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Congres oplegger jaarrekening 2017 

In 2017 hadden we veel media-aandacht met ons rapport over de stijging van de 
administratieve lasten in onze branche en daarbuiten. We hebben een bestuurlijk 
convenant gesloten met het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties en het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw over het structureel beter op elkaar afstemmen van 
de informatievoorziening. Ons doel is dat woningcorporaties jaarlijks 10 procent minder 
aan gegevens hoeven aan te leveren.   

Vanaf 2017 legt Aedes meer dan voorheen de focus op het professionaliseren en 
ontwikkelen van de sector. Om huurders ook in de toekomst zo goed mogelijk te 
bedienen werken we samen met woningcorporaties en partners aan ontwikkeling, 
vernieuwing en innovatie in de Vernieuwingsagenda. Dit doen we in zes coalities op 
diverse thema’s. In mei en juni zijn al deze coalities gestart in een eerste werkatelier 
waarbij leden en partners specifieke projecten binnen hun thema hebben uitgewerkt. Uit 
de coalities zijn ook al producten opgeleverd. Zo is er de Routekaart CO2-neutraal 2050,  
deze is uitvoerig toegelicht en besproken in verschillende kennissessies in het hele land. 
De inkoopleidraad is ontwikkeld en is gepresenteerd tijdens een kennisbijeenkomst. 
Evenals de AVG Routeplanner voor woningcorporaties. De Aedes-Collegetour koppelde 
steeds wetenschap en praktijk aan elkaar: experts/hoogleraren en enthousiaste 
directeur-bestuurders van woningcorporaties vullen elkaar aan. Er waren excursies 
Wonen en Zorg en de CO2-coaches staan klaar om collega-corporaties te helpen bij hun 
duurzaamheidsbeleid. Op het gebied van duurzaamheid is de Aedes Woonagenda 
leidraad met als doel CO2-neutraal in 2050 en gemiddeld energielabel B in 2021.  

Op het onderwerp betaalbaarheid hebben we het afgelopen jaar veel aandacht gevraagd 
voor de bijdrage die woningcorporaties zouden willen leveren aan maatschappelijke 
opgaven, zoals die in de Aedes Woonagenda staan en wat corporaties daarvoor nodig 
hebben.  

Een belangrijke mijlpaal was de vierde Aedes-Benchmark die opnieuw verder is 
ontwikkeld en uitgebreid.  

Begin 2017 zijn de leden in een bijeenkomst én digitaal geraadpleegd  over de 
werkgeversinzet voor de CAO onderhandelingen 2017. Het Aedes bestuur heeft na een 
advies van de BAC de inzet vastgesteld: stappen zetten richting een marktconforme 
beloning in de branche en bevorderen van de wendbaarheid van medewerkers. De CAO-
onderhandelingen zijn in maart 2017 gestart. In november 2017 heeft Aedes na zeven 
onderhandelingsrondes, een totaalpakket aangeboden aan de vakbonden. De vakbonden 
zijn (vooralsnog) niet ingegaan op het totaalpakket. Hopelijk wordt in 2018 een akkoord 
gesloten. 

Resultaat 2017 

Het resultaat bedroeg 7.472.000 euro positief. De sterke stijging van het resultaat is het 
gevolg van het éénmalige resultaat in het boekjaar door de uitkering van de Stichting 
NWR ad 7.500.000 euro, ten behoeve van de realisatie van de Vernieuwingsagenda.  
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Het operationeel resultaat was 28.000 euro negatief. Voor 2017 was een negatief 
operationeel bedrijfsresultaat begroot van 570.000 euro.  

Ten opzichte van vorig jaar zijn dit de belangrijkste ontwikkelingen: 

 Afname van de ‘bijdragen in media en evenementen’. Deze afname is circa 
433.000 en is het gevolg van de digitalisering van het Aedes-magazine en de 
afname in de frequentie hiervan (minder advertentieopbrengsten en stopzetten 
abonnementenverkoop/laten indalen in de contributie). 

 Afname opbrengsten uit beleggingen. Deze baten kunnen jaarlijks flink fluctueren. 
In 2017: een resultaat van 400.000 euro op een belegd vermogen van ruim 15 
miljoen euro. Dit is circa 2,6% rendement.  

 Lichte toename van de lasten. Met name lasten inzake ‘woningmarkt en 
rentmeesterschap’, als gevolg van onze inzet op het saneringsplan WSG. 

 Verder zijn in 2017 onder de personeelslasten enkele incidentele lasten 
verantwoord, zoals de lasten als gevolg van de herinrichting secretariaat, receptie 
en Bureau Bijeenkomsten en Evenementen. 

Aan het Congres wordt gevraagd: 

1. De voorliggende jaarstukken over 2017 in het Verenigingscongres van 19 april 
2018 vast te stellen en  

2. het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. 


