan het naastgelegen verpleeghuis 

van de zorgaanbieder;

• de zelfevaluatie van de RvC o.l.v. een externe deskundige;

• het ondernemingsplan 2014-2018;

• voordracht lid voor de Auditcommissie Klantprocessen.

Zelfevaluatie van de RvC

Bij de zelfevaluatie zijn onder andere aan de orde gekomen;

• de oordeelsvorming en besluitvorming binnen de RvC;

• advisering door de RvC. Is geen punt van aandacht;

• de werkgever-werknemer relatie;

• de samenstelling van de RvC;

• de externe verantwoording;

• de visie op de toekomst van Maasvallei.

Op basis van het besproken heeft de RvC een actielijst samengesteld. Belangrijk-

ste aandachtpunten hierin zijn:

• meer aandacht besteden aan volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelen, 

zodat er in 2014 weer een goede balans komt met de aandacht voor financiële 

continuïteit en de risicoanalyses;

• meer aandacht besteden aan het toetsen van voorstellen en besluiten aan for-

mele kaders, zoals beschreven in de Balanced Scorecard. De RvC waakt ervoor 

om ‘alles in cijfers plat te slaan’;

• de beoordelingscyclus met de bestuurder wat formeler uit te voeren;

• de financiële informatievoorziening verder verbeteren;

• de verbeteringen in het efficiënt vergaderen, zonder verlies van kwaliteit, in 2014 

door te zetten. Dat vraagt inspanningen van alle leden en van de bestuurder;

• de huidige manier van het bespreken van gevoelige onderwerpen, zoals integri-

teit of competenties van de leden, doorzetten in het komende jaar;

• vanaf 2014 het onderwerp ‘ontwikkelingen’ als vast agendapunt opnemen. Bij 

dit agendapunt stemt de raad af welke ontwikkelingen er spelen en in hoeverre 

de raad hiervoor extra kennis zou moeten ophalen (en delen);

• de profielschets voor de RvC bijwerken, aangezien de voorzitter het komende 

jaar terugtreedt;

• het rooster van aftreden van de RvC opnieuw vaststellen en borgen;

• meer aandacht besteden aan de communicatie over het werk en de toegevoeg-

de waarde van de RvC. Deze communicatie zal zich zowel intern richten op de 

medewerkers als extern via de netwerken van de afzonderlijke leden.
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Overleg

Het overleg met de Ondernemingsraad stond in het teken van de ontwikkelingen 

binnen de organisatie. Daaruit blijkt dat er vertrouwen is bij de OR in de gevolgde 

lijn. Uiteraard is er de zorg voor goede checks en balances.

In het overleg met de huurdersorganisatie is uitvoerig gesproken over de dienst-

verlening aan en communicatie met de huurders en daarmee samenhangende be-

drijfsvoering.

Tenslotte

Het jaar 2013 is niet eenvoudig geweest. Financiële continuïteit waarborgen, be-

sparen, reorganiseren, optimaliseren van processen, rationaliseren van het ICT-

landschap en dezelfde kwaliteit leveren aan onze huurders hebben veel gevraagd 

van alle betrokkenen.

De RvC is de organisatie zeer erkentelijk voor de wijze waarop de prestaties in het 

afgelopen jaar tot stand zijn gekomen.

Maastricht, juni 2014

Mr. R.L.M.T. Engelbert 

Voorzitter RvC

Klachtencommissie 

Maasvallei is verplicht een klachtencommissie in te stellen, waar huurders terecht 

kunnen met hun klachten. Bij deze commissie kunnen huurders een klacht indienen 

die kan gaan over het handelen (of het nalaten daarvan) van medewerkers van 

Maasvallei. De werkwijze van de klachtencommissie ligt vast in een reglement.  

Het reglement is gepubliceerd op de website en is bij Maasvallei verkrijgbaar.

Samenstelling klachtencommissie
De commissie bestaat uit drie leden en een plaatsvervangend lid. In het verslagjaar 

2013 was de samenstelling als volgt:

  Voorzitter Mr. R.J.G.M. Jeukens

  Lid A.F. Gabbano

  Lid Mr. P.F.R. Moors

  Lid (plaatsvervangend) Mr. A. Cikikyan

De zittingsduur voor de leden is vier jaar. De taak van ambtelijk secretaris is uitge-

voerd door Woonstichting Maasvallei.

Overzicht klachten 2013
 

  Omschrijving    2013

  Aantal binnengekomen klachten   5

  Aantal klachten behandelde klachten  1

  Aantal klachten, die door Maasvallei zijn opgelost  4

  Dossier gesloten vanwege niet reageren klager  -

Vier klachten zijn niet tot behandeling gekomen:

• het treffen van voorzieningen om wateroverlast in de kelder bij hoosbuien tegen 

te gaan;

• het niet akkoord gaan met het repareren van voegwerk aan de woning. Klager 

was van mening dat de desbetreffende aannemer niet de door klager gewenste 

kwaliteit voegwerk kon leveren;

• het bijbetalen voor geleverde energie bij de afrekening servicekosten;

• het niet adequaat bestrijden van ratten in de tuin.
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De klacht die tot een zitting leidde had betrekking op het verwijderen van een cam-

per op een naast een flatgebouw gelegen parkeerplaats voor personenauto’s. Uit 

de beschikbare informatie en de aanvullende toelichting tijdens de hoorzitting heeft 

de klachtencommissie geconcludeerd dat klager niet in zijn belang is geschaad. De 

klacht is ongegrond verklaard. De bestuurder heeft het advies overgenomen.

Aan het einde van het verslagjaar waren er geen klachten meer in behandeling.

Op één na zijn alle klachten afgehandeld binnen de daarvoor gestelde termijnen. 

Bij één klacht is die termijn overschreden met tien dagen. Dit had betrekking op 

een klacht die door Maasvallei in overleg met de klager is opgelost

Overleg

De klachtencommissie is ter afronding van haar werkzaamheden in het verslagjaar 

bij elkaar geweest. In deze bijeenkomst is gesproken over de interpretatie van het 

klachtenreglement bij de behandeling van klachten. Doel van het overleg is bij te 

dragen aan een goede behandeling van klachten van huurders en daarmee aan de 

verbetering van de relatie, die Maasvallei met haar huurders heeft.

Bij de behandeling van een klacht komen aan de orde:

• hoe is de huurder behandeld;

• de inhoudelijke beoordeling van de klacht;

• mogelijke aanbevelingen ten aanzien van de behandeling van de huurder en de 

afhandeling van de klacht.

Ondernemingsraad

Samenstelling van de OR per ultimo verslagjaar:

Voorzitter: de heer R. Starren

Secretaris: de heer R. Drissen

Leden: de heren F. Bus (vanaf 22-6-’13), I. Muijtjens (vanaf 22-6-’13) en P. Welters

Na het verstrijken van de zittingsperiode hebben wij afscheid genomen van twee 

leden, mevr. Stassen-Hausoul en dhr. L. Smeets. Omdat vanuit de organisatie 

slechts twee nieuwe kandidaten beschikbaar waren voor de OR zijn geen verkie-

zingen georganiseerd. 

De leden van de OR hebben in 2013 (bij-)scholing genoten. Centrale thema’s wa-

ren de Wet op de Ondernemingsraden en de nieuwe visie op de organisatie.

De OR en de bestuurder hebben in 2013 negen keer vergaderd. De belangrijkste 

onderwerpen van overleg waren:

• personeelsregelingen, waaronder:

 - beloningsbeleid;

 - werkkostenregeling;

 - verschoven werktijden;

 - verlofregeling;

 - secundaire arbeidsvoorwaarden;

 - klimaatbeheersing kantoor;

• financiële positie Maasvallei;

• ondernemingsplan 2014-2018;

• gewijzigde organisatiestructuur.

In het verslagjaar heeft de OR twee keer overleg gevoerd met een afvaardiging van 

de RvC. In het overleg zijn aan de orde geweest de visie op de nieuwe organisatie 

resp. het werken in de nieuwe organisatiestructuur.
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Financieel beleid



Om op termijn onze maatschappelijke prestaties te garanderen, is financiële  

continuïteit belangrijk. De financiële continuïteit bewaken wij door continu aan-

dacht te schenken aan:

• de liquiditeit;

• de solvabiliteit;

• het jaarresultaat;

• het bewaken van de renterisico’s.

Maandelijks monitoren wij de kasstromen en bewaken of de realisatie conform 

begroting is. Wij onderscheiden een drietal kasstromen:

• uit operationele activiteiten;

• uit (des-)investeringsactiviteiten;

• uit financieringsactiviteiten.

De grootste afwijkingen worden veroorzaakt door het niet tijdig realiseren van  

geplande investeringen. Fluctuaties vangen wij op door aan te trekken financieringen 

uit te stellen en overtollige middelen weg te zetten bij banken.

Om onze financiële doelstellingen te realiseren voldoen wij aan de financiële rand-

voorwaarden van het WSW, waardoor wij tegen gunstige voorwaarden toegang 

hebben tot de externe kapitaalmarkt. Wij investeren in de woningvoorraad op 

basis van ons investeringsstatuut. Financiële middelen worden uitsluitend in het 

belang van de volkshuisvesting aangewend.

Centraal Fonds Volkshuisvesting

Met ingang van 2013 heeft het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) het toezicht 

verbreed en aangescherpt. Dat betekent dat het CFV niet over elke toezichtveld 

een aparte beoordeling geeft en de individuele solvabiliteitsoordelen en conti-

nuïteitsoordelen zijn vervallen. Woningcorporaties met een verhoogd risico staan 

onder verscherpt toezicht van CFV. Bij verscherpt toezicht is er sprake van het op-

leggen van de plicht tot het maken en uitvoeren van een herstelplan.

Naar aanleiding van de eerste analyse van de prognosegegevens 2013 heeft het 

CFV Maasvallei verzocht een verbeterplan op te stellen om een voldoende ver-

mogensgroei te realiseren. Om te voldoen aan de eis om de noodzakelijke ver-

betering van de financiële positie te realiseren, moeten de in het verbeterplan 

genoemde maatregelen worden geëffectueerd. Het verbeterplan gaat uit van een 

beperking van de voorgenomen investeringen, verhoging van de huurparameters 

en het opvoeren van het aantal te verkopen woningen op jaarbasis. Realisatie van 

de verbetermaatregelen leidt tot de noodzakelijke verbetering van de financiële 

positie van Maasvallei. Om de voortgang te bewaken informeert Maasvallei het 

CFV middels kwartaalrapportages over de voortgang van de maatregelen.

Het CFV heeft berekend dat de minimaal noodzakelijk geachte vermogensbuffer in 

2017 € 40,6 miljoen dient te zijn. Ons volkshuisvestelijk vermogen zal volgens de bere-

kening van het CFV dalen van € 70,6 miljoen in 2012 dalen naar € 65,7 miljoen in 2017.

Financieel beleid
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Ministerie BZK

Het ministerie BZK heeft in haar jaarlijkse oordeelbrief opmerkingen gemaakt over 

de toewijzingen van woongelegenheden. De minister constateert dat Maasvallei 

voor het verslagjaar 2012 tussen de 85 tot 90% van de woningen heeft toegewe-

zen aan huishoudens met een inkomen onder de € 34.085,- Hiermee voldoen wij 

niet aan de staatssteunregeling maar krijgen wij de mogelijkheid dit tekort alsnog 

met 2013 te compenseren.

Voor wat betreft de toewijzingen volgen wij de regelgeving. In de desbetreffende 

administratie zijn echter niet altijd de juiste inkomensgegevens vastgelegd, waar-

door de verantwoording op het punt van toewijzingsgegevens niet juist en volledig 

was. 

In de loop van 2013 zijn maatregelen getroffen om de administratie rond de in-

komensgegevens op orde te brengen. Het tekort van 2012 is in 2013 gecompen-

seerd.

Inmiddels zijn ook aanpassingen doorgevoerd om tegemoet te komen aan de  

opmerkingen omtrent de vervreemding van woongelegenheden. 

WSW

De integrale beoordeling van onze kredietwaardigheid door het WSW toont aan 

dat Maasvallei kredietwaardig is. 

Het WSW constateert dat de voorgenomen maatregelen uit het oorspronkelijk her-

stelplan niet tot een substantiële verbetering van de financiële positie leiden. De 

reductie van onderhoudsuitgaven en de intensivering van woningverkopen blijven 

achter. Om de operationele kasstromen sterker te maken onderzoeken wij of een 

intensivering van woningverkopen uit de bestaande woningvoorraad mogelijkhe-

den biedt meer intern te financieren.

Om alsnog aan de aanbevelingen van het WSW tegemoet te komen hebben 

wij ons plan van aanpak opnieuw tegen het licht gehouden. In de (des-)investe-

ringskasstroom zijn nieuwbouwprojecten getemporiseerd. Toekomstige projecten 

worden niet eerder worden opgestart dan nadat de onrendabele investering op 

voorhand is gedekt door gerealiseerde woningverkopen. Het aantal te verkopen 

woningen wordt zo realistisch als mogelijk ingepland. 

De operationele kasstromen genereren voor de komende prognoseperiode nog 

voldoende middelen om aan de fictieve 2% aflossingsfictie van het WSW te vol-

doen. Met ingang van 2015 wordt de ontwikkeling marginaal. Wij zetten in op het 

verbeteren van onze operationele kasstromen om voldoende middelen te genere-

ren om de financieringslasten te kunnen dragen.

Overzicht faciliteringsvolume 

  Faciliteringsvolume volgens prognose € 55.315.000

  Claims  € 13.275.000 -/-

  Vooruit ontvangen leningen €   5.440.000 -/-

  Uitgegeven leningen sinds 1 januari 2012 € 11.100.000 -/-

  Vrijgegeven faciliteringsvolumen per 14 mei 2013 € 25.500.000 

Het faciliteringsvolume is gebaseerd op de investerings- en herfinancierings-

prognose voor de jaren 2013 tot en met 2015.

Financiële positie

De financiële sturing realiseren wij aan de hand van onze financiële (meerjaren-) 

begroting, ons vastgoedbeleid en het investeringsstatuut.
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Vergelijking begroting 2013 en jaarresultaat 2013
(in e 1.000,-)

 Begroot Realisatie  Afwijking
  Bedrijfsopbrengsten 

  Huuropbrengsten 20.682   20.378  - 304 

  Opbrengsten servicecontracten 1.562  1.624  62 

  Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille¹ 1.095  1.060  - 35 

  Geactiveerde productie tbv eigen bedrijf 223  584  361 

  Overige bedrijfsopbrengsten 255  285  30 

  Rentebaten 348  815  467 

  Totaal bedrijfsopbrengsten 24.165  24.746  581 

       

  Bedrijfslasten       

  Afschrijving op (im)materiële vaste activa 4.213  4.649  436 

  Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa 5.721  5.538  - 183 

  Personeelslasten 3.217  3.150  - 67 

  Onderhoudslasten 3.220   3.411  191 

  Leefbaarheid 150  91   - 59 

  Lasten servicecontracten 1.580  1.400  - 180 

  Overige bedrijfslasten 3.666  4.116   450 

  Rentelasten 6.934  7.128   194 

  Totaal bedrijfslasten 28.701  29.483   782 

       

  Niet-gerealiseerd waardeveranderingen vastgoedbeleggingen¹ - 16.676  14.950  31.626 

  Resultaat voor belastingen  - 21.212  10.213  31.425 

  Belastingen -  49  49 

  Aandeel in resultaat van deelnemingen -  - 1.148 - 1.148 

       

  Resultaat na belastingen - 21.212  9.114  30.326 

¹ voor vergelijkingsdoeleinden aangepast

08 Financieel beleid



08 Financieel beleid

Het jaarresultaat 2013 is € 30 miljoen hoger dan geraamd. Dit wordt hoofdzakelijk 

veroorzaakt door de waardeveranderingen van het sociaal vastgoed/commercieel 

vastgoed van het niet DAEB-bezit.

Om het jaarlijks rendement te optimaliseren en de kosten beter te beheersen wor-

den de eerder getroffen maatregelen gecontinueerd. De maatregelen hebben tot 

doel om per afdeling het kostenbewustzijn verder aan te scherpen en een grotere 

bijdrage te leveren aan het verbeteren van het bedrijfsresultaat.

Eigen vermogen
Het groepsvermogen bedroeg per 31 december 2013 € 101,3 miljoen (ultimo 

2012: € 90,0 miljoen). Behoudens de vaststelling van het eigen vermogen wordt 

de financiële positie met onderstaande financiële kengetallen nader onder-

bouwd.

Solvabiliteit
Het waarborgen van onze financiële continuïteit is een van de belangrijke uitda-

gingen waar we voor staan. Door middel van een positief resultaat uit de gewone 

bedrijfsvoering kan deze continuïteit gegarandeerd worden. De solvabiliteit geeft 

de verhouding aan tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen. Per balans-

datum bedroeg de solvabiliteit 35,1% (in 2012: 33,3%).

Current ratio
De current ratio geeft aan of op korte termijn kan worden voldaan aan de ver-

plichtingen. Het getal geeft de verhouding aan tussen de vlottende activa en de 

kortlopende schulden. Om aan de kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen 

dient dit verhoudingsgetal minimaal 1 te bedragen. Per balansdatum bedroeg 

voor Maasvallei de current ratio 0,49 (in 2012: 0,55). De current ratio gecorrigeerd 

voor de aflossingsverplichting voor het komende jaar bedroeg per balansdatum 

1,34 (in 2012: 1,41)

De gedetailleerde liquiditeitsbegroting toont aan dat er voldoende middelen zijn 

om aan de toekomstige betalingsverplichtingen te voldoen. 

Interest coverage ratio
De Interest Coverage Ratio (ICR) geeft inzicht in de winstgevendheid van de exploitatie. 

De totale rentelasten worden uitgedrukt in de verhouding tot het exploitatiesaldo uit 

de reguliere bedrijfsvoering. De winst- en verliesrekening wordt gezuiverd van niet 

exploitatie-gerelateerde onderdelen zoals verkopen en afschrijvingen. Indien de ICR 

kleiner is dan 1 wordt onvoldoende kasstroom uit de exploitatie gegenereerd om de 

rentelast te betalen. Het WSW houd een norm aan van 1,4.

De ICR van Maasvallei bedraagt 1,6 (2012: 1,4). 

Loan to value
De Loan to value (LTV) geeft aan welk deel van de materiële vaste activa gefinan-

cierd is met vreemd vermogen. Een generiek norm voor de LTV is 75%. 

Voor Maasvallei is de LTV per ultimo 2013 65,8% (2012: 68,4%) Dit is inclusief de 

kortlopende schulden aan kredietinstellingen.

Rentabiliteit eigen vermogen
Met de rentabiliteit van het eigen vermogen drukken wij het jaarresultaat uit in een 

percentage van het eigen vermogen. Dit percentage geeft weer welk rendement 

is bereikt met het eigen vermogen. De rentabiliteit van het eigen vermogen van 

Maasvallei bedroeg in 2013 8,99% (2012: 0,36%). 

Rentabiliteit totaal vermogen
Met de rentabiliteit van het totale vermogen drukken wij de som van het jaar-

resultaat en de betaalde rente uit in een percentage van het balanstotaal. De in 

2013 gerealiseerde rentabiliteit over het totale vermogen van Maasvallei bedraagt 

5,63% (2012: 2,70%).



Treasury, financiering en leningen

In 2012 hebben wij ons treasurystatuut geheel herzien. In het statuut hebben wij 

de kaders opnieuw vastgelegd als het gaat om financierings-, beleggings-, cash-

management- en renterisicobeleid beschreven. Ook zijn de bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden ten aanzien van het beleid vastgelegd evenals de informa-

tievoorziening. In de jaarlijks op te stellen treasuryparagraaf als onderdeel van de 

meerjarenprognose worden de kaders uitgewerkt naar concrete doelen.

Doelstelling van het treasurybeleid:

• waarborgen van een blijvende toegang tot de geld- en kapitaalmarkt. Wij ga-

randeren ons hiermee van voldoende financiële middelen voor onze bedrijfsac-

tiviteiten op de korte en lange termijn;

• het beheren van rente- en rendementsrisico’s die samenhangen met financiering, 

belegging en liquide middelen;

• het realiseren van een zo hoog mogelijk rendement op het eigen vermogen;

• het organiseren van een efficiënt betalingsverkeer.

In 2013 zijn de volgende transactievoorstellen uitgevoerd:

• aantrekken geldlening   18,1 miljoen

• vervroegde aflossing geldlening  0,2 miljoen

De looptijd van de nieuwe leningen is afgestemd op onze leningenvervalkalender 

en de daarin opgenomen rente- en herfinancieringsrisico’s.

Ter financiering van de materiele vaste activa heeft Maasvallei eind 2013 voor  

€ 167 miljoen aan langlopende leningen uitstaan en € 11,3 miljoen aan kort lopende 

schulden aan kredietinstellingen. Totaal dus € 178,3 miljoen.

Financiële risico’s

Marktrisico 
Maasvallei beheerst het marktrisico door het opstellen van een strategisch voor-

raad beheer plan, waarbij rekening wordt gehouden met vraag en aanbod uit de 

markt. Waar mogelijk past Maasvallei haar bezit hier op aan.

 

Valutarisico 
Maasvallei voert alleen transacties in euro’s (€) uit en loopt geen valutarisico. 

Renterisico 
Maasvallei beheerst renterisico’s door spreiding aan te brengen in rente en aflos-

singsverplichtingen in haar leningportefeuille. Hierbij wordt zoveel als mogelijk re-

kening gehouden met de normen van het WSW en CFV. Daarnaast kan Maasvallei 

conform het treasurystatuut financiële derivaten inzetten om de renterisico’s te be-

heersen. Hierbij wordt nadrukkelijk met deze derivaten geen speculatieve posities 

ingenomen.

Kredietrisico
Het gaat hierbij om het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele 

verplichtingen kunnen voldoen. Door het spreiden van transacties over verschil-

lende financiële instellingen wordt getracht dit risico te beperken. Verder dienen 

de financiële instellingen te voldoen aan kredietwaardigheidseisen (rating). Dit is 

opgenomen in het treasurystatuut. 

Liquiditeitsrisico 
Het gaat hierbij om het risico dat over onvoldoende middelen wordt beschikt 

om aan de directe verplichtingen te kunnen voldoen. Door het opstellen van een 

meerjaren kasstroomoverzicht en een gedetailleerde liquiditeitsprognose voor het 

komende jaar worden de risico’s in kaart gebracht en waar nodig bijgesteld.
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Grondaankopen

In 2013 heeft een aankoop voor € 3,5 miljoen plaatsgevonden. Het betreft de 

grondaankoop voor een turn-key project met 37 appartementen in de sociale 

huursector aan het Lindenkruis op de ontwikkellocatie Belvedère. De grondaan-

koop voldoet aan de relevante wet- en regelgeving.

Externe accountant

De externe accountant wordt benoemd door de RvC na advies van de bestuurder. 

In 2013 is besloten van accountant te wisselen. De RvC en de bestuurder beoorde-

len jaarlijks het functioneren van de externe accountant.

Aanmerkelijk belang/meldingsplichtige besluiten

In het verslagjaar zijn buiten de begroting en het vastgelegde in het activiteiten-

plan, geen verbindingen aangegaan c.q. besluiten genomen die van een derge-

lijke importantie zijn om hier nog aanvullend vermelding te krijgen danwel op basis 

van het BBSH vooraf gemeld hadden moeten worden aan het Ministerie van BZK.

In het verslagjaar heeft Maasvallei geen financiële ondersteuning verleend aan  

buitenlandse instellingen als bedoeld in de relevante wet- en regelgeving (MG 

2011-02).

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum zijn geen gebeurtenissen opgetreden die van invloed zijn op de 

jaarrekening 2013.

08 Financieel beleid



A83
Heer blijft Heer.



09Samengevatte
Jaarrekening 2013

09  Jaarrekening

Balans per 31 december 2013

Winst- en verliesrekening over 2013

Kasstroomoverzicht 2013

Toelichting op de samengevatte jaarrekening 2013

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



De in dit hoofdstuk opgenomen samengevatte jaarrekening 2013 is een samenvat-

ting van de statutaire jaarrekening over 2013.

Er zijn geen voorgeschreven criteria voor het opstellen van een samengevatte jaar-

rekening. Derhalve heeft het bestuur deze zelf bepaald.

Het doel van deze samenvatting is om op een compacte en overzichtelijke wijze 

een beeld te geven van de jaarcijfers. De gehanteerde criteria en het aggregatie-

niveau van deze samenvatting zijn hierop toegespitst.

 De in de samengevatte jaarrekening 2013 opgenomen balans per 31 december 

2013, de winst- en verliesrekening over 2013, het kasstroomoverzicht 2013 en de 

toelichting op de samengevatte jaarrekening 2013 zijn overgenomen uit de statu-

taire jaarrekening over 2013. De statutaire jaarrekening over 2013 is opgesteld in 

overeenstemming met artikel 26, eerste lid, van het Bbsh en richtlijn 645 van de 

Raad voor de Jaarverslaggeving en de Beleidsregels toepassing WNT. In de sa-

mengevatte jaarrekening 2013 zijn de grondslagen voor de balanswaardering van 

de jaarrekening, de grondslagen voor de resultaatbepaling in de jaarrekening en 

de grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht integraal herhaald. 

De toelichting op de balans, de toelichting op de winst- en verliesrekening en de 

toelichting op het kasstroomoverzicht zijn in de samengevatte jaarrekening 2013 

niet opgenomen. In de samengevatte jaarrekening 2013 zijn ook vergelijkende 

cijfers opgenomen. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening 2013 kan 

niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening 

2013 van Woningstichting Maasvallei Maastricht, aangezien diverse toelichtingen 

ontbreken.

Om gebruikers in staat te stellen om meer (achtergrond)informatie te raadplegen 

is de statutaire jaarrekening over 2013 beschikbaar. Gebruikers kunnen een exem-

plaar van de statutaire jaarrekening over 2013 verkrijgen ten kantore van Woning-

stichting Maasvallei Maastricht te Maastricht.

Criteria voor het samenvatten van de statutaire 
jaarrekening
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Activa (bedragen x e 1.000,-)  2013  2012
1. Immateriële vaste activa    

1.1 Computersoftware   151    237 

2. Materiële vaste activa    

2.1 Sociaal vastgoed in exploitatie   207.350    202.432 
2.2 Soc. Vastg. in ontwikk. bestemd voor eigen expl.   5.484    18.508 
2.3 Onr. en roerende zaken tdv de exploitatie        4.147        4.310 
    216.981    225.250 

3. Vastgoedbeleggingen    

3.1 Commercieel vastgoed in exploitatie   51.801    25.689 
3.2 Com. Vastg. in ontwikk. bestemd voor eigen expl.        2.329           123  
    54.130    25.812 

4. Financiële vaste activa    

4.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen   -    - 
4.2 Latente belastingvordering(en)   7.083    7.083 
4.3 Vorderingen op groepsmaatschappijen   1.388    1.388 
4.4 Leningen u/g              2               3 
    8.473    8.474 

Som der vaste activa   279.735    259.773 

Vlottende activa     

5. Voorraden    

5.1 Vastgoed bestemd voor verkoop   259    518 
5.2 Overige voorraden   19    19 
       
6. Vorderingen    

6.1 Huurdebiteuren   363    249 
6.2 Gemeenten   30    159 
6.3 Vorderingen op groepsmaatschappijen   998    977 
6.4 Overige vorderingen   149    101 
6.5 Overlopende activa   267    567 

7. Liquide middelen        6.704        7.851 
Som der vlottende activa   8.789    10.441 
   
Totaal activa   288.524    270.214
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Passiva (bedragen x e 1.000,-) 2013  2012
8. Eigen vermogen   

8. Overige reserves  92.235    89.664 
8. Resultaat boekjaar         9.114            329 
Groepsvermogen  101.349    89.993 

    
    
9. Voorzieningen   

9.1 Voorz. onrend. invest. en herstructureringen  511    350 
9.2 Voorziening latente belastingverplichtingen  307    356 
9.3 Voorziening deelnemingen  1.092    - 
9.4 Overige voorzieningen           374           373
Totaal voorzieningen  2.284    1.079 

    
    
10. Langlopende schulden    

10.1 Schulden/leningen overheid  3.062    6.996 
10.2 Schulden/leningen kredietinstellingen    163.974    153.231 
Totaal langlopende schulden 167.036    160.227 

    
11. Kortlopende schulden    

11.1 Schulden aan kredietinstellingen  11.287    11.518 
11.2 Schulden aan leveranciers  1.360    2.037 
11.3 Schulden aan groepsmaatschappijen 112   112 
11.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen  902    973 
11.5 Schulden ter zake pensioenen  43    48 
11.6 Overige schulden  25    21 
11.7 Overlopende passiva      4.126        4.206 
Totaal kortlopende schulden  17.855    18.915 

     

   
Totaal passiva  288.524    270.214 
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Winst- en verliesrekening

  toelichting 2013   2012
  
Bedrijfsopbrengsten    

Huuropbrengsten 12  20.378     18.373 
Opbrengsten servicecontracten 13  1.624     1.519 
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 14  1.060     882 
Geactiveerde productie ten behoeve van    
eigen bedrijf 15  584     443 
Overige bedrijfsopbrengsten  16      285         379  
Som der bedrijfsopbrengsten   23.931     21.596 
    
Bedrijfslasten    

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa 17  4.649     4.959 
Overige waardeveranderingen (im)materiële     
vaste activa  18  5.538     2.432 
Bijzondere waardevermindering van vlottende    
activa 19  -     218 
Lonen en salarissen 20  2.367     2.314 
Sociale lasten 20  361     360 
Pensioenlasten 21  422     420 
Onderhoudslasten 22  3.411     3.311 
Leefbaarheid 22  91     292 
Lasten servicecontracten 23  1.400     1.324 
Overige bedrijfslasten 24    4.116       3.224 
Som der bedrijfslasten   22.355     18.854 
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Vervolg Winst- en verliesrekening

  toelichting 2013   2012

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen    

vastgoedbeleggingen 25  14.950     -3.169   
 

Bedrijfsresultaat    16.526     -427 

    
Opbrengst van effecten en vorderingen    

behorend tot de financiële vaste activa 26  69     69 
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 26  746     311 
Rentelasten en soortgelijke kosten 26      - 7.128         - 6.973 
Saldo financiële baten en lasten   - 6.313     -6.593 

    
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen   10.213     - 7.020 

    
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 27  49     7.349 

Resultaat deelnemingen 28     - 1.148     - 

    
Resultaat na belastingen   9.114     329

09  Jaarrekening



K
asstroom

overzich
t 2013

d
irecte m

etho
d

e
Kasstroomoverzicht

(bedragen x e 1.000,-)  2013  2012  
  
Ontvangsten    

Huren    
Zelfstandige huurwoningen   22.084    18.373 
Onzelfstandige overige wooneenheden     - 
Vergoedingen   1    1.519 
Overheidsontvangsten   14    - 
Overige Bedrijfsontvangsten   113    379 
Renteontvangsten       124        380 
 Saldo ingaande kasstromen   22.336    20.651 

   

Uitgaven    

Personeelsuitgaven   -3.185    -3.093 
Onderhoudsuitgaven   -4.687    -3.311 
Woningverbetering    1.415    - 
Overige Bedrijfsuitgaven   -4.587    -4.674 
Renteuitgaven   -7.004    -6.814 
Sectorspecifieke Heffing   -836    -93 
Leefbaarheid   -41    -292 
Vpb       365             - 
Saldo uitgaande kasstromen   -18.560    -18.277 

   

Kasstroom uit operationele activiteiten   3.776    2.374 
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Vervolg Kasstroomoverzicht

(bedragen x e 1.000,-)  2013  2012
  
Kasstroomoverzicht (Des)investeringen     
 
MVA ingaande kasstroom    

Verkoopontvangsten bestaand bezit DAEB    2.599    2.207 
Verkoopontvangsten bestaand bezit N-DAEB    -    - 
Verkoopontvangsten nieuwbouw         249         787 
Tussentelling ingaande kasstroom MVA   2.848    2.994 

   
MVA uitgaande kasstroom    

Nieuwbouw huur DAEB   -12.710    -17.821 
Nieuwbouw huur NIET-DAEB   -    -1.864 
Woningverbetering    -1.415    -1.125 
Nieuwbouw verkoop   -    -730 
Investeringen Overig te borgen   -29    -10 
Investeringen Overig niet te borgen         -36                - 
Tussentelling MVA uitgaande kasstroom   -14.190    -21.550 

   
Kasstroom (des-)investeringen   -11.342    -18.556 
   
Kasstroom financieringsactiviteiten   
Nieuwe te borgen leningen   18.100    30.000 
Aflossing geborgde leningen   -11.681     -9.341 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   6.419    20.659 
   

Mutatie liquide middelen   -1.147    4.477 
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Algemeen

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2013 tot en met 31 

december 2013. Alle bedragen luiden in euro’s, tenzij anders vermeld.

Groepsverhoudingen 

Woningstichting Maasvallei Maastricht staat aan het hoofd van een groep rechts-

personen. 

Een overzicht van de gegevens, vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 

BW, is hierna opgenomen: 

Consolidatievrijstelling

Woningstichting Maasvallei Maastricht staat aan het hoofd van de groep welke 

bestaat uit:

• Holding Woningstichting Maasvallei Maastricht B.V.

• Maasvallei Vastgoedontwikkeling I B.V.

• Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V.

• Maasvallei Beheer en Diensten B.V.

Op grond van art. 2:406, lid 1 BW rust op het groepshoofd, Woningstichting Maas-

vallei Maastricht een consolidatieplicht. Aangezien de gezamenlijke betekenis van 

de dochtermaatschappijen in financiële zin ultimo 2013 slechts zeer beperkt van 

Niet-geconsolideerde maatschappijen:
  Naam Statutaire zetel Deelnemingspercentage Hoofdactiviteit

  BV Holding WS Maasvallei Maastricht Maastricht 100% Tussenholding

  Maasvallei Vastgoedontwikkeling I BV Maastricht 100% (via Holding) Projectontwikkeling

  Maasvallei Vastgoedontwikkeling II BV Maastricht 100% (via Holding) Projectontwikkeling

  Maasvallei Beheer en Diensten BV Maastricht 100% (via Holding) Dienstverlening

  VOF ROOS Maastricht 33,3% (via Beheer en Diensten BV) Dienstverlening

  Partners in Maatwerk-Zuid BV Maastricht 33,3% (via Beheer en Diensten BV) Dienstverlening

Toelichting op de samengevatte jaarrekening 2013
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invloed is op het inzicht dat de jaarrekening dient te geven in het vermogen en 

resultaat maakt Woningstichting Maasvallei Maastricht gebruik van de consolida-

tievrijstelling op grond van art. 2:407 lid 1 sub a BW.

Activiteiten

De activiteiten van Woningstichting Maasvallei Maastricht, statutair gevestigd en 

kantoor houdende in Severenstraat 200, Maastricht, zijn erop gericht mensen te 

huisvesten in vitale wijken.

Algemene grondslagen voor de opstelling van 
de geconsolideerde jaarrekening

De jaarrekening van Maasvallei is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit 

beheer sociale-huursector (BBSH). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 

2 BW toe te passen, behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Tevens 

is deze jaarrekening opgesteld volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving 

uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Deze richtlijn is 

in 2011 herzien. Maasvallei past deze herziene Richtlijn vanaf verslagjaar 2012 toe. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats 

op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de 

specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaar-

deerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gereali-

seerd. 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.

 

Maasvallei past vanaf verslagjaar 2012 de herziene Richtlijn voor de jaarverslag-

geving, 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (2011) toe. In deze herziene 

Richtlijn is een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen. Zo heeft Maasvallei 

haar vastgoed in exploitatie geclassificeerd naar de categorieën sociaal vastgoed 

en commercieel vastgoed, waarbij het sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel wordt 

aangemerkt. Als waarderingsgrondslag heeft Maasvallei gekozen voor de actuele 

waarde. Concreet betekent dit dat het sociale vastgoed gewaardeerd wordt tegen 

de bedrijfswaarde en het commerciële vastgoed tegen marktwaarde. 

Oordelen en schattingen

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaar-

rekening vormt Maasvallei zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste 

oordelen en schattingen hebben betrekking op de activa in exploitatie (zowel het 

sociaal als het commercieel vastgoed), de voorzieningen, de waardeverminderin-

gen en de acute en latente belastingen. De hierbij behorende veronderstellingen 

zijn vermeld in de toelichting bij de hiervoor genoemde jaarrekeningposten.

Foutenherstel

De jaarrekening 2012 is opgemaakt op basis van de nieuwe verslaggevingsvoor-

schriften van de herziene Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 645 (RJ 645). Hier-

toe is in 2012 een stelselwijziging in de jaarrekening doorgevoerd en het sociaal 

vastgoed in exploitatie tegen actuele waarde, zijnde de bedrijfswaarde (contante 

waarde toekomstige kasstromen) gewaardeerd. Op grond van RJ 645 dient jaarlijks 

op het sociaal vastgoed in exploitatie te worden afgeschreven.

In 2012 is deze afschrijvingslast over de bedrijfswaarde (€ 9,6 miljoen) ten onrechte 

op de bedrijfswaarde ultimo 2012 in mindering is gebracht in plaats van op de 

bedrijfswaarde primo 2012. Als gevolg hiervan zijn de waarde van het sociaal vast-

goed in exploitatie en het eigen vermogen van Maasvallei in de jaarrekening 2012 

voor dit bedrag te laag weergegeven.
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Deze fout wordt niet beschouwd als fundamentele fout. Derhalve vindt herstel 

prospectief in de jaarrekening 2013 plaats, zonder aanpassing van de vergelijkende 

cijfers over 2012. 

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten,  

zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan.

In de toelichting op de verscheiden posten van de balans wordt de reële waarde 

van het betreffende instrument toegelicht als deze afwijkt van de boekwaarde. In-

dien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen, wordt de informatie 

over de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de enkelvoudige 

balans opgenomen rechten en verplichtingen’.

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de 

behandeling per balanspost.

Financiële derivaten tegen reële waarde gewaardeerd: 

Financiële derivaten worden bij eerste verwerking tegen reële waarde opgenomen 

en vervolgens per balansdatum tegen de reële waarde geherwaardeerd.

Wijze foutenherstel (bedragen x € 1.000)
  Jaarrekeningpost Eindstand 2012 Herziene beginstand 2013 Foutenherstel

 Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2013 

  Sociaal vastgoed in exploitatie 202.433 212.069 9.636

  Overige reserves 89.993 99.629 9.636



1. Immateriële vaste activa

1.1 Computersoftware
Gekochte softwarelicenties worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede 

kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing 

met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een 

vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans 

is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden 

aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.

2. Materiële vaste activa

2.1 Sociaal vastgoed in exploitatie
Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huur-

toeslaggrens en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een alge-

meen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 2013 bedraagt deze grens 

€ 681,02 (2012: € 664,66).

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maat-

schappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele in-

stellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is op-

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

aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen.

Maasvallei heeft haar sociaal vastgoed (op portefeuilleniveau) als bedrijfsmiddel 

gekwalificeerd, gelet op het beleid van de corporatie waarbij vooral het realiseren 

van de volkshuisvestelijke taken centraal staat. Als gevolg hiervan wordt het sociaal 

vastgoed beschouwd als bedrijfsmiddel.

Sociaal vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen de actuele waarde ge-

baseerd op bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante 

waarde van de geprognosticeerde kasstromen van de kasstroomgenererende een-

heid uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploi-

tatielasten over de geschatte resterende looptijd van de investering. De indeling 

naar kasstroomgenererende eenheid is gedefinieerd op complexniveau. Woning-

stichting Maasvallei kiest voor deze indeling van de kasstroomgenererende een-

heden aangezien deze aansluit bij haar interne bedrijfsvoering en hierbij de basis 

vormt voor haar vastgoedsturing. De reële waarde wordt afhankelijk gesteld van de 

voorgenomen bestemming van de complexen. De onroerende zaken kunnen voor 

langere of kortere termijn voor verhuur worden aangehouden. 

Grondslagen voor de balanswaardering van de jaarrekening
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De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronder-

stellingen die de beste schatting van de directie weergeven van de economische 

omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedurende de resterende levens-

duur van het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de eind 2013 intern ge-

formaliseerde meerjarenbegroting 2014. De kosten van planmatig onderhoud 

worden gebaseerd op de in de meerjaren onderhoudsbegroting onderkende cycli 

per component. Voor latere jaren wordt uitgegaan van de verwachte gemiddel-

de groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde lasten-

niveaus.

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

waardeverhoging van het actief, worden geactiveerd.

Uitgaven die betrekking hebben op toekomstige herstructureringen, waarvan de 

feitelijke verplichtingen dan wel de in rechte afdwingbare verplichtingen zijn aan-

gegaan, worden in de waardering betrokken. Herstructurering onderscheidt zich 

van renovatie door het verbeteren of vergroten van de oorspronkelijke capaciteit. 

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geacti-

veerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende de-

len. De lasten van onderhoud, niet zijnde periodiek groot onderhoud, waaronder 

renovatie, onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen 

sprake is van een waardeverhoging van het actief. De lasten van dergelijk onder-

houd worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich 

voordoen.

Afschrijvingen worden berekend over de bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde is ge-

splitst naar de componenten grond, opstal en overige componenten. Over het 

aandeel van de grond wordt niet afgeschreven. De afschrijvingen worden geba-

seerd op de geschatte economische levensduur per component en worden bere-

kend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschre-

ven vanaf het moment van ingebruikneming. 

De initiële herwaardering van het sociaal vastgoed in exploitatie naar actuele waar-

de is rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt in een herwaarderingsreserve. 

De hierop volgende jaarlijkse waardeveranderingen worden als volgt in de jaar-

rekening verwerkt:

• Een waardevermeerdering van een complex onder het sociaal vastgoed wordt in 

beginsel direct ten gunste van de herwaarderingsreserve gebracht. Uitzondering 

betreft het geval wanneer voor een complex in het verleden een afwaardering 

ten laste van het resultaat is gebracht. In die situatie worden waardevermeerde-

ringen van ditzelfde complex als positief resultaat in de winst-en-verliesrekening 

verwerkt, voor zover dit een terugname betreft van deze eerdere waardever-

mindering. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de terugneming nooit hoger 

is dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien in voorgaande jaren geen 

bijzonder waardeverminderingsverlies voor het complex zou zijn verantwoord. 

• Een waardevermindering van een complex onder het sociaal vastgoed wordt in 

beginsel ten laste van het resultaat gebracht. Indien echter een herwaarderings-

reserve voor dit complex gevormd is, wordt de waardevermindering direct ten 

laste van de herwaarderingsreserve gebracht tot het bedrag dat met betrekking 

tot het desbetreffende complex in de herwaarderingsreserve is opgenomen. 

2.2 Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploi-
tatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in 

aanbouw ten behoeve van toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aan-

bouw worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en toegerekende kosten van 

het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering on-

der aftrek van een bijzondere waardevermindering. Voorts wordt rente tijdens de 

bouw toegerekend. 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. Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan 

de waarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, wordt de onroerende zaak 



op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de creditzijde van de balans 

opgenomen.

Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen verkrijgings-

prijs en bijkomende kosten. Rentetoerekening vindt eerst plaats nadat ontwik-

kelactiviteiten zijn gestart. Afschrijving vindt plaats na ingebruikneming van de 

complexen.

2.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden 

gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met 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. Vastgoedbeleggingen

Een vastgoedbelegging is een onroerend goed (of een deel daarvan) dat wordt 

aangehouden om huuropbrengsten of een waardestijging, of beide, te realiseren. 

3.1 Commercieel vastgoed in exploitatie
Het commercieel vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven 

de huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vast-

goed) en het overige commercieel vastgoed. 

Het commercieel vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op basis van ac-

tuele waarde. De actuele waarde wordt vastgesteld aan de hand van courante 

prijzen op een actieve markt voor gelijksoortige onroerende zaken op dezelfde 

locatie en in dezelfde staat. Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in 

de actuele waarde van het commercieel vastgoed, worden verantwoord in de 

winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet, on-

der de categorie “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuil-

le”. Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming, hetzij ten laste van 

de Overige reserves, een herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsre-

serve betreft het ongerealiseerde positieve verschil tussen de actuele waarde en 

de historische kostprijs. 

3.2 Commercieel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie als vastgoedbelegging 

betreft complexen in aanbouw ten behoeve van toekomstige verhuurexploitatie als 

commercieel vastgoed. 

De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en indien 

van toepassing verminderd met bijzondere waardeverminderingen. De verkrij-

gingsprijs bestaat uit materiaalkosten, toegerekende kosten van het werkapparaat 

uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering en toegerekende rente 

tijdens de bouw onder aftrek van een bijzondere waardevermindering uit hoofde 

van te dekken stichtingskosten. 

De bijzondere waardevermindering wordt bepaald door het verschil tussen de rea-

liseerbare waarde (taxatiewaarde van het object of DCF van exploitatiekasstromen) 

en de stichtingskosten. Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan 

de waarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, wordt de onroerende zaak 

op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de creditzijde van de balans 

opgenomen.

Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen verkrijgings-

prijs, bijkomende kosten en indien van toepassing verminderd met bijzondere 

waardeverminderingen. Rentetoerekening vindt eerst plaats nadat ontwikkel-

activiteiten zijn gestart.
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4. Financiële activa

4.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het  

zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de netto-

vermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt 

berekend op basis van de grondslagen van Maasvallei. 

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil ge-

waardeerd. Wanneer de vennootschap 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 stel-

len, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze 

voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelne-

ming in mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid.

4.2 Latente belastingvorderingen en -verplichtingen
Een latente belastingvordering of -verplichting wordt gevormd voor tijdelijke ver-

schillen tussen de waardering van activa en passiva volgens jaarrekeninggrond-

slagen en fiscale grondslagen. Verder wordt een latente belastingvordering op-

genomen voor verrekenbare tijdelijke waarderingsverschillen en voor beschikbare 

voorwaartse verliescompensatie voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toe-

komst fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening. Bij de inschatting van 

verrekenbare fiscale winsten wordt geen rekening gehouden met toekomstige (be-

leids)beslissingen van de corporatie.

De berekening van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt 

tegen de op het einde van het boekjaar geldende belastingtarieven dan wel tegen 

de in komende jaren geldende tarieven, voor zover reeds bij wet vastgelegd. 

De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd 

op de fiscale gevolgen van de door de groep, per balansdatum, voorgenomen wijze 

van realisatie of afwikkeling van de betreffende activa en passiva waarbij sprake is van 

tijdelijke waarderingsverschillen. Voor zover belastinglatenties naar verwachting na 

vijf jaar afwikkelen vindt waardering tegen contante waarde plaats. Contant making 

geschiedt tegen een disconteringsvoet op basis van de voor de rechtspersoon  

geldende rente voor langlopende leningen, onder aftrek van belasting op basis van 

het effectieve belastingtarief. Latenties die op zeer lange termijn worden afgewik-

keld worden niet in de jaarrekening opgenomen aangezien de contante waarde  

ervan naar nihil tendeert.

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa in-

dien de verwachte looptijd groter is dan een jaar. Het bedrag dat vermoedelijk 

binnen één jaar verrekenbaar zal zijn is in de toelichting vermeld.

De latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen, waar-

bij zoveel mogelijk is aangegeven in welke mate de verplichtingen als langlopend 

zijn te beschouwen.

Saldering
De niet-latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien 

is voldaan aan de algemene voorwaarden voor saldering.

Fiscale eenheid
Tussen Woningstichting Maasvallei Maastricht en Holding WS Maasvallei Maas-

tricht B.V. bestaat een fiscale eenheid. De verrekening van de belastingen binnen 

deze eenheid vindt plaats alsof elke maatschappij zelfstandig belastingplichtig is.

4.3 Vorderingen op groepsmaatschappijen
De vorderingen op groepsmaatschappijen worden bij eerste verwerking opgeno-

men tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk 

geachte voorzieningen.
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4.4 Leningen u/g
De verstrekte leningen (leningen u/g) worden bij eerste verwerking opgenomen 

tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kost-

prijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk ge-

achte voorzieningen. 

5. Voorraden

5.1 Vastgoed bestemd voor verkoop
Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen (opgeleverd en 

nog niet verkocht). Vastgoed bestemd voor verkoop wordt gewaardeerd tegen 

vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-op-

brengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de ove-

rige 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.

 

5.2 Overige voorraden
De overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-

opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door indivi-

duele beoordeling van de voorraden. 

6. Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en ge-

amortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voor-

zieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voor-

zieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

7. Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter 

dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder 

schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien midde-

len niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening 

gehouden.

8. Eigen vermogen

Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument wor-

den in de jaarrekening als vreemd vermogen of als eigen vermogen geclassificeerd 

overeenkomstig de economische realiteit van de contractuele overeenkomst waar-

uit het financieel instrument voortvloeit. In de jaarrekening wordt een financieel in-

strument geclassificeerd overeenkomstig de juridische realiteit. Rente, dividenden, 

baten en lasten met betrekking tot een (deel van een) financieel instrument worden 

in de jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van het financieel in-

strument als financiële verplichting respectievelijk als eigen-vermogensinstrument.

9. Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is 

dat zij zullen moeten worden afgewikkeld door uitstroom van middelen en waar-

van de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt 

bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 

desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voor-

zieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van de 

voorzieningen die tegen contante waarde worden gewaardeerd als het effect van 

de tijdswaarde materieel is.
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9.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructurerin-
gen
Verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen inzake 

de materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen in ontwikkeling worden op mo-

ment dat sprake is van een feitelijke verplichting (intern geformaliseerd en extern 

gecommuniceerd) als bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de 

boekwaarde van het complex waartoe de investeringen en herstructureringen gaan 

behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het be-

treffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. 

Onder verliezen wordt in dit verband verstaan de nadelige verschillen tussen de 

uitgaven voor investeringen en herstructurering, rekening houdend met het com-

plex in het geval de investeringen en herstructurering hiertoe gaan behoren, en 

minus de aan deze uitgaven toe te rekenen bedrijfswaarde (betreffende de mate-

riële vaste activa) respectievelijk marktwaarde (betreffende vastgoedbeleggingen).

9.2 Voorziening latente belastingverplichtingen
Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tus-

sen 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 in mindering gebracht de in de toe-

komst te verrekenen belastingbedragen uit hoofde van beschikbare voorwaartse 

verliescompensatie, voor zover het waarschijnlijk is dat de toekomstige fiscale win-

sten beschikbaar zullen zijn voor verrekening. 

De opgenomen latentie heeft betrekking op complexen bestemd voor de verkoop, 

beleggingen en langlopende schulden. Ultimo 2013 zijn er geen verhuureenheden 

bestemd voor sloop en herontwikkeling. Voor het overige bezit is niet aan te dui-

den wat de bestemming zal zijn en is vanuit het oogpunt van voorzichtigheid de 

latentie op nihil gewaardeerd.

9.3 Voorziening deelnemingen
De voorziening is gevormd voor het bedrag van de te verwachten betalingen voor 

rekening van de vennootschap ten behoeve van deelnemingen. 

9.4 Overige voorzieningen 
De overige voorzieningen zijn gevormd voor deelnemingen en respectievelijk jubi-

leumuitkeringen aan personeel, loopbaanontwikkeling.

De voorziening deelnemingen is gevormd in verband met de negatieve nettover-

mogenswaarde van deelnemingen in het geval dat de corporatie zich aansprakelijk 

heeft gesteld voor de schulden van de deelneming respectievelijk een feitelijke 

verplichting heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen. 

De voorziening wordt gevormd ter grootte van de uit de aansprakelijkheidstelling 

te verwachten verplichtingen en nadat eerst de andere financiële belangen in deze 

deelnemingen zijn afgewaardeerd.

De voorziening voor jubileumuitkeringen aan personeel is gevormd voor in de 

toekomst uit te betalen jubileumuitkeringen aan personeel op grond van CAO-

bepalingen uitgaande van het personeelsbestand ultimo boekjaar. Bij de bepaling 

van de omvang van de voorziening is rekening gehouden met verwachte salaris-

stijgingen, een geschatte blijfkans en leeftijd. De voorziening is tegen de contante 

waarde opgenomen uitgaande van een disconteringsvoet van 4,0 %.

De voorziening voor loopbaanontwikkeling is gevormd ter dekking van toekom-

stige verplichtingen op het gebied van loopbaanontwikkeling, waarvoor mede-

werkers van de corporatie op grond van CAO-bepalingen budgetrechten hebben 

opgebouwd. Bij het bepalen van deze voorziening wordt uitgegaan van het perso-

neelsbestand ultimo boekjaar. De waardering is tegen nominale waarde gezien het 

onzekere tijdstip van besteding van het budget.



10. Langlopende schulden

De langlopende leningen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de 

reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van 

de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schul-

den worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 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 samen met de verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de ef-

fectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de winst-en-verliesreke-

ning wordt verwerkt.

De aflossingsverplichting voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlo-

pende schulden.

Embedded derivaten 
Embedded derivaten worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de 

kostprijs waarbij gebruik wordt gemaakt van de effectieve rentemethode (geamor-

tiseerde kostprijs).

11. Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële 

waarde (indien deze lager is dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervol-

gens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de 

nominale waarde.
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Bedrijfsopbrengsten

Onder de bedrijfsopbrengsten worden die omzetcategorieën opgenomen, welke 

kenmerkend zijn voor het bedrijfstype van woningcorporaties. Dit betreft voorna-

melijk de opbrengst respectievelijk uit de verhuur van woningen, verkoop van wo-

ningen (voor derden en uit eigen bezit) en leveringen van aanvullende diensten 

jegens huurders.

12. Huuropbrengsten

Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoord naar rato van 

de geleverde prestaties. De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde 

huurprijsbeleid van de groep, rekening houdend met de door het Rijk bepaalde ka-

ders (zoals maximale huurverhoging, maximaal redelijke huur en maximale huurs-

omstijging) en onder aftrek van huurderving wegens leegstand en oninbaarheid. 

Voor het verslagjaar 2013 bedroeg dit maximumpercentage 6,5%. De opbrengsten 

uit hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van 

opeisbaarheid daar bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen terug-

betalingsverplichting geldt.

13. Opbrengsten servicecontracten

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huur-

ders en worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van 

de goederen en diensten. De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken 

en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis van daadwerkelijke bestedingen 

vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekosten worden verantwoord onder de lasten 

servicecontracten. 

14. Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

De post netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de be-

haalde verkoopopbrengst minus de boekwaarde (bestaand bezit) dan wel de ver-

vaardigingsprijs (projecten voor derden). Opbrengsten worden verantwoord op 

het moment van levering (passeren transportakte). Mogelijke verliezen op nieuw-

bouw koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

15. Geactiveerde productie ten behoeve van het 
       eigen bedrijf

De toe te rekenen interne directe kosten en rente in het kader van voorfinanciering 

ten behoeve van onroerende zaken in ontwikkeling worden hieronder verantwoord.

Grondslagen voor de resultaatbepaling in de jaarrekening



16. Overige bedrijfsopbrengsten

Hieronder vallen onder andere aan derden doorberekende kosten voor overige 

dienstverlening inzake administratieve dienstverlening, uitgevoerde onderhouds-

werkzaamheden e.d. 

Bedrijfslasten

17. Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 

De afschrijvingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille worden ge-

baseerd 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 op sociaal vastgoed in exploitatie worden gebaseerd op de be-

drijfswaarde. Binnen de afschrijving op het sociaal vastgoed in exploitatie worden 

componenten onderkend met een verschillende levensduur. Naast de grond (geen 

afschrijving) en de opstal worden installaties en inventaris onderkend. Van een af-

zonderlijke component is sprake indien deze component meer dan 10 procent uit-

maakt van de waarde van het actief en/of indien de afschrijvingslast (als gevolg van 

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

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

18. Overige waardeveranderingen (im)materiële 
       vaste activa en 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. 

19. Lonen, salarissen en sociale lasten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 

verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werk-

nemers. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in 

het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de werknemers.

20. Pensioenlasten

Maasvallei heeft geen verdere verplichtingen uit hoofde van haar pensioenregeling 

anders dan de betaling van premies. In het geval van een tekort bij het pensioen-

fonds, alwaar de pensioenregeling is ondergebracht, bestaat er geen verplichting 

tot het voldoen van aanvullende bijdragen, anders dan het voldoen van hogere 

toekomstige premies. 

De pensioenpremies worden als last in de winst- en verliesrekening verantwoord 

zodra zij verschuldigd zijn. Te betalen premie dan wel vooruitbetaalde premie per 

jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief verant-

woord.

21. Onderhoudslasten

Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen 

kosten van onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daad-

werkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. 

Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitge-

voerd op balansdatum worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen 

verplichtingen.

Het klachten- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en 
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eigen dienst, alsmede de kosten van het materiaalverbruik. In de winst-en-verlies-

rekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salaris-

sen en sociale lasten.

22. Leefbaarheid

Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in 

buurten en wijken bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerke-

lijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.

23. Lasten servicecontracten

De gemaakte servicekosten voor huurders worden verantwoord onder de lasten 

servicecontracten in het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben. 

24. Overige bedrijfslasten

De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij be-

trekking hebben.

25. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
       vastgoedbeleggingen

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten 

of mogelijke verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van de vast-

goedbeleggingen in het verslagjaar.

26. 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.

Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode 

van vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke tijd vergt om het ac-

tief gebruiksklaar of verkoopklaar te maken. De te activeren rente wordt berekend 

op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgeno-

men 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.

27. Belastingen resultaat uit gewone 
       bedrijfsuitoefening

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen 

in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compen-

sabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de la-

tente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van 

niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die op-

treden 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 in 2008 door de belastingdienst opgezegd. Woningstichting Maasvallei 

Maastricht heeft de VSO 1 en VSO 2 getekend.

Maasvallei heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale 

positie ultimo 2013 en het fiscale resultaat 2013 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 jaar-

rekening opgenomen schatting.

28. Resultaat deelnemingen

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend 

op het zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de woningcorpo-

ratie toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat 

wordt bepaald op basis van de bij Woningstichting Maasvallei geldende grondsla-

gen voor waardering en resultaatbepaling. 

Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële 

beleid wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwer-

king hiervan vindt plaats onder de financiële baten en lasten.
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Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

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. 

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële 

leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
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