
2
0
1
9

Jaarverslag



Jaarverslag
Het Jaarverslag 2019 van stichting de Woonmensen bestaat uit vier onderdelen:

1. Bestuursverslag 
2. Volkshuisvestingsverslag
3. Jaarverslag van de Raad van Commissarissen
4. Jaarrekening



Inhoudsopgave  2019 in feiten en cijfers  06

1 Bestuursverslag   07

2 Volkshuisvestingsverslag  13

2.1 Ontwikkelingen     14

2.1.1 Ontwikkelingen op de woningmarkt 15

2.1.2 Prestatieafspraken   15

2.2 Missie en koers    16

2.2.1   Missie en koers       17 

2.2.2   Sturingsmethodiek    17

2.2.3   Speerpunten    18

2.3 Belanghouders    21

2.3.1   Samen met partners   22

2.3.2   Bewonersvertegenwoordiging  23

2.3.3   Visitatie     24

2.3.4   Nieuwe participatievormen  24

2.4 Goed en betaalbaar wonen  26

2.4.1   Betaalbaar wonen   27

2.4.2   Verhuringen    29

2.4.3   Een leefbare buurt   32

2.4.4   Optimale dienstverlening   35

2.4.5   Onderhoud & duurzaamheid  38

2.4.6   Nieuwbouw    40

2.4.7   Verkoop     41

2.5 Organisatie    42

2.5.1   Organisatieontwikkeling   43

2.5.2   Portefeuillestrategie en asset man.  44

2.5.3   Integriteit    44

2.5.4   Personeel    45

2.5.5   Overleg met de ondernemingsraad 46

2.5.6   Een gezonde financiële positie  47

2.5.7   Treasury     47

2.5.8   Risicomanagement   48

2.5.9   Verbindingen    52

3 Jaarverslag 
 Raad van Commissarissen  55

3.1   Kaders     57

3.2   Toezichthoudende rol   60

3.3   Werkgeversrol    62

3.4   Klankbordfunctie   64

3.5   Samenstelling & functioneren  64

3.6   Bezoldiging    68

3.7   Vergadering & overleg   69

3.8   Tot slot     72

4 Jaarrekening    73



04



2019 
in feiten 
en cijfers 

05



06

9%
60%

31%

goedkoop (< € 424)

betaalbaar (€ 424-€ 651)

duur (> € 651)

8,0
6,9
6,2

4.990
332

€ 1,6 miljoen

592

48%

€ 10,9 miljoen

10

167 actieve 
huurders

45

9 13

ICR: 2,31%
LTV: 67,38%
solvabiliteit:
59,64%
dekkingsratio:
31,76%

zelfbeheer-
projecten

in dienst uit dienst



1 Bestuursverslag 

07



Op moment van schrijven van dit jaarverslag hebben we 

te maken met een wereldwijde pandemie die we in de 

volksmond ook wel het coronavirus noemen. Het virus 

brak in 2019 uit in China en heeft zich in 2020 wereldwijd 

verspreid. De gevolgen voor de volksgezondheid zijn groot. 

Een vaccin is nog niet voorhanden en om een te grote piek 

in het aantal besmettingen te voorkomen heeft onze rege-

ring strenge maatregelen aangekondigd. De maatregelen 

raken iedereen. 

Na de grote zorgen over de volksgezondheid kwamen ook 

al snel de zorgen over de economie. In veel sectoren ligt 

het werk volledig stil. Hoewel de corporatiebranche niet 

het hardst geraakt wordt, zijn de gevolgen wel degelijk 

te merken. Veel werkzaamheden bij grootonderhoud en 

verduurzaming liggen stil, medewerkers die in de wijken 

werken kunnen hun taken niet goed uitvoeren en veel 

reparatieverzoeken worden uitgesteld. Daarnaast verwach-

ten we een piek in de huurachterstanden. 

Om huurders tegemoet te komen, hebben we de huurver-

hoging van 1 juli uitgesteld naar 1 oktober, doe we geen 

huisuitzettingen die het gevolg zijn van de coronacrisis en 

gaan we soepel om met betalingsachterstanden. Daarnaast 

overleggen we veelvuldig met andere corporaties in de re-

gio om samen deze crisis zo goed mogelijk door te komen.

Dan onze visie. Een goede en betaalbare woning voor ie-

dereen. Dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is, bleek 

ook in 2019. Het woord wooncrisis dook veelvuldig op in 

de (sociale) media. Persoonlijke verhalen werden massaal 

gedeeld. Mensen staan te lang op een wachtlijst voor een 

sociale huurwoning. Anderen wonen prettig, maar kunnen 

de huur steeds moeilijker opbrengen. Koopwoningen zijn 

vooral voor starters vaak niet te betalen en nieuwbouw 

blijft nog altijd achter bij de vraag. 

Als corporatie nemen wij onze verantwoordelijk door op 

allerlei vlakken ons steentje bij te dragen. We kunnen de 

wooncrisis niet 1-2-3 bezweren. Maar we hebben in 2019 

aan veel knoppen kunnen draaien om mensen in Apel-

doorn goed en betaalbaar te laten wonen. 

We houden wonen betaalbaar

Het betaalbaar houden van huren was in 2019 voor ons 

een belangrijk speerpunt. Door inflatievolgend huurbeleid 

zorgen we dat huren slechts gematigd stijgen. Daarnaast 

investeren we in duurzaamheid zonder de huurprijs te ver-

hogen én pakken we huurders bij de hand om hun energie-

rekening omlaag te krijgen. We stimuleren ook zelfbeheer. 

Hierdoor nemen huurders bijvoorbeeld de schoonmaak 

en huismeestertaken zelf over en kunnen de servicekosten 

omlaag.

Ontstaat er toch huurachterstand, dan nemen we zo snel 

mogelijk contact met de huurder op om te kijken of we 

kunnen helpen. Hierbij kunnen we ook een beroep doen 

op ons grote netwerk sociale partners. Door onze inspan-

ningen daalde opnieuw het aantal huurders met huurach-

terstand.

We onderhouden onze woningen

Onze woningen staan er goed bij en dat houden we na-

tuurlijk graag zo. In 2019 gaven we in totaal € 10.899K uit 

aan onderhoud, inclusief toegerekende organisatiekosten. 

Dat is ongeveer € 2.184 per woning. Voor een deel is dit 

onderhoud planmatig, zoals het vervangen van badkamers 

of keukens, een nieuwe cv-ketel, of een schilderbeurt. Voor-

dat de nieuwe huurder komt wonen, zorgen onze vaste 

aannemers dat de woning weer prima in orde is. Daarnaast 

hebben we reparatieonderhoud, verwijderen we asbest en 

investeren we uiteraard in duurzaamheid.  

We investeren in duurzaamheid

Behalve dat onze woningen er goed bijstaan, hebben ze 

ook veelal al een goed energielabel. Zo heeft de helft label 

A of B. Dat komt omdat we bij onderhoudsprojecten of bij 

mutatie vaak al investeren in duurzaamheid. Dubbelglas 

bijvoorbeeld. Of gevelisolatie. Dat scheelt voor bewoners al 

flink op de energierekening. 

08

“ Steeds meer mensen moeten 
zelfstandig thuis wonen, maar 
in de praktijk legt dat wel druk 
op straten, buurten en wijken. 
De vraag is waar de grens ligt. 
We zien helaas steeds meer 
gevallen van wanbewoning, 
mensen die zichzelf niet meer 
kunnen redden.”



Daarnaast zijn we in 2019 begonnen met het verduurza-

men van 120 appartementen die van label D naar A gaan. 

In 2020 ronden we dat project af en gaan we aan de slag 

met nog eens 399 woningen.

We voegen woningen toe

De vraag naar sociale huurwoningen blijft groot. Apel-

doorn kende in 2019 ruim vijfduizend actief woningzoe-

kenden. Het slagingspercentage van alle woningzoeken-

den was slechts 17%. Een jaar eerder was dit 19%. Met de 

gemeente, huurdersorganisaties en collega-corporaties 

overleggen we vaak om zo goed mogelijk aan deze 

woningvraag te voldoen. Een concrete afspraak die we 

in 2019 gemaakt hebben, is dat we met elkaar 500 extra 

sociale huurwoningen toevoegen. Daarnaast hebben we 

in de wijk Sluisoord 43 verouderde woningen gesloopt en 

bouwen we er 52 terug.

We geven huurders invloed

Huurders hebben bij ons steeds meer invloed op wat we 

doen. We werken nog steeds met een corporatieraad en 

het aantal zelfbeheerprojecten is spectaculair gegroeid 

van drie in 2018 naar tien in 2019. Zelfbeheer heeft veel 

voordelen. Bewoners vinden het leuk om met elkaar aan 

de slag te gaan en voelen zich verantwoordelijk voor hun 

eigen woonomgeving. Daarnaast zien ze hun servicekos-

ten dalen als ze taken van bijvoorbeeld een hovenier of 

een schoonmaakbedrijf uit handen kunnen nemen. 

We kennen onze maatschappelijke taak

Naast onze taak als sociale verhuurder, doen we als wo-

ningcorporatie ook een aantal dingen die misschien niet 

heel erg voor de hand liggen, maar wel belangrijk zijn. Zo 

bieden we mensen met arbeidsachterstand een baan in 

onze wijken. Daar doen ze goed werk voor onze huur-

ders op het gebied van schoon, heel en veilig. Daarnaast 

hebben we afgelopen jaar ook weer voor ontmoetingen 

gezorgd in verschillende ontmoetingsplekken in Apel-

doorn. Ook de samenwerking met scholen leidde tot de 

vele stageplekken bij de Woonmensen. Allemaal mooie 

vormen van maatschappelijke verankering.

We inventariseren de risico’s 

Er is niets mis met het nemen van risico’s. Sterker nog, voor 

het behoud van een gezonde organisatie is het nemen 

van risico’s van cruciaal belang. Als je ze maar goed in 

kaart brengt en steeds een weloverwogen beslissing 

neemt. Met de strategische risicoanalyse hebben we in 

2017 de eerste stappen gezet naar integraal risicoma-

nagement. In 2019 zijn we gestart met het opstellen van 

een intern control framework. De belangrijkste processen 

zijn beschreven of worden begin 2020 afgerond. In deze 

processen zijn de beheersmaatregelen opgenomen om de 

belangrijkste risico’s te kunnen beheersen. Op deze manier 

helpt adequaat risicomanagement ons om doelgericht 

onze doelstellingen te realiseren. 

We incasseren tegenvallers 

Tegenvallers waren er natuurlijk ook in 2019. De organi-

satieontwikkeling duurde langer dan gepland. Hierdoor 

zijn nog niet alle processen geoptimaliseerd en moesten 

we bovendien de nodige externe ondersteuning inhuren. 

Daarnaast is het nog altijd niet gelukt om het leegstaande 

gedeelte van ons kantoor te verhuren. Ook enkele juridi-

sche procedures hebben we helaas nog niet af kunnen 

ronden. Dit zorgt voor te hoge bedrijfslasten. 

Een ander groot aandachtspunt is de klanttevredenheid. 

Die is in 2019 te ver gedaald. Met meer aandacht voor 

klachtenafwikkeling en procesoptimalisaties die echt  

gericht zijn op de klant willen we weer terug naar die 8!
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Jaarresultaat en ontwikkeling vermogen

We behaalden in 2019 een positief resultaat van € 47.834K. 

Dit resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door waar-

devermeerdering van het vastgoed in exploitatie. Een 

uitgebreide toelichting is te vinden in de jaarrekening, 

vanaf pagina 73. 

Ons eigen vermogen bedroeg op 31 december 2019  

€ 486.971K. Eind 2019 is € 8.448K aan liquide middelen 

beschikbaar, die we in 2020 inzetten voor de investerings-

plannen in verduurzaming.

Ontwikkeling van de marktwaarde

Het jaar 2019 kenmerkt zich door een wederom sterk 

aangetrokken woningmarkt ten opzichte van 2018. Zowel 

in de koop- als huurmarkt blijft een toenemende interesse 

bestaan. De positieve waardeontwikkeling is vooral het 

gevolg van een verder aangetrokken koopmarkt. Hierin 

resulteren de toegenomen vraag en krapte in een leeg-

waardegroei per m2 van onze vastgoedportefeuille. De 

lage rentestand is hier mede een bepalende factor in.

De huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed heeft 

een neerwaartse invloed gehad op de waardeontwikke-

ling. Hoewel de ontwikkeling van de contracthuur positief 

is, blijft deze achter ten opzichte van eerdere jaren door 

een gematigde huurverhoging en passend toewijzen. 

Hiermee geven wij invulling aan onze maatschappelijke 

taak op het gebied van betaalbaarheid.

Ontwikkeling van beleidswaarde

De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels 

beïnvloed door de ontwikkeling van de marktwaarde in 

verhuurde staat. Dit omdat de beleidswaarde de markt-

waarde als vertrekpunt neemt.

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur 

diverse schattingen. Dit is inherent aan het toepassen van 

de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder 

is dit van toepassing op de bepaling van de marktwaarde 

en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie. De 

waardebepaling van het vastgoed (terug te vinden in de 

marktwaarde en beleidswaarde) is geen exacte weten-

schap. Overigens is dit de grootste schattingspost waar 

het bestuur een inschatting over moet maken voor de 

jaarrekening.

De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is ultimo 

2019 € 340.679K.

Bij de beleidswaardeberekening hebben we de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

•	 de disconteringsvoet voor 2019 is 6,52%

•	 de streefhuur per maand is € 606 per woning

•	 de onderhoudslasten zijn € 2.264 per woning per jaar

•	 de beheerslasten zijn € 722 per woning per jaar
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Verschil marktwaarde en beleidswaarde van het vastgoed in 

exploitatie

Per 31 december 2019 is in totaal € 333.683K aan ongerea-

liseerde herwaarderingen in de overige reserves begrepen 

(2018: € 291.482K) uit hoofde van waardering van het 

vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde 

staat. De waardering van dit vastgoed hebben we in over-

eenstemming met het Handboek modelmatig waarderen 

bepaald. Hiermee is de waardering volgens de in de Wo-

ningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit 

afgeleide ministeriële besluiten geldende ten tijde van het 

opmaken van de jaarverslaggeving.

De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is 

sterk afhankelijk van ons beleid. Onze mogelijkheden om 

vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen 

de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit 

in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke 

maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals 

demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale 

(DAEB) huurwoningen. 

Omdat we duurzaam willen voorzien in passende huisves-

ting voor mensen die dat zelf niet (goed) kunnen, ver-

vreemden we slechts een beperkt deel van het vastgoed 

in exploitatie. Daarnaast verhogen we bij mutatie van de 

woning slechts bij uitzondering de huur tot de markthuur 

en zijn de werkelijke onderhouds- en beheerslasten hoger, 

dan de normen die ingerekend zijn ter bepaling van de 

marktwaarde, voortvloeiend uit onze beoogde kwaliteit- 

en beheersituatie.

Dit betekent dat we slechts een deel van de in de jaarre-

kening verantwoorde marktwaarde (en daarmee van het 

eigen vermogen) in de toekomst realiseren.

We hebben een inschatting gemaakt van het gedeelte 

van het eigen vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of 

eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schat-

ting ligt in lijn met het verschil tussen de beleidswaarde 

van het DAEB-bezit in exploitatie en de marktwaarde in 

verhuurde staat van dit bezit en bedraagt € 356.000K. 

Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde 

ultimo 2019 bestaat uit de volgende onderdelen:

x € 1.000 x € 1.000

Marktwaarde in verhuurde staat 722.674

Beschikbaarheid (doorexploiteren) -104.848

Betaalbaarheid (huren) -180.317

Kwaliteit (onderhoud) -101.819

Beheer (beheerkosten) 4.989

-381.995

Beleidswaarde 340.679

Dit impliceert dat circa 47% van het totale vermogen niet 

of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Gezien de 

volatiliteit van (met name) de beleidswaarde, is dit aan 

fluctuaties onderhevig.
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Aandachtspunten voor 2020

De belangrijkste aandachtspunten voor 2020 zijn:

Volkshuisvestelijk

•	 We verduurzamen de woningen in complexen 4 (in 

Kerschoten) en 11 (in Sprenkelaar) zodat de woningen 

een energielabel A hebben. Bij de aanpak betrekken 

we de bewoners actief en informeren we ze over de 

mogelijkheden om energiezuinig te wonen en zo te 

besparen op woonlasten.

•	 We starten met de bouw van 52 nieuwe, gasloze wo-

ningen aan de Dovenetel en treffen voorbereidingen 

voor andere nieuwbouwprojecten.

•	 We breiden zelfbeheer verder uit, daar waar die be-

hoefte bestaat. Dit doen we in nauwe samenwerking 

met huurdersbelangenvereniging WijZijn.

•	 We spannen ons in om gemiddeld ten minste een 

8 krijgen van onze huurders. Dit moet blijken uit de 

bestaande klanttevredenheidsonderzoeken met een 

nieuwe onderzoekspartner. 

•	 We maken afspraken met zorgorganisaties over hoe 

we wonen en zorg het best kunnen combineren zodat 

mensen met een zorgbehoefte prettig kunnen wonen.

•	 We sluiten nieuwe prestatieafspraken voor het jaar 

2021 met collega-corporaties, gemeente Apeldoorn en 

huurdersorganisaties.

Organisatie

•	 We maken een nieuw koersplan voor de komende 

jaren (2021 – 2025).

•	 We evalueren het procesgericht werken en blijven de 

processen optimaliseren waar mogelijk.

•	 We professionaliseren het vastgoedmanagement in 

het project Effectief vastgoedmanagement.

•	 We maken meters om onze data beter op orde te 

krijgen. Doel is om altijd tijdig over betrouwbare data 

te kunnen beschikken.

•	 We implementeren risicomanagement verder. Om een 

vervolg te geven aan de strategische risicoanalyse, 

starten we met een tactische risicoanalyse. Daarna 

vertalen we deze naar de operationele risicoanalyse. 

Op deze wijze borgen we de samenhang tussen de 

verschillende risiconiveaus.

Financieel

•	 Waar nu nog sprake is van te verrekenen verliezen 

gaan we vanaf 2021 vennootschapsbelasting betalen.

•	 De verhuurderheffing en wellicht andere vormen van 

afroming door de overheid zijn een permanente bron 

van zorg en drukken zwaar op het financieel resultaat.

We vinden het belangrijk dat we betaalbare woningen 

hebben, maar dit wordt lastig wanneer de verhuurder-

heffing zo hoog blijft. 

•	 Het voeren van een gematigd huurprijsbeleid en het 

niet vragen van een huurverhoging aan huurders 

bij verduurzamingsprojecten dragen positief bij 

aan betaalbaarheid, maar zijn op termijn lastig vol 

te houden. Immers, tegenover extra kosten moeten 

ook meer opbrengsten staan. In 2020 houden we dit 

tegen het licht.

•	 De verduurzaming van het woningbezit naar CO2-

neutraal vraagt de komende decennia enorme inves-

teringen. De kans is klein dat de overheid financieel 

bijspringt. Onze huurders zijn gebaat bij een daling 

van de totale woonlasten. Verhoging van huren met 

als argument besparingen op energielasten is dan ook 

slechts in beperkte mate mogelijk.

Kortom: we moeten een goede balans vinden tussen be-

schikbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid van het 

woningbezit enerzijds en financiële continuïteit ander-

zijds. Vandaag, morgen en in de toekomst.

Werkzaam in belang volkshuisvesting

De bestuurder van de Woonmensen verklaart dat de mid-

delen van de stichting in het verslagjaar uitsluitend zijn 

besteed in het belang van de volkshuisvesting.

Apeldoorn, 3 juni 2020

Vincent van Oordt, directeur-bestuurder
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2 Volkshuisvestings-
verslag 
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2.1 Ontwikkelingen

1314



2.1.1   Ontwikkelingen op de woningmarkt

Groei eenpersoonshuishoudens

Het aantal eenpersoonshuishoudens groeit al een aantal 

jaren en stopt volgens het CBS voorlopig niet. Jongeren 

die het ouderlijke nest verlaten, mensen die gaan scheiden 

en ouderen die alleen komen te staan hebben allemaal 

behoefte aan wat kleinere woningen. Wij houden daar in 

ons nieuwbouwprogramma rekening mee. 

Meer behoefte aan sociale huurwoningen

Een direct gevolg van de groei van het aantal eenper-

soonshuishoudens is natuurlijk dat de vraag naar sociale 

huurwoningen toeneemt. Naast de bestaande nieuw-

bouwprogramma’s hebben we, samen met de andere 

woningcorporaties, de gemeente en de huurdersorgani-

saties afgesproken om 500 extra sociale huurwoningen in 

Apeldoorn te bouwen. 

Huurders met problemen

We komen vaker huurders tegen die moeite hebben met 

zelfstandig functioneren. Een van de oorzaken is de extra-

muraliseren waardoor er meer mensen buiten de instellin-

gen zelfstandig gaan wonen. Dat uit zich in schuldenpro-

blematiek, verwaarlozing, vervuiling en overlast voor de 

omgeving. Hierop moeten we samen met zorginstellingen 

het antwoord vinden. 

Huisvesting voor ouderen

Daarnaast is huisvesting van ouderen een belangrijk 

vraagstuk, want Apeldoorn vergrijst snel. Ouderen wonen 

langer zelfstandig en willen dat vaak ook graag. Wel is de 

vraag welke aanpassingen van woonruimte dan nodig is 

en hoe het zorgaanbod georganiseerd wordt. Het domein 

wonen en zorg krijgt de komende jaren veel aandacht.

Duurzaam en gezond wonen

De aandacht voor duurzaamheid en gezond wonen en 

leven blijft nog altijd groeien. We moeten in Nederland na-

denken over hoe we onze toekomst zonder fossiele brand-

stoffen zien. Nog urgenter is wellicht de bescherming van 

ons leefmilieu: reductie van stikstof, fijnstof en geluids-

overlast. Dat heeft ook gevolgen voor onze bouwambities. 

Daarbij is er nog de wens om circulair te bouwen en te 

beheren. We willen materialen toepassen die duurzaam en 

bruikbaar zijn. Samen met partners en huurders verken-

nen we de mogelijkheden.

Prijsstijgingen

Marktprijzen stijgen waardoor bouw en renovatieplannen 

onder druk komen te staan. 

2.1.2   Prestatieafspraken

Op 6 december 2018 tekenden we samen met woningcor-

poraties, huurdersorganisaties en de gemeente Apeldoorn 

de nieuwe Prestatieafspraken voor 2019. De afspraken 

gingen onder andere over het matigen van huurbeleid, 

ambities tonen op het gebied van duurzaamheid, meer 

aandacht voor zorgvastgoed, doorstroming en leefbaar-

heid. De afspraken zijn voor het grootste gedeelte nageko-

men. In december 2019 kwamen we tot nieuwe afspraken 

voor 2020, waaronder: 

•	 Apeldoorn krijgt binnen vier jaar minimaal 500 extra 

sociale huurwoningen.

•	 We proberen woonlasten omlaag te krijgen. Onder 

andere via een proef met de Voorzieningenwijzer. 

•	 Meer woonmogelijkheden voor jongeren. Woningcor-

poraties zorgen dat minimaal 10% van de woningen 

die vrij komen een huurprijs heeft onder de € 432. 

•	 We geven statushouders (gezinnen) een ‘zachte lan-

ding’ via het project Welkom in de wijk.

•	 Woningen worden comfortabeler en energiezuini-

ger. Volgend jaar hebben alle woningen gemiddeld 

energielabel B.

•	 Er komen twee pilots op het gebied van levensloop-

bestendige omgeving (toegankelijkheid voor mensen 

die minder goed ter been zijn).
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2.2 Missie en koers
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2.2.1   Missie en koers

In 2015 stelden we ons huidige koersplan op: Goed en 

betaalbaar wonen. Huurders, relaties en medewerkers 

werkten allemaal mee om te komen tot wat we samen het 

belangrijkst vinden. In het plan geven we aan welke keu-

zes we maken. We willen onze doelgroep zo goed mogelijk 

helpen én onze financiële continuïteit waarborgen. 

 

Visie 

Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. 

 

Missie 

Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met be-

perkte kansen op de woningmarkt. We kennen deze mensen 

en daarmee ook hun woonbehoeften. Dit is ons vertrekpunt 

om hen goed, passend en betaalbaar te laten wonen in een 

prettige buurt. Een buurt die bewoners zelf maken waarbij 

we op zoek gaan naar hun initiatieven. Zij zijn medeverant-

woordelijk voor hun woning en woonomgeving en hebben 

invloed op keuzes die we maken. Onze corporatie is voor en 

van bewoners. 

Sinds het naarjaar van 2019 werken we aan een nieuw 

koersplan voor periode 2021-2025. Dit doen we opnieuw 

samen met huurders, relaties en medewerkers. Het nieuwe 

koersplan wordt in de tweede helft van 2020 vastgesteld.

2.2.2   Sturingsmethodiek

In ons koersplan hebben we drie speerpunten bepaald. 

Deze speerpunten geven onze belangrijkste ambities 

weer. 

Betaalbaarheid

Ambitie: meer huurders kunnen hun woning betalen.

Doelen:
•	 Minimaal 10% van ons woningaanbod in de sociale 

huur heeft een huurprijs onder de kwaliteits- 
kortingsgrens (€ 424,44) en minimaal 75% onder de 
tweede aftoppingsgrens (€ 651,03). 

•	 Het aantal zittende huurders met een huurachter-
stand (minimaal 200 euro) daalt tot maximaal 125.

 

Invloed voor huurders

Ambitie: huurders hebben meer invloed op ons werk.

Doel: minimaal 80% van de huurders die actief met ons 
(gaan) samenwerken, vinden dat ze meer invloed heb-
ben gekregen op ons werk.

Financiële ruimte

Ambitie: meer financiële ruimte creëren om onze missie 
waar te maken.

Doel: verbeteren van de operationele kasstroom met 
100% door een efficiëntere en effectievere werkorgani-
satie.

In ons jaarplan vertalen we onze doelen in concrete acties 

voor de werkorganisatie. Daarnaast werken we met kriti-

sche prestatie-indicatoren (kpi’s). Op deze manier zien we 

of we onze doelen behalen. 

De voortgang van zowel de acties als de kpi’s monitoren 

we via viermaandsrapportages. De sturingsmethodiek 

vormt de basis voor de beschrijving van de resultaten die 

we bereikt hebben. De stand van zaken van de acties staan 

hieronder beschreven. De kpi’s staan bij het betreffende 

onderwerp in dit jaarverslag.
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2.2.3   Speerpunten

Speerpunt Betaalbaarheid

Wat is onze ambitie?

Meer huurders kunnen hun woning betalen.

Welke doelen hebben we gesteld?

1. Minimaal 10% van ons woningaanbod (sociale 

huursector) heeft een huurprijs onder de kwaliteits-

kortingsgrens en minimaal 75% onder de tweede 

aftoppingsgrens.

2. Het aantal zittende huurders met een huurachter-

stand (> € 200) daalt tot max 125. 

Waar staan we nu?

Het eerste doel hebben we in 2018 al behaald. Inmiddels 

heeft 14% van onze aangeboden sociale huurwoningen 

een huurprijs onder de kwaliteitskortingsgrens. Daarnaast 

had 85% van onze in 2019 aangeboden sociale huurwo-

ningen een huurprijs onder de tweede aftoppingsgrens. 

In 2020 stellen we opnieuw de portefeuillestrategie vast. 

Hierbij bekijken we of we geen bovengrens moeten han-

teren voor het aantal woningen onder de tweede aftop-

pingsgrens. 

Het aantal zittende huurders met een huurachterstand  

(> € 200) is eind 2019 uitgekomen op 133. Daarmee heb-

ben we het tweede doel niet behaald. Gedurende het jaar 

hebben we het aantal zittende huurders wel zien dalen 

maar met name het laatste kwartaal is er weer sprake van 

een lichte stijging. 

Welke ideeën hadden we in 2019?

Om het aantal huurders met huurachterstand nog verder 

te laten dalen, richtten we ons op vroegsignalering. Een 

van de deelprojecten was het starten van een slepersactie. 

Elke maand betalen zo’n 80 huurders de huur achteraf in 

plaats van vooraf. We noemen dit ‘slepers’. In 2019 wilden 

we het aantal slepers halveren. Dit door ze tijdig te bena-

deren en ze een regeling aan te bieden.

Hebben we de ideeën gerealiseerd?

De slepersactie hebben we uitgesteld. We hebben ons in 

eerste instantie gericht op de vroegsignalering. Vanaf juli 

2019 hebben we al bij de eerste signalering van betalings-

problematiek (bijv. storno’s) persoonlijk contact gezocht 

met de huurder. In eerste instantie via telefoon en anders 

via e-mail, brief of een huisbezoek. De slepersactie krijgt 

een vervolg in 2020.

Welke ideeën hebben we voor 2020?

De afgelopen jaren lag de nadruk op het voorkomen 

van huurachterstanden bij zittende huurders. Het proces 

op het bewaken van huurachterstanden bij vertrokken 

huurders is op de achtergrond geraakt. Eind 2019 zijn de 

huurachterstanden bij vertrokken huurders (geen orga-

nisaties) in kaart gebracht. Dit om te voorkomen dat dit 

bedrag oploopt. Daarnaast streven we ernaar om zoveel 

mogelijk openstaande vorderingen nog te incasseren. Of, 

in het uiterste geval, om het bedrag af te boeken. 

Het in de greep houden van huurachterstanden alleen 

zegt niets over de draagkracht van huurders om de woon-

lasten te kunnen betalen. In de prestatieafspraken voor 

2020 spreken de corporaties, huurdersverengingen en de 

gemeente af om een woonlastenaanpak te ontwikkelen.
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Speerpunt Invloed voor huurders

Wat is onze ambitie?

Huurders hebben meer invloed op ons werk.

Welk doel hebben we gesteld?

Minimaal 80% van de huurders die actief met ons (gaan) 

samenwerken vindt dat ze meer invloed hebben gekregen 

op ons werk.

Waar staan we nu?

Dat weten we nu nog niet. In 2017 deden we een 0-meting 

om de huidige mate van invloed te kunnen bepalen. In 

2020 houden we een nieuw onderzoek. Dan kunnen we 

zien of huurders meer invloed hebben gekregen op ons 

werk.

Welke ideeën hadden we in 2019?

Naast een nieuw klantonderzoek (onder andere om in-

vloed te kunnen meten) gaan we ook zelfbeheer uitbrei-

den. We zoeken actief bewoners op die ook stappen willen 

ondernemen op het gebied van zelfbeheer. Bewoners 

ontvangen dan informatie over de verschillende vormen 

van zelfbeheer, onder andere via een nieuwe webpagina. 

Tot slot starten we een project om bewonersparticipatie 

te organiseren aan de vooravond van onderhoudswerk-

zaamheden en duurzaamheidsprojecten.

Hebben we de ideeën gerealiseerd?

In 2019 hebben we een webpagina gemaakt waarin we 

zelfbeheer toelichten. Bewoners kunnen hier kennismaken 

met zelfbeheer. Ook hebben we bij twee van de drie pro-

jecten klankbordgroepen opgericht in complexen die we 

verduurzamen. De nieuwe module voor klantonderzoeken 

is inmiddels in werking en het nieuwe klantonderzoek is 

afgenomen in februari 2020.

Welke ideeën hebben we voor 2020?

We willen de onduidelijkheid rondom de jaarlijkse eindaf-

rekening servicekosten aanpakken. Dit doen we in overleg 

met betrokken huurders.

We willen de leefbaarheid verbeteren bij jongerencom-

plexen. Dit doen we met avondrondes en woonafspraken 

met nieuwe bewoners. Uit tussentijdse metingen bleek 

al dat de avondrondes veel nieuwe informatie oplevert. 

In 2020 zetten we dit (mogelijk in een aangepaste vorm) 

door.

Naast onze verduurzamingsprojecten willen we bewoners 

bewuster maken van hun gedrag. Zo helpen we ze energie 

te besparen. We zetten energiecoaches in en met deA 

(duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) willen we ook 

energieconciërges inzetten die de maatregelen meteen 

uitvoeren.

In sommige complexen wonen huurders gecombineerd 

met huurders die begeleid worden door (zorg)instellingen. 

Soms is hier sprake van onrust en overlast. We willen pre-

ventief samenwerken met betrokken partijen om overlast 

te voorkomen. Het idee is dat meerdere partijen actief 

zijn in een woongebouw én dat de uitgezette acties en 

beheersmaatregelen beter met elkaar afgestemd kunnen 

worden. Als dit preventieve overleg werkt, kunnen we het 

verder uitrollen. 
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Speerpunt Financiële ruimte

Wat is onze ambitie?

Meer financiële ruimte creëren om onze missie waar te 

maken.

Welk doel hebben we gesteld?

Verbeteren van de operationele kasstroom met 100% door 

een efficiëntere en effectievere werkorganisatie.

Waar staan we nu?

Het gestelde doel is niet haalbaar in de periode van het 

koersplan. Een verbetering van 100% betekent een ver-

dubbeling van € 6.500K naar € 13.000K. De operationele 

kasstroom voor 2019 is € 10.322K. 

Voor meer informatie over de kasstromen: zie paragraaf 

12.4 (het kasstroomoverzicht). Voor een nadere toelichting 

op de kosten: zie hoofdstuk 18 (de toelichting op de winst-

en-verliesrekening over 2019). 

Welke ideeën hadden we in 2019?

•	 Effectief vastgoedmanagement

•	 Slim Samen Werken

Hebben we de ideeën gerealiseerd?

De ideeën hebben hun scope verder dan alleen 2019. Ze 

zijn dus nog niet gerealiseerd. We zijn echter wel goed op 

weg. 

Welke ideeën hebben we voor 2020?

Effectief vastgoedmanagement en Slim Samen Werken blij-

ven staan als ideeën om meer financiële ruimte te creëren. 
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2.3.1   Samen met partners

Wij werken altijd aan een goede relatie met onze samen-

werkingspartners. Prettig wonen is namelijk meer dan een 

goede woning. Minstens zo belangrijk is een fijne woon-

omgeving en een goed aanbod van zorg- en welzijnsdien-

sten. Daarom investeren wij actief in samenwerking met 

organisaties die meerwaarde bieden aan bewoners.

Partners in zorg en welzijn 

Verspreid over Apeldoorn zijn er diverse buurthuizen en 

ontmoetingsplekken (ongeveer 60). Elke ontmoetingsplek 

organiseert eigen activiteiten voor buurtbewoners en voor 

mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij 

zijn eigenaar van drie ontmoetingsplekken. Hier werken 

we samen met diverse zorg- en welzijnspartners zoals: 

de Passerel, Siza, GGNet, Philadelphia, Riwis, ‘s Heeren Loo, 

IrisZorg, Stimenz, SU International, KleinGeluk en Zorggroep 

Apeldoorn. In 2020 stellen we een plan op waarin het 

ontmoeten van bewoners onderling en met instanties 

centraal staan. Vanuit dat vertrekpunt beoordelen we ver-

volgens welke voorzieningen daar het beste bij aansluiten.

 

Partners in hulpverlening 

Als sociale organisatie hebben we aandacht voor iedereen 

die hulp nodig heeft. Door onze banden met hulpverle-

ners zijn we huurders optimaal van dienst. We werken 

samen met onder andere: de Stadsbank, Stimenz, Bureau 

Buurtbemiddeling, werkbedrijf Lucrato, Kids College Apel-

doorn en de sociale wijkteams.
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2.3.2   Bewonersvertegenwoordiging

Huurdersbelangenvereniging

Huurdersbelangenvereniging WijZijn is de wettelijke 

vertegenwoordiger van al onze huurders. Voor ons 

is WijZijn een belangrijke gesprekspartner over ons 

beleid (o.a. strategie, huurbeleid, woningtoewijzing). 

Daarnaast is WijZijn ons klankbord als het gaat om 

communicatie, dienstverlening, leefbaarheid, wijkbe-

leid en onderhoud en verduurzaming. WijZijn heeft 

ons in 2019 advies gegeven op de huuraanpassing, 

de portefeuillestrategie, het vernieuwde klachtenre-

glement en de samenwerkingsovereenkomst binnen 

Woonkeus Stedendriehoek. WijZijn heeft daarnaast 

kritisch meegekeken naar ons Bod voor 2020, de on-

derhoudsplanning en wijzigingen van complexplan-

nen. Er waren zes ‘reguliere’ overleggen waarin we 

allerlei lopende zaken en ontwikkelingen bespraken. 

Tot slot heeft er een thema-avond over servicekosten 

plaatsgevonden met WijZijn samen met vertegen-

woordigers van bewonerscommissies.

Actieve vrijwilligers en bewonerscommissies

Vanaf 2019 kijken we naar het aantal actieve vrij-

willigers in de complexen in plaats van het aantal 

commissies. Wij zien steeds meer de verschuiving dat 

bewoners niet meer actief willen zijn in een bewo-

nerscommissie maar wel actief willen zijn in hun 

buurt. Zo hebben we bijvoorbeeld in het Kristal een 

actieve bewonersgroep die de receptie bemant.

Ons doel was om minimaal 165 actieve bewoners te 

hebben in 2019. Op 31 december 2019 hadden we 

167 actieve bewoners. Via onze verduurzamingsac-

tiviteiten en voorlichting over servicekosten ver-

wachten we dat de groei van het aantal vrijwilligers 

doorzet.

Kpi huurdersvertegenwoordiging

2019

167

norm

>165 
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2.3.3   Visitatie

In 2019 heeft de verplichte vierjaarlijkse visitatie 

plaatsgevonden. Dit is een onafhankelijk en ge-

zaghebbend onderzoek naar het maatschappelijk 

functioneren. In 2019 heeft bureau Raeflex de visi-

tatie voor ons uitgevoerd. We deden dit samen met 

collega-corporaties Ons Huis en De Goede Woning. De 

resultaten laten een duidelijke groei zien ten opzicht 

van de vorige visitatie. 

Rapportcijfers visitatie 2019 2014

Presteren naar opgaven en ambities 7,4 7,1

Presteren volgens belanghebbenden 6,8 6,9

Presteren naar vermogen 6,7 5,0

Governance 7,7 6,2

De commissie doet in haar rapport diverse aanbeve-

lingen, waaronder:

•	 geef wonen en zorg een nieuwe plek in de pro-

filering

•	 bestendig de organisatie en verlaag de bedrijfs-

lasten

•	 versterk het maatschappelijk rendement, onder 

andere door inzet van de corporatieraad

•	 optimaliseer het integraal risico management

De aanbevelingen vormen input voor het dagelijks 

werk en zijn mede richtinggevend voor ons koers-

plan 2021 t/m 2025. Alle uitkomsten en de bestuur-

lijke reactie staan ook op onze website.

2.3.4   Nieuwe participatievormen

Zelfbeheer 

Wij geloven in zelfbeheer en geven huurders graag 

ruimte om meer zaken zelf op te pakken. Bovendien 

past het bij onze ambitie om huurders meer invloed 

te geven. 

In 2019 hebben we gekeken of ook in nieuwe com-

plexen zelfbeheer mogelijk is. We gingen met diverse 

bewonersgroepen in overleg. Ook hebben we op 

onze website filmpjes en extra informatie geplaatst 

om huurders te stimuleren werkzaamheden over te 

nemen. Het resultaat is dat we nu tien zelfbeheerpro-

jecten hebben waar bewoners meer invloed heb-

ben op hun eigen woonomgeving. Aan Het Kasteel 

hebben we bijvoorbeeld de tuin aangepast zodat 

bewoners daar gemakkelijk het onderhoud konden 

overnemen. Verder hebben we aan de Warenar-

gaarde een stuk tuin overgedragen aan de bewoners 

die ze verder zelf gaan aankleden. We gaan dit ook 

in 2020 verder vormgeven door onder andere bij het 

bespreken van de afrekeningen servicekosten aan-

dacht te geven aan zelfbeheer en welke voordelen 

voor de huurders dit kan hebben. 
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Corporatieraad 

Meer invloed geven aan stakeholders door hen de 

‘rauwe werkelijkheid’ naar binnen te laten brengen 

bij woningcorporaties; dat kan met een corporatie-

raad. Vijf corporaties experimenteerden hiermee 

en richtten een corporatieraad op. Ook wij deden 

mee. Toen dit landelijke, door brancheorganisatie 

Aedes ondersteunde experiment, stopte, besloten 

wij in 2018 door te gaan. De corporatieraad bestaat 

uit mensen die allemaal op persoonlijke titel in de 

raad zitten. Gezamenlijk dragen ze maatschappelijke 

thema’s aan waar we iets mee kunnen. De leden wo-

nen en werken in Apeldoorn en weten wat er lokaal 

speelt. In 2019 zijn we vijf keer bij elkaar gekomen en 

hebben we drie thema’s besproken:

1. Energietransitie: de verduurzaming van de di-

verse complexen van de Woonmensen.

2. Buurtkracht: gebruiken van de inzet van de be-

woners bij het leefbaar maken van de buurt.

3. Mantelzorg: inzet van vrijwilligers bij het onder-

steunen van zorgvragende medebewoners.

Op de verschillende onderdelen heeft de corpora-

tieraad ons adviezen meegegeven. Bij de energie-

transitie was het voorstel om met energiecoaches te 

werken die ook het energiegebruik van bewoners 

gaan monitoren. Dit hebben we uitgewerkt in de 

diverse verduurzamingsprojecten waarbij we be-

woners bewuster maken van energiebesparing. Dit 

gebeurt onder de projectnaam Samen voor Energie. 

Verder hebben wij het advies overgenomen om 

extra zorg in te zetten bij de kwetsbare doelgroepen. 

Door tijdig met deze mensen in contact te komen en 

gesprekken te voeren, kunnen we problemen tijdens 

de uitvoering van de duurzaamheidsprojecten voor-

komen. 

Bij het thema buurtkracht kregen we het advies om 

de verduurzamingsprojecten te gebruiken om in 

goed contact te komen met bewoners. Organiseer 

feestjes tussendoor en zorg ervoor dat medewerkers 

voldoende tijd hebben om hier aandacht aan te 

besteden. Dit advies volgen we op.

Bij mantelzorg werd het advies gegeven om bij 

nieuwbouw te werken met gemengde woonvormen 

waarbij bijvoorbeeld ook studenten worden ingezet 

bij de zorgverlening. Verder werd aangegeven dat wij 

op onze eigen site hier meer aandacht aan kunnen 

geven. We nemen de adviezen mee in onze overwe-

gingen.



2.4 Goed en betaalbaar 
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2.4.1   Betaalbaar wonen

Goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Dat is waar 

we naar streven en daar stemmen we ons huurbeleid op 

af. In 2019 hebben we onze doelen op het gebied van 

betaalbaarheid gehaald. Zie de toelichting op pagina 18. 

Ook voldoen we aan de ‘60-20-20’-regel uit de Prestatieaf-

spraken (waarbij 10% afwijking is toegestaan): 64% viel in 

de categorie tot de eerste aftoppingsgrens, 21% tussen de 

eerste en de tweede aftoppingsgrens en 15% daarboven.

Kpi woningaanbod huurprijs < € 651

Kpi woningaanbod huurprijs < € 424

Gemiddelde huur 

De gemiddelde netto huurprijzen van onze woningvoor-

raad zijn ten opzichte van 2018 licht gestegen.

Gemiddelde huurprijs 2019 2018

DAEB en niet-DAEB € 587 € 576

Sociale huur (DAEB) € 582 € 570

Vrije sector (niet-DAEB) € 810 € 789

Streefhuur 

Als een huurder verhuist, gaat de huurprijs van die woning 

naar de streefhuur. We bepalen deze streefhuurprijs op 

basis van de markthuur in combinatie met de energiezui-

nigheid van de woning. Daarnaast houden we rekening 

met betaalbaarheidsdoelstellingen voor verschillende 

doelgroepen. In 2019 lag de streefhuur van sociale huur-

woningen in onze woningvoorraad gemiddeld op 77% 

van de maximale huur (volgens doelstelling uit de porte-

feuillestrategie).

Woningvoorraad 

Op 31 december 2019 hadden we 4990 zelfstandige huur-

woningen. De verdeling van het woningbezit naar netto 

huurprijs is te zien in onderstaande tabel. De bijzondere 

woonvormen (onzelfstandig of intramuraal verhuurd) 

staan hier niet bij.

Prijscategorie Woningen (percentage)

subsidiabele huur per 31-12-2019 2019 2018

Goedkoop < € 424,45 462 (9%) 489 (10%)

Betaalbaar € 424,45 - € 651,03 3.000 (60%) 2.994 (59%)

Duur € 651,04 - € 720,42 1.308 (26%) 1.360 (27%)

Vrije sector > € 720,42* 220 (4%) 201 (4%)

Totaal 4.990* 5.044*

*Waarvan niet-DAEB 101 113

In totaal hebben we 220 woningen met een huurprijs 

boven € 720,43, waarvan 101 niet-DAEB.
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>80% 

2019
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2018
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>10% 



Voorkomen van huurachterstand

Binnen onze ambitie om wonen betaalbaar te houden, 

werken we ook actief aan het voorkomen van huurach-

terstand. Via een kredietwaardigheidscheck screenen wij 

nieuwe huurders voordat ze de huurovereenkomst teke-

nen. We voeren met nieuwe huurders gesprekken over 

hun financiën voordat ze de huurovereenkomst tekenen. 

Dit is het moment waarbij we samen met de huurder 

een inschatting kunnen maken of schuldhulpverlening 

noodzakelijk is. Ook zoeken we bij huurachterstand zo 

snel mogelijk contact met de huurder. We bellen, mailen, 

nodigen huurders uit op kantoor of bezoeken ze thuis. We 

werken samen met partners zoals Stimenz, de Stadsbank of 

het sociaal wijkteam. Zo kunnen wij ook bij zware schul-

denproblematiek snel specialistische hulp inschakelen. 

Het huurachterstandspercentage van de zittende huurders 

is in 2019 gelijk gebleven ten opzichte van 2018, te weten 

0,63%. Het aantal huurders met achterstand is gedaald van 

140 in 2018 naar 133. De totale huurschuld bij zittende 

huurders daalde van € 318K in 2018 naar € 259K in 2019.

Net als de voorgaande jaren zorgt het convenant met 

de Stadsbank ervoor dat sommige achterstanden lang 

openstaan. Dat accepteren we. Het is immers onze taak als 

sociale verhuurder om mee te werken aan een gezonde 

financiële situatie voor huurders.

Ontruimingen

Een woning ontruimen is het laatste dat we willen. Helaas 

zit er in sommige gevallen niets anders op. Bijvoorbeeld in 

het belang van de directe woonomgeving, bij een structu-

rele weigering om noodzakelijke hulp of een forse huur-

achterstand. Het aantal ontruimingen in 2019 bedroeg 

zeven, evenveel als is 2018. 

Kpi huurachterstand zittende huurders

Kpi huurders met achterstand

Huurderving

In 2019 is de totale huurderving uitgekomen op € 395K. 

De huurderving in 2018 was € 457K en daarmee is de 

huurderving in 2019 gedaald met ruim € 62K. 

Het grootste verschil heeft te maken met de sloop/nieuw-

bouw van de Dovenetel. In 2019 hebben we de tijdelijke 

beheerovereenkomsten met Interveste voor deze locatie 

opgezegd. 
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2.4.2   Verhuringen

Nieuwe verhuringen

In 2019 hadden we 4.990 zelfstandige woningen. 403 

huurders hebben hun huurovereenkomst opgezegd. De 

mutatiegraad is daarmee 8,1 % (in 2018: 6,7 %). Voor 332 

woningen (inclusief zes teruggekochte woningen vanuit 

de regeling Koopgarant) hebben we nieuwe huurders 

gevonden. 

Van de 403 opgezegde woningen zijn er 20 verkocht, 42 

gesloopt en zeven (tijdelijk) in gebruik als wisselwoning 

voor bijvoorbeeld verduurzamingsprojecten. 

Aansluitende verhuur

We hebben 69% van de woningen aansluitend verhuurd 

(2018: 53%). 

De norm om 90% aansluitend te verhuren hebben we niet 

gehaald. Dit komt door:

•	 bijzondere opzeggingen (ontruimingen en overlijden) 

•	 bijzondere verhuur (FOKUS, kangoeroewoningen en 

zorgwoningen)

•	 diversen (weigeringen, problematiek kandidaat-huur-

der, inkomenstoets en overlast)

In 2020 voeren we nog meer procesverbeteringen door 

die een positief effect moeten hebben op de aansluitende 

verhuur. We gaan ook leegstand op een zorgvuldigere en 

meer volledige manier monitoren. 

Kpi aansluitende verhuur

2019

69%
2018

53%

norm

<90% 
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Passend toewijzen

Sinds 2016 verhuren wij aan ten minste 95% van de huis-

houdens met recht op huurtoeslag woningen met een 

huurprijs tot aan de aftoppingsgrens. Deze verplichting 

geldt voor nieuw te verhuren woningen. De resterende 

5% is een marge die we mogen gebruiken om in uit-

zonderingssituaties toch een (iets) duurdere woning te 

verhuren. Van de 332 woningen die in 2019 zijn verhuurd, 

tellen er 324 mee in het kader van passend toewijzen. Het 

verschil is te verklaren door vier intermediaire verhuringen 

(worden niet in ons eigen systeem verantwoord) en vier 

vrije sectorverhuringen (tellen niet mee bij het passend 

toewijzen).

In 2019 hebben we bij 324 getoetste verhuringen twee 

keer gebruiktgemaakt van de 5%- regeling. Met 0,93% is 

dit binnen de toegestane marge. 

Kpi passend toewijzen

EU-inkomenstoets

Per 1 januari 2019 moeten we minimaal 80% van de huur-

woningen uit de DAEB-categorie verhuren aan de wet-

telijke inkomensgrens (tot maximaal € 38.035). Maximaal 

10% mogen we verhuren aan huurders met een middenin-

komen (boven € 38.035 en tot maximaal € 42.436) en aan 

1,85% huurders met een inkomen hoger dan € 42.436. 

In 2019 vielen 324 verhuringen in deze categorie, waarvan 

we 90,18% toegewezen hebben aan huurders met een 

inkomen tot maximaal € 38.035. Daarnaast hebben we 

4,6% toegewezen aan huurders met een middeninkomen 

en 5,21% aan huurders met een inkomen hoger dan  

€ 42.436. 

We hebben vier woningen verhuurd aan instellingen. Deze 

vallen onder de intermediaire verhuur. Deze worden qua 

toetsing meegenomen in de jaarlijkse uitvraag en inko-

mensverantwoording van de instellingen. 

Niet-DAEB

Naast de verhuringen in de DAEB-categorie hebben we 

vier woningen (2018: vijf ) verhuurd in de niet-DAEB-cate-

gorie. 

Bijzondere doelgroepen

Samen met de andere Apeldoornse woningcorpora-

ties hebben we met de gemeente Apeldoorn afspraken 

gemaakt over het aantal beschikbare woningen voor 

maatschappelijke opvang, inclusief nieuwbouw. In 2019 

verhuurden we 95 woonvormen aan bijzondere doelgroe-

pen (2018: 90).

Doelgroep Woonvorm

Statushouders 12 woningen

Mensen uit intramurale instellingen 
die zelfstandig gaan wonen

25 opstap-
woningen

Mensen met een zorgvraag 31 zorgwoningen

Aangepaste woningen of woningen 
voor mensen die onder begeleiding 
staan van een stichting

9 overige  
woningen

Senioren via het project  
Kleiner wonen

7 woningen

Kandidaat voor het project
Housing first

1 woning

Bijzondere bemiddeling 10 woningen

We hebben 32% van onze woningen verhuurd aan bijzon-

dere doelgroepen. De overige 68% van onze woningen 

aan regulier woningzoekenden. 55% daarvan via inschrijf-

duur en 13% via loting. Loting is bedoeld om spoedzoe-

kers een grotere slagingskans te bieden. De gemeentelijke 

afspraak is dat we minimaal 65% van de woningen verhu-

ren aan deze regulier woningzoekenden.  
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Huurovereenkomsten met instellingen

We verhuren diverse woningen en complexen aan instel-

lingen om bijzondere doelgroepen te huisvesten. Hierbij is 

de overeenkomst afgesloten met de instelling en niet met 

de bewoner.  

Doelgroep Overeenkomsten

De Passerel  
mensen met een verstandelijke 
beperking

85

Philadelphia Zorg
mensen met een verstandelijke 
beperking

72

Leger des Heils 
alcoholverslaafden 

1

Moviera 
blijf-van-mijn-lijf-huis 

2

Riwis Zorg & Welzijn 
mensen met een  
psychiatrische beperking

4

Stichting Pluryn 
complexe zorgvragen 

9

KleinGeluk 
ouderenzorg 

19

J.P. van den Bent Stichting 
mensen met een verstandelijke 
beperking

9

Accountgesprek 

In 2019 hebben we het accountgesprek ingevoerd. Dit be-

tekent dat er minimaal één keer per jaar een overleg met 

de zorgpartij plaatsvind. Tijdens dit gesprek bespreken we 

de wensen en verwachtingen rondom het vastgoed. Dit 

heeft al tot een aantal mooie resultaten geleid. 

Zo kwamen we met Moviera een verlenging van tien jaar 

overeen voor de Halstraat. Ook hebben we de huurover-

eenkomst van Sainte Marie aan de Arnhemseweg met 

zorgorganisatie KleinGeluk met drie jaar verlengd. Daar-

naast onderzoeken we met zorgorganisaties de Passerel en 

Philadelphia de mogelijkheden om meer wooneenheden 

te realisteren in een aantal gehuurde complexen. Dit om 

de exploitatie rendabel(er) te maken. 
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2.4.3   Een leefbare buurt

Actieve buurten maken dat mensen er prettig wonen. 

Daarom investeren we in bewonersinitiatieven en stimule-

ren we zelfbeheer. Daarnaast zijn we blij met iedereen die 

op zijn manier een steentje bijdraagt aan prettig wonen.

In 2019 hebben we samen met de bewonerscommissie in 

de wijk Matenvelden het achterstallig onderhoud van de 

woonomgeving aangepakt. Via speciale tuinkaarten (tijd 

om aan de slag te gaan) hebben we bewoners op een po-

sitieve manier gevraagd om hun tuin op te knappen. Ook 

nieuwe bewoners krijgen instructies over hoe ze het beste 

kunnen omgaan met tuinonderhoud.

In 2020 zetten wij in een aantal buurten intensief in op 

revitalisering van de woonomgeving. Dat doen we samen 

met bewoners, gemeente en welzijnsinstellingen. We 

beginnen met de wijken Staatsliedenkwartier en Rivieren-

kwartier. Dit naar aanleiding van huurderstevredenheids-

onderzoeken en Prestatieafspraken met de gemeente. 

Ontmoet elkaar in Apeldoorn

We ontvingen voor 2019 subsidie voor de functie ‘ont-

moeting en dagbesteding’ voor de ontmoetingsplekken. 

Hier worden activiteiten aangeboden die ertoe bijdragen 

dat huurders plezierig wonen. In de ontmoetingsplek-

ken werken zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligers en 

mantelzorgers samen.

Samen met netwerkpartners ontwikkelden we diverse 

+Punten tot een basis ontmoetingsplek. Hier bieden 

professionals vanuit zorg en welzijn bewoners begeleiding 

en ondersteuning. De basis ontmoetingsplekken zijn De 

Groene Hoven, +Punt Gentiaan en +Punt Orden. We zijn 

hier de verhuurder van de ruimte en laten de invulling 

vooral over aan buurtbewoners samen met partners in 

zorg en welzijn. Ook in 2020  handhaven we dit concept. 

BetereBuurtPot

Veel huurders hebben goede ideeën voor hun buurt. Dat 

ondersteunen wij graag. Daarom introduceerden we in 

2018 de BetereBuurtPot. Een potje van € 20K dat huurders 

zelf kunnen inzetten voor verbeteringen in de buurt. De 

BetereBuurtPot sluit aan bij onze ambitie om huurders 

meer invloed te geven. 

Belangrijk is dat een idee een structurele bijdrage levert 

aan een verbetering in de buurt. Bovendien moet het 

idee draagvlak hebben in de buurt. We kregen in 2019 

acht verzoeken binnen die we, samen met WijZijn, alle-

maal toegekend hebben. Bewoners hebben met € 15K de 

BeterBuurtPot bijna helemaal leeggemaakt. Veel buurten 

knapten ervan op!

De bewonerscommissie van de Melodie en Ruisendveld 

hebben allebei een AED aangeschaft omdat er veel seni-

oren in het complex wonen. In het centrum hebben de 

bewoners van Vossenstede het budget gebruikt om de hal 

leuker in te richten.
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Wijkschouwen 

Ieder jaar organiseren we meerdere wijkschouwen. Wijk-

schouwen zijn belangrijk om in buurten de betrokkenheid 

van buurtbewoners te combineren met gerichte verbeter-

acties. En om ervoor te zorgen dat buurten schoon, heel 

en veilig zijn en blijven.  

In 2019 hebben we, net in voorgaande jaren, vier wijk-

schouwen uitgevoerd. Op basis daarvan hebben we 

diverse bewoners aangesproken op hun tuinen, gedrag 

en andere zaken. Ook hebben we opdracht gegeven om 

zaken te verbeteren of op te knappen. Dit jaar hebben we 

twee wijkschouwen georganiseerd met de schouwappli-

catie Apptimize. Dit is een manier van schouwen waarbij je 

de beeldkwaliteit vastlegt en monitort. De beeldkwaliteit 

gaat verder dan het ‘technisch’ schouwen van de com-

plexen. Iets wat technisch goed is kan in beeldkwaliteit 

onvoldoende scoren. Deze vorm van schouwen werd zeer 

goed ontvangen door de deelnemende commissies. We 

gaan dan ook in 2020 door met deze manier van schou-

wen.  

Samenwerking studenten

We geven studenten graag de kans om praktijkervaring 

op te doen. Zo startte in 2019 een groep van 13 studenten 

van ROC Aventus met de volgende projecten: 

•	 onderzoek en concrete leefbaarheidsacties in een 

buurt in Zuid (Ravenweg)

•	 onderzoek en concrete leefbaarheidsacties in een 

buurt in de Maten (Zadelmakersdonk)

In 2019-2020 werken we opnieuw samen met ROC Aven-

tus, maar nu ook met Accres. We geven een nieuwe lichting 

studenten kans om praktijkervaring op te doen. En omdat 

ze nuttig werk doen in de buurt, snijdt het mes aan twee 

kanten. 

Materiaaluitleen

Huurders die een sociale activiteit voor de buurt organi-

seren, kunnen gratis materialen lenen om hun activiteit te 

ondersteunen. Door het systeem van gratis uitleen van bij-

voorbeeld statafels en feesttenten organiseren bewoners 

makkelijker activiteiten voor de buurt. Bovendien hoeven 

wij als corporatie niet langer op te treden als financieel 

sponsor. 

De materiaaluitleen is een initiatief van de Woonmensen, 

in samenwerking met collega-corporaties Ons Huis en 

De Goede Woning. In 2019 hebben huurders in totaal 92 

keer gebruikgemaakt van de materiaaluitleen. In 2018 

was dat nog 125 keer. Deze daling is vooral te zien bij de 

aanvragen die wij in behandeling hebben genomen. Bij 

een aantal aanvragen hadden we met een piek in het werk 

te maken waardoor we nee hebben moeten verkopen. De 

daling is ook te verklaren doordat er vanuit de corporaties 

in 2019 minder sturing in de buurten is gegeven aan dit 

soort initiatieven.

In 2020 sluit Veluwonen als vierde corporatie aan als com-

pagnon in deze materiaalenuitleen. Verder gaan we kijken 

of we de uitleen kunnen uitbreiden naar goederen om te 

verhuizen. Denk aan steekwagentjes, traploper, hondjes, 

verhuiskratten en een aanhangwagen.

Werkbedrijf Lucrato

Vanuit werkbedrijf Lucrato zijn vijf medewerkers bij ons 

gedetacheerd om te ondersteunen bij het opruimen van 

zwerfafval en het opknappen van verwaarloosde tuinen. 

Daarnaast verrichten ze veel nuttige diensten bij bewo-

nersactiviteiten en onderhouden ze gemeenschappelijke 

groenvoorzieningen.
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Voorkomen overlast 

Door zichtbaar in de wijken aanwezig te zijn waar over-

last speelt of dreigt, proberen wij escalatie van (buren)

overlastzaken te voorkomen. Overlast die huurders van 

elkaar ondervinden is in eerste instantie een zaak tussen 

huurders. Onze medewerkers helpen wel mee met zoeken 

naar een oplossing voor huurders die er onderling niet 

uitkomen door huurders te verwijzen naar Bureau Buurt-

bemiddeling. Deze instantie helpt mensen een onderling 

conflict op te lossen.

In 2019 hebben we 184 nieuwe overlastzaken in behande-

ling genomen. Dit waren er in 2018 nog 366. In 2018 heb-

ben wij in de telling alle overlastzaken meegenomen. Dus 

ook de zaken die wij weer heropend hebben. Dit verklaart 

het verschil in nieuwe zaken. De overlastzaken gingen 

meestal over geluidsoverlast, vervuiling of tuinonderhoud. 

In zo’n 75% van de gevallen kunnen we burenoverlastza-

ken binnen twee maanden oplossen.

Woonfraude 

Samen met andere partijen hebben we een convenant 

Woonfraude. Deze partijen zijn: de samenwerkende wo-

ningcorporaties in Apeldoorn, district Apeldoorn inclusief 

de vreemdelingenpolitie en de gemeente Apeldoorn. Bij 

onrechtmatige bewoning treden we gezamenlijk op, waar-

bij de corporatie het initiatief neemt. Dit resulteert over 

het algemeen in een vrijwillige huuropzegging. 

In 2019 hebben wij drie woonfraudezaken binnengekre-

gen. Twee hiervan zijn opgelost via een kortgeding en een 

woonfraude zaak loopt nog. In 2018 waren er 13 zaken van 

woonfraude. 

Overige convenanten

In 2019 is het convenant Aanpak ernstige overlast vanuit 

woningen opgesteld. In dit convenant is de samenwerking 

met hulpverleningsinstellingen, gemeentelijke diensten 

en politie vastgelegd op het gebied van overlast. Zo is 

er afgesproken dat de convenantpartners elkaar tijdig 

informeren over ernstige overlast of situaties die daartoe 

kunnen leiden. 
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2.4.4   Optimale dienstverlening

Onze medewerkers zetten zich iedere dag in om de 

dienstverlening richting klanten op een zo hoog mogelijk 

niveau te krijgen. We werken met een centraal punt waar 

alle klantcontacten (mail, telefoon en balie) binnenkomen: 

onze klantenservice. De norm in 2019 is dat de klantenser-

vice 85% van alle klantvragen direct kan beantwoorden. 

Uiteindelijk hebben we deze norm net niet behaald. In 

2019 is dat namelijk in 83% van alle klantvragen gelukt. 

Kpi afhandeling telefoon KCC

Kpi online reparatieverzoeken

Om onze huurders verder beter van dienst te zijn, hebben 

we de beltijden voor reparatieverzoeken aangepast. Sinds 

januari 2018 konden huurders alleen tussen 9 en 11 uur 

bellen voor een reparatieverzoek. In oktober 2019 heb-

ben we dat speciale dubbeluurtje afgeschaft. Wij vinden 

dat we de hele dag bereikbaar moeten zijn. Hierdoor is de 

dienstverlening naar de huurders toe verbeterd en hoeven 

huurders minder lang in de wacht te staan. 

Daarnaast hebben we ons keuzemenu ingekort. Sinds ja-

nuari 2020 kunnen huurders een voicemailbericht inspre-

ken om teruggebeld te worden. Ons streven is om deze 

huurders dezelfde dag nog terug te bellen op een rustiger 

moment.

Optimale dienstverlening betekent dat huurders ons ook 

digitaal kunnen bereiken. Om dit meetbaar te maken, 

kijken we hoeveel huurders een reparatieverzoek online 

indienen. Ons streven was dat huurders in 2019 20% van 

de reparatieverzoeken online indienen. Die norm hebben 

we behaald.
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Tevreden huurders

Tevreden huurders, daar doen we het natuurlijk allemaal 

voor. Maar hoe weet je wanneer een huurder echt tevre-

den is? Als je geen klachten krijgt? Of juist veel compli-

menten? Zoals veel andere organisaties vinden we het 

belangrijk om tevredenheid te meten. Dat doen we door 

continu onderzoek te doen.

Huurders die verhuizen, nieuwe huurders en huurders die 

een reparatieverzoek indienen krijgen een digitale vragen-

lijst. Zijn ze tevreden? Wat ging goed en wat kon beter? 

Welk cijfer geven ze ons? 

Doelgroep Cijfer 2019 Cijfer 2018

Nieuwe huurders 6,9 7,7

Reparatieverzoeken 8,0 8,0

Vertrokken huurders 6,2 7,0

Gemiddeld gaven huurders ons in 2019 het cijfer 7,2. Dat 

is een dikke voldoende, maar we gaan voor minimaal een 

8! Bovendien scoorden we in 2018 nog een stuk beter met 

een 7,6. Reden genoeg om in 2020 onze dienstverlening te 

analyseren in de verschillende procesteams.

Kpi tevredenheid dienstverlening

2019

7,2
2018

7,6
norm

>8,0 
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Benchmark

Met het doorlopende onderzoek deden we ook in 2019 

weer mee met de Aedes-benchmark. Aedes, vereniging van 

woningcorporaties, onderzoekt jaarlijks de prestaties van 

corporaties op gebied van dienstverlening en bedrijfslas-

ten in de Aedes-benchmark. In dit onderzoek worden de 

belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onder-

ling met elkaar vergeleken. Meer dan 300 woningcorpora-

ties doen mee.

Benchmark 2019 2018

Huurdersoordeel B B

Bedrijfslasten C C

Duurzaamheid B A

Onderhoud & verbetering B B

Ten opzichte van 2018 zien we een daling op duurzaam-

heid. De uitkomsten op deze onderdelen zijn nagenoeg 

gelijk aan 2018. Echter scoren collega-corporaties beter 

waardoor het gemiddelde stijgt en wij iets lager uitkomen. 

Ontevreden huurders (klachten)

Bij de afhandeling van de klachten zoeken we zoveel 

mogelijk persoonlijk contact. We streven naar ‘in één keer 

goed’. Maar waar mensen werken, worden fouten ge-

maakt. En dat kan ook, zolang we er maar van leren. Het 

doel is de vertrouwensrelatie te behouden of te herstel-

len, het probleem op te lossen en onze dienstverlening 

te verbeteren. Onze inzet is proactief en gericht op het 

voorkomen van escalatie. 

Externe klachtencommissie

Als wij een klacht volgens een huurder niet goed hebben 

afgehandeld, kan hij een formele klacht indienen bij een 

onafhankelijke, externe commissie: de Klachtencommissie 

Woningcorporaties Stedendriehoek (KLAC). Dat we in staat 

zijn om veel klachten naar tevredenheid op te lossen, 

blijkt uit het lage aantal geschillen. In 2019 nam de KLAC 

drie klachten over de Woonmensen in behandeling. Eén 

klacht werd uiteindelijk niet ontvankelijk verklaard, van de 

andere klacht is het advies van de KLAC door ons overge-

nomen en de andere klacht is intern opgelost doordat de 

klager is verhuisd. 



2.4.5   Onderhoud & duurzaamheid

Onderhoudsbeleid

Vanuit onze visie en portefeuilledoelstellingen onder-

houden wij ons vastgoed. Klanttevredenheid en betaal-

baarheid en daarmee kostenbewustzijn zijn belangrijke 

thema’s. Ons bezit staat er goed bij. We hebben flink 

geïnvesteerd om de conditie te meten van alle complexen 

en scoren goed. Ook op het gebied van duurzaamheid 

kunnen we tevreden zijn met de huidige staat. Het gemid-

delde energielabel van onze woningen ligt tussen C en B. 

Dit komt omdat we al jaren slimme investeringen doen 

in het verbeteren van isolatie van de woningen tijdens 

onderhoudsprojecten.

Duurzaamheid

Als maatschappelijke onderneming willen we aantoon-

baar bijdragen aan een duurzame maatschappij. Dit doen 

we door onszelf forse ambities te stellen op het gebied 

van duurzaamheid. In 2029 hebben al onze woningen 

minimaal energielabel B. Nieuwbouwwoningen wor-

den energieneutraal. Daarmee dragen we bij aan het 

verminderen van de uitstoot van CO2. Dit doen we door 

woningen beter te isoleren waardoor ze minder energie 

verbruiken en daarmee minder fossiele brandstoffen. Ook 

stappen we steeds vaker over op schonere brandstoffen 

zoals zonne-energie. 

Energiebesparing 

Onze duurzaamheidsambities zijn niet alleen opgesteld 

om bij te dragen aan een duurzame maatschappij. Een 

veel concreter doel is het terugdringen van de woonlasten 

voor huurders. Door energiebesparende maatregelen toe 

te passen en huurders te informeren over gedrag kunnen 

zij aangenamer wonen met lagere woonlasten.

Maar we willen meer. In de komende tien jaar investeren 

we tientallen miljoenen in de energetische verbetering 

van woningen. Door gevelisolatie brengen we nagenoeg 

al onze woningen naar energielabel B. Het verlagen van 

woonlasten voor huurders en het verlagen van CO2-uit-

stoot zijn de belangrijkste uitganspunten. 

Helaas hebben we in de voorbereidingen van projecten 

vertraging opgelopen waardoor we onze norm van 237 

woningen niet hebben gehaald. Maar we zijn in 2019 ge-

start met de voorbereidingsfase  voor de verduurzaming 

van 265 woningen. Daarnaast hebben we een project met 

120 woningen nagenoeg afgerond.

In 2020 starten we met 395 woningen en leveren we 360 

verduurzaamde woningen op.

We participeren actief in de onderzoeken naar aardgasloze 

wijken. We werken met andere corporaties en de gemeen-

te mee aan het onderzoek naar een warmtenet in Kerscho-

ten. Onze nieuwbouw is energieneutraal.
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Ons onderhoudsbeleid staat in teken van verlagen van 

kosten en het kritisch doorlopen van processen. Hierbij 

stellen we ons de vraag: wat doen we zelf en wat laten we 

aan de markt over? We werken samen met vaste aanne-

mers voor ons dagelijks en mutatieonderhoud. 

Planmatig onderhoud

Elk jaar kijken we voor welke woningen onderhoud staat 

gepland. Planmatig onderhoud omvat werkzaamheden 

die we goed kunnen voorspellen en die regelmatig terug-

komen. Hoe vaak we onderhoud uitvoeren, hangt af van 

hoe snel onderdelen verouderen. Zo voeren we sommige 

werkzaamheden eens in de 20 tot 30 jaar uit. Ander onder-

houd doen we eens per twee jaar. Schilderwerk kent weer 

een eigen onderhoudsaanpak. 

Onder planmatig onderhoud valt onder andere de verwar-

mingsketel, schilderwerk aan de buitenzijde, herstellen 

van gevels en het vernieuwen van de badkamer, keuken 

of toilet. Ook hebben we aandacht voor energiebesparing 

zoals het plaatsen van dubbelglas. Bewoners krijgen altijd 

op tijd bericht wanneer we werkzaamheden uitvoeren. 

Vaak bieden we ook keuzemogelijkheden aan.

In 2019 zijn we gestart met het vervangen van badkamers 

en toiletten bij meerdere complexen. Van onze voorgeno-

men werkzaamheden hebben we circa 83% uitgevoerd.

Klacht- en mutatieonderhoud

In 2019 hebben we bij klachtonderhoud een mooi cijfer 

gehaald voor klanttevredenheid: een 8,0.  We hebben de 

kosten beter in beeld gebracht. 

Waar mogelijk voeren we verbeteringen door bij mu-

tatieonderhoud. Daarbij isoleren we vloeren en soms 

verbeteren we de indeling. Onze klanten waarderen ons 

bij mutaties helaas lager met een 6,5, we werken aan ver-

beteringen en streven ook hier naar een 8. Daar worden 

verschillende acties voor uitgevoerd

Asbest

We hebben ons nieuwe asbestbeleid vastgesteld. We 

hebben een aantal ketenpartners gecontracteerd voor 

onderzoek en asbestverwijdering om het proces snel en 

verantwoord te doorlopen. De veiligheid van onze bewo-

ners en onze medewerkers is het belangrijkste onderwerp 

in het beleid. Daar waar mogelijk halen we asbest weg 

bij projecten en mutaties. Dat betekent dat we soms lang 

bezig zijn met een woning. De kosten zijn in die gevallen 

ook hoger dan we gewend zijn. 

Uitgaven onderhoud

In 2019 gaven we circa € 10.899K uit aan onderhoud en 

toegerekende organisatiekosten kosten (€ 2.184 per vhe). 

Omdat we het onderhoud van een aantal complexen heb-

ben uitgesteld vanwege verduurzamingsplannen, gaven 

we minder uit aan planmatig onderhoud. Het dagelijks 

en mutatieonderhoud zijn hoger uitgevallen. We pakken 

bij mutaties achterstallig onderhoud op en voeren ook 

asbestsaneringen uit. De totale uitgaven op onderhoud 

zijn net boven de norm uitgekomen.

Kpi onderhoudskosten per vhe
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2.4.6   Nieuwbouw

Na vele jaren zonder nieuwbouw hebben we weer con-

crete investeringsplannen. In de periode van de portefeuil-

lestrategie (2019-2029) willen we 400 nieuwe, gasloze 

sociale huurwoningen bouwen. Het uitgangspunt is dat 

deze woningen betaalbare woonlasten hebben en com-

pact zijn. Dit omdat woningzoekenden in toenemende 

mate alleenstaanden zijn met een relatief laag inkomen. 

Het grootste punt van aandacht bij de plannen is de snelle 

stijging van de bouwkosten.  

In 2019 is gesloopt en zijn de kavels gereedgemaakt voor 

de nieuwbouw aan de Dovenetel. In 2020 bouwen we de 

woningen en rond de jaarwisseling 2020-2021 kunnen de 

nieuwe bewoners de energieneutrale woningen bewonen.

We onderzoeken de mogelijkheden voor nieuwbouw op 

een aantal locaties: Zuidbroek, Wilhelm Tellstraat, No-

belstraat en Kanaalzone Zuid. Laatstgenoemde doen we 

in samenwerking met woningstichting Ons Huis en de 

gemeente Apeldoorn. Voor alle genoemde locaties zijn de 

voorbereidingen inmiddels gestart. 

Om de verwachte vraag naar woningen op te vangen, 

heeft de gemeente Apeldoorn ruimte geboden aan 500 

extra sociale huurwoningen in Apeldoorn. Wij hebben in 

onze begroting rekening gehouden met ons aandeel in 

deze realisatie. 
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2.4.7   Verkoop

Als woningcorporatie verkopen we ook woningen. Dat 

is altijd een zorgvuldige afweging. De woningen die we 

verkopen passen om verschillende redenen niet in onze 

portefeuille. Denk aan grote eengezinswoningen of luxe 

appartementen. De opbrengst gebruiken we om te inves-

teren, bijvoorbeeld in duurzaamheid.

Ons doel was om in 2019 19 woningen te verkopen. Dat 

werden er 17, aangezien er in het begin van 2019 erg wei-

nig woningen vrij kwamen vanuit de verhuur. 

Kpi verkoop bestaand bezit

Verkochte woningen DAEB Niet-DAEB Totaal

Na opzegging huurder 12 2 14

Verkocht aan huurder 3 0 3

Totaal 15 2 17

Terugkoop en doorverkoop Koopgarantwoningen

In het verleden hebben we woningen verkocht met een 

Koopgarantregeling. Onderdeel van deze regeling is een 

terugkoopplicht. In 2019 hebben we tien Koopgarant-

woningen teruggekocht, waarvan we er zes weer sociaal 

verhuurd hebben en vier verkocht. 

Koopgarant Totaal

Teruggekocht 10

Verkoop na terugkoop 4

Verhuur na terugkoop 6

Beëindiging Koopgarant

Koopgarant is een erfpachtconstructie. In 2019 kocht één 

eigenaar van een Koopgarantwoning de Koopgarant-

constructie af. Hiermee werd hij volledig eigenaar van de 

woning.

Betaalbaar Kopen

Er zijn in 2019 twee woningen met het Betaalbaar Kopen-

label teruggekocht. Hierbij heeft de koper destijds 30% 

korting gekregen bij de aankoop en krijgt hij 70% van de 

waarde bij verkoop. We hebben beide woningen weer 

verkocht. Ditmaal zonder verkoopproduct. 

KoopHuur

Er is in 2019 één woning teruggekocht met het KoopHuur-

product. Hierbij heeft de eigenaar de binnenzijde van de 

woning gekocht en huurt hij de buitenzijde. De woning 

hebben we weer regulier sociaal verhuurd.

KoopGoedkoop

In het verleden hebben we 83 woningen verkocht met de 

KoopGoedkoop-regeling. Hierbij werd de woning verkocht 

en de grond in erfpacht uitgegeven. In 2019 hebben we 

aan alle eigenaren met deze constructie het grondeigen-

dom te koop aangeboden. Hiervan hebben 32 eigenaren 

gebruikgemaakt. Dit betekent dat we in totaal in 2019 

voor € 1.172K aan grondeigendom hebben verkocht. 

Bedrijfspanden

In 2019 hebben we drie bedrijfspanden verkocht. Een 

supermarkt, een winkelplint en een blok met 12 garages 

die allen verhuurd zijn. Alle drie de panden hebben we 

binnen een half jaar verkocht. De drie bedrijfspanden zijn 

verkocht voor in totaal € 1.980K. 
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2.5 Organisatie
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2.5.1   Organisatieontwikkeling

De sector is de laatste jaren sterk in beweging. Maatschap-

pelijke en wettelijke veranderingen, zoals de invoering van 

de verhuurderheffing, de herziene Woningwet, toene-

mende regeldruk en de verdergaande digitalisering van 

werkprocessen dwingen corporaties te veranderen. Dit 

geldt ook voor ons. 

Afgelopen jaar hebben we diverse organisatieontwikkelin-

gen doorgevoerd, in nauwe afstemming met de onderne-

mingsraad, om een wendbare organisatie te blijven. De 

ontwikkelingen vragen van onze medewerkers om zich 

te blijven ontwikkelen om qua kennis, vaardigheden en 

competenties aan te blijven sluiten bij wat er in de sector 

en in de functie verandert. Nieuwe afdelingsplannen zijn 

gemaakt en diverse functies zijn gewijzigd en verzwaard. 

In POP’s (Persoonlijke Ontwikkelingsplannen) met mede-

werkers geven we deze ontwikkeling vorm.

Afgelopen jaar zijn we organisatiebreed gaan werken met 

procesteams die zich bezighouden met hun eigen presta-

tie-indicatoren (kpi’s). Dit deden we al deels, in 2019 heb-

ben we dit verankerd met ondersteuning van een coach. 

De hiërarchische afdelingenstructuur is in stand gebleven, 

maar de nadruk is afgelopen jaar meer komen te liggen op 

samenwerking en aansturing vanuit de processen.  

Bijdragen aan procesgericht werken en het optimaliseren 

van processen maakt nu vanzelfsprekend onderdeel uit 

van ieders functie, direct of indirect. Het procesgericht 

werken is zó ingericht dat permanent nieuwe ontwikkelin-

gen in de processen worden vastgelegd en gedeeld.

De verantwoordelijkheden liggen nu zo laag mogelijk in 

de organisatie. De manager zet de medewerkers in hun 

kracht, stimuleert en faciliteert met als doel de resultaten 

volgens de afgesproken kpi’s te behalen. De oplossingen 

bedenken medewerkers zelf, het procesteam is immers 

zelf verantwoordelijk voor een goed lopend proces.
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2.5.2   Portefeuillestrategie en asset

In 2019 hebben we onze portefeuillestrategie volgens de 

jaarlijkse cyclus geactualiseerd. De portefeuillestrategie 

geeft een doorkijk tot 2029. Belangrijke ontwikkelingen 

zijn de voortdurende bouwkostenstijging en het in de-

cember 2018 gesloten Sociaal Huurakkoord tussen Aedes 

en de Woonbond. Onze doelstellingen op het vlak van 

betaalbare woonlasten wijzigen niet. Na de herziening van 

de duurzaamheidsaanpak in 2018 zien we dit jaar geen 

reden voor bijstellingen op dit vlak. Onze doelstellingen 

uit de portefeuillestrategie zijn:

•	 In 2029 hebben we 5.050 sociale huurwoningen in 

Apeldoorn. We richten ons vooral op de doelgroep 

met een laag inkomen. Op de langere termijn willen 

we ons niet-DAEB-bezit afstoten.

•	 Onze woningvoorraad van sociale huurwoningen 

bestaat in 2029 voor driekwart uit woningen met een 

huurprijs onder de tweede aftoppingsgrens (€ 651, 

prijspeil 2019).

•	 In 2029 hebben alle sociale huurwoningen een 

energielabel B of beter. Ten minste 8% van de wonin-

gen is dan ‘nul-op-de-meter’. Voor het isoleren van 

bestaande gevels vragen we geen huurverhoging aan 

onze huurders. 

•	 Bij nieuwbouw ligt de focus op kleine tot middelgrote 

woningen. Daarnaast verkopen we een deel van onze 

grootste woningen. Hierdoor zijn onze woningen 

betaalbaarder en sluit de woningvoorraad beter aan 

bij onze doelgroep.

Het asset management staat ook in 2020 in het teken van 

duurzaamheid en nieuwbouw. Om de financiële continuï-

teit te waarborgen, moeten we goed sturen op de ambi-

ties uit de portefeuillestrategie. Als hulpmiddel gebruiken 

we de complexplannen. In 2019 hebben we de bestaande 

complexplannen geactualiseerd en ze voor het eerst 

uitgewerkt in een zelf ontwikkelde tool in Excel. Door een 

aparte tool in Excel te ontwikkelen voor het presenteren 

van de complexplannen, worden veel kosten bespaard en 

kan nog steeds het gewenste eindproduct (complexplan-

nen) geleverd worden.

2.5.3   Integriteit

Om de integriteit in de organisatie te waarborgen hebben 

we een integriteitscode en een klokkenluidersregeling. 

In 2019 hebben we meer inhoud gegeven aan de integri-

teitscode door gebruik te maken van de Integriteitsmodule 

van Integriteit.nl. Dit is een online dilemmatraining die we 

voor de duur van vier jaar hebben afgesloten. Regelmatig 

en consequent werken aan bewustwording en het stimu-

leren van een open dialoog zijn naar onze mening belang-

rijke ingrediënten voor een integere organisatie. 

Een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid 

kan gemeld worden bij iedere leidinggevende of bij de 

vertrouwenspersoon. We hebben twee vertrouwensperso-

nen (mannelijk en vrouwelijk). In 2019 hebben de vertrou-

wenspersonen geen meldingen ontvangen.

management



2.5.4   Personeel

Er zijn 45 medewerkers in dienst bij de Woonmensen (31 

december 2019). 21 mannen en 24 vrouwen. Het aantal 

fte’s betrof 39,73. Ruim onder onze interne norm van 44,6. 

Kpi personeel in fte’s

Door een aantal langdurig zieke medewerkers en deels de 

uitstroom van medewerkers vanwege de doorgevoerde 

organisatieontwikkelingen, hebben we veel gebruikge-

maakt van tijdelijke krachten via uitzend- en detachering-

bureaus. Het aantal fte’s externe inhuur was circa 10 fte (31 

december 2019). Ruim boven de norm van 3,6 fte.

Kpi externe inhuur in fte’s

Scholing

Een wendbare organisatie vraagt om wendbare medewer-

kers die actief bezig zijn met hun ontwikkeling en duur-

zame inzetbaarheid. Voor 2019 stelden we een organisa-

tiebreed scholingsplan op. Scholingsactiviteiten waren 

individueel en/of in teamverband. Daarnaast maakten 

medewerkers gebruik van hun opleidingspotje (ILOB) om 

te werken aan hun loopbaan.

 

Medewerkers die werken in projecten volgden een incom-

pany training projectmatig werken, nieuwe medewerkers 

volgden een incompany training volkshuisvesting. Mede-

werkers die werken aan het thema duurzaamheid volgden 

hiervoor een incompany training. Voor bij ons gedeta-

cheerde medewerkers met direct klantcontact organiseer-

den we een incompany training omgaan met agressie en 

geweld. Binnen de afdeling Wonen volgden medewerkers 

inhoudelijke incompany trainingen zoals huurincasso, 

budgetcoaching & schuldhulpverlening en woonoverlastge-

sprekken.

Stage

In 2019 hebben twee stagiaires bij ons stage gelopen 

(hbo-Rechten en hbo-SJD). We kiezen bewust voor de inzet 

en begeleiding van stagiaires die een tien-maanden-stage 

bij ons willen lopen. 

Samenwerk@Corporatie

We zijn aangesloten bij Samenwerk@Corporatie, een 

regionaal samenwerkingsverband van 21 corporaties in 

Overijssel en Gelderland. Samen willen we de duurzame 

inzetbaarheid van medewerkers vergroten en onderlinge 

(kennis)uitwisseling bevorderen. Een ‘matchmaker’ helpt 

medewerkers die een loopbaanstap willen zetten en on-

dersteunt corporaties bij het zoeken naar kandidaten voor 

vacatures, tijdelijk werk en projecten. Diverse medewer-

kers hebben in 2019 een loopbaangesprek gevoerd met 

de matchmaker of deelgenomen aan een van de interes-

sante workshops.
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Ziekteverzuim

In 2019 was het gemiddelde verzuimpercentage (exclusief 

zwangerschaps- en bevallingsverlof ) 11,14%. Een stijging 

ten opzichte van 2018 en ook boven de norm. In 2019 had-

den we te kampen met langdurige ziektegevallen en brach-

ten de organisatieontwikkelingen deels mogelijke (baan)

onzekerheid met zich mee voor een aantal medewerkers. 

Dit had de nodige invloed op de verzuimcijfers. 

Kpi ziekteverzuim

Samen met de bedrijfarts, de P&O-adviseur en de verant-

woordelijk leidinggevende steken we veel tijd in snelle re-

integratie. Nu we weer in een opbouwfase van de organisa-

tie verkeren, verwachten we dat het ziekteverzuim in 2020 

aanzienlijk daalt

Arbo

Eind 2018 hebben we onze huisvestiging binnen het hui-

dige kantoorpand efficiënter gemaakt. Met de nieuwe huis-

vesting willen we slimmer omgaan met onze werkplekken 

en onze manier van werken. In 2019 hebben we daardoor 

beter met elkaar samen kunnen werken om zo meerwaarde 

te kunnen bieden aan onze klanten. 

In 2019 hebben we verder gewerkt aan een optimale 

huisvesting en is het interne huisvestingsteam hiermee 

aan de slag geweest. We hebben met een enquête onze 

medewerkers gevraagd hoe zij na een paar maanden de 

nieuwe (flexibele) werkplekken ervaarden. Die ervaringen 

waren positief. Uiteraard schakelden we voorafgaand aan 

de nieuwe plannen een arbo-adviseur in om onze nieuwe 

huisvestingsplannen te checken. 

2.5.5  Overleg met de ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestaat uit vijf leden. In de eerste 

helft van 2019 heeft de OR zich met name bezig gehouden 

met de organisatieontwikkelingen. Daarnaast heeft de OR 

geadviseerd over diverse personele regelingen en zaken op 

het gebied van personeelsbeleid. De OR organiseerde ook 

een OR-café waarbij medewerkers als groep op de hoogte 

werden gebracht van de laatste ontwikkelingen. De OR 

hield ook tweewekelijkse spreekuren voor medewerkers. 

Overzicht instemmingen:

•	 wijzigen competentiewoordenboek

•	 eigen risicodragerschap WGA en ZW

•	 wijzigen werving- en selectiebeleid

•	 wijzigen scholingsbeleid

•	 wijzigen werktijdenregeling

•	 arbo-onderwerpen huisvesting 

•	 vaststellen verplichte vrije dagen

Overzicht advies:

•	 wijzigen organisatie (afdelingen Wonen en Vastgoed)

•	 benoeming commissaris RvC
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2.5.6   Een gezonde financiële positie

Een gezonde financiële positie is voor ons geen doelstel-

ling, maar een randvoorwaarde. We bewaken continu dat 

we onze doelstellingen bereiken binnen de financiële 

randvoorwaarden. Deze zijn uitgewerkt in een financiële 

meerjarenplanning die we elk jaar actualiseren. 

Kpi ICR (DAEB)

Tijdens de volledige begrotingsperiode voldoen we aan 

de normen van de Autoriteit wonen (Aw) en het Waarborg-

fonds Sociale Woningbouw (WSW). 

2.5.7   Treasury

Treasury bestaat onder andere uit het waarborgen van een 

blijvende toegang tot de kapitaalmarkt. Het beheersen 

van financiële risico’s, het realiseren van zo laag mogelijke 

kosten en het zeker stellen van voldoende liquiditeit zijn 

belangrijke doelstellingen van het treasurybeleid. De 

treasury-activiteiten zijn ingekaderd door het Reglement 

Financieel Beleid en Beheer en het Treasurystatuut.

We houden normaliter bewust een krappe liquiditeit aan. 

De (maandelijks) variabele roll-over lening gebruiken we 

om tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen. In 2019 ge-

bruiken we de overtollige liquide middelen voor aflossing 

en investering in duurzaamheid. Door vertraging in de 

nieuwbouw- en verduurzamingsplannen hadden we eind 

2019 nog  € 8.448 aan liquide middelen. 

Onze interne treasurycommissie beoordeelt zo’n drie 

keer per jaar de liquiditeitspositie. Twee keer worden ze 

versterkt door een externe adviseur. De commissie heeft 

de functie om knelpunten te signaleren. 

Derivaten

We hebben ook twee embedded derivaten. Dit zijn twee 

extendible leningen van in totaal € 29.000K. Hierbij heeft 

de bank op termijn de optie om de rente om te zetten van 

vast naar variabel. Sinds 2014 moeten we deze leningen 

waarderen op de balans in de jaarrekening. Ultimo 2019 

is de marktwaarde van deze derivaten € 24.358K negatief. 

We voldoen aan de jaarlijkse stresstest voor derivaten.

In 2019 heeft een doorzaktransactie plaatsgevonden. 

Hierbij zijn zes payer swap-contracten van elk € 5.000K 

afgesloten op roll-over leningen met een vaste hoofdsom 

van € 15.000K en een variabele hoofdsom van € 20.000K 

(waarvan € 15.000K opgenomen) en omgezet in twee 

basisrenteleningen met een hogere couponrente van elk 

€ 15.000K. 

Bij het aantrekken van nieuwe liquide middelen nemen 

we de opbouw van de huidige leningenportefeuille in 

beschouwing. We kijken naar voldoende differentiatie in 

de leningenportefeuille op gebied van rente, geldverstrek-

kers, looptijd en hoogte van de lening.

Het gemiddelde rentepercentage over 2019 was 3,79% 

(2018: 3,39%).

Borgingsplafond WSW

In september 2019 heeft het WSW een borgingsplafond 

afgegeven voor de jaren 2019 t/m 2021 (€ 237.516K). In 

het borgingsplafond van 2019 heeft het WSW rekening 

gehouden met een liquiditeitsbuffer voor derivaten van  

€ 11.500K. De langlopende schuld is eind 2019 € 229.538K. 

De financieringsactiviteiten van 2020 vallen binnen het 

afgegeven borgingsplafond.


2018

1,79

2019

2,31
norm

>1,41
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2.5.8   Risicomanagement

Adequaat risicomanagement helpt ons om doelgericht 

onze doelstellingen te realiseren. Hierbij is risicobewust-

zijn van onze medewerkers belangrijk. Als we risicobe-

wust zijn in ons dagelijks werk, kunnen we nieuwe risico’s 

herkennen en deze beheersbaar maken voordat deze onze 

doelstellingen bedreigen. 

Risicomanagement betekent niet dat we geen risico’s 

willen nemen. Sterker nog, het nemen van risico’s hoort 

bij een gezonde organisatie. Medewerkers mogen fouten 

maken zolang we als organisatie hier maar van leren. Het 

management team is uiteindelijk eindverantwoordelijk 

voor het bepalen van wat maximaal acceptabel is (de 

zogenoemde risicobereidheid).

Risicoprofiel en risicobereidheid

Eerder stelden we onze strategische risico’s vast. Het 

management team bepaalde de kans en impact van de 

risico’s op het halen van de strategische doelstellingen. 

Door daarna de mate van beheersing vast te stellen, 

creëerden we de strategische risicokaart voor de top-10 

risico’s. Deze risico’s herijken we in 2020.

       Risicokaart
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Ontwikkelingen in 2019

In 2019 hebben we verdere stappen genomen om de 

beheersing te optimaliseren. Daarnaast hebben we de 

beheersing van de operationele risico’s uitgebreid door de 

interne controles door Planning & Control te intensiveren. 

Doordat de capaciteit van Planning & Control nog niet op 

orde is, hebben we in 2019 niet alle interne controles uit 

kunnen voeren. 

De belangrijkste processen zijn beschreven of worden be-

gin 2020 afgerond. Hierin is aandacht voor de operationele 

risico’s en de beheersmaatregelen hierbij. De werkgroepen 

kunnen nu zelf (onder begeleiding) aan de slag met het 

optimaliseren van hun proces en het beter beheersen van 

de risico’s. 

In 2019 hebben we het ‘Three Lines of Defence model’ 

verder kunnen invoeren door de controller een duidelijke 

onafhankelijk rol te geven, de interne controle activiteiten 

bij de afdeling Financiën (Planning & Control) te beleggen 

en om de eerste controles te beleggen in het primaire pro-

ces. Dit begint met het maandelijks rapporteren hierover 

in de procesrapportages. Hier zien we een stijgende lijn in 

2019.

        Three Lines of Defence

Toezichthouder

Risico

1e lijn 2e lijn
3e lijn

proces-
eigenaar

Planning
& Control controller

Dagelijks risicobeheer 
in de processen. 

Monitoren en 
rapporteren over de 
effectiviteit van de 

beheersmaatregelen.

Coördineren, monito-
ren en ondersteunen 
proceseigenaren bij 
risico-management 

en vaststellen werking 
belangrijkste beheers-

maatregelen met 
interne controles.

Aanvullende 
zekerheid geven 
over de werking 

en uitvoering 
eerste en tweede 

lijn door uitvoeren 
audits.
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Voortgang risico’s

De top-10 risico’s zijn in een dashboard weergegeven in 

de viermaandsrapportage. Daarnaast hebben ze een plek 

gekregen in het jaarplan 2020. De tactische en operatio-

nele risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen worden 

opgepakt in de procesrapportages en in de procesbe-

schrijvingen. Vanuit de werkgroepen gaat er worden 

gewerkt aan het verder verbeteren van de processen en 

het rapporteren op kpi’s en de risicobeheersing.

Om risicomanagement verder te implementeren is gedra-

genheid en borging van de risico’s in de bedrijfsvoering 

essentieel. De volgende stappen ondersteunen dit: 

1. bewustzijn

2. inrichten

3. sturen

4. beheersen

We hebben deze stappen verwerkt in een format, waar-

mee we per risico inzicht hebben in de verschillende 

onderdelen. Daarnaast maken we een koppeling van het 

risico met de ingezette beheersmaatregelen, kpi’s, beno-

digde verbeteracties en processen. 

Naast de inventarisatie is ook concrete uitvoering van de 

benodigde activiteiten voor implementatie en borging 

van de risico’s essentieel. Deze verantwoordelijkheid ligt 

bij de risico-eigenaar. Monitoring vindt plaats door de Risk 

& Compliance commissie (zie kader). 

Risicomanagement in 2020

In de eerste helft van 2020 onderzoeken we hoe de rol 

van controller het beste kan worden ingevuld om de 

continuïteit te waarborgen. Tot die tijd vervult een interim 

controller deze rol. Hij gaat een aantal audits uitvoeren 

aan de hand van het audit jaarplan. Daarnaast is hij nauw 

betrokken bij de optimalisatie van diverse processen. In 

2020 werken we ook aan een nieuw koersplan. Hierbij 

stellen we de strategische risico’s opnieuw vast en bepalen 

we onze risicobereidheid op de verschillende strategische 

doelstellingen.

Risk & Compliance commissie

We hebben een Risk & Compliance commis-

sie ingericht. Deze bestaat uit de directeur-

bestuurder, manager Financiën, controller 

en de bedrijfsjurist. 

De commissie bewaakt het goed func-

tioneren van de drie verdedigingslinies. 

Daarnaast agenderen ze onderwerpen 

op het gebied van risicomanagement en 

compliance. 

De Risk & Compliance commissie komt elke 

vier maanden bijeen. De bevindingen en 

aanbevelingen nemen we op in de regu-

liere viermaandsrapportage. 



Risico Toelichting Beheersing Strategische doelstelling
1 Risico discrepantie 

gewenst en bestaand 

personeelsbestand

Het risico dat ons personeelsbestand qua kwantiteit 

en kwaliteit onvoldoende aansluit bij de toekomstige 

behoefte.

•	 Ondersteunen in de ontwikkeling van medewerkers.

•	 Doorvoeren ingezette organisatiewijzingen naar tevredenheid betrokkenen.

•	 Digitaliseren.

•	 Organisatie en Personeel

•	 Financiële ruimte

2 Realisatierisico Het risico dat door onvoldoende beheersing van de 

afhankelijkheden en randvoorwaarden de realisatie 

van de portefeuillestrategie vertraging oploopt,  

waardoor woningen niet tijdig beschikbaar komen. 

•	 Belangrijkste randvoorwaarden en afhankelijkheden in kaart brengen.

•	 Actief bewaken van de realisatie van de verkopen. 

•	 Meer kennis en kunde op het gebied van projectmanagement en  

ketenregie in de organisatie brengen.

•	 Vastgoedsturing

•	 Duurzaamheid

3 Risico blijvend hoge 

onderhoudskosten

Het risico van blijvend te hoge onderhoudskosten en 

het niet halen van de gewenste onderhoudsnorm qua 

kosten. 

•	 Regelmatig doorrekenen van mogelijke scenario’s en maatregelen treffen.

•	 Effectiviteit van doorrekeningen vergroten door andersoortige scenario’s te 

gebruiken en te kijken naar impact van een combinatie van scenario’s.

•	 Vastgoedsturing

•	 Duurzaamheid

4 Politiek risico Het risico dat (lokale) politieke ontwikkelingen en 

regels een negatieve impact hebben op de realisatie 

van onze strategie.

•	 Organisatie flexibel houden om tijdig te kunnen anticiperen op de  

toekomstige (politieke) ontwikkelingen.

•	 Bij strategische besluitvorming meer rekening houden met onzekerheden 

door landelijke en lokale politieke besluiten en scenarioanalyses uitvoeren.

•	 Betaalbaarheid

•	 Financiële ruimte

•	 Vastgoedsturing

•	 Duurzaamheid

5 Risico van  

onvoldoende grip op  

projectontwikkeling

Het risico dat projecten duurder uitvallen of later  

opgeleverd worden door onvoldoende grip en  

beheersing van het proces.

•	 Verbeteren van de ketenregie en de aansturing bij uitbesteden.

•	 Uitwerken van een sturingskader voor het werken met externe relaties.

•	 Meer kennis en kunde op het gebied van projectmanagement en  

ketenregie worden als voorwaardelijk gesteld.

•	 Vastgoedsturing

•	 Duurzaamheid

6 Risico stijging  

renteniveau

De mogelijkheid dat het toekomstig resultaat, de  

bestaande financiering en/of vermogens- 

verhoudingen nadelig worden beïnvloed door  

renteontwikkelingen.

•	 Doorrekenen van scenario’s met rentestijgingen op meerjarenbegroting.

•	 Spreiden leningportefeuille bij herfinanciering.

•	 Inschakelen treasury-adviseur bij incidenten en structureel 2 keer per jaar.

•	 Monitoren van de renteontwikkelingen.

•	 Betaalbaarheid

•	 Financiële ruimte

•	 Vastgoedsturing

7 Betaalbaarheidsrisico Het risico dat we niet aan de vraag naar goedkope en 

betaalbare huurwoningen kunnen voldoen, of minder 

dan collega’s in Apeldoorn.

•	 Inzetten van verduurzaming om de totale woonlasten te beperken.

•	 Proces verbeteren van het tijdig signaleren en acteren bij achterstanden.

•	 Betaalbaarheid

•	 Financiële ruimte

•	 Vastgoedsturing

8 Risico toenemende 

(bouw)kosten

Het risico dat inflatie/(bouw)kostenontwikkelingen 

een negatieve impact hebben op onze financiële 

prestaties.

•	 Regelmatig doorrekenen mogelijke scenario’s en maatregelen treffen.

•	 Effectiviteit van doorrekeningen vergroten door andersoortige scenario’s te 

gebruiken en te kijken naar impact van een combinatie van scenario’s.

•	 Betaalbaarheid

•	 Financiële ruimte

•	 Vastgoedsturing

•	 Duurzaamheid

9 Duurzaamheidsrisico Het risico dat we onvoldoende invulling kunnen  

geven aan verduurzaming van de vastgoed- 

portefeuille en de prestatieafspraken. Of alleen  

tegen zeer hoge investeringen.

•	 Uitwerken plan voor realisering van noodzakelijk geachte verduurzaming.

•	 Aangaan van relaties met gespecialiseerde partners om zo de noodzakelijke 

kennis en kunde in huis te halen.

•	 Uitwerken hoe de verduurzaming doorwerkt in het huurbeleid.

•	 Financiële ruimte

•	 Duurzaamheid

10 Uitbestedingsrisico Het risico van nadelige gevolgen door onvoldoende 

regie op uitbesteding van werkzaamheden.

•	 Verbeteren van de ketenregie en de aansturing bij uitbesteden.

•	 Uitwerken van een sturingskader voor het werken met externe relaties.

•	 Meer kennis en kunde op het gebied van projectmanagement en  

ketenregie worden als voorwaardelijk gesteld.

•	 Financiële ruimte

•	 Organisatie en Personeel



2.5.9  Verbindingen

Met de invoering van de herziene Woningwet is de (ad-

ministratieve) splitsing DAEB en niet-DAEB een feit. Wij 

richten ons op de DAEB-tak. De afbouw en herstructure-

ring van de verbindingenstructuur staat al enkele jaren op 

de agenda. In 2017 hebben we een vof en een cv ont-

bonden. Begin 2018 zijn de statuten van de verbindingen 

aangepast aan de Woningwet, waarbij de naam van de bv’s 

zijn gewijzigd. Per 1 januari 2018 fuseerden Woonmensen 

Vastgoed BV en Woonmensen Projectontwikkeling BV met 

Woonmensen Holding BV. 

Hieronder staan onze huidige verbindingen met andere 

rechtspersonen en/of vennootschappen als bedoeld in 

artikel 21 van de Woningwet. Alle activiteiten in de verbin-

dingen zijn gebaseerd op volkshuisvestelijke overwegin-

gen en worden daarmee beschouwd te zijn uitgevoerd 

als onderdeel van, en ten dienste van de kerntaken van 

stichting de Woonmensen.

52

VSW BWSA

Stichting de Woonmensen

Woonmensen Holding BV

Joseph Specials BV

25% 31,25% 100%

100%



Woonmensen Holding BV

Woonmensen Holding BV fungeert als holding vennoot-

schap voor de overige verbindingen. Door de fusie met 

Woonmensen Vastgoed BV heeft de Holding ultimo 2018 

één bedrijfspand in haar bezit. Er vinden geen overige 

activiteiten plaats in de vennootschap. Woonmensen 

Holding BV vormt samen met de stichting de Woonmen-

sen en Joseph Specials BV een fiscale eenheid voor de 

vennootschapsbelasting. Stichting de Woonmensen heeft 

Woonmensen Holding BV een lening van  € 800K verstrekt 

(tegen 6% rente) voor financiering van bedrijfspanden.

Joseph Specials BV

De projectontwikkelingsactiviteiten van Joseph Specials 

BV zijn een aantal jaar geleden beëindigd met het ophef-

fen van de Landgoed Welgelegen CV (25% aandeel) en 

Welgelegen Park VOF (33,3% aandeel) per 30 november 

2016. Eind 2017 is de vof uitgeschreven uit de Kamer van 

Koophandel. De definitieve uitschrijving van de cv bij de 

KvK vindt plaats na afronding van een lopende claim. 

Daarna fuseert Joseph Specials BV met Woonmensen Hol-

ding BV. Stichting de Woonmensen heeft Joseph Specials 

BV een lening van € 210K verstrekt (met goedkeuring van 

de Aw in 2016) voor opheffing van de cv.

Landgoed Welgelegen CV

Stichting de Woonmensen heeft een aandeel van 25% als 

commanditair vennoot en Joseph Specials BV als behe-

rend vennoot een aandeel van ook 25%. In november 

2016 hebben de aandeelhouders van de cv de beëin-

digingsovereenkomst getekend, waarna de financiële 

afwikkeling heeft plaatsgevonden. De cv moet formeel 

nog worden opgeheven, maar is er geen activiteit meer in 

de cv.

Stichting Verenigde Samenwerkende Woningcorporaties

Samen met drie andere Apeldoornse corporaties nemen 

wij deel in Stichting VSW, het lokale samenwerkingsver-

band voor beleidsontwikkeling en belangenbehartiging 

tussen de Apeldoornse woningcorporaties en de gemeente 

Apeldoorn. De bestuurders van de aangesloten corporaties 

Ons Huis, De Goede Woning, Veluwonen en de Woonmen-

sen vormen gezamenlijk het bestuur van de stichting. 

Door de stichting VSW aan ons doorberekende kosten 

over 2018 bedroegen € 68K.

Stichting Woonkeus Stedendriehoek

Stichting Woonkeus Stedendriehoek is een samenwer-

kingsverband van woningcorporaties in de regio Ste-

dendriehoek. Wij maken hier deel van uit. Woonkeus is 

het centrale punt voor woonruimteverdeling in de regio 

Stedendriehoek, geeft informatie over huurmogelijkheden 

in de Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Voorst en 

Zutphen) en publiceert het aanbod aan huurwoningen via 

hun website. De back office van de stichting is gevestigd 

in ons kantoor. De frontofficewerkzaamheden worden 

door de individuele corporaties uitgevoerd. Het aandeel in 

het resultaat over 2019 wordt in de loop van 2020 aan ons 

vergoed.
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Stichting BWSA

Samen met drie andere Apeldoornse corporaties nemen 

wij deel in de Stichting BWSA (Beheer Woonwagens en 

Standplaatsen Apeldoorn): het lokale samenwerkingsver-

band voor het beheer van woonwagens en standplaatsen 

(inclusief werklocaties). De bestuurders van de aangeslo-

ten corporaties Ons Huis, De Goede Woning, Veluwonen en 

de Woonmensen vormen gezamenlijk het bestuur van de 

stichting. De woonwagens en standplaatsen zijn juridisch 

eigendom van ons en worden verantwoord onder de 

materiële vaste activa. Alle economische resultaten van 

het beheer worden in de stichting verantwoord. Ons Huis 

verricht de financiële administratie. Uit de jaarrekening 

over 2019 van de Stichting BWSA volgt een afrekening. Ons 

aandeel is 5/16. 

Verenigingen van Eigenaren

Wij hebben in Apeldoorn 419 appartementsrechten in ons 

bezit. Wij zijn lid van 17 Verenigingen van Eigenaren. In 

twee van deze verenigingen zijn wij de beheerder en dus 

belast met het technisch en administratief beheer. 
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Nevenstructuur verbonden partijen en cijfers 2019

Verbinding Jaarresultaat 
voor belastingen

Omzet Eigen 
vermogen

€ € €

Woonmensen Holding BV -21.761 33.761 -36.355

Joseph Specials BV -14.669 - -232.512



3 Jaarverslag Raad 
van Commissarissen

55



Woningcorporaties ontwikkelen zich in steeds hoger 

tempo van de traditionele volkshuisvesters pur sang tot 

maatschappelijke organisaties die een cruciale rol en posi-

tie hebben in onze complexe samenleving wat betreft het 

bieden van kwalitatief goede huisvesting voor iedereen 

én het leveren van een maatschappelijke bijdrage op het 

gebied van verduurzaming.

De enorme druk op de woningmarkt en de schier onbe-

reikbaarheid van woningen voor starters maken dat van 

ons gevraagd wordt om in hoog tempo te bouwen en wel-

licht toch ook weer aanbod te creëren voor het midden-

segment. De (mede hierdoor) sterk stijgende bouwkosten 

hebben tot gevolg dat het niet eenvoudig is om op een 

financieel verantwoorde wijze de ontwikkeling ter hand te 

nemen. Het vraagt ook om een scherp oog voor de risico’s 

en het tijdig nemen van mitigerende maatregelen.  

Uiteraard houden we daarbij de betaalbaarheid van  

woningen voor (toekomstige) huurders in het vizier.

Tegelijkertijd wordt regelmatig de noodklok geluid en 

gewezen op de toenemende segregatie op wijkniveau. 

Met veel kwetsbare bewoners in één wijk wordt een groot 

appel gedaan op de veerkracht van eenieder. Het is -zeker 

voor corporaties- een onontkoombaar vraagstuk hoe de 

komende jaren in samenwerking met onze ketenpartners 

de leefbaarheid in achterstandswijken structureel vergroot 

en bestendigd kan worden.

De vraagstukken liggen natuurlijk ook op het terrein van 

de klimaatverandering.  Duurzaamheid en circulariteit 

zullen een centrale plaats krijgen in onze nieuwbouw- en 

renovatieplannen. Dit doen wij vanzelfsprekend met en 

voor onze bewoners, waarbij wij ruimte geven voor eigen 

initiatieven en zelfbeheer. 

De Woonmensen is na een aantal jaren van financiële en 

organisatorische herstructurering naar de mening van de 

RvC goed geëquipeerd. De eerste nieuwbouwprojecten 

zijn in 2019 ontwikkeld, de medewerkers zijn enthousiast 

en bevlogen, de samenwerking met de partners is goed 

en intensief.

De komende jaren zullen ongetwijfeld turbulent worden, 

maar in 2019 is wat ons betreft een goede basis gelegd 

om de uitdagingen die voor ons liggen aan te gaan!

Maud Groenberg

Voorzitter Raad van Commissarissen
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De Raad van Commissarissen van de Woonmensen houdt 

toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder, 

de uitvoering van de strategie en de algemene gang van 

zaken. De raad adviseert daarnaast het bestuur gevraagd 

en ongevraagd, is verantwoordelijk voor de benoeming (en 

eventuele schorsing of ontslag) van de bestuurder en stelt 

zijn beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. De RvC geeft 

de accountant opdracht voor de controle van de jaarstuk-

ken en keurt de opdrachtverlening goed.   

 

De RvC handelt op basis van de bevoegdheden die in de 

statuten zijn omschreven. De werkwijze van de raad is be-

schreven in het reglement Raad van Commissarissen. Hierin 

is opgenomen dat de raad werkt met separate commissies. 

De commissies adviseren de raad over onderwerpen die 

binnen hun taakgebied vallen en bereiden de besluitvor-

ming van de raad voor. Dit onverlet de verantwoordelijk-

heid voor de besluitvorming door de raad. 

Toezichts- en toetsingskader

In haar toezichthoudende rol maakt de RvC gebruik van een 

extern en intern toezichtskader en een toetsingskader. Dit 

is voor het bestuur kaderstellend om te besturen en voor 

de RvC bepalend om toezicht te houden. Het toezichts- en 

toetsingskader richt zich zowel op de besturing als op de 

beheersing van de Woonmensen. Daar waar het toezichts- 

en toetsingskader niet in voorziet, zal worden gewerkt 

vanuit een collectief moreel kompas. 

In 2019 hebben diverse gesprekken plaatsgevonden om 

te komen tot actualisering van het toezichts- en toetsings-

kader. Tijdens de themabijeenkomst van 25 maart 2020 zal 

tot een finale afronding worden gekomen. Vaststelling zal 

plaatsvinden tijdens de RvC-vergadering van 14 april 2020. 

Het toezichts- en toetsingskader van de RvC is nader 

uitgeschreven in de reglementen van de RvC en in de 

profielschets van de commissarissen. Deze documenten 

zijn te raadplegen op woonmensen.nl. Hiernaast worden de 

belangrijkste documenten benoemd. 

Extern toezichtskader

•	 Woningwet

•	 Besluit Toegelaten instellingen Volkshuisvesting (BTiV)

•	 Regeling Toegelaten instellingen Volkshuisvesting 

•	 Governancecode woningcorporaties 2015

•	 Wet Normering Topinkomens (WNT)

•	 Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen

•	 VTW-beroepsregel bezoldiging

•	 algemene wetgeving

•	 Cao Woondiensten

•	 beleidsregels WSW

•	 beleidsregels Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Intern toezichtskader

•	 statuten

•	 reglementen RvC en commissies

•	 profielschets RvC

•	 bestuursreglement

•	 visie op besturen en toezichthouden inclusief  

toezichts- en toetsingskader

Toetsingskader

•	 koersplan 2016-2020

•	 portefeuillestrategie 2019-2029

•	 Prestatieafspraken gemeente en huurders

•	 jaarplan en meerjarenbegroting

•	 reglement financieel beleid en beheer

•	 treasurystatuut

•	 investeringsstatuut

•	 verbindingenstatuut

•	 procuratieregeling
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3.1   Kaders

(RTiV) •	 huurbeleid

•	 integriteitscode

•	 klokkenluidersregeling

•	 risicomanagementstatuut



De statuten en de reglementen zijn in lijn met de bepalin-

gen uit de Woningwet. In 2018 heeft de Woonmensen haar 

statuten in lijn gebracht met de Veegwet. De Aw heeft de 

statutenwijziging goedgekeurd. In 2019 zijn het bestuurs-

reglement en de reglementen voor de RvC en de com-

missies gecontroleerd. Het reglement van de RvC en de 

Selectie- en Remuneratiecommissie zijn herzien. 

Toepassing Governancecode

Normen voor goed bestuur in de sector van de volkshuis-

vesting zijn vastgelegd in de Governancecode woningcor-

poraties 2015. De code geldt voor leden van Aedes en de 

VTW en is niet vrijblijvend.  De code is in december 2019 

herzien in Governancecode woningcorporaties 2020. De go-

vernancecode is opgebouwd uit vijf principes die leidend 

zijn voor het besturen van de organisatie: 

 

1. Bestuur en RvC hanteren waarden en normen die  

passen bij de maatschappelijke opdracht. 

2. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief 

verantwoording af. 

3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak. 

4. Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende 

partijen. 

5. Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan 

hun activiteiten. 

De Woonmensen leeft de vijf principes na. 

Visitatie

Elke corporatie is wettelijk verplicht om zich een keer per 

vier jaar te laten visiteren. De Woonmensen heeft in 2018, 

net als in 2014, gekozen voor een gezamenlijke aanpak 

met de Apeldoornse corporaties Ons Huis en De Goede 

Woning. De visitatie is in januari 2019 uitgevoerd door 

Raeflex. Het visitatierapport geeft een betere uitslag dan 

vier jaar geleden. Als compliment kreeg de organisatie 

dat zij gezien wordt als een volkshuisvester, die zorgt voor 

participatie en verbinding in de buurten. 

Commissies

De RvC heeft twee subcommissies (de Auditcommissie 

en de Selectie- en Remuneratiecommissie) ingesteld ter 

ondersteuning van het toezicht. Voor iedere subcommissie 

is een reglement opgesteld waarin rollen en verantwoor-

delijkheden zijn omschreven, evenals de samenstelling en 

werkwijze van de commissies. 

Auditcommissie 

De Auditcommissie bestond in 2019 uit twee leden: 

•	 de heer B.L.M.T. van Moerkerk (voorzitter)

•	 mevrouw I.K.L. de Jong

De commissie wordt bijgestaan door de controller. De di-

recteur-bestuurder, de manager Financiën en de bestuurs-

secretaris zijn eveneens bij de vergaderingen aanwezig 

om de ingebrachte notities toe te lichten. De commissie is 

in 2019 vijf keer bij elkaar geweest voor overleg. 

 

Over de volgende onderwerpen is door de Auditcommis-

sie schriftelijk advies uitgebracht, waarna alle onderwer-

pen in de voltallige raad zijn besproken: 

•	 treasury jaarplan 2019 

•	 audit jaarplan en jaarplan controller 

•	 jaarverslag/jaarrekening 2018 inclusief deelnemingen

•	 plan van aanpak inzake het doorzakken van deriva-

tenportefeuille Deutsche Bank

•	 portefeuillestrategie

•	 uitvoeringsdocument project Dovenetel

•	 definitiedocument verduurzaming project Edisonlaan 

(complex 4)

•	 initiatiefdocument nieuwbouw projecten Nobelstraat 

en Dennenkamp

•	 initiatiefdocument 4 verduurzamingsprojecten 2021 

in de wijk Kerschoten (complex 2 en 9), wijk Zevenhui-

zen (complex 8) en wijk de Maten (complex 37)

•	 jaarplan 2020 en meerjarenbegroting 2020-2024
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De Auditcommissie heeft goedkeuring verleend aan het 

voorgenomen besluit van de bestuurder over de invulling 

van de controlfunctie. De goedkeuring is met de voltallige 

raad besproken.

De Auditcommissie heeft in haar vergaderingen aandacht 

besteed aan de volgende onderwerpen:

•	 viermaandsrapportages

•	 treasuryrapportages en toezicht op voorgeschreven 

financiële informatieverschaffing aan externe toe-

zichthouders

•	 samenwerking externe accountant (BDO)

•	 accountantsverslag, controleplan en managementlet-

ter accountant BDO

•	 checklist governancecode 

•	 bevindingen Risk & Compliance Commissie

•	 risicoanalyse zorgvastgoed

•	 voortgang optimalisatie van processen, het investe-

ringsstatuut en het aanbestedingsbeleid 

Selectie- en Remuneratiecommissie  

De Selectie- en Remuneratiecommissie bestond in 2019 

uit de volgende twee leden: 

•	 mevrouw C.H.M.A.T. Welling (voorzitter)

•	 mevrouw M.K. Groenberg

Mevrouw Welling is op 16 april 2019 afgetreden als com-

missaris. Vanaf 1 mei 2019 bestond de commissie uit:

•	 de heer F. Sterk (voorzitter)

•	 mevrouw M.K. Groenberg

De commissie wordt op verzoek bijgestaan door de 

bestuurssecretaris. De directeur-bestuurder is aanwezig 

bij de vergaderingen. De commissie is in 2019 vier keer bij 

elkaar geweest voor overleg. 

Over de volgende onderwerpen is door de commissie 

schriftelijk advies uitgebracht, waarna alle onderwerpen in 

de voltallige raad zijn besproken: 

•	 beoordeling bestuurder inclusief de resultaatafspra-

ken 2018 en voortgangsgesprek 2019

•	 bezoldiging bestuurder 2019

•	 honorering RvC 2019

•	 beloningsbeleid

De Selectie- en Remuneratiecommissie heeft in haar ver-

gadering ook aandacht besteed aan de volgende onder-

werpen:

•	 voortgang werving en selectie nieuwe commissaris

•	 voorbereiding themabijeenkomst in oktober: de visie 

op besturen en toezichthouden

•	 voorbereiding op de zelfevaluatie 2019 en opzet jaar-

gesprek bestuurder 2019
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3.2 Toezichthoudende rol

Toezicht op strategie 

Onder andere de portefeuillestrategie en het koersplan 

van de Woonmensen maken onderdeel uit van het toet-

singskader van de RvC (zie opsomming bij 3.1). In 2020 

wordt een nieuw koersplan opgesteld. Een stakeholders-

bijeenkomst voor het koersplan wordt gehouden op 28 

januari 2020. De RvC houdt hierbij toezicht op de inhoud 

van de strategie en de mate waarin deze strategie wordt 

gerealiseerd. We toetsen vanuit een grondhouding van 

vertrouwen. 

Toezicht op financiële en operationele prestaties 

De RvC ontvangt jaarlijks ter goedkeuring de begroting 

voor het volgende jaar. Via de begroting krijgt de RvC 

informatie over de verwachte kosten en opbrengsten en 

over de voorgenomen investeringen, zowel voor het ko-

mende jaar als voor de jaren daarna. Naast financiën bevat 

de begroting ook informatie over de operationele presta-

ties. Op 28 november 2019 heeft de RvC de begroting van 

2020 en de meerjarenbegroting 2020- 2024 goedgekeurd. 

Hierbij heeft de raad kunnen vaststellen dat de financiële 

ratio’s voldoen aan de normen van het WSW en de Aw. 

 

Over de uitvoering van de begroting 2019 is de RvC geïn-

formeerd op basis van de viermaandsrapportage. Ook in 

deze rapportages komen zowel financiële als niet-financië-

le onderwerpen aan bod. Evenals materiële risico’s. In 2019 

heeft de RvC de jaarrekening en het jaarverslag 2018 van 

de Woonmensen met de accountant besproken. Nadat is 

kennisgenomen van de controleverklaring van de accoun-

tant heeft de RvC de jaarrekening en het jaarverslag 2018 

vastgesteld op 20 juni 2019.  

Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke  

prestaties 

De volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelen van 

de Woonmensen zijn vastgelegd in het koersplan. Cen-

traal hierbij staat de opgave om voldoende betaalbare en 

beschikbare woningen nu en in de toekomst te hebben. 

Met de portefeuillestrategie is aangegeven welke transi-

tie van het huidige bezit nodig is. De RvC houdt dan ook 

niet alleen toezicht op nieuwbouwprojecten, maar ook 

op herstructureringsprojecten. Bij ieder project wordt de 

afweging gemaakt tussen de hoogte van het financiële 

rendement en het maatschappelijke rendement. 

 

Klachten 

Jaarlijks neemt de RvC kennis van het jaarverslag van 

de Klachtencommissie Woningcorporaties Stedendriehoek 

(KLAC). Het jaarverslag over 2018 is voorgelegd aan de RvC 

in de vergadering van 26 februari 2019. Het jaarverslag 

2019 wordt voorgelegd in de RvC-vergadering van febru-

ari 2020. De Woonmensen ontving in 2019 drie klachten. 

Een klacht werd niet ontvankelijk verklaard door de com-

missie en twee klachten zijn in behandeling genomen 

door de commissie. De eerste klacht betrof een overlast 

klacht en de tweede klacht was technisch van aard.

Toezicht op dialoog met belanghebbenden 

De maatschappelijke doelen van de Woonmensen komen 

tot stand in samenspraak met vertegenwoordigers van 

bewoners, de gemeenten en andere belanghebbenden. 

De RvC toetst of de afspraken binnen de strategische 

kaders plaatsvinden. Deze toezichthoudende rol vervult 

de RvC door de samenwerking met de belanghebbenden 

te bespreken met de directeur-bestuurder, mede gevoed 

door haar eigen contacten met de belanghebbenden.
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Op verschillende momenten gedurende het jaar heeft de 

RvC formeel en informeel contact gehad met haar stake-

holders, zoals tijdens:

•	 de nieuwjaarsbijeenkomst van de Woonmensen

•	 de nieuwjaarsbijeenkomst van de Vereniging Samen-

werkende Woningcorporaties (VSW)

•	 de stakeholderbijeenkomst VSW

•	 het jaarlijkse overleg tussen RvC en OR en HBV WijZijn

•	 de periodieke overleggen met HBV WijZijn 

•	 de bezichtiging van complexen

•	 de werving van een nieuwe commissaris

•	 de eindejaarsbijeenkomst van de Woonmensen

Toezicht op risicobeheersing 

In 2018 zijn via themabijeenkomsten strategische risico’s 

geïnventariseerd en is een top 10 benoemd. Ook is het 

risicomanagementstatuut vastgesteld en goedgekeurd.

Via de voortgangsrapportages is de ontwikkeling gevolgd 

van de ontwikkelingen van Integraal Risico Management 

binnen de Woonmensen. De Three Lines of Defence zijn 

geoperationaliseerd. Binnen de raad wordt op 25 maart 

2020 tijdens een themabijeenkomst verder stilgestaan bij 

het vervolg van IRM. Zowel procesmatig als op inhoud.

Toezicht op verbindingen 

De statuten van de deelnemingen van de Woonmensen 

zijn in 2018 in lijn gebracht met de Woningwet. In 2019 

hebben er zich geen wijzigingen voorgedaan. Het beeld 

van de RvC is dat de huidige verbindingen actueel en 

doelmatig zijn.

Toezicht op compliance

Sinds 2019 vindt er ook transparant verslaglegging plaats 

van lopende juridische zaken via de reguliere voortgangs-

rapportages. Het beeld van de RvC is dat wet- en regelge-

ving goed worden toegepast en verwerkt zijn in processen 

en toezichtkaders.

Opdrachtgeverschap externe accountant 

In 2018 is BDO door de RvC geselecteerd als externe 

accountant. Een uitvoerige evaluatie over het jaarreke-

ningtraject 2018 heeft plaatsgevonden door zowel BDO, 

de Woonmensen als de RvC. Hoewel de ambitie in de 

verbeteropgave voor 2018 is waargemaakt, zijn er voor 

het jaarrekeningtraject 2019 nog uitdagingen aan de kant 

van de Woonmensen om wederom tot een verbeterslag 

te komen. Vanuit de rol die BDO als onafhankelijk accoun-

tant vervult, hebben we daar een constructieve partner in 

gevonden, wat tot uitdrukking is gekomen in de kwaliteit 

van de samenwerking en daarmee het gehele proces.  

De RvC heeft BDO opdracht gegeven voor de controle 

van de jaarstukken van 2019 en verder. Hiermee wordt de 

continuïteit en kwaliteit van het controleproces geborgd 

en kan verdere kwalitatieve uitbouw plaatsvinden van de 

P&C-cyclus. In 2019 heeft geen wijziging plaatsgevonden 

in benoemde opdracht.
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3.3 Werkgeversrol

Invulling werkgeversrol 

De invulling van de werkgeversrol van de bestuurder over 

het jaar 2018 is in de Selectie- en Remuneratiecommis-

sie met de bestuurder besproken op 28 januari 2019. De 

invulling van de werkgeversrol over het jaar 2019 wordt in 

de RvC meegenomen in de zelfevaluatie op 19 mei 2020.

  

Nevenfuncties V. van Oordt

•	 voorzitterschap bestuur Het Bouwhuis (centrum voor 

mens en gebouwde omgeving in Apeldoorn)

•	 bestuurslidmaatschap Stichting Leefbaarheid Tull en ’t 

Waal (bewonersnetwerk voor de leefbaarheid in de 

leefomgeving van de bestuurder)

•	 voorzitterschap bestuur OWA, Overleg Wonen Apel-

doorn (vereniging die zich richt op woningbouw in 

Apeldoorn)

•	 lid VSW en BWSA

Wet normering topinkomens 

De maximale WNT-norm in 2019 voor de directeur-

bestuurder is € 162.000 (klasse F). De bezoldiging van de 

directeur-bestuurder is lager dan de WNT-norm en ook 

de andere bepalingen zijn, voor zover van toepassing, 

nageleefd. 

Bezoldiging Vincent van Oordt

Functie Directeur-
bestuurder

Directeur-
bestuurder

Duur dienstverband 1-1 t/m 
31-12-2019

1-1 t/m 
31-12-2018

Omvang dienstverband (fte) 1 1

Type dienstverband Loondienst Loondienst

(Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja

Bezoldiging

Periodiek betaalde beloning
en onkostenvergoeding

€ 129.196 € 126.369

Beloningen betaalbaar 
op termijn

€ 21.240 € 20.478

Ontslagvergoeding N.v.t. N.v.t.

Totaal bezoldiging € 150.339 € 146.847

Toepasselijk WNT-maximum € 162.000 € 156.000

Er zijn geen andere functionarissen die op basis van de 

WNT vermeld dienen te worden.
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Permanente educatie

Het besturen van een woningcorporatie in een snel 

veranderende maatschappij vraagt om actuele kennis en 

vaardigheden. Hierdoor zijn bestuurders van woningcor-

poraties sinds 1 januari 2015 verplicht tot permanente 

educatie (PE). Bestuurders moeten binnen de periode 

2018 – 2020 108 PE-punten behalen, wat neerkomt op 

108 studiebelastingsuren. De heer Van Oordt heeft in 2019 

voldaan aan de norm. 

PE-punten Vincent van Oordt

Naam organisatie Inhoud PE-
Pnt

Meenemen van 2018 8

Atriensis projecten Verduurzaming 4 dagen 16

Nestas Persoonlijke aansprake-
lijkheid bestuurder en 
commissarissen

4

NVBW Masterclass vitaliteit en 
duurzame inzetbaarheid

2

Atrive NVBW masterclass: bestu-
ren op veiligheid

2

FBTA Landmeter/Ste-
kademy

Sturing op orde 4

Totaal in 2019 36

Totaal in 2 jaren (2018 en 2019) 72

Norm per jaar 36

Organisatiecultuur en integriteit 

De RvC hecht waarde aan een open organisatiecultuur 

en een sterke mate van integriteit. De integriteitscode en 

de klokkenluidersregeling vormen hiervoor de basis. Om 

een beeld te kunnen vormen van de organisatiecultuur 

hebben de leden van de RvC niet alleen contact met de 

directeur-bestuurder, maar ook met de Concerncontroller, 

het management team en de leden van de ondernemings-

raad. 

In 2019 zijn aan de hand van een casussen rond beleid 

woningtoewijzing en het inkoopbeleid, door de RvC, 

bestuurssecretaris en bestuurder gesproken over de 

organisatiecultuur in relatie tot integriteit. Verbeterpun-

ten uit de besprekingen zijn intussen in aangepast beleid 

doorgevoerd. 

Vertrouwenspersoon

In 2019 is de rol van vertrouwenspersoon uitgevoerd door 

twee vertrouwenspersonen; mevrouw E. Van de Vlekkert 

en de heer R. Evers. Er hebben zich in 2019 geen mede-

werkers gewend tot de vertrouwenspersonen.

Risk & Compliance Commissie

De Woonmensen heeft in 2019 de Risk & Compliance 

Commissie opgericht. Deze commissie bestaat uit de 

controller (voorzitter) de bestuurssecretaris/jurist, de 

manager Financiën en de bestuurder. De commissie is in 

2019 driemaal bijeengekomen en heeft haar bevindingen 

met betrekking tot de governance van de Woonmensen 

besproken in de RvC vergaderingen van 26 februari en 

25 september 2019.

Persoonlijke leningen  

De Woonmensen heeft aan de directeur-bestuurder geen 

persoonlijke leningen, financiële garanties en of andere 

financiële voordelen verstrekt.
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3.4 Klankbordfunctie

Een van de taken van de RvC is het uitoefenen van de 

signaal- en klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder. 

De commissarissen moeten, individueel, en als collectief, 

in staat zijn de directeur-bestuurder met gezag en respect 

te begeleiden en waar nodig een spiegel voor te houden. 

Binnen de Selectie- en Remuneratiecommissie en de Au-

ditcommissie wordt op het gebied van de klankbordfunc-

tie veel voorwerk verricht. Periodiek is er ook informeel 

overleg tussen de directeur-bestuurder en de voorzitter 

van de RvC. 

3.5 Samenstelling & functioneren

Profielschetsen 

De RvC hanteert een profielschets voor de functie van 

commissaris. In 2017 is de profielschets geactualiseerd. Ten 

behoeve van de werving van een commissaris is in 2019 

wederom een profielschets opgemaakt. De profielschets 

beschrijft de algemene en specifieke deskundigheden en 

de benodigde persoonlijke kwaliteiten. Ten aanzien van de 

competenties volgt de RvC de verplicht gestelde compe-

tenties voor toezichthouders, welke door middel van de 

fit- en propertoets door de Aw worden beoordeeld.   

De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde 

samenstelling van de raad. Dit geldt voor geslacht, leeftijd, 

beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst 

en persoonlijkheidskenmerken. Eveneens wordt gestreefd 

naar een voldoende mate van regionale betrokkenheid. 

De volledige profielschets is te raadplegen op de website. 

Rooster van aftreden & samenstelling 

In de Woningwet is bepaald dat een lid van de RvC wordt 

benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, waarna 

eenmaal een herbenoeming kan volgen voor een volgen-

de periode van maximaal vier jaar. Daarna is geen herbe-

noeming meer mogelijk. 

De RvC bestond tot en met 16 april 2019 uit:  

•	 mevrouw M.K. Groenberg

•	 de heer B.L.M.T. van Moerkerk

•	 mevrouw C.H.M.A.T. Welling

•	 mevrouw I.K.L. de Jong

•	 de heer F. Sterk

In de RvC-vergadering van 16 april 2019 heeft mevrouw 

Welling haar functie als commissaris bij de Woonmensen 

neergelegd.

De RvC bestond vanaf 16 april tot 31 december 2019 uit:

•	 mevrouw M.K. Groenberg

•	 de heer B.L.M.T. van Moerkerk

•	 mevrouw I.K.L. de Jong

•	 de heer F. Sterk

Benoeming 

In verband met het vertrek van mevrouw C.H.M.A.T. Wel-

ling heeft de RvC in haar vergadering van 28 november 

2019 de heer M.W.J. Derksen benoemd als commissaris 

van de RvC en voorzitter van de Selectie- en Remuneratie-

commissie per 1 januari 2020.
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Samenstelling Raad van Commissarissen
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Naam

M.K. Groenberg

Rol RvC/deelnemer commissies 

voorzitter RvC 

lid Selectie- en Remuneratiecie.

Geboortejaar

1962

Nevenfuncties

Zelfst. ondernemer Groenberg  

Mediation en Boardroomadvies.com 

Voorzitter RvT Stichting Kadera 

Aanpak Huiselijk Geweld 

Voorzitter RvT Stichting Centrum 

Jeugd & Gezin Barneveld

Benoemd Hernoembaar 

01-10-2017 01-10-2021

Termijn   Aftredend

1e   01-10-2025

Naam

B.L.M.T. van Moerkerk

Rol RvC/deelnemer commissies 

vicevoorzitter RvC 

voorzitter Auditcommissie

Geboortejaar

1962

Nevenfuncties

Zelfst. ondernemer Bluez Corporate 

Finance & Advice 

Lid RvC, lid Auditcie. DeltaWonen 

Zwolle

Lid RvT, lid Auditcie. Cultuurmij Oost

Best.lid Gelders Familiebedr.Gilde

Best.lid AMZAF Young Talent Festival

Vz RvT Stichting Liemers Kunstwerk

Benoemd Herbenoemd

13-02-2013 28-02-2017

Termijn   Aftredend

2e   28-02-2021

Naam

I.K.L. de Jong

Rol RvC/deelnemer commissies 

huurdercommissaris, lid RvC

lid Auditcommissie

Geboortejaar

1964

Nevenfuncties

Uitvoerende bestuurder Stichting en 

alg. directeur Timpaan Hoofddorp

Lid RvT GGZ Altrecht Utrecht

Lid RvC SADC (Schiphol Area Deve-

lopment Corp.) - klein commissariaat

Lid RvC UFA (United Fish Auctions) 

Stellendam  - klein commissariaat

Lid RvC Alwel Breda, Etten-Leur, 

Roosendaal

Benoemd Hernoembaar

01-10-2017 01-10-2021

Termijn   Aftredend

1e   01-10-2025

Naam

C.H.M.A.T. Welling

Rol RvC/deelnemer commissies 

lid RvC 

voorzitter Selectie- en Remuneratiecie.

Geboortejaar

1970

Nevenfuncties

Afgetreden Raad van Bestuur Stich-

ting Innoforte Velp (mei 2019)

Raad van Bestuur Markenheem (per 1 

augustus 2019)

Voorzitter onafhankelijke referendum-

commissie gem. Winterswijk

Lid Rekenkamer gem. Doetinchem

Benoemd Herbenoemd 

29-01-2014 29-01-2018

Termijn  Afgetreden

2e   16-04-2019

Naam

F. Sterk

Rol RvC/deelnemer commissies 

huurdercommissaris, lid RvC

voorzitter Selectie- en Remuneratiecie.

Geboortejaar

1964

Nevenfuncties

Zelfst. ond. Sterk Management  

Consultancy en Coaching 

Lid Bondsraad NeVoBo

Lid Financiële Commissie NeVoBo

Lid Tuchtcie. Betaald Voetbal KNVB  

(tot 03-12-2019) 

Lid Cie. van Beroep Betaald Voetbal 

KNVB (03-12-2019)

Lid Cie.Aanbeveling en Beroep VTW 

(26-11-2019)

Lid Tuchtcie. Instituut Sport Recht-

spraak (13-06-2019) 

Benoemd Hernoembaar 

01-10-2017 01-10-2021

Termijn   Aftredend

1e   01-10-2025



Integriteit en onafhankelijkheid 

Alle leden van de RvC van de Woonmensen zijn onafhan-

kelijk van de corporatie. Er bestaan geen overlappingen 

met andere bestuursfuncties. Geen van de leden is of was 

in het verleden in dienst van de Woonmensen of haar 

rechtsvoorgangers of onderhoudt een directe of indirecte 

band met toeleveranciers of afnemers. Evenmin verleent 

een van hen andere diensten dan welke uitsluitend voort-

vloeien uit het lidmaatschap van de RvC of onderhoudt 

banden met de corporatie buiten het commissariaat. 

De commissarissen vervullen hun functie zonder last of 

ruggespraak met de voordragende partij. 

Bij de beoordeling van de onafhankelijkheid heeft de RvC 

ook rekening gehouden met de bepalingen in de Woning-

wet. Hierin staat o.a. opgenomen dat:  

 “Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenig-

baar met: het lidmaatschap van een college van gedeputeer-

de staten of college van burgemeester en wethouders waar 

de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk 

werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich 

ten doel stelt de belangen van provincies of gemeenten te 

behartigen.”

Geen van de commissarissen is lid van een van de ge-

noemde colleges. 

In 2019 heeft zich bij de besluitvorming van de RvC geen 

onverenigbaarheid van belangen voorgedaan. Ook zijn er 

geen transacties geweest waarbij sprake was van tegen-

strijdig belang.

Maximum aantal commissariaten 

De Wet bestuur en toezicht stelt beperkingen voor het 

aantal commissariaten bij grote ondernemingen. Het 

maximum aantal commissariaten bedraagt vijf, waarbij 

de rol van voorzitter dubbel telt. Een bestuursfunctie mag 

worden gecombineerd met maximaal twee commissaria-

ten, waarbij de rol van voorzitter is uitgesloten. Alle leden 

van de RvC voldoen aan deze bepaling. 

Persoonlijke leningen  

De Woonmensen heeft aan de leden van de RvC geen 

persoonlijke leningen, financiële garanties of financiële 

voordelen verstrekt.  

Aanspreekbaarheid 

De RvC hecht waarde aan zijn aanspreekbaarheid. Dit 

geldt zowel voor belanghebbenden als voor medewerkers 

van de Woonmensen. Alle RvC-leden hebben toegang tot 

het intranet van de Woonmensen.  

Informatievoorziening 

De RvC heeft in het bestuursreglement vastgelegd op 

welke wijze en over welke onderwerpen de directeur-

bestuurder de RvC informeert. De RvC ziet erop toe dat de 

ontvangen informatie de relevante aspecten laat zien op 

financieel, volkshuisvestelijk, maatschappelijk en organi-

satorisch gebied, en op het gebied van de dienstverlening 

aan de klanten van de Woonmensen. Bij specifieke of 

nieuwe beleidsaspecten laat de RvC zich informeren door 

het management of een externe professional. 

 

Lidmaatschappen 

Alle leden van de RvC zijn lid van de VTW, de Vereniging 

van Toezichthouders in Woningcorporaties. 

Meldingsplicht 

Voor een RvC van woningcorporaties geldt op basis van de 

Woningwet een brede meldingsplicht. Bij financiële pro-

blemen, dreigende sanering, het ontbreken van financiële 

middelen voor het voortzetten van verbindingen, twijfel 

over de integriteit bij beleid of beheer bij de corporatie of 

rechtmatigheidskwesties dient de RvC dit onverwijld te 

melden aan de Autoriteit woningcorporaties. 

In 2019 heeft dit zich niet voorgedaan. 
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PE-punten M.K. Groenberg

Educatie Organisatie PE-Pnt Datum

Sturen en toezicht op cultuur en gedrag AVTW Academy 5 07-11-’19

PE-punten B.L.M.T. van Moerkerk

Educatie Organisatie PE-Pnt Datum

Het woningcongres Studiecentrum voor 
Bedrijf en Overheid

2 30-01-’19

Masterclass Strategische Allianties en Fusies VTW Academie 5 08-04-’19

Ledencongres VTW 4 20-09-’19

Board Room Dynamics RedMerito/Frits  Oukes 4 27-09-’19

College Persoonlijke Aansprakelijkheid Bestuurders en Commissarissen Nestas 4 30-09-’19

Toezicht en Financien Woningcorporaties VTW 2 31-10-’19

Masterclass RvC de accoutant en de auditcommissie VTW Academie Avicenna 5 21-11-’19

PE-punten I.K.L. de Jong

Educatie Organisatie PE-Pnt Datum

Update woningwet-RvC Alwel AKD/MY 3 24-05-’19

Complexity & Leadership Comenius/University of 
Groningen

53 april-nov 
’19

PE-punten F. Sterk

Educatie Organisatie PE-Pnt Datum

Regiobijeenkomst Opdrachtgeverschap VTW 2 12-04-’19

Rondetafelsessie commissarissenonderzoek digitale transformatie Grand Thornton 2 07-05-’19

Regiobijeenkomst Duurzaamheid en Toezicht in de praktijk VTW 2 09-05-’19

Aedes benchmark voor toezichthouders VTW 2 24-05-’19

Themabijeenkomst midden huur & toezicht VTW 2 25-06-’19

Governance van lokale netwerken VTW 4 20-09-’19
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Permanente educatie 

In 2015 heeft de VTW een reglement vastgesteld over permanente 

educatie voor commissarissen. Iedere commissaris moet per kalen-

derjaar minimaal vijf studie-uren en daarmee PE-punten behalen. 

In onderstaande tabel zijn de behaalde PE-punten opgenomen. 

Alle zittende commissarissen hebben voldaan aan de norm. 



Zelfevaluatie 

Het thema van de zelfevaluatie was de visie op toezicht en 

de uitvoering daarvan. Zowel door de RvC-leden individu-

eel als in teamverband in relatie tot de directeur-bestuur-

der, de organisatie, de stakeholders en de functieprofielen.

Ze is uitgevoerd langs een drietal assen:

•	 Wat doet de RvC te weinig en wat moet de RvC dus 

meer gaan doen of mee beginnen?

•	 Wat doet de RvC te veel en moet de RvC dus minder 

gaan doen of mee ophouden?

•	 Wat doet de RvC goed en moet de RvC dus vooral 

behouden?

Daarbij is input opgehaald bij:

•	 individuele RvC-leden

•	 directeur-bestuurder

•	 controller

•	 bestuurssecretaris

•	 OR

•	 HBV WijZijn

De zelfevaluatie vond plaats zonder externe begeleiding.

De individuele en collectieve aandachtspunten uit de zelf-

evaluatie worden herkend en zijn geadresseerd.

3.6 Bezoldiging

De RvC heeft in haar vergadering van 26 februari 2019 

vastgesteld dat voor de bezoldiging van alle commis-

sarissen 80% van de VTW-norm van het lopende jaar 

gehanteerd wordt. De bezoldiging van de commissarissen 

blijft hierbij onder de gestelde WNT-norm en binnen de 

bandbreedte zoals vastgelegd in de regeling en de be-

roepsregel van VTW. Dit houdt in dat de voorzitter in 2019 

een vergoeding van € 14.960 ontving en de leden een 

vergoeding van € 10.000. In de vergadering van 

28 november 2019 heeft de RvC besloten om met ingang 

van 2020 de bezoldiging te verhogen naar 90% van de 

VTW-beroepsregel en per 2021 naar 100% van de VTW-

beroepsregel.

Wet normering topinkomens (WNT) 

De Wet normering topinkomens is niet alleen van toepas-

sing op de directeur-bestuurder, maar geldt ook voor de 

commissarissen. De maximale WNT-norm 2019 van de 

directeur-bestuurder van € 162.000 is hierbij het uitgangs-

punt (klasse F). In de wet is vastgelegd dat een commis-

saris maximaal 10% van dit bedrag aan bezoldiging mag 

ontvangen en voor de voorzitter geldt een maximum van 

15%. De bezoldiging van de commissarissen blijft hierbij 

onder de gestelde WNT-norm.

Beroepsregel VTW 

In de algemene ledenvergadering van de VTW is een bin-

dende beroepsregel vastgesteld. Deze regeling houdt een 

substantiële matiging in van de bezoldiging van toezicht-

houders. De leden van de VTW zijn verplicht om zich aan 

de beroepsregel te houden. De VTW-norm, peildatum 1-1-

2019, is € 18.700 voor de voorzitter en € 12.500 voor de 

commissaris. Het gewenste bezoldigingsniveau is 80% van 

deze norm: € 14.960 voor de voorzitter en € 10.000 voor de 

commissaris. De toegekende bezoldiging aan alle com-

missarissen van de Woonmensen is volgens de geldende 

VTW-norm.
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3.7 Vergadering & overleg

Vergaderschema

In 2019 kwam de RvC vijf keer bijeen voor een formele 

vergadering. Naast deze vergaderingen vond op 15 januari 

de zelfevaluatie plaats inclusief de presentatie van het 

visitatierapport 2014-2017 door Raeflex. Naar aanleiding 

van de zelfevaluatie over samenwerking vond een extra 

bijeenkomst plaats op 9 april 2019 onder leiding van de 

heer Ten Voorde van Quickscan. Op 1 oktober 2019 vond 

de werving en selectie van een commissaris plaats. Op 

30 oktober 2019 vond de themabijeenkomst plaats over 

visie op besturen en toezicht houden/toetsing en toet-

singskader. Op 20 november 2019 vond een rondleiding 

plaats langs de verduurzamingsprojecten met de RvC, de 

bestuurder en het bestuur van huurdersbelangenvereni-

ging WijZijn. De zelfevaluatie van 2019 vindt plaats op 27 

maart 2020, zonder externe begeleiding.

De RvC keurde de volgende bestuursbesluiten goed: 

•	 treasury jaarplan 2019

•	 jaarplan controller en auditplan 2019

•	 portefeuillestrategie 2019-2029 en de geactualiseerde 

portefeuillestrategie 2020-2029

•	 invulling functie controller 

•	 plan van aanpak herstructurering derivatenporte-

feuille 

•	 afsluiting definitiefase en start uitvoeringsfase onder 

de genoemde condities van het uitvoeringsdocument 

project Dovenetel

•	 organisatieontwikkeling: herinrichting afdelingen 

Vastgoed en Wonen en plaatsing medewerkers

•	 het Bod op de volkshuisvesting 2020 en de Prestatieaf-

spraken 2020 aan de gemeente Apeldoorn 

•	 afsluiting initiatieffase en start definitiefase onder de 

genoemde condities in het initiatiefdocument project 

nieuwbouw Nobelstraat en Dennenkamp

•	 afsluiting definitiefase en start uitvoeringsfase onder 

genoemde condities van het definitiedocument van 

het project verduurzaming complex 11

•	 afsluiting definitiefase en start uitvoeringsfase onder 

de genoemde condities van het uitvoeringsdocument 

van project verduurzaming Edisonlaan (complex 4)

•	 jaarplan 2020 en meerjarenbegroting 2020-2024

De Raad van Commissarissen stelde de volgende  

onderwerpen vast: 

•	 bezoldiging RvC 2019 en 2020

•	 bezoldiging directeur-bestuurder

•	 reglementen RvC en commissies

•	 jaarverslag met jaarrekening 2018 inclusief decharge-

verlening aan directeur-bestuurder

•	 resultaatafspraken 2019  bestuurder

•	 aangepaste beloningsbeleid 2019

Overige onderwerpen die besproken zijn: 

•	 (oordeels)brieven van toezichthoudende instanties 

Aw/ILT, WSW en het ministerie

•	 treasuryrapportages

•	 viermaandsrapportages

•	 plan van aanpak koersplan

•	 afwijkingen integriteitscode 

•	 gevolgen miljoenennota voor corporaties

•	 accountantsverslag, managementletter en  

controleplan 

•	 inkoop- en aanbestedingsbeleid

•	 verhuurderheffing 

•	 afwijkingen meerjarenbegroting

•	 governancecheck

•	 btw-plicht commissarissen in 2020

•	 resultaten Aedes-benchmark

•	 resultaten medewerkerstevredenheidsonderzoek

•	 voortgang organisatieontwikkelingen
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Overleg met huurdersbelangenvereniging

Eenmaal per jaar houdt de voltallige RvC overleg met de 

huurdersbelangenvereniging. Deze heeft plaatsgevonden 

op 20 november 2019. Voorafgaand aan de vergadering 

heeft de RvC, de bestuurder en het bestuur van huurders-

belangenvereniging WijZijn een bezoek gebracht aan 

de verduurzamingsprojecten. In de vergadering zijn de 

volgende onderwerpen besproken:

•	 presentatie over de buurt, planmatig onderhoud, 

huuraanpassing, zelfbeheer en Samen voor Energie 

door de leden van het bestuur van WijZijn

•	 koersplan

De RvC heeft twee huurdercommissarissen:

•	 de heer F. Sterk

•	 mevrouw I.K.L. de Jong

Naast het jaarlijkse overleg hebben de huurderscommis-

sariseen nog tweemaal een periodiek overleg gehad met 

het bestuur van WijZijn en hebben zij een presentatie 

verzorgd op de Algemene Ledenvergadering van WijZijn.

Overleg met de ondernemingsraad 

Eenmaal per jaar heeft de RvC overleg met de onderne-

mingsraad. Deze heeft plaatsgevonden op 20 juni 2019. In 

deze vergadering is gesproken over de organisatieontwik-

kelingen, de samenwerking onderling, met de werkorga-

nisatie, met de bestuurder en met de RvC en de verwach-

tingen.

Naast de jaarlijkse overleggen met de huurdersbelan-

genvereniging WijZijn en de OR heeft de RvC betrokken-

heid getoond bij activiteiten van de organisatie van de 

Woonmensen (o.a. de kerstmarkt, nieuwjaarslunch) en 

de Vereniging Samenwerkende Woningcorporaties (o.a. de 

stakeholdersbijeenkomst en de nieuwjaarsbijeenkomst).
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3.8 Tot slot

Aan het eind van een jaarverslag - waarbij verantwoording 

wordt afgelegd over de afgelopen periode - is het ook 

wenselijk om kort vooruit te kijken. 

2020 staat in het teken van het verder afronden van de 

(interne) transitie van processen en interne bezetting, 

verduurzaming en het nieuwe koersplan.

We hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt en 

invloeden zoals de coronapandemie. Echter, ondanks dit 

heeft de raad alle vertrouwen in de continuïteit van de 

organisatie en daarmee is en blijft de Woonmensen een 

betekenisvolle corporatie binnen de gemeenschap van 

Apeldoorn.

Slotverklaring

In de vergadering van de Raad van Commissarissen op 

9 juni 2020 zijn de jaarrekening 2019 en het jaarverslag 

2019 van de Woonmensen met de accountant besproken. 

Nadat is kennisgenomen van de controleverklaring van 

de accountant heeft de Raad van Commissarissen op 9 

juni 2020 de jaarrekening 2019 en het jaarverslag 2019 

vastgesteld en aan de bestuurder decharge verleend voor 

zijn gevoerde beleid en beheer over 2019.

Apeldoorn, 9 juni 2020

M.K. Groenberg (voorzitter)

B.L.M.T. van Moerkerk

I.K.L. de Jong

F. Sterk

M.W.J. Derksen
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4  Kengetallen en kerncijfers

2019 2018

Aantal verhuureenheden (vhe’s) in exploitatie

A. Huurwoningen 4.990 5.044

B. Verzorgingstehuizen 114 114

C. Overige wooneenheden 374 374

D. Standplaatsen 26 26

E. Woonwagens (sinds 2016 incl. standplaats) 11 11

F. Overige verhuureenheden:

    - Garages/parkeerplaatsen 559 621

    - Winkels/bedrijfsruimten 63 66

    - Erfpacht grond 51 83

TOTAAL 6.188 6.339

Balans en resultaten x € 1.000 x € 1.000

Eigen vermogen 487.026 439.137

Voorzieningen 9.898 3.709

Vreemd vermogen 229.538 246.812

Totaal vermogen 815.937 728.517

Huren 40.591 39.934

Vergoedingen 1.391 1.467

Rentelasten langlopende leningen 9.299 9.847

Jaarresultaat 47.889 38.584
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2019 2018

Gegevens over financiële continuïteit

Solvabiliteit (Eigen vermogen/Totaal vermogen) 59,69% 60,28%

Rentabiliteit eigen vermogen 9,83% 8,79%

Rentabiliteit vreemd vermogen 4,05% 3,99%

Rentabiliteit totaal vermogen 7,01% 6,65%

Gegevens over treasury

Leningenportefeuille (x €1.000) 229.538 246.811

Gemiddelde rentelast leningen o/g 3,79% 3,39%

Gemiddelde restant looptijd in jaren 16,3 14,0

Rentedekkingsgraad 2,31 1,83

Loan to value o.b.v. beleidswaarde 67,38% 67,85%

Loan to value o.b.v. WOZ-waarde 26,39% 30,74%

Dekkingsratio 31,76% 37,96%

Gegevens over huur en verhuur

Totale huurachterstand (x €1.000) 734 584

Huren en vergoedingen (x €1.000) 40.985 40.401

Totale huurachterstand in % van huren en vergoedingen 1,79% 1,44%

Totale huurderving (x €1.000) 395 457

Huurderving in % van huren en vergoedingen 0,96% 1,13%

Aantal ontruimingen 7 7

Gemiddeld % huurverhoging per 1 juli 1,37% 1,29%

Aantal verhuringen woningen 332 318

Verhuringsgraad in % van het aantal woningen 5,37% 5,02%
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5  Balans per 31-12-2019 (na voorgestelde resultaatbestemming)

Ref. 31/12/19 31/12/18

VASTE ACTIVA x € 1.000 x € 1.000

Vastgoedbeleggingen

12.5.1 DAEB-vastgoed in exploitatie 695.568 643.690

12.5.1 Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 27.106 28.912

12.5.2 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden            15.196            15.830 

12.5.3 Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie              1.955                  11 

   739.825  688.443 

Materiële vaste activa

12.6 Onroerende en roerende zaken t. dienste v.d. exploitatie   8.178  8.495 

Financiële vaste activa

12.7.1 Deelnemingen                     -                     - 

12.7.2 Overige effecten                274                313 

12.7.3 Latente belastingvorderingen            11.457            12.657 

12.7.4 Vorderingen op maatschappijen waarin we deelnemen                556                591 

12.7.5 Overige financiële vaste activa              44.403              1.398 

           56.690            14.959 

Totaal vaste activa          804.693          711.898 

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

12.8.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop                     -                357 

12.8.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop              1.301              1.930 

  1.301 2.287

Vorderingen

12.9.1 Huurdebiteuren                455                294 

12.9.2 Vorderingen op gemeenten                  18                  43 

12.9.3 Vorderingen op groepsmaatschappijen                  76                  85 

12.9.4 Overige vorderingen                845                452 

12.9.5 Overlopende activa                101                150 

 1.495 1.024

12.10 Liquide middelen              8.448            13.310 

Totaal vlottende activa            11.244            16.621 

TOTAAL ACTIVA  815.937  728.518 

Ref. 31/12/19 31/12/18

EIGEN VERMOGEN x € 1.000 x € 1.000

13.1 Herwaarderingsreserve 333.683 291.482

13.2 Overige reserves 153.343 147.655

487.026 439.137

VOORZIENINGEN

14.1 Voorziening onrendabele investeringen 8.591 2.475

14.2 Voorziening reorganisatiekosten 410 310

14.3 Voorziening latente belastingverplichting 57 63

14.4 Voorziening negatieve deelnemingen 36 15

14.5 Overige voorzieningen 804 846

9.898 3.709

LANGLOPENDE SCHULDEN

15.1 Schulden/leningen kredietinstellingen 210.752 223.539

15.2 Derivaten 24.359 16.383

15.3 Verplichtingen VoV 14.279 15.552

15.4 Overige schulden 43.028 46

292.418 255.520

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 18.786 23.273

Schulden aan leveranciers 1.626 2.950

16.1 Belastingen en premies sociale verzekeringen 620 419

Schulden ter zake van pensioenen - 40

16.2 Overlopende passiva 5.563 3.469

26.595 30.151

TOTAAL PASSIVA 815.937 728.518
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6 Winst-en-verliesrekening over 2019

Ref. 2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

18.1 Huuropbrengsten 39.594 38.934

18.2 Opbrengsten servicecontracten 1.391 1.467

18.3 Lasten servicecontracten -1.457 -1.342

18.4 Lasten verhuur en beheeractiviteiten -3.135 -3.173

18.5 Lasten onderhoudsactiviteiten -10.899 -9.743

18.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -6.133 -6.434

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 19.361 19.711

19 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling - 500

19 Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling - -500

19 Toegerekende organisatiekosten - -9

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling - -9

20.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 7.829 4.798

20.2 Toegerekende organisatiekosten -342 -338

20.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -6.193 -3.440

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 1.294 1.020

21.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -7.910 -5.846

21.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 54.880 37.209

21.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV          638           83 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 47.607 31.446

22.1 Opbrengsten overige activiteiten          405         278 

22.2 Kosten overige activiteiten         -226        -286 

Netto resultaat overige activiteiten 180 -8

23 Overige organisatiekosten     -1.221     -1.225 

24 Leefbaarheid        -886        -783 

SUBTOTAAL 66.335 50.152
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Ref. 2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

SUBTOTAAL 66.335 50.152

25.1 Waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten -7.975 -1.175

25.2 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 152 154

25.3 Rentelasten en soortgelijke kosten -9.407 -9.956

Saldo financiële baten en lasten -17.230 -10.977

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 49.105 39.175

26 Belastingen -1.195 -12.288

27 Resultaat deelnemingen -22 -28

-1.216 -12.316

RESULTAAT NA BELASTINGEN 47.889 26.859
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7 Kasstroomoverzicht 2019 (directe methode)

2019 2018

Operationele activiteiten x € 1.000 x € 1.000

Ontvangsten

Huurontvangsten            39.590            39.311 

Vergoedingen              1.671              1.667 

Overige bedrijfsontvangsten                  90                  65 

Ontvangen interest (uit operationele kasstroom)                  40                276 

Saldo ingaande kasstroom  41.391 41.319

Uitgaven

Betalingen aan werknemers              5.171 4.331

Onderhoudsuitgaven              8.117 7.674

Overige bedrijfslasten              5.475 4.961

Betaalde interest              7.889 10.837

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat                   -   380

Verhuurderheffing              4.272 4.149

Leefbaarheid externe uitgaven niet-investeringsgebonden                144 -8

Vennootschapsbelasting                   -   0

Saldo uitgaande kasstroom            31.068 32.324

Totale kasstroom uit operationale activiteiten            10.322 8.995

(Des)investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstroom

Verkoopontv. bestaande huur, woon- en niet-woongelegenh.              4.222 2.506

Verkoopontv. woongelegenh. (VoV) na inkoop in dPi-periode              1.776 773

Verkoopontvangsten grond              1.416 218

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële 
vaste activa

  7.414 3.497

MVA uitgaande kasstroom

Nieuwbouw huur, woon- en niet-woongelegenheden                 -51 -77

Woningverbetering, woon- en niet-woongelegenheden             -3.020 -879

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden               -975 0

Nieuwbouw verkoop, woon- en niet-woongelegenheden                   -   -37

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop               -908 -1.313

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden               -365 0

Investeringen overig                 -46 -90

Verwerving van materiële vaste activa             -5.365 -2.396

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA              2.049 1.102

SUBTOTAAL  12.371 10.097
 

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

SUBTOTAAL 12.371 10.097

FVA

Ontvangsten overig 36 -

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 36 -

Financieringsactiviteiten

Ingaand

Nieuwe te borgen leningen 8.000 11.000

Verstrekte financiering - -

Uitgaand

Aflossing ongeborgde leningen - -

Aflossing geborgde leningen -25.269 -37.260

Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten  -17.269 -26.260

Toename/afname van geldmiddelen -4.862 -16.164

Mutatie geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de periode  13.310  29.473 

Geldmiddelen aan het einde van de periode  8.448  13.309 

Toename (afname) van geldmiddelen  -4.862  -16.164 
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8   Algemene toelichting

8.1  Algemeen

Wooncorporatie de Woonmensen is een stichting 

met de status van toegelaten instelling volkshuisves-

ting. Onze activiteiten bestaan voornamelijk uit de 

exploitatie en ontwikkeling van woningen voor de 

sociale huursector. Wij hebben specifieke toelating 

in de regio Apeldoorn. We zijn werkzaam binnen de 

juridische wetgeving vanuit de Woningwet.

8.2  Vestigingsadres, rechtsvorm en  inschrijf-

nummer handelsregister

De statutaire vestigingsplaats is Apeldoorn. De 

feitelijke vestigingsplaats is Deventerstraat 54 te 

Apeldoorn. We staan ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 08025175.

8.3  Schattingswijzigingen

We hebben de marktwaarde 2019 opgesteld volgens 

het Handboek 2019. De marktwaarde van 2018 heb-

ben we opgesteld op basis van het Handboek 2018. 

In het kader van de bepaling van de marktwaarde 

in verhuurde staat en de beleidswaarde van de vast-

goedbeleggingen hebben we schattingswijzigingen 

doorgevoerd. De belangrijkste uitgangsposities 

staan in paragraaf 12.5.1.

8.4 Stelselwijzigingen

Doordat bij ons sprake is van het zeer waarschijnlijk 

doorschuiven van de tijdelijke verschillen naar het 

opvolgende actief, hebben we de berekening van de 

belastinglatenties hierop aangepast. Het effect van 

de gewijzigde waardering hebben we als stelselwij-

ziging verwerkt in het vermogen en het resultaat. 

Hierbij hebben we de vergelijkende cijfers van 2018 

in de jaarrekening 2019 aangepast. Dit houdt in dat 

we deze hebben herrekend alsof de nieuwe waarde-

ringsgrondslag al van toepassing was in voorgaande 

boekjaren.

De invloed van de stelselwijziging is verwerkt in het 

eigen vermogen per 1 januari 2018 en is € 19.209K 

positief. Het deel wat betrekking heeft op het resul-

taat 2018 hebben we in de individuele posten van 

de winst-en-verliesrekening verwerkt door aanpas-

sing van de vergelijkende resultaatcijfers 2018 en is 

in totaal € 11.726K negatief. In totaal is het cumu-

latief effect per 1 januari 2019 € 7.483K. Dit effect 

en ook het resultaateffect 2018, uitgesplitst naar de 

individuele posten, is toegelicht in onderstaande 

tabel onder 8.5.

8.5 Foutherstel

Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde 

staat van de materiële vaste activa in exploitatie 

hebben we het sociale bezit onterecht als niet-gere-

guleerd bezit aangemerkt in de jaren 2017 en 2018.

Gereguleerd bezit betreft woningen die op basis van 

de waardering van de kwaliteit altijd tot de sociale 

huursector blijven behoren, omdat deze op grond 

van het woningwaarderingsstelsel niet voldoende 

punten halen om geliberaliseerd te mogen worden.

De geconstateerde fout is van materieel belang en is 

retrospectief verwerkt waarbij het effect ten gunste 

is gebracht van het eigen vermogen per 1 januari 

2018 en 2019.

De invloed van het foutherstel hebben we voor het 

deel dat betrekking heeft op 2017 verwerkt in het 

eigen vermogen per 1 januari 2018 en is € 21.111K. 

Het deel dat betrekking heeft op het resultaat 2018 

hebben we in de individuele posten van de winst-

en-verliesrekening verwerkt door aanpassing van de 

vergelijkende resultaatcijfers 2018 en is totaal  

€ 1.286K.
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Dit effect en ook het resultaateffect 2018, uitgesplitst naar 

de individuele posten, is als volgt:

Effecten 2018                             (bedragen x 1.000) Eig. verm. 31-12-18

Voor foutherstel en stelselwijziging € 409.257

Marktwaarde in verhuurde staat € 22.397

Belastinglatentie opwaardering WOZ-waarde € 7.483

Na verwerking foutherstel en stelselwijziging € 439.137

Resultaat 2018

Voor foutherstel en stelselwijziging € 37.298

Marktwaarde in verhuurde staat € 1.286

Belastinglatentie opwaardering WOZ-waarde € -11.726

Na verwerking foutherstel en stelselwijziging € 26.858

8.6 Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het 

opstellen van de jaarrekening hebben we verschillende 

oordelen en maken we schattingen die essentieel kunnen 

zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 

Als het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW 

vereiste inzicht noodzakelijk is, hebben we de aard van 

deze oordelen en schattingen (inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen) opgenomen bij de toelichting op de 

betreffende jaarrekeningpost.

8.7  Grondslagen voor de consolidatie

Stichting de Woonmensen vormt het hoofd van een groep 

met de volgende 100% deelnemingen:

•	 Woonmensen Holding BV

•	 Joseph Specials BV

Met ingang 1 januari 2019 zijn de deelnemingen Woon-

mensen Vastgoed BV en Woonmensen Projectontwikke-

ling BV gefuseerd met Woonmensen Holding BV.

De activiteiten van de in de consolidatie te betrekken 

maatschappijen zijn voor wat betreft balanstotaal, omzet 

en resultaat van zeer klein belang voor onze jaarrekening. 

Hierdoor stellen we geen geconsolideerde jaarrekening op 

(artikel 2:407 lid 1aBW: vrijstelling voor in de consolidatie te 

betrekken maatschappijen die gezamenlijk van de verwaar-

lozen betekenis op het geheel zijn). In 2014 maakten we voor 

het eerst van deze vrijstelling gebruik. 

8.8  Verbonden partijen

Transacties van betekenis met verbonden partijen lichten 

we toe als deze niet onder normale marktvoorwaarden 

zijn aangegaan. We lichten de aard en de omvang van 

de transactie toe. Daarnaast geven we eventueel andere 

informatie om inzicht te geven.

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarover over-

heersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap 

of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook 

rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen 

uitoefenen merken we aan als verbonden partij. Ook de 

statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in 

ons management en nauwe verwanten zijn verbonden 

partijen.
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8.9  Toelichting op het kasstroomoverzicht

We hebben het kasstroomoverzicht opgesteld volgens 

de directe methode. De liquiditeitspositie in het kas-

stroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen onder 

aftrek van bankkredieten. In het kasstroomoverzicht ma-

ken we onderscheid tussen operationele, investerings- en 

financieringsactiviteiten.

De kasstromen uit hoofde van de financiering hebben we 

gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties in de 

hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) 

en betaalde interest (opgenomen onder operationele 

activiteiten). De investeringen in materiële vaste activa 

nemen we op onder aftrek van de onder overige schulden 

voorkomende verplichtingen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvan-

gen dividenden en winstbelastingen hebben we opge-

nomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

Betaalde dividenden hebben we opgenomen onder de 

kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs 

van de verworven groepsmaatschappij hebben we opge-

nomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, 

voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. 

De geldmiddelen in de verworven groepsmaatschappij 

hebben we op de aankoopprijs in mindering gebracht. 

Transacties zonder instroom of uitstroom van kasmiddelen 

(waaronder het afsluiten van financiële leasing) hebben 

we niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De beta-

ling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële 

leasingcontract hebben we voor het gedeelte dat betrek-

king heeft op de aflossing als een uitgave uit financierings-

activiteiten aangemerkt. Voor het gedeelte dat betrekking 

heeft op de interest hebben we het aangemerkt als een 

uitgave uit operationele activiteiten.
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9   Grondslagen voor waardering van 

9.1  Algemeen

We hebben de jaarrekening opgesteld in overeenstem-

ming met de bepalingen van de Woningwet, het Besluit 

Toegelaten instellingen Volkshuisvesting (BTiV) 2015, de 

Regeling Toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015, de 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT), Titel 9 Boek 2 BW, Hoofdstuk 

645 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de 

stellige uitspraken van de overige hoofdstukken van de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen ge-

waardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of 

de actuele waarde. Als we geen specifieke waarderings-

grondslag vermelden, waarderen we tegen de verkrij-

gingsprijs. In de balans, winst-en-verliesrekening en het 

kasstroomoverzicht hebben we genummerde referenties 

opgenomen die verwijzen naar de toelichting. 

Uitgangspunten en grondslagen voor toerekening van 

activa, verplichtingen, baten, lasten en kasstromen 

aan de DAEB-tak en de niet-DAEB-tak

Het vastgoed in exploitatie classificeren we naar DAEB- en 

niet-DAEB-vastgoed. Dit doen we op basis van het in 2018 

door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) goedgekeurd de-

finitief scheidingsvoorstel plus eventuele verkopen binnen 

de toegelaten instelling tussen de DAEB- en niet-DAEB-

tak. Voor de toerekening van activa, verplichtingen, baten 

en lasten respectievelijk kasstromen aan deze DAEB-tak 

of niet-DAEB-tak hebben we de volgende methodiek 

toegepast:

•	 Wanneer activa, verplichtingen, baten en lasten res-

pectievelijk kasstromen volledig toezien op DAEB- of 

niet-DAEB-activiteiten, hebben we deze volledig aan 

de DAEB-tak respectievelijk niet-DAEB-tak toegere-

kend.

•	 Wanneer deze toezien op zowel DAEB- als niet-

DAEB-activiteiten, hebben we deze op basis van een 

verdeelsleutel toegerekend. Deze verdeelsleutel is in 

2019 gebaseerd op het aandeel DAEB-verhuureenhe-

den (95%) ten opzichte van het aandeel niet-DAEB-

verhuureenheden (5%).

•	 Vorderingen, verplichtingen, baten, lasten en kasstro-

men uit hoofde van vennootschapsbelasting hebben 

we toegerekend aan de DAEB- of niet-DAEB-tak op 

basis van het fiscale resultaat. Dit met toerekening van 

de voordelen van de fiscale eenheid op basis van de 

relatieve verdeling qua aantal verhuureenheden.  

 

 

Latente belastingen voor compensabele verliezen 

hebben we opgenomen in de tak waar sprake is van 

compensabele verliezen. Latente posities uit hoofde 

van waarderingsverschillen tussen commercieel en 

fiscaal hebben we gealloceerd naar de DAEB- of niet-

DAEB-tak op basis van de relatieve verdeling van het 

aantal verhuureenheden.

9.2 Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van 

resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 

voorgaande jaar. 

9.3 Vastgoedbeleggingen 

Algemene uitgangspunten

Tenzij we bij de afzonderlijke waarderingsgrondslagen van 

de balansposten iets anders vermelden, gelden voor alle 

vastgoedbeleggingen de volgende algemene uitgangs-

punten:

•	 De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald 

als de som van alle direct toe te rekenen uitgaven. 

Wanneer verkregen subsidies kwalificeren als inves-

teringssubsidie, brengen we deze in mindering op de 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
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•	 We houden rekening met bijzondere waardevermin-

deringen die op balansdatum worden verwacht.

•	 We verwerken de kosten van grootonderhoud aan 

onze materiële vaste activa als onderdeel van de 

boekwaarde als wordt voldaan aan de criteria voor 

activering.

9.4 Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de  

exploitatie

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de 

exploitatie waarderen we op basis van de verkrijgingsprijs, 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen (en indien 

van toepassing met bijzondere waardeverminderingen). 

De afschrijvingen baseren we op de geschatte economi-

sche levensduur. We berekenen dit op basis van een vast 

percentage van de verkrijgingsprijs. We schrijven lineair 

af vanaf het moment van ingebruikneming. Op grond 

schrijven we niet af.

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa waarde-

ren we tegen de verwachte lagere opbrengstwaarde.

9.5 DAEB-vastgoed in exploitatie en niet-DAEB- 

 vastgoed in exploitatie

Typering

DAEB-vastgoed omvat:

•	 woningen in exploitatie met een huurprijs onder de 

huurtoeslaggrens (op het moment van het afsluiten 

van de huurovereenkomst)

•	 geliberaliseerde woningen met een huurprijs onder 

de huurtoeslaggrens (op de balansdatum)

•	 maatschappelijk vastgoed 

•	 overig sociaal vastgoed 

De huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau, 

vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfson-

roerendgoed verhuurd aan maatschappelijke organisaties. 

Hieronder vallen zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele 

instellingen en dienstverleners. Dit is vermeld in de bijlage 

van de beschikking van de Europese Commissie van 15 de-

cember 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten 

instellingen.

Niet-DAEB-vastgoed omvat:

•	 woningen en overige objecten die niet voldoen aan 

het criterium van DAEB-vastgoed

Kwalificatie

We richten ons op de volkshuisvestelijke taken. Dit bete-

kent dat we beleidskeuzes rondom het vastgoed primair 

maken vanuit onze taak als sociale huisvester. Daarnaast 

nemen we investeringsbeslissingen mede op basis van 

een analyse van het financiële rendement. Een beperkt 

deel van de portefeuille hebben we gealloceerd voor ver-

koop. Basis voor de waardering is het Handboek modelma-

tig waarderen marktwaarde in verhuurde staat.

Waarderingsgrondslag

We waarderen ons vastgoed in exploitatie bij eerste ver-

werking tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Daarna 

waarderen we tegen de actuele waarde (de marktwaarde 

in verhuurde staat). Dit doen we volgens de methodiek 

die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling Toegelaten 

instellingen Volkshuisvesting 2016 (Handboek modelmatig 

waarderen marktwaarde 2019). 

Voor het woningbezit passen we de basisversie van het 

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde toe. Voor 

het bedrijfsmatig, maatschappelijk, intramuraal zorgvast-

goed en niet-reguliere woningen passen we de full-versie 

toe van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 

in verhuurde staat.
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Om de basisversie te kunnen toepassen hebben we een 

analyse gemaakt van ons bezit. Hierbij hebben we vastge-

steld dat het type en de samenstelling van het bezit past 

binnen de uitgangspunten en normeringen die de basis-

versie voorschrijft. De conclusie was dat de toepassing 

van de basisversie leidt tot een acceptabele uitkomst van 

de marktwaarde in verhuurde staat voor het geheel van 

de betreffende complexen. Dit past binnen het getrouwe 

beeld van het vermogen en resultaat dat de jaarrekening, 

volgens het verslaggevingsstelsel, moet geven.

Complexindeling

Volgens het Handboek modelmatig waarderen marktwaar-

de vindt waardering op waarderingscomplexniveau plaats. 

Elk waarderingscomplex bestaat uit vergelijkbare ver-

huureenheden voor wat betreft type eenheid, bouwjaar 

en locatie. Daarnaast is het gehele waarderingscomplex 

als eenheid aan een derde partij te verkopen. Al onze ver-

huureenheden maken deel uit van een waarderingscom-

plex of vormen een afzonderlijk waarderingscomplex.

Waarderingsmethode

De marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in 

exploitatie is gebaseerd op een modelmatige, op kasstro-

men gebaseerde methodiek. De basiskenmerken van de 

methodiek zijn als volgt:

•	 De aannames bij de geprognosticeerde kasstromen 

zijn gebaseerd op de contractuele verplichtingen van 

de toegelaten instelling die rusten op het vastgoed.

•	 De overige (na de contractperiode in acht te nemen) 

aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd op ge-

gevens van de markt waarop de toegelaten instelling 

actief is.

•	 Feiten en omstandigheden die kunnen worden ge-

kwalificeerd als verplichtingen die niet specifiek aan 

het vastgoed zijn toe te rekenen zijn, zijn niet opgeno-

men in de waardering van het vastgoed. Deze maken 

onderdeel uit van de niet uit de balans blijkende 

verplichtingen. Bijvoorbeeld afgesloten convenanten 

met gemeenten over aan te houden volumes in huur-

prijscategorieën en mogelijk in de toekomst te maken 

prestatieafspraken.

•	 Het rekenmodel maakt gebruik van een Netto Con-

tante Waarde-methode (NCW), ook wel Discounted 

Cash Flow (DCF) genaamd. Dit betekent dat voor een 

periode van 15 jaar de inkomsten en uitgaven be-

trouwbaar worden geschat en dat deze aan de hand 

van een disconteringsvoet ‘contant’ worden gemaakt 

naar het heden. Daarnaast wordt een eindwaarde 

bepaald na afloop van de DCF-periode van 15 jaar (de 

zogenaamde ‘exit yield’).  

 

•	 Toepassing van de basisversie kenmerkt zich door 

het feit dat een marktwaarde in verhuurde staat op 

complexniveau wordt bepaald, maar waarbij op 

portefeuilleniveau (totaal van alle complexen) de 

waardering leidt tot een acceptabele uitkomst van 

de marktwaarde in verhuurde staat voor het geheel 

van de betreffende complexen en past binnen het 

getrouwe beeld van het vermogen en resultaat dat de 

jaarrekening moet geven.

•	 In overeenstemming met het Handboek modelmatig 

waarderen is er geen taxateur betrokken geweest 

bij de bepaling en toetsing van de marktwaarde in 

verhuurde staat van het woningbezit. Voor de bepa-

ling van de marktwaarde in verhuurde staat voor het 

bedrijfsmatig, maatschappelijk, intramuraal zorg-

vastgoed en niet-reguliere woningen is de full-versie 

van het Handboek gebruikt en is voor dit volledige 

bezit integraal door een taxateur de marktwaarde in 

verhuurde staat bepaald.

•	 Binnen de toepassing van de basisversie is het niet 

mogelijk om vrijheidsgraden te gebruiken. Dit bete-

kent dat de parameters zoals deze opgenomen zijn in 

het Handboek integraal gevolgd zijn.
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Het inschatten van kosten en opbrengsten doen we aan de 

hand van twee scenario’s:

1. Doorexploiteren (het volledige complex blijft in bezit 

gedurende de volledige DCF-periode. Het inrekenen van de 

markthuur geschiedt bij mutatie). 

2. Uitponden (individuele woningen bij mutatie verkopen) .

Bij beide scenario’s gaan we ervan uit dat het object/complex in 

zijn geheel aan een derde wordt verkocht. Per complex wordt 

uiteindelijk het scenario met de hoogste uitkomst gelijkgesteld 

aan het begrip ‘marktwaarde verhuurde staat’. Dus de actuele 

waarde waartegen de waardering van het vastgoed plaatsvindt.

Het inschatten van de kosten en opbrengsten doen we op basis 

van marktconforme uitgangspunten. Hierbij hanteren we de 

volgende parameters:

•	 Prijsinflatie voor de indexatie van de ingerekende contract-

huur, markthuur, maximale huur en de liberalisatiegrens, 

belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten.

•	 Loonstijging als uitgangspunt voor stijging beheerskosten.

•	 Bouwkostenstijging als uitgangspunt voor stijging onder-

houdskosten, verkoopkosten en verouderingskosten.

•	 Leegwaardestijging is de basis voor de stijging van ver-

koopopbrengst in het uitpondscenario.

We hebben in het Handboek modelmatig waarderen marktwaar-

de 2019 de voor de basisversie voorgeschreven parameters en 

uitgangspunten toegepast voor het woningbezit:

Parameters woongelegenheden 2019 2020 2021 2022 2023 e.v.

Prijsinflatie 2,60% 1,30% 1,50% 1,80% 2,00%

Looninflatie 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Bouwkostenstijging 4,40% 3,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Leegwaardestijging 7,00% 4,50% 2,00% 2,00% 2,00%

Gemiddelde markthuur € 718 (2018: €740)

Gemiddelde leegwaarde €147.069 (2018: €169.749)

Instandhoudingsonderhoud per vhe: 

Uitpondscenario € 450

Doorexploiteerscenario € 1.200

Beheerkosten per vhe:

EGW € 447 (2018: € 436)

MGW € 439 (2018: € 428)

Studenteneenheid € 413 (2018: € 403)

Zorgeenheid (extramuraal) € 405 (2018: € 395)

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten (% van de WOZ) 0,09% (2018: 0,12%)

Verhuurderheffing (% van de WOZ) 0,562% (2018: 0,561%)

Huurderving (% van de huursom) 1,0% (2018: 1,0%)

Mutatieleegstand DAEB 0 maanden (2018: 0 maanden)

Mutatieleegstand niet-DAEB 3 maanden (2018: 3 maanden)

Verkoopkosten bij uitponden (% van de leegwaarde) 1,4% (2018: 1,5%)

Disconteringsvoet 7,18% (2018: 7,33%)

2020 2021 2022 2023 e.v.

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar - zelfstandige eenheden 1,00% 1,20% 1,30% 0,50%

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar - onzelfstandige eenheden 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Voor splitsingskosten hebben we een norm gehanteerd van € 531 per te splitsen eenheid.
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BOG/MOG

We hebben de in het Handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde 2019 voorgeschreven parameters en uit-

gangspunten toegepast. Onder toepassing van de full-

versie hebben we de voor de volgende vrijheidsgraden 

van het Handboek afwijkende standpunten ingenomen, 

rekeninghoudend met de specifieke omstandigheden van 

het bezit en/of de omgeving waarbinnen we opereren:

Vrijheidsgraad Eigen parameters (range)

Schematische vrijheid Niet van toepassing

Markthuur per m2 VVO € 30 - € 208

Markthuurstijging Geen aanpassing

Exit Yield 3,38% - 20,57%

Leegwaarde Geen aanpassing

Leegwaardestijging Geen aanpassing

Disconteringsvoet 5,25% - 11,26%

Mutatie- en verkoopkans Niet van toepassing

Onderhoud per m2 BVO Niet van toepassing

Technische splitsingskosten Niet van toepassing

Erfpacht Niet van toepassing

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing

Voor het bedrijfsmatig, maatschappelijk, intramuraal 

zorgvastgoed en niet-reguliere woningen hebben we in 

het boekjaar 2019 de volledige portefeuille voor de waar-

dering door een externe onafhankelijke taxateur laten 

valideren door middel van zichttaxatie. Daarnaast hebben 

we een toets op waardering gedaan op basis van beschik-

bare referentietransacties. In 2017 en 2018 volstond een 

taxatie-update over de volledige portefeuille. Met uitzon-

dering van de woonwagens. Die hebben we door aanpas-

sing naar niet-reguliere eenheden in 2018 voor het eerst 

‘full’ getaxeerd en over 2019 volstaat een taxatie-update.

Ultimo 2019 bedraagt de omvang van het BOG/MOG bezit 

€ 53.500K.

Mutatie marktwaarde in verhuurde staat

Mutaties in de marktwaarde in verhuurde staat van vast-

goed in exploitatie hebben we in de winst-en-verliesreke-

ning verantwoord onder niet-gerealiseerde waardeveran-

deringen vastgoedportefeuille.

Herwaardering

De herwaarderingsreserve wordt op complexniveau 

gevormd voor het positieve verschil tussen de markt-

waarde in verhuurde staat en de initiële verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs (zonder rekening te houden met enige 

afschrijving of waardevermindering) en onder aftrek van 

(latente) belastingverplichtingen. Voor complexen waar de 

marktwaarde in verhuurde staat lager ligt dan de initiële 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs vormen we geen her-

waarderingsreserve. 

Door het toepassen van de basisversie, waarmee een 

marktwaarde op portefeuilleniveau wordt nagestreefd, zit 

er een onnauwkeurigheid in de bepaling van de herwaar-

deringsreserve op complexniveau. Deze onnauwkeurig-

heid is inherent aan de toepassing van de basisversie. Dit 

leidt niet tot een hoger of lager vermogen maar ziet enkel 

toe op de allocatie binnen het vermogen (hogere herwaar-

deringsreserve leidt tot lagere overige reserves en vice 

versa).

Bepaling beleidswaarde

De beleidswaarde sluit aan op ons beleid en beoogt in-

zicht te geven in de verdiencapaciteit van ons vastgoed in 

exploitatie, uitgaande van dit beleid. De grondslagen voor 

de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie komen 

overeen met de grondslagen voor de bepaling van de 

marktwaarde, met uitzondering van:

1. Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario en geen 

rekening houden met een uitpondscenario en geen 

rekening houden met voorgenomen verkopen van 

het vastgoed in exploitatie.

2. Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats 

van de markthuur, vanaf het ingeschatte moment van 

(huurders)mutatie.

3. Inrekening van toekomstige onderhoudslasten 

bepaald volgens ons (onderhouds)beleid. En het als 

onderdeel daarvan vastgestelde meerjarenonder-

houdsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats 

van onderhoudsnormen in de markt.
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1. Inrekening toekomstige verhuur- en beheerslasten in 

plaats van marktconforme lasten ter zake. Hieronder 

verstaan we directe en indirecte kosten die recht-

streeks zijn te relateren aan onze verhuur- en beheer-

activiteiten, zoals we ze opnemen onder lasten ver-

huur en beheeractiviteiten in de resultatenrekening.

De gehanteerde uitgangspunten voor toekomstige exploi-

tatie (zoals toegepast voor bepaling van de beleidswaarde 

van de activa in exploitatie) zijn afgeleid van de meerjaren-

begroting (ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten en 

de lasten van verhuur en beheer) en geënt op de wette-

lijke voorschriften opgenomen in de RTiV artikel 15.

We hebben hierbij uitgangspunten bepaald die mede van 

invloed zijn op de beleidswaarde. Wijzigingen van deze 

uitgangspunten zijn dan ook van invloed op deze waarde.

De kasstroomprognoses hebben we gebaseerd op rede-

lijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste 

schatting weergeven van de economische omstandighe-

den gedurende de resterende levensduur van het actief. 

We hebben de kasstromen gebaseerd op de eind 2019 

intern geformaliseerde meerjarenbegroting. Ze bestrijken 

een periode van vijf jaar behoudens de verwachte kosten 

van grootonderhoud, erfpacht en overige contracten 

met een werkingsduur van meer dan vijf jaar. De kosten 

van planmatig grootonderhoud baseren we op de in de 

meerjarenonderhoudsbegroting onderkende cycli per 

component. Voor latere jaren gaan we uit van de verwach-

te gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging en 

rente en genormeerde lastenniveaus.

9.6 Onroerende zaken verkocht onder  

 voorwaarden

We hebben in het verleden woningen onder voorwaarden 

verkocht waarbij de koper een contractueel bepaalde 

korting kreeg op de actuele marktwaarde. De verwerking 

van dergelijke transacties hangt af van de contractuele 

voorwaarden. We onderscheiden hierbij gerealiseerde ver-

kopen en verkopen die te kwalificeren zijn als een financie-

ringstransactie.

Als financieringstransactie kwalificeren verkopen waarbij 

we een plicht tot terugkoop hebben tegen reële waarde 

na het verstrijken van een beperkt deel van de geschatte 

levensduur. 

Verkopen onder voorwaarden die niet als financierings-

transactie te kwalificeren zijn, zijn verkooptransacties.

De als financieringstransactie gekwalificeerde verkopen 

onder voorwaarden verwerken we als volgt:

•	 De betreffende onroerende zaken waarderen we 

direct voorafgaand aan de verkoop tegen actuele 

waarde (de met de koper overeengekomen contract-

prijs). Het verschil met de boekwaarde op dat moment 

verwerken we.

1. Bij een waardedaling: als een negatieve herwaar-

dering indien en voor zover er voor de betreffende 

woning(en) op dat moment nog sprake is van een 

ongerealiseerde waardestijging, en voor het ove-

rige als een bijzonder waardeverminderingsverlies 

via de overige waardeveranderingen vastgoed-

portefeuille.

2. Bij een waardestijging: als een herwaardering 

indien en voor zover de actuele waarde hoger 

is dan de boekwaarde op dat moment zou zijn 

geweest bij toepassing van waardering tegen 

historische kostprijs minus afschrijvingen, en voor 

een eventueel resterende overige waardestijging 

als terugname van een bijzonder waardevermin-

deringsverlies.

•	 We nemen de woning voor de overeengekomen 

contractprijs op onder de onroerende zaken verkocht 

onder voorwaarden. We nemen de (nog te) ontvan-

gen contractprijs op als verplichtingen uit hoofde 

van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

(eerste waardering). 
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•	 We waarderen de woning jaarlijks per balansdatum 

tegen de marktwaarde op basis van de geldende 

contractvoorwaarden van de verkoop onder voor-

waarden. Eventuele waardemutaties verwerken we als 

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed-

portefeuille bestemd voor verkoop.

De terugkoopverplichting waarderen we jaarlijks op het 

bedrag dat we verschuldigd zouden zijn als op balansmo-

ment het actief tegen de overeengekomen contractvoor-

waarden teruggekocht zou moeten worden. Eventuele 

mutaties in deze verplichtingen verwerken we in het 

resultaat als niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop.

Wanneer we verwachten dat de terugkoop binnen een 

jaar plaatsvindt, verantwoorden we de verplichting onder 

kortlopende schulden.

Als de terugkoop gerealiseerd is, verwerken we afhankelijk 

van de beleidsdoelstelling: 

•	 Als de woning een verhuurbestemming krijgt, nemen 

we deze op onder vastgoed in exploitatie. We waarde-

ren op basis van de marktwaarde in verhuurde staat 

volgens het Handboek modelmatig waarderen markt-

waarde.

•	 Als de woning een verkoopbestemming krijgt, nemen 

we deze op bij voorraden. We waarderen dan tegen 

de waarde waarop de woning is teruggekocht.

9.7 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen  

 exploitatie

Typering

Dit zijn complexen in aanbouw bestemd om in te zetten 

als vastgoed in exploitatie.

Waarderingsgrondslag

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploita-

tie waarderen we tegen uitgaafprijzen en toegerekende 

kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorberei-

ding, toezicht en directievoering of lagere marktwaarde 

en inclusief transactiekosten (zoals overdrachtsbelasting, 

notariskosten en andere transactiekosten). 

Grondposities

Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen) 

schaffen we aan met het oog op (her)ontwikkeling van 

huur- en/of koopprojecten. Aangezien nog geen zicht 

bestaat in aard, omvang en samenstelling van deze projec-

ten, beschouwen we de grondposities als vastgoedbeleg-

ging.

De grondposities waarderen we bij eerste verwerking 

tegen de kostprijs en bijkomende kosten. Na eerste ver-

werking waarderen we de grondposities tegen de kostprijs 

of lagere marktwaarde, die de huidige marktverhoudin-

gen van de verwachte woningbouwwaarde van de grond 

weerspiegelt. De afwaardering tegen lagere marktwaarde 

of terugneming daarvan nemen we op in het resultaat 

onder de post overige waardeveranderingen. 

Financiële vaste activa

9.8 Deelnemingen

Deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitge-

oefend nemen we op tegen netto vermogenswaarde. Voor 

deelnemingen berekenen we de nettovermogenswaarde 

volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarreke-

ning.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaar-

de waarderen we op nihil. Wanneer we geheel of ten dele 

instaan voor de schulden van de deelneming, vormen we 

een voorziening. Primair ten laste van de vorderingen op 

deze deelneming en voor het overige onder de voor-

zieningen ter grootte van het resterende aandeel in de 

door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de 

verwachte betalingen door ons aan deze deelnemingen.
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9.9 Overige effecten

De effecten waarderen we bij eerste verwerking tegen 

reële waarde. De onder effecten opgenomen optierechten 

waarderen we tegen geamortiseerde kostprijs of lagere 

marktwaarde en schrijven we af naar de resterende loop-

tijd. Alle waardemutaties van deze effecten verantwoor-

den we rechtstreeks in het resultaat (onder de financiële 

baten en lasten).

9.10 Latente belastingvorderingen

Latente belastingvorderingen nemen we op voor verre-

kenbare fiscale verliezen en voor verrekenbare tijdelijke 

verschillen tussen de waarde van de activa en passiva 

volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden 

in deze jaarrekening anderzijds. Waardering vindt plaats 

indien en voor zover in de toekomst verrekening kan 

plaatsvinden. 

De berekening van de latente belastingvorderingen 

geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde 

van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in 

komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vast-

gesteld. Belastinglatenties worden gewaardeerd op basis 

van contante waarde. Latente belastingen worden contant 

gemaakt tegen de nettorente. De nettorente is de voor 

de toegelaten instelling geldende rente op langlopende 

leningen onder aftrek van belastingen op basis van het 

toepasselijk belastingtarief.

Latente belastingvorderingen staan verder toegelicht 

onder de financiële vaste activa in de toelichting op de 

balans.

9.11 Vorderingen op maatschappijen waarin we  

 deelnemen 

De vorderingen op maatschappijen waarin we deelnemen 

waarderen we initieel tegen de reële waarde, gewoonlijk 

de nominale waarde. Vervolgens waarderen we tegen 

geamortiseerde kostprijs waarbij we rekening houden met 

eventuele bijzondere waardeverminderingen. 

9.12 Overige financiële vaste activa

De overige financiële vaste activa nemen we bij eerste 

verwerking op tegen de reële waarde. Vervolgens waarde-

ren we deze tegen de geamortiseerde kostprijs, die veelal 

gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van nood-

zakelijke voorzieningen. 

Ook voor financiële vaste activa, waaronder financiële 

instrumenten beoordelen we op iedere balansdatum of er 

objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardever-

minderingen van een financieel actief of een groep van 

financiële activa. Bij aanwezigheid van objectieve aanwij-

zingen voor bijzondere waardeverminderingen bepalen 

we de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzon-

dere waardeverminderingen. We verwerken dit direct in 

de winst-en-verliesrekening.

Een eventueel bijzonder waardeverminderingsverlies 

nemen we terug als de afname van de waardeverminde-

ring verband houdt met een objectieve gebeurtenis na 

afboeking. We beperken de terugname tot maximaal het 

bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de ge-

amortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, 

als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere waar-

devermindering. Het teruggenomen verlies verwerken we 

in de winst-en-verliesrekening.

Voorraden

9.13 Vastgoed bestemd voor de verkoop

Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad 

woningen (opgeleverd en nog niet verkocht of aange-

kocht voor verkoop). Vastgoed bestemd voor verkoop 

waarderen we tegen vervaardigingsprijs of lagere op-

brengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de bouw-

kosten, de directe loonkosten en de overige kosten die 

we rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen toerekenen. 

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder 

aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepa-

ling van de opbrengstwaarde houden we rekening met de 

incourantheid van de voorraden.
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9.14 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de  

 verkoop

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop betreft 

het onderhanden werk (onroerende zaken onverkocht in 

aanbouw bestemd voor de verkoop). Vastgoed in ont-

wikkeling bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd 

tegen vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. 

De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe 

loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de 

vervaardiging kunnen worden toegerekend. De op-

brengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek 

van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling 

van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met 

de incourantheid van de voorraden.

9.15 Vorderingen

De vorderingen nemen we bij eerste verwerking op tegen 

de reële waarde. Vervolgens waarderen we deze tegen de 

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamorti-

seerde kostprijs zijn veelal gelijk aan de nominale waarde. 

Noodzakelijke voorzieningen voor het risico van onin-

baarheid brengen we in mindering. Deze voorzieningen 

bepalen we op basis van individuele beoordeling van de 

vorderingen.

9.16 Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct 

opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken nemen 

we op onder schulden aan kredietinstellingen onder kort-

lopende schulden. Liquide middelen waarderen we tegen 

de nominale waarde.

9.17 Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve

Een herwaarderingsreserve vormen we voor het positieve 

verschil tussen de marktwaarde van activa en de boek-

waarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigings-

prijs. 

In de herwaarderingsreserve nemen we de ongereali-

seerde waardevermeerderingen van de onroerende zaken 

in exploitatie op. Er is sprake van een ongerealiseerde 

waardevermeerdering als de marktwaarde van een 

waarderingscomplex op balansdatum hoger is dan de 

boekwaarde op basis van de verkrijgingsprijs- of vervaar-

digingsprijs. Als we op een waarderingscomplex in het 

verleden een waardevermindering hebben verantwoord, 

dan vormen we pas een herwaarderingsreserve voor het 

betreffende complex voor zover de marktwaarde hoger is 

dan de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaar-

digingsprijs. 

Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve 

van op marktwaarde gewaardeerde onroerende zaken in 

exploitatie verantwoorden we rechtstreeks ten gunste van 

de overige reserves. Omdat we de waardevermeerdering 

van de onroerende zaken in exploitatie al ten gunste van 

de winst-en-verliesrekening hebben gebracht (en we in 

verband hiermee een herwaarderingsreserve hebben 

gevormd) is verwerking van de daaropvolgende realisatie 

ten gunste van de winst-en-verliesrekening niet toege-

staan. 

Voorzieningen

Voorzieningen vormen we voor in rechte afdwingbare of 

feitelijke verplichtingen en verliezen die op balansdatum 

bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom 

van middelen noodzakelijk is en waarvan we de hoogte 

redelijkerwijs kunnen schatten. Het gaat naast juridisch 

afdwingbare verplichtingen ook om feitelijke verplichtin-

gen die we kunnen kwalificeren als ‘intern geformaliseerd 

en extern gecommuniceerd’. Hiervan is sprake wanneer we 

uitingen hebben gedaan richting huurders, gemeenten 

en overige stakeholders over verplichtingen voor toekom-

stige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwpro-

jecten. 
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De voorzieningen waarderen we tegen de beste schatting 

van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtin-

gen per balansdatum af te wikkelen. We waarderen de 

voorzieningen tegen de nominale waarde van de uitgaven 

die we verwachten om de verplichtingen af te wikkelen, 

tenzij we anders vermelden.

9.18 Voorziening onrendabele investeringen

Wanneer per balansdatum sprake is van feitelijke of juri-

dische investeringsverplichtingen voor sociaal en com-

mercieel vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte 

kostprijs van het vastgoed hoger is dan de aan deze inves-

teringsverplichtingen toe te rekenen marktwaarde per

balansdatum op basis van het Handboek modelmatig 

waarderen marktwaarde, dan brengen we het verschil 

eerst in mindering op de al bestede kosten. Voor het res-

terende bedrag vormen we een voorziening voor onren-

dabele investeringen en herstructureringen. De afwaarde-

ring van de bestede kosten tot nihil en de vorming van de 

voorziening verantwoorden we in het resultaat onder de 

post overige waardeveranderingen.

9.19 Voorziening reorganisatiekosten

Deze voorziening is voor kosten in verband met de reor-

ganisatie van activiteiten. We vormen deze wanneer een 

feitelijke of juridische verplichting is ontstaan. 

Voor reorganisaties waarvoor we per balansdatum een 

plan hebben geformaliseerd, maar waarvoor we pas na 

balansdatum de gerechtvaardigde verwachting hebben 

gewekt dat we de reorganisatie uitvoeren, of als we al 

begonnen zijn met de implementatie van het reorganisa-

tieplan, hebben we een voorziening in de balans opge-

nomen. We waarderen de voorziening tegen de nominale 

waarde.

9.20 Voorziening latente belastingverplichtingen

Latente belastingverplichtingen hebben we opgenomen 

onder de voorzieningen. De latenties inzake tijdelijke ver-

schillen tussen de fiscale waardering en de commerciële 

waardering van het optierecht derivaten en opbrengsten 

uit te verkopen woningen hebben we onder deze post 

opgenomen. Belastinglatenties worden gewaardeerd op 

basis van contante waarde. Latente belastingen worden 

contant gemaakt tegen de nettorente. De nettorente is de 

voor de toegelaten instelling geldende rente op langlo-

pende leningen onder aftrek van belastingen op basis van 

het toepasselijk belastingtarief.

9.21 Voorziening negatieve deelnemingen

De voorziening negatieve deelnemingen hebben we 

gevormd voor de verwachte uitstroom van middelen. De 

waarde van de deelneming Woonmensen Holding BV is 

volgens de vermogensmutatiemethode nihil of negatief 

geworden. 

9.22 Overige voorzieningen

De overige voorzieningen nemen we op tegen de voor de 

afwikkeling van de voorziening naar verwachting nood-

zakelijke uitgaven. We hebben de uitgaven gewaardeerd 

tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders aangege-

ven.

•	 Voorziening loondoorbetaling bij ziekte

Op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de 

toekomst doorbetalen van beloningen aan personeels-

leden die op balansdatum naar verwachting blijvend of 

geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten 

door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Eventuele ontslag-

vergoedingen maken ook onderdeel uit van deze voorzie-

ning.

•	 Voorziening jubilea

Deze nemen we op tegen de contante waarde van de 

verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij 

de berekening houden we rekening met de verwachte 

blijfkans. 

•	 Voorziening loopbaanontwikkeling

Het bedrag van de te verwachten uitgaven ter stimulering 

van de loopbaanontwikkeling (waardering tegen nomi-

nale waarde).
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•	 Voorziening Koopgarant

Op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de 

toekomst betalen van schade-uitkeringen aan (voormalig) 

eigenaren van Koopgarantwoningen waarvan de taxaties 

bij verkoop mogelijk onjuist waren. We bepaalden de 

voorziening nominaal op basis van scenario’s en kansen.

•	 Voorziening juridische claims

Op balansdatum bestaande verplichtingen tot met hoge 

waarschijnlijkheid in de toekomst betalen van schade-

uitkeringen na lopende juridische procedures. We bepaal-

den de voorziening nominaal op basis van een ingeschat 

scenario.

•	 Voorziening Glasfonds

Per 1 januari 2018 hebben we een Glasfonds opgericht. 

Het risico van glasbreuk hebben we in eigen beheer. Huur-

ders betalen een bijdrage aan het Glasfonds en de kosten 

worden gedekt uit het fonds. Onder deze voorziening 

staat de waarde van het Glasfonds verantwoord tegen 

nominale waarde.

9.23 Langlopende schulden

Langlopende schulden waarderen we bij de eerste verwer-

king tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn 

toe te rekenen aan de verwerving van de schulden nemen 

we in de waardering op bij eerste verwerking. Schulden 

waarderen we na de eerste verwerking tegen geamorti-

seerde kostprijs (het ontvangen bedrag rekening houdend 

met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten).

Voor extendible leningen bepalen we de effectieve rente 

op basis van de gemiddelde contractuele rente over de 

volledige looptijd van de lening. We gaan ervan uit dat we 

de vaste rente in het tweede tijdvak moeten betalen.

De aflossingsverplichting van de langlopende schulden 

voor het komend jaar hebben we opgenomen onder de 

kortlopende schulden.

We hebben in het kader van de verkoop van woningen 

onder voorwaarden een terugkoopverplichting die mede 

afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de wonin-

gen in het economisch verkeer en de specifieke contractu-

ele voorwaarden. De terugkoopverplichting waarderen we 

jaarlijks. Als we verwachten dat de terugkoop binnen een 

jaar plaatsvindt, verantwoorden we de verplichting onder 

de kortlopende schulden.

In leningen besloten derivaten splitsen we af en verant-

woorden we separaat als er geen nauw verband bestaat 

tussen de economische kenmerken en risico’s van het in 

het contract besloten derivaat en de economische ken-

merken en risico’s van het basiscontract. De waardering en 

resultaatbepaling van deze embedded derivaten staan in 

paragraaf 9.25.

9.24 Operationele leasing

Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en 

nadelen verbonden aan het eigendom niet bij ons ligt, 

verantwoorden we als operationele leasing. Verplichtin-

gen uit hoofde van operationele leasing verwerken we, 

rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de 

lessor, op lineaire basis in de winst-en-verliesrekening over 

de looptijd van het contract.

9.25 Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)

We maken gebruik van rentederivaten en embedded deri-

vaten die zijn afgescheiden van het basiscontract.

Derivaten nemen we bij eerste opname in de balans op te-

gen reële waarde. De vervolgwaardering van de derivaten 

is tegen geamortiseerde kostprijs of lagere bedrijfswaarde. 

De wijze van verwerking van de waardeveranderingen van 

het afgeleide financiële instrument is afhankelijk van of we 

met het afgeleide financiële instrument hedge-accounting 

toepassen. Zo niet, dan nemen we een schuld op voor 

een eventuele negatieve reële waarde van het derivaat. 

Mutaties in de negatieve waarde verwerken we direct in 

de winst-en-verliesrekening.
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Waar mogelijk passen we kostprijshedge-accounting toe. 

Bij het aangaan van een hedge-relatie documenteren we 

dit. Met een test stellen we periodiek de effectiviteit van 

de hedge-relatie vast. We vergelijken de kritische ken-

merken van het hedge-instrument met die van de afge-

dekte positie. Of de verandering in reële waarde van het 

hedge-instrument en de afgedekte positie als de kritische 

kenmerken van het hedge-instrument en die van de afge-

dekte positie niet aan elkaar gelijk zijn.

Bij het toepassen van kostprijshedge-accounting is de 

eerste waardering en de grondslag van verwerking in de 

balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument 

afhankelijk van de afgedekte post. Dit betekent dat we de-

rivaten tegen kostprijs waarderen omdat we de afgedekte 

leningen ook tegen kostprijs in de balans verwerken.

Het ineffectieve deel van de hedge-relatie verwerken we 

direct in de winst-en-verliesrekening als het hedge-instru-

ment een negatieve reële waarde heeft.

10   Grondslagen voor bepaling van het  
 
Algemeen

Het resultaat is het verschil tussen de opbrengstwaarde 

van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten 

over het jaar. De resultaten op transacties verantwoorden 

we in het jaar waarin we ze hebben gerealiseerd. Verliezen 

al zodra we ze voorzien.

We bepalen het resultaat ook met inachtneming van de 

verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op actuele waarde gewaardeer-

de vaste activa en afgeleide financiële instrumenten.

De winst-en-verliesrekening presenteren we op basis van 

de functionele indeling. Omdat we naast verhuuractivitei-

ten ook activiteiten verrichten op het gebied van ontwik-

keling van vastgoed en verkoop van delen van de vast-

goedportefeuille, geeft de functionele indeling een beter 

inzicht dan de categoriale indeling.

In de functionele winst-en-verliesrekening zijn alle op-

brengsten direct toe te rekenen aan onze activiteiten. Bij 

de kosten is er een onderscheid tussen de direct toereken-

bare kosten en de indirecte kosten. De direct toerekenbare 

kosten verantwoorden we bij het betreffende onderdeel. 

De toerekening van de indirecte kosten aan de onder-

scheiden onderdelen van de functionele winst-en-verlies-

rekening gebeurt op basis van verdeelsleutels. 

Bedrijfsopbrengsten

10.1 Opbrengstverantwoording algemeen

Opbrengsten uit de levering van goederen verwerken we 

als we alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking 

tot de eigendom van de goederen hebben overgedragen 

aan de koper. Opbrengsten uit de levering van diensten 

gaan naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op 

de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhou-

ding tot de in totaal te verrichten diensten.
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10.2 Huuropbrengsten

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebon-

den aan een maximum. Voor het verslagjaar 2019 hebben 

we de inkomensafhankelijke huurverhoging gematigd 

toegepast met de focus op betaalbaarheid. Huurders die 

een huurprijs betalen die bijna gelijk is aan de streefhuur, 

dan ontvangen zij een huurverhoging ter hoogte van 

1,6 %. Is de huur een stuk lager dan de streefhuur dan 

ontvangen zij een huurverhoging van 2,1 % waarbij de 

nieuwe huur nooit boven de maximale huur of boven de 

huurtoeslaggrens uitkomt. Huurders die een huurprijs 

boven de streefhuur hebben, dan wordt de huurprijs be-

vroren.  Bij de hoge inkomens (> € 42.436) hebben we een 

huurverhoging van 5,6% toegepast waarbij de huurprijzen 

worden afgetopt op € 750 of € 800.

De opbrengsten uit hoofde van huur merken we aan als 

zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid. Dit om-

dat bij tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst 

geen terugbetalingsverplichting geldt.

10.3 Opbrengsten servicecontracten

Opbrengsten servicecontracten zijn overeengekomen 

bijdragen van huurders. We merken ze aan als zijnde 

gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en 

diensten. De bijdragen zijn voor de dekking van service-

kosten. Jaarlijks verrekenen we op basis van daadwerke-

lijke bestedingen. Gemaakte servicekosten verantwoorden 

we onder de lasten servicecontracten. 

10.4 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

Dit zijn de opbrengsten uit verkoopprojecten. Voor onder-

handen projecten, waarvan we het resultaat op betrouw-

bare wijze kunnen bepalen, verwerken we de projectop-

brengsten en de projectkosten als netto-omzet en kosten 

in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte 

prestaties per balansdatum (de Percentage of Completion-

methode, ofwel de PoC-methode). 

De voortgang van de verrichte prestaties bepalen we op 

basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten 

in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als 

we het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kunnen 

inschatten, dan verwerken we de opbrengsten als netto-

omzet in de winst-en-verliesrekening tot het bedrag van 

de gemaakte projectkosten, dat we waarschijnlijk kunnen 

verhalen. De projectkosten verwerken we dan in de winst-

en-verliesrekening in de periode waarin we ze hebben 

gemaakt. Zodra we het resultaat wel op betrouwbare wijze 

kunnen bepalen, verantwoorden we de opbrengst volgens 

de PoC-methode naar rato van de verrichte prestaties per 

balansdatum.

Het resultaat is het verschil tussen de projectopbrengsten 

en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de contractueel 

overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde 

van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien 

en voor zover het waarschijnlijk is dat we deze realiseren 

en we ze betrouwbaar kunnen bepalen. Projectkosten zijn 

de direct op het project betrekking hebbende kosten, die 

kosten die we in het algemeen aan projectactiviteiten toe-

rekenen en kunnen toewijzen aan het project en andere 

kosten die we contractueel aan de opdrachtgever kunnen 

toerekenen. 

Als het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de to-

tale projectopbrengsten overschrijden, verwerken we de 

verwachte verliezen onmiddellijk in de winst-en-verliesre-

kening. Dit verlies verwerken we in de overige waarde-

veranderingen vastgoedportefeuille. De voorziening voor 

het verlies is onderdeel van de post onderhanden projec-

ten.

De kosten die we kunnen toerekenen aan de verkoop van 

vastgoed in ontwikkeling verantwoorden we onder de 

lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling.
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10.5 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

Onder deze rubriek nemen we de volgende verkoopop-

brengsten op:

•	 gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie

•	 verkoopopbrengst bij levering van vastgoed bestemd 

voor de verkoop.

Opbrengsten verantwoorden we op het moment van le-

vering (passeren transportakte). De kosten die we kunnen 

toerekenen aan de verkoop van de vastgoedportefeuille 

verantwoorden we onder de toegerekende organisatie-

kosten.

Bedrijfslasten

Lastenverantwoording algemeen

We verantwoorden lasten in het jaar waarop ze betrek-

king hebben. Hierbij maken we onderscheid tussen direct 

en indirect toe te rekeningen kosten. Voor 2019 hanteren 

we verschillende verdeelsleutels voor de toerekening van 

indirecte kosten.

10.6 Afschrijvingen materiële vaste activa

De afschrijvingen op onroerende en roerende zaken ten 

dienste van de exploitatie baseren we op basis van de 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Onroerende en roerende zaken schrijven we vanaf het 

moment van gereedheid voor ingebruikneming af over 

de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 

We schrijven af volgens de lineaire methode op basis van 

de verwachte gebruiksduur. Hierbij houden we rekening 

met een mogelijke restwaarde. We schrijven niet af op ter-

reinen en op marktwaarde verhuurde staat gewaardeerd 

vastgoed in exploitatie. 

Als een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomsti-

ge gebruiksduur passen we de toekomstige afschrijvingen 

aan. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van onroeren-

de en roerende zaken ten dienste van de exploitatie vallen 

onder de afschrijvingen.

We rekenen afschrijvingen via verdeelsleutels toe aan de 

afzonderlijke activiteiten.

10.7 Lasten onderhoudsactiviteiten

Onder deze post verantwoorden we alle direct aan het 

verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud (anders 

dan grootonderhoud) voor zover deze betrekking hebben 

op het vastgoed in exploitatie. Van toerekenbaarheid is 

sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het ver-

slagjaar plaatsvonden. Aangegane verplichtingen waarvan 

we de werkzaamheden nog niet hebben uitgevoerd op 

balansdatum verwerken we onder de niet uit de balans 

blijkende verplichtingen.

Het dagelijks en mutatieonderhoud betreffen kosten van 

derden. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van 

activeerbare kosten van grootonderhoud omdat ze niet 

aan de activeringscriteria voldoen.

10.8 Lonen en salarissen en sociale lasten

Lonen, salarissen en sociale lasten verwerken we op grond 

van de arbeidsvoorwaarden in de winst-en-verliesrekening 

voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

10.9 Pensioenlasten

Onze pensioenregeling is te typeren als een toegezegde 

pensioenregeling voor al onze medewerkers. Mede-

werkers die in aanmerking komen bouwen jaarlijks een 

pensioenrecht op over het loon van dat jaar (middelloon-

regeling).
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De verplichtingen die voortvloeien uit deze rechten van 

personeel hebben we ondergebracht bij de Stichting Pen-

sioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). We betalen 

hiervoor premies waarbij de werkgever ruim twee derde 

deel en de werknemer een derde deel betaalt.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien 

en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds 

(het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar 

financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 31 december 

2019 is de beleidsdekkingsgraad van het SPW 110,7% 

(ultimo 2018: 115,9%).

Als sprake is van een tekort bij het bedrijfstakpensioen-

fonds hebben we geen verplichtingen tot het voldoen van 

aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige 

premies. 

We verantwoorden de premies als personeelskosten 

wanneer deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies 

nemen we op als overlopende activa als deze tot een 

terugstorting leiden of tot een vermindering van toekom-

stige betalingen.

10.10 Leefbaarheid

Dit zijn kosten van fysieke ingrepen niet zijnde investe-

ringen en uitgaven voor activiteiten in de omgeving van 

onze woongelegenheden, die de leefbaarheid in buurten 

en wijken ten goede moeten komen.

10.11 Waardeveranderingen van financiële vaste  

 activa, effecten en derivaten

(Bijzondere) waardeverminderingen op financiële vaste 

activa, effecten en derivaten verantwoorden we recht-

streeks in de winst-en-verliesrekening.

10.12 Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten verwerken we tijdsevenredig, 

rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de 

rentelasten houden we rekening met de verantwoorde 

transactiekosten op de ontvangen leningen.

10.13 Resultaat deelnemingen

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van be-

tekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële 

beleid, nemen we het aan ons toekomende aandeel in het 

resultaat van deze deelnemingen op. We bepalen dit re-

sultaat op basis van de bij ons geldende grondslagen voor 

waardering en resultaatbepaling. Bij deelnemingen waarin 

geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële 

beleid wordt uitgeoefend, merken we het dividend als 

resultaat aan. We verwerken dit onder de financiële baten 

en lasten.

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

10.14 Overige waardeveranderingen  

 vastgoedportefeuille

Dit zijn waardeverminderingen, en eventuele terugname 

hiervan, die tijdens het verslagjaar zijn ontstaan vanuit 

nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen 

voor investeringen in nieuwbouw, woningverbetering en 

herstructurering. Ook waardeveranderingen door projec-

ten die geen doorgang vinden verantwoorden we onder 

deze categorie.

10.15 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen  

 vastgoedportefeuille

De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedpor-

tefeuille hebben betrekking op waardemutaties van op 

actuele waarde geactiveerde activa.

10.16 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen  

 vastgoedportefeuille verkopen onder  

 voorwaarden

Dit zijn de jaarlijkse mutaties van de actuele waarde van 

de woningen verkocht onder voorwaarden. Dit zijn zowel 

de waardeverandering van de post onroerende zaken 

verkocht onder voorwaarden als de post verplichtingen uit 

hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaar-

den.
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Belastingen

Vanaf 1 januari 2008 zijn we integraal belastingplichtig 

voor de vennootschapsbelasting. Een en ander is vastge-

legd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze VSO 

zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot 

de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en 

de wijze van resultaatneming. We hebben de ingenomen 

standpunten afgestemd met de fiscus.

De belasting over het resultaat berekenen we over het 

resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, 

rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele 

verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opge-

nomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 

winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare 

kosten. We houden ook rekening met wijzigingen die 

optreden in de latente belastingvorderingen en latente 

belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te 

hanteren belastingtarief.

11   Financiële instrumenten en  

Onder financiële instrumenten verstaan we zowel primaire 

financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, 

als financiële derivaten. In de toelichting op de verschei-

den posten van de balans lichten we de reële waarde van 

het betreffende instrument toe als deze afwijkt van de 

boekwaarde. Als we het financiële instrument niet in de 

balans hebben opgenomen, geven we de informatie over 

de reële waarde in de toelichting op de niet uit de balans 

blijkende rechten en verplichtingen. 

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten 

verwijzen we naar de behandeling per balanspost. 

We maken gebruik van rentederivaten en hebben embed-

ded derivaten die zijn afgescheiden van het basiscontract. 

Derivaten nemen we bij eerste opname in de balans op te-

gen reële waarde. De vervolgwaardering van de derivaten 

doen we tegen geamortiseerde kostprijs of lagere markt-

waarde. De wijze van verwerking van waardeveranderin-

gen van het afgeleide financiële instrument is afhankelijk 

van of met het afgeleide financiële instrument hedgeac-

counting wordt toegepast. Als geen kostprijshedge-ac-

counting wordt toegepast, nemen we een schuld op voor 

een eventuele negatieve reële waarde van het derivaat. 

Mutaties in de negatieve waarde verwerken we direct in 

de winst-en-verliesrekening. 

Bij het toepassen van kostprijshedge-accounting is de 

eerste waardering en de grondslag van verwerking in de 

balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument 

afhankelijk van de afgedekte post. Dit betekent dat we de-

rivaten tegen kostprijs waarderen omdat we de afgedekte 

leningen ook tegen kostprijs in de balans verwerken. 

Het ineffectieve deel van de hedge-relatie verwerken we 

direct in de winst-en-verliesrekening als het hedge-instru-

ment een negatieve reële waarde heeft. 

In maart 2017 hebben we het treasurystatuut herzien. 

Vervolgens heeft de Raad van Commissarissen deze 

goedgekeurd. Het treasurystatuut voldoet hiermee aan de 

Woningwet. Begin 2014 besloten we geen derivaten meer 

af te sluiten. 

Ons rente- en looptijdenbeleid is erop gericht jaarlijks niet 

meer dan 15% risico te lopen van de leningenportefeuille 

van het laatst afgesloten boekjaar (volgens WSW-norm). 
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Eind 2018 hadden we zes renteswaps van ieder € 5.000K 

met zogenaamde Mandatory Break Clausules. Voor deze 

derivaten is het voorgeschreven dat liquiditeitsbuffers 

worden aangehouden, voor het geval dat de bank het 

contract op break moment ontbindt. Het aanhouden van 

de liquiditeitsbuffer brengt risico’s met zich mee en be-

perkt de financieringscapaciteit voor investeringen. 

In 2019 hebben we daarom besloten om dit gedeelte van 

de derivatenportefeuille te herstructureren. Daartoe heb-

ben we de zes renteswap-contracten bij de Deutsche Bank 

overgedragen aan de NWB Bank, waarbij deze swaps zijn 

‘doorgezakt’ in twee nieuwe, vast rentende leningen bij de 

NWB Bank. Door middel van een Markconformiteitstoets 

is vastgesteld dat de transactie geheel marktconform is. 

Na beoordeling is de herstructurering door de Aw en het 

WSW goedgekeurd.

In het kader van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 

worden de embedded derivaten gewaardeerd in de jaar-

rekening. In 2006 en 2007 hebben we twee extendible 

leningen afgesloten met een optie voor de bank in 2026 

en 2027 om de lening met een huidige vaste rente om te 

zetten in een lening met een vaste (zie optie vaste rente) 

of een variabele rente, zijnde de driemaands Euribor zon-

der opslag. De negatieve marktwaarde van deze derivaten 

op basis van de Eonia curve is op 31 december 2019  

€ 24.359K (2018: 16.400K).
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Lening
Hoofdsom 
x € 1 mln

Ingangs-
datum

Huidige
rente

Optie
datum

Eind-
datum

Optie
vaste rente

Marktwaarde 
31-12-2019

   x € 1.000

Extendible 14 3-jul-06 4,16% 2-jul-26 2-jul-46 4,50% -9.971 

Extendible 15 28-aug-07 4,5725% 30-aug-27 28-aug-52 4,85%  -14.388 

Totaal -24.359



Renterisico

Over de rentedragende vorderingen en schulden lopen 

we een renterisico. Voor vorderingen en schulden met va-

riabele renteafspraken lopen we risico ten aanzien van de 

toekomstige kasstromen. Voor vastrentende vorderingen 

en schulden lopen we risico’s over de marktwaarde. Met 

betrekking tot bepaalde variabel rentende schulden heb-

ben we interestderivaten afgesloten, waarbij de variabele 

rente wordt omgezet naar een vaste rente.

Per financieringsbesluit maken we een bewuste keuze 

over het aantrekken van een lening tegen vaste rente of 

van een lening tegen variabele rente. De criteria op basis 

waarvan we kiezen hebben we vastgelegd in het treasury-

statuut en omvatten: 

1. de financieringsbehoefte;

2. de mate waarin de aan te trekken leningen passen 

in een zo gelijk mogelijk in de tijd verspreiden van 

betaaldatums, vervalkalender en renteherzieningsmo-

menten;

3. de per saldo hiermee gemoeide kosten.

Bij een stijging van de marktrente met 100 basispunten 

neemt de te betalen rente onder gelijk blijvende omstan-

digheden in een jaar met € 300K toe.

Kredietrisico

Door het spreiden van transacties over verschillende finan-

ciële instellingen proberen we het kredietrisico te beper-

ken. Verder moeten de financiële instellingen voldoen aan 

enkele kredietwaardigheidseisen (rating), zoals opgeno-

men in het treasurystatuut.

Liquiditeitsrisico

Het gaat hierbij om het risico dat we over onvoldoende 

middelen beschikken om aan de directe verplichtingen 

te kunnen voldoen. Dit geldt voor al onze verplichtingen 

en die van onze tegenpartijen, ongeacht of dit nu credi-

teuren of financiële instellingen zijn. Inmiddels hebben 

we op verschillende manieren faciliteiten geregeld om 

altijd aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Naast 

het aantrekken van langlopende leningen hebben we een 

flexibel financieringsarrangementen afgesproken, waarbij 

geldopname kan plaatsvinden al naar gelang de behoefte 

(rollover-lening). 

Toelichting liquiditeitsrisico
31/12
2019

31/12
2018

x € 1.000 x € 1.000

Verplichting

Bankschuld - -

Kredietlimiet - -

Aflossingsverplichting komend boekjaar 18.786 23.723

Lopende investeringsverplichtingen 13.427 1.182

Lopende onderhoudsverplichtingen 389 1.526

32.602 26.431

Dekking

Banksaldi 8.448 13.310

Op te nemen uit leningen met een 
variabele hoofdsom 2.000 5.000

Beschikbaar uit operationele kasstroom 
komend boekjaar 4.763 4.927

15.211 23.237
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Beschikbaarheidsrisico

De maatregelen rondom de verhuurderheffing vanuit de 

landelijke overheid en de omvangrijke saneringssteun 

door de Autoriteit wonen leiden tot een significant effect 

op de operationele kasstroom van woningcorporaties. We 

hebben ons financiële meerjarenplan zodanig aangepast 

op deze maatregelen dat we de beschikbaarheid van 

faciliteiten voor financiering en herfinanciering kunnen 

continueren. We voldoen in de meerjarenplanning aan 

de financiële kengetallen die toezichthouders en ander 

financiële stakeholders hanteren. We zijn voornemens ons 

niet-DAEB-bezit te verkopen om te kunnen investeren in 

duurzaamheid in het DAEB-bezit. 

De leningportefeuille is een volledig door WSW geborgde 

portefeuille. Het aantrekken van niet-DAEB-financiering is 

de aankomende jaren niet nodig. Voor de beschikbaarheid 

van financiering zijn we sterk afhankelijk van het blijvend 

functioneren van het borgingsstelsel via het WSW.

Valutarisico

Geheel volgens ons treasurystatuut doen we alleen trans-

acties in euro’s. We lopen dan ook geen valutarisico’s.

12   Toelichting op de balans per 31  
 
12.1 Toelichting op de aard van de  

 niet-DAEB-activiteiten 

We bezitten de volgende niet-DAEB-verhuureenheden:

Niet-DAEB-activiteit Aantal vhe
2019

Aantal vhe 
2018

Bedrijfsonroerendgoed in 
exploitatie 18 20

Geliberaliseerde huur- 
woningen in exploitatie 111 113

Maatschappelijk/zorgvast-
goed in exploitatie - -

Parkeerplaatsen 248 320

377 453

We hebben als doelstelling in ons koersplan om al het 

niet-DAEB-bezit in de aankomende jaren te verkopen.

Toelichting op de balans scheiding DAEB en niet-DAEB  

per 31-12-2019

In de DAEB-tak nemen we de nettovermogenswaarde van 

de niet-DAEB-tak op onder deelnemingen in groepsmaat-

schappijen. In de eliminatiekolom elimineren we deze 

deelneming tegen het eigen vermogen van de niet-DAEB-

tak.

Een interne lening tussen DAEB en niet-DAEB elimineren 

we ook in de eliminatiekolom.
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12.2 DAEB en niet-DAEB-activiteiten 

ACTIVA (na voorgestelde resultaatverdeling) DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

VASTE ACTIVA

Vastgoedbeleggingen

DAEB-vastgoed in exploitatie      695.568                 - -      695.568  643.690 - -  643.690 

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie                 -        27.106 -        27.106 -  28.912 -  28.912 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden          9.558          5.638 -        15.196  10.073  5.757 -  15.830 

Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie          1.955                 - -          1.955  11 - -  11 

     707.081        32.744                 -      739.825  653.774  34.669  -  688.443 

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zkn t. dienste v.d. expl.          8.178                 - -          8.178  8.495 - -  8.495 

         8.178                 -                 -          8.178  8.495  -  -  8.495 

Financiële vaste activa

Deelnemingen 33.876                 - -33.876                 -  31.158 -  -31.158  - 

Overige effecten            274                 - -            274  313 - -  313 

Latente belastingvorderingen 10.572          885 - 11.457  11.433  1.224 -  12.657 

Vorderingen op maatsch. waarin we deelnemen          4.733            556         -4.733            556  6.792  591  -6.792  591 

Overige financiële vaste activa         42.993          1.410 -          44.403 -  1.398 -  1.398 

92.448 2.851       -38.609 56.690  49.696  3.213  -37.950  14.959 

Totaal vaste activa      807.707 35.595       -38.609      804.693  711.965  37.882  -37.950  711.897 

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop                 -                 - -                 -  155  202 -  357 

Vastgoed in ontwikkeling best. voor de verkoop                 -          1.301 -          1.301 -  1.930 -  1.930 

                -          1.301                 -          1.301  155  2.132  -  2.287 

Vorderingen

Huurdebiteuren            518              -63 -            455  270  24 -  294 

Vorderingen op gemeenten              18                 - -              18  43 - -  43 

Vorderingen op groepsmaatschappijen                 -          2.191         -2.115              76 -  85 -  85 

Overige vorderingen                130            715 -            845  420  32 -  452 

Overlopende activa              61              40 -            101  90  60 -  150 

           727          2.883         -2.115          1.495  823  201  -  1.024 

Kruisposten                 -                 - -                 -  -1.407  1.407 -  - 

Liquide middelen          3.484          4.964 -          8.448  10.361  2.949 -  13.310 

         3.484          4.964                 -          8.448  8.954  4.356  -  13.310 

Totaal vlottende activa          4.211          9.148         -2.115        11.244  9.932  6.689  -  16.621 

TOTAAL ACTIVA      811.918        44.743       -40.724      815.937  721.897  44.571  -37.950  728.518 
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PASSIVA (na voorgestelde resultaatverdeling) DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

EIGEN VERMOGEN

Herwaarderingsreserve      329.658          4.025               -        333.683  288.203  3.279  -    291.482 

Overige reserves 109.479        27.131       -31.156 105.454  124.075  27.265  -30.544  120.796 

Resultaat van het boekjaar  47.889  2.720  -2.720  47.889  26.859  614  -614  26.859 

 487.026  33.876  -33.876  487.026  439.137  31.158  -31.158  439.137 

VOORZIENINGEN

Voorziening onrendabele investeringen  8.591  -   -  8.591  2.475 - -  2.475 

Voorziening reorganisatiekosten            389              21 -            410  295  15 -  310 

Voorziening negatieve deelnemingen               -                36 -              36 -  15 -  15 

Voorziening latente belastingverplichting 57               -   - 57  63 - - 63 

Overige voorzieningen            251            553 -            804  291  555 -  846 

 9.288  610  -    9.898  3.124  585  -    3.709

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden/leningen kredietinstellingen      210.752               -   -      210.752  223.539 - -  223.539 

Derivaten        24.359               -   -        24.359  16.383 - -  16.383 

Interne lening -          4.733         -4.733               -   -  6.792  -6.792 -
Overige schulden            42.993                35 -            43.028 -  46 -  46 

Verplichting onroerende zaken VoV          8.922          5.357 -        14.279  9.978  5.574 -  15.552 

     287.026        10.125         -4.733      292.418  249.900  12.412  -6.792  255.520 

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen        18.786               -          18.786  23.273 - -  23.273 

Schulden aan leveranciers 1.591              34 1.626  2.622  328 -  2.950 

Schuld groepsmaatschappijen          2.115               -           -2.115               -   - - -  -   

Belastingen en premies sociale verzekeringen            589              31            620  378  41 -  419 

Schulden ter zake van pensioenen               -                 -                 -    38  2 -  40 

Overlopende passiva 5.496              67          5.563  3.424  45 -  3.469 

       28.577            132         -2.115        26.595  29.735  416  -    30.151 

TOTAAL PASSIVA  811.918  44.743  -40.724  815.937  721.897  44.571  -37.950  728.518 
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12.3 DAEB en niet-DAEB winst-en-verliesrekening 

DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Huuropbrengsten       37.942        1.652  -      39.594 

Opbrengsten servicecontracten         1.314            77 -         1.391 

Lasten servicecontracten        -1.440           -17 -        -1.457 

Lasten verhuur en beheeractiviteiten        -2.999          -136 -        -3.135 

Lasten onderhoudsactiviteiten      -10.563          -335 -      -10.899 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit        -6.005          -128 -        -6.133 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille       18.248        1.113             -        19.361 

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling              -               -    -             -   

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling              -               -   -              -   

Toegerekende organisatiekosten              -               -   -              -   

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling              -               -               -               -   

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille         2.857        4.972 -         7.829 

Toegerekende organisatiekosten           -324           -18 -           -342 

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille        -2.309       -3.884 -        -6.193 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille            224        1.070             -          1.294 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille        -7.281          -629  -       -7.910 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 53.553        1.327 -  54.880

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV            540            98 -            638 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 46.812           795             -   47.607

Opbrengsten overige activiteiten            246           159  -           405 

Kosten overige activiteiten           -213           -13 -           -226 

Netto resultaat overige activiteiten             33           146             -             180 

Overige organisatiekosten        -1.164           -57             -         -1.221 

Leefbaarheid           -873           -13             -            -886 

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten        -7.975             -   -        -7.975 

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten               2           150 -            152 

Rentelasten en soortgelijke kosten        -9.407             -   -        -9.407 

Rentelasten interne lening              -            -124           124             -   

Rentebaten interne lening            124             -            -124             -   

Saldo financiële baten en lasten      -17.256            26             -       -17.230 

Totaal van resultaat voor belastingen  46.024  3.081  -    49.105 

Belastingen  -855  -340  -    -1.195 

Resultaat uit deelnemingen 2.720           -22       -2.720           -22 

Totaal van resultaat na belastingen  47.889  2.720  -2.720  47.889 105

DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

      37.345        1.589  -      38.934 

        1.392            75 -         1.467 

       -1.325           -17 -        -1.342 

       -2.787          -384 -        -3.171 

     -9.376          -367 -      -9.743 

       -6.290          -144 -        -6.434 

      18.959 752             -        19.711 

             -               500    -             500   

             -               - 500 -              -500   

             -9               -   -              -9   

             -9               -               -               -9   

1.892 2.906 -  4.798

          -304           -34 -           -338

       -1.275       -2.165 -        -3.440

           313        707             -          1.020

       -5.860 14  - -5.846

37.166 43 -  37.209

           58            25 -            83 

31.364           82             -   31.446

           100           178  -           278 

          -264           -22 -           -286 

            -164           156             -             -8 

       -1.070           -155             -         -1.225 

          -723           -60             -            -783 

       -1.175             -   -        -1.175 

             259           153 -258            154 

       -9.956             -258   258       -9.956 

             -            -           -             -   

           -             -            -             -   

-10.872            -105             -   -10.977

37.798 1.377  -   39.175

-11.553 -735  -   -12.288

614           -28 -614           -28 

26.859 614 -614 26.859
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12.4 DAEB en niet-DAEB kasstroomoverzicht 2019 
DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Operationele activiteiten: ontvangsten

Huurontvangsten            37.964              1.626                   -              39.590  37.694  1.616 -  39.310 

Vergoedingen              1.600                  72                   -                1.671  1.590  77 -  1.667 

Overige bedrijfsontvangsten                  90                   -1                   -                    90  57  8 -  65 

Ontvangen interest (uit operationele activiteiten)                124                  40               -124                  40  259  17  -258  18 

Saldo ingaande kasstroom            39.778              1.737               -124            41.391  39.600  1.718  -258  41.060 

Operationele activiteiten: uitgaven

Betalingen aan werknemers             -4.913               -259                   -               -5.171  -4.115  -217 -  -4.332 

Onderhoudsuitgaven             -8.067                 -49                   -               -8.117  -7.456  -217 -  -7.673 

Overige bedrijfsuitgaven             -5.171               -304                   -               -5.475  -4.784  -177 -  -4.961 

Betaalde interest             -7.889               -124                124             -7.889  -10.579  -258  258  -10.579 

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat                   -                     -                     -                     -    -361  -19 -  -380 

Verhuurderheffing             -4.272                   -                     -               -4.272  -4.149  -   -  -4.149 

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden               -144                   -                     -                 -144  8  -   -  8 

Vennootschapsbelasting                   -                     -                     -                     -    -    -   -  -   

Saldo uitgaande kasstroom           -30.457               -736                124           -31.068  -31.436  -888  258  -32.066 

Kasstroom uit operationale activiteiten              9.321              1.001                   -              10.322  8.164  830  -    8.994 

(Des)investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstroom

Verkoopontv. bestaande huur, woon- en niet-woongelegenh.              2.558              1.664                   -                4.222  1.364  1.142 -  2.506 

Verkoopontv. woongelegenh. (VoV) na inkoop in dPi-periode                183              1.592                   -                1.776  171  603 -  774 

Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet woongelegenheden                   -                     -                     -   - - - - -

Verkoopontvangsten grond                    4              1.412                   -                1.416 -  218 -  218 

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa              2.745              4.669                   -                7.414  1.535  1.963  -    3.498 

MVA uitgaande kasstroom

Nieuwbouw huur, woon- en niet-woongelegenheden                 -51                   -                     -                   -51  -77 - -  -77 

Woningverbetering woon- en niet-woongelegenheden             -3.020                   -                     -               -3.020  -879 - -  -879 

Aankoop, woon- en niet-woongelegenheden               -959                 -16                   -                 -975 - - -  -   

Nieuwbouw verkoop, woon- en niet-woongelegenheden                   -                     -                     -                     -    11  -48 -  -37 

Aankoop woongelegenheden (VoV) voor doorverkoop                   -                 -908                   -                 -908  -317  -996 -  -1.313 

Sloopuitgaven, woon- en niet-woongelegenheden               -365                   -                     -                 -365 - - -  -   

Investeringen overig                 -46                   -                     -                   -46  -60  -30 -  -90 

Verwerving van materiële vaste activa             -4.441               -924                   -               -5.365  -1.322  -1.074  -    -2.396 

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA             -1.696              3.744                   -                2.049  213  889  -    1.102 
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DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

FVA

FVA Ontvangsten verbindingen                   -                    36                   -                    36  7.298  -7.298  -   

FVA Uitgaven verbindingen                   -                     -                     -                     -    -   

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA                   -                    36                   -                    36  7.298  -    -7.298  -   

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten             -1.696              3.781                   -                2.085  7.511  889  -7.298  1.102 

Financieringsactiviteiten

Ingaand

Nieuwe te borgen leningen              8.000                   -                     -                8.000  11.000 - -  11.000 

Uitgaand

Aflossing geborgde leningen           -25.269                   -                     -             -25.269  -37.260 - -  -37.260 

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten           -17.269 -                   -             -17.269  -26.260  -7.298  7.298  -26.260 

Toename/afname van geldmiddelen             -9.644              4.782                   -               -4.862  -10.585  -5.579  -    -16.164 

Geldmiddelen aan het begin van de periode              8.954              4.356                   -              13.310  19.538  9.935  -    29.473 

Geldmiddelen aan het einde van de periode 3.484              4.964                   -                8.448  8.953  4.356  -    13.309 

Toename (afname) van geldmiddelen             -5.470 608                   -               -4.862  -10.585  -5.579  -    -16.164 

We hebben gekozen voor een administratieve scheiding om de DEAB en niet-DAEB 

activiteiten te splitsen. Hiervoor zijn ook de bankrekeningen gesplitst in DAEB en 

niet-DAEB bankrekeningen. Omdat niet alle mutaties via de afzonderlijke bank-

rekeningen lopen, ontstaat er een aansluitingsverschil op de afzonderlijke takken. De 

mutaties op de bankrekeningen van beide takken samen tonen de geconsolideerde 

mutatie in geldmiddelen uit het kasstroomoverzicht.
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Vaste activa

12.5 Vastgoedbeleggingen

12.5.1 DAEB-vastgoed in exploitatie en  

 niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

De mutaties in de vastgoedbeleggingen zijn in het  

volgende schema samengevat:

DAEB-vastgoed in  
exploitatie

Niet-DAEB-vastgoed in 
exploitatie

2019 2018 2019 2018

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 621.198 588.896 29.007 29.695

Foutherstel               22.492 21.193 -95 -82

Boekwaarde per 1 januari gecorrigeerd 643.690 610.089 28.912 29.613

Mutaties

Investeringen                973 435 15 40

Desinvesteringen             -1.811 -982 -3.148 -1.402

Winsten a.g.v. aanpassingen marktwaarde 44.588 34.821 612 84

Waardeverminderingen - -2.026 - -537

Terugneming van waardeverminderingen 8.964 4.371 715 496

Herclassificaties                     - -618 - 618

Overboekingen               -836 -2.400 - -

Totaal mutaties 51.878 33.601 -1.806 -701

Boekwaarde per 31 december 695.568 643.690 27.106 28.912
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In de posten DAEB-vastgoed in exploitatie en niet-DAEB-vast-

goed in exploitatie hebben we 5.515 wooneenheden en 559 

parkeerplaatsen en 63 winkels/bedrijfsruimten opgenomen die 

we afzonderlijk hebben gewaardeerd.

Onder de post overboekingen DAEB-vastgoed is een aanvul-

lende afwaardering van een sloopproject opgenomen van  

€ 848K en hebben wij vanuit de activa in ontwikkeling  

€ 12K als woningverbetering overgeboekt.

Onder het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie hebben wij voor 

€ 1.605K aan grond in erfpacht opgenomen.



Marktwaarde

Verloopstaat marktwaarde 2018-2019 DAEB
Niet-

DAEB Totaal

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Marktwaarde 2018 621.198 29.007 650.205

Foutherstel 22.492 -95 22.397

Marktwaarde 2018 gecorrigeerd 643.690 28.912 672.602

Wijzigingen in de marktwaarde door:

Voorraadmutaties -2.083 -3.493 -5.576

Classificatiewijzigingen - 0 0

Totaal wijziging voorraadmutaties -2.083 -3.493 -5.576

WOZ-waarde
           

30.206 946 31.152

Mutatiekans     -2.146 17 -2.129

Contracthuur en leegstand    30.719 453 31.172

Overige objectgegevens       3.551 75 -3.476

Totaal wijziging objectgegevens    55.228 1.491 56.719

Methodische wijzigingen Handboek en software
           
8.401 804 9.205

Parameteraanpassingen door validatie Handboek
          

-31.561 -922 -32.483

Parameteraanpassingen door marktontwikkelingen:

Macro-economische parameters -1.089 -110 -1.199

Leegwaardestijging -6.339 -182 -6.521

Instandhoudings- en mutatieonderhoud -410 -46 -456

Disconteringsvoet 25.430 205 25.635

Overige marktontwikkelingen 4.301 447 4.748

Totaal wijziging objectgegevens 21.893 314 22.207

Marktwaarde 2019
         

695.568 27.106 722.674
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Beleidswaarde

De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is 

ultimo 2019 € 340.679K

 

Bij de beleidswaardeberekening hebben we de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

•	 de disconteringsvoet voor 2019 is 6,52%

•	 de streefhuur per maand is € 606 per woning

•	 de lasten onderhoud bedragen € 2.264 per woning 

per jaar

•	 de beheerslasten bedragen € 722 per woning per 

jaar

In onderstaande tabel geven we aan welk effect een 

positieve of negatieve aanpassing van deze uitgangs-

punten heeft op de beleidswaarde:

Effect op  
beleidswaarde

Mutatie t.o.v.  
uitgangspunten

Effect op 
beleidswaarde 

(bedragen x 1.000)

Disconteringsvoet 0,5% hoger € -23.695

Streefhuur per 
maand € 25 hoger € 16.107

Lasten onderhoud 
per jaar, per vhe € 100 hoger € -12.327

Lasten beheer  
per jaar, per vhe € 50 hoger € -6.105

Wijziging ten opzichte van 2018

Voor de berekening van de beleidswaarde werd ter 

bepaling van de afslag “Kwaliteit” in 2018 in de onder-

houdskosten nog rekening gehouden met toegerekende 

indirecte organisatiekosten. In 2019 wordt de afslag 

“Kwaliteit” bepaald door alleen rekening te houden met 

de directe onderhoudskosten. De indirecte, aan onder-

houd toegerekende, organisatiekosten worden vanaf de 

jaarrekening 2019 opgenomen onder de beheerkosten 

en zijn dus in tegenstelling tot 2018 vanaf de jaarreke-

ning 2019 van invloed op de afslag “Beheer”. Indien het 

beleid van de corporatie, voor wat betreft de jaarlijkse 

huurverhoging, niet boven inflatoir is, moet daar bij de 

bepaling van de beleidswaarde in 2019 rekening mee 

gehouden worden. De boven inflatoire opslag vanuit 

de marktwaardeberekening is dan ook geëlimineerd 

door geen opslag boven prijsinflatie mee te nemen in de 

berekening van de beleidswaarde. .

Verschil marktwaarde en beleidswaarde van het vastgoed 

in exploitatie

Per 31 december 2019 is in totaal € 334.000K aan on-

gerealiseerde herwaarderingen in de overige reserves 

begrepen (2018: € 272.000K) uit hoofde van waardering 

van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde 

in verhuurde staat. De waardering van dit vastgoed 

hebben we in overeenstemming met het Handboek 

modelmatig waarderen bepaald. Hiermee is de waar-

dering volgens de in de Woningwet voorgeschreven 

waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële 

besluiten geldende ten tijde van het opmaken van de 

jaarverslaggeving.

De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering 

is sterk afhankelijk van ons beleid. Onze mogelijkheden 

om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huur-

stijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het 

DAEB-bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door 

wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwik-

kelingen, zoals demografie en ontwikkeling van de 

behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Omdat we 

duurzaam willen voorzien in passende huisvesting voor 

mensen die dat zelf niet (goed) kunnen, vervreemden 

we slechts een beperkt deel van het vastgoed in exploi-

tatie. Daarnaast verhogen we bij mutatie van de woning 

slechts bij uitzondering de huur tot de markthuur en 

zijn de werkelijke onderhouds- en beheerlasten hoger, 

dan de normen die ingerekend zijn ter bepaling van de 

marktwaarde, voortvloeiend uit onze beoogde kwaliteit- 

en beheersituatie.

Dit betekent dat we slechts een deel van de in de jaarre-

kening verantwoorde marktwaarde (en daarmee van het 

eigen vermogen) in de toekomst realiseren.
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Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde 

ultimo 2019 bestaat uit de volgende onderdelen:

x € 1.000 x € 1.000

Marktwaarde in verhuurde staat 722.674

Beschikbaarheid (doorexploiteren)    -104.848 

Betaalbaarheid (huren) -180.317 

Kwaliteit (onderhoud) -101.819

Beheer (beheerkosten) 4.989

-381.995 

Beleidswaarde  340.679

Dit impliceert dat circa 47% van het totale vermogen 

niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is.  

Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde, 

is dit aan fluctuaties onderhevig.

Verzekering & zekerheden

De materiële vaste activa hebben we verzekerd tegen 

aanschaf- of voortbrengingskosten. We passen de ver-

zekerde waarde voor ons BOG/MOG/ZOG jaarlijks aan 

het indexcijfer voor bedrijfsgebouwen en kantoren aan, 

zoals dit door het CBS wordt berekend. De verzekerde 

som voor het BOG/MOG/ZOG op basis van herbouw-

waarde op balansdatum is € 39.500K. Het woningbezit is 

verzekerd tegen een vaste premie per woning, onafhan-

kelijk van de werkelijke waarde van de woningen.

Het onroerend goed hebben we nagenoeg in zijn geheel 

gefinancierd met kapitaalmarktleningen onder over-

heidsgarantie waarvoor jegens het WSW een obligover-

plichting geldt. We hebben het WSW gevolmachtigd om, 

in voorkomende gevallen, een hypotheek te vestigen 

op het gehele bezit. Van deze volmacht heeft het WSW 

gedurende het verslagjaar geen gebruik gemaakt.
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12.5.2 Onroerende zaken verkocht onder 

 voorwaarden
Onroerende zaken  
verkocht onder  
voorwaarden

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari

Verkrijgingsprijzen            13.390            15.661 

Cumulatieve 
herwaarderingen

             
2.440 

             
1.498 

Boekwaarden per 1 januari            15.830            17.159 

Mutaties:

Investeringen  -  - 

Desinvesteringen             -1.708             -2.271 

Herwaarderingen                810                942 

Overige waardeverminderingen 
en terugnemingen

             
  264 

             
       - 

Overboekingen                     -                     - 

Totaal mutaties               -634             -1.329 

Stand per 31 december

Verkrijgingsprijzen            11.682            13.390 

Cumulatieve 
herwaarderingen

             
3.514 

             
2.440 

Boekwaarden per 31 december            15.196            15.830 

In de post onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

hebben we in totaal 93 verhuureenheden opgenomen. De 

contracten zijn enkel terugkoopverplichtingen. De con-

tractvormen hebben de goedkeuring van de minister.

Het grootste deel van de contracten is gebaseerd op 

het Koopgarantprincipe waarbij sprake is van verleende 

kortingen op de marktwaarde tussen 10% en 35%. In 2019 

hebben we elf woningen teruggekocht. Hiervan zijn er zes 

weer in exploitatie genomen en vijf zijn zonder bijzondere 

verkoop constructie verkocht.
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12.5.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de  

 eigen exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling 
bestemd voor de eigen 
exploitatie

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari

Verkrijgingsprijzen                996                250 

Cumulatieve 
waardeverminderingen

              
-985 

                
    - 

Boekwaarden per 1 januari                  11                250 

Mutaties:

Investeringen              2.308                746 

Desinvesteringen                     -                     - 

Herwaarderingen                     - -

Overige waardeverminderingen 
en terugnemingen

            
-7.313 

          
  -5.860 

Overboekingen voorziening 
negatieve projecten

              
3.233 

              
- 

Overboekingen              3.716              4.875 

Totaal mutaties              1.944               -239 

Stand per 31 december

Verkrijgingsprijzen              6.237                996 

Cumulatieve 
waardeverminderingen

             
-4.318 

            
  -985 

Boekwaarden per 31 december              1.955                  11 

Onder de post Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor ei-

gen exploitatie hebben we nieuwbouwprojecten, verduur-

zamingsprojecten en woningverbeteringen verantwoordt 

welke nog in ontwikkeling zijn.

De investeringen over 2019 bevatten voornamelijk uitga-

ven aan de nieuwbouw Dovenetel en de verduurzamings-

projecten cluster 4, 10 en 11.

Onrendabele toppen op projecten worden gesaldeerd 

met investeringen. Indien een project ultimo boekjaar een 

negatieve stand vertoont boeken wij deze over naar de 

voorziening onrendabele investeringen. Over 2019 is 

€ 4.875K teruggenomen en € 8.591K gedoteerd aan de 

voorziening onrendabele investeringen.

De reguliere overboekingen betreffen:

•	 Overboeking van de marktwaarde € 3.247K van de 

gesloopte woningen Dovenetel. Hiervan is € 2.399K 

afkomstig van de voorziening onrendabele investerin-

gen en € 848K vanuit de activa in exploitatie.

•	 Overboeking van no-go projectkosten € 3K naar de 

overige waardeveranderingen.

•	 Overboeking van woningverbeteringen € 12K naar de 

activa in exploitatie.
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12.6 Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de 

exploitatie

(Des)Investeringen

De investeringen zijn voornamelijk investeringen in instal-

laties van het kantoorpand en in automatisering.

Binnen de activa ten dienste van de exploitatie hanteren 

we de volgende componenten en afschrijvingstermijnen:

Component Afschrijvingstermijn

Grond Geen afschrijvingen

Opstal Lineair 50 jaar

Installaties Lineair 50 jaar

Inventaris Lineair 10 jaar

Vervoermiddelen Lineair 7 jaar

Automatisering Lineair 7 jaar

Overige inventarissen Lineair 10 jaar

De mutaties in de onroerende en roerende zaken staan in 

het volgende schema samengevat:

Onroerende en roerende 
zaken ten dienste van de 
exploitatie

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Stand per 31 december

Verkrijgingsprijzen            12.694            12.567 

Cumulatieve afschrijvingen             -4.199             -3.815 

Boekwaarden per 1 januari              8.495              8.752 

Mutaties:

Investeringen                149                127 

Desinvesteringen               -135                     - 

Afschrijvingen desinvesteringen                135                     - 

Afschrijvingen               -466               -384 

Totaal mutaties               -317               -257 

Stand per 31 december

Verkrijgingsprijzen            12.708            12.694 

Cumulatieve afschrijvingen             -4.530             -4.199 

Boekwaarden per 31 december              8.178              8.495 
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12.7 Financiële vaste activa 

12.7.1 Deelnemingen Woonmensen Holding BV

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Saldo per 1 januari - 13

Mutaties in het boekjaar:

Voorziening negatieve deelnemingen                22               15 

Resultaat Woonmensen Holding BV              -22              28 

Saldo per 31 december - -

De Woonmensen te Apeldoorn is voor 100% eigenaar van 

Woonmensen Holding BV.

12.7.2 Overige effecten

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Saldo per 1 januari 313 352

Mutaties:

Optierecht derivaten              -39             -39 

100 aandelen Woningnet N.V. 1 1

Optierecht derivaten 273 312

Saldo per 31 december 274 313

Vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2014 werk-

ten we voor de woonruimteverdeling via Woonkeus met 

Woningnet. Een van de voorwaarden om met dit systeem 

te mogen werken is dat deelnemende corporaties aande-

len hebben in Woningnet N.V. We hebben het minimaal 

vereiste aantal van 100 aandelen in 2008 aangeschaft en 

nog steeds in bezit.

Het optierecht derivaten is het recht van de bank om de 

rente te bepalen na afloop van het rentetijdvak. Verdere 

toelichting staat onder de embedded derivaten onder 

langlopende leningen.
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12.7.3 Latente belastingvordering

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Afschrijvingspotentieel              1.942              2.219 

Te verkopen woningen                482                     - 

Langlopende leningen                288                337 

Compensabele verliezen              8.201            20.854 

Derivaten              1.744              1.647 

           12.657            25.057 

Effect stelselwijziging 
afschrijvingspotentieel  - -

Saldo per 1 januari            12.657            25.057 

Mutaties:

Afschrijvingspotentieel 280               -277 

Te verkopen woningen                -482                482 

Langlopende leningen                 -48                 -48 

Compensabele verliezen             -1.618           -12.653 

Derivaten                668                  97 

Totaal mutaties             -1.200           -12.400 

Afschrijvingspotentieel 2.222              1.942 

Te verkopen woningen                -                482 

Langlopende leningen                240                288 

Compensabele verliezen              6.583              8.201 

Derivaten              2.412              1.744 

Saldo per 31 december 11.457            12.657 

De post latente belastingvorderingen zijn de tot waarde-

ring gebrachte verrekenbare tijdelijke verschillen tussen 

de waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering. 

Verder is sprake van fiscaal compensabele verliezen.

Afschrijvingspotentieel

Een latente belastingvordering uit hoofde van fiscaal 

afschrijvingspotentieel ontstaat als de marktwaarde lager 

is dan de fiscale boekwaarde. Voor die complexen waar de 

marktwaarde hoger is dan de fiscale boekwaarde heb-

ben we nog een afschrijvingspotentieel. Dit potentieel is 

contant gemaakt tegen 2,85% rente. Het kortlopende deel 

bedraagt € 129K.

Waarderingsverschil langlopende leningen

In het kader van de integrale belastingplicht voor de ven-

nootschapsbelasting hebben we het verschil bepaald tus-

sen de bedrijfseconomische en fiscale waardering van de 

leningen o/g. Omdat de economische waardering van de 

leningen o/g hoger is dan de fiscale waardering, ontstaat 

een latente belastingvordering voor het verrekenbare 

tijdelijke verschil. Ultimo boekjaar bestaat de latente be-

lastingvordering uit een disagio van € 240K. Deze latentie 

hebben we tegen contante waarde bepaald (25%) en het 

kortlopende gedeelte bedraagt € 48K.

Compensabele verliezen

Een latente belastingvordering uit hoofde van fiscaal com-

pensabele verliezen vormen we voor zover we voldoende 

sterke aanwijzingen hebben dat er in de toekomst vol-

doende fiscale winst beschikbaar is voor realisatie van de 

latente vordering. De gewaardeerde fiscale verliezen ver-

rekenen we, rekeninghoudend met de geldende termijn 

voor verliesverrekening, met de verwachte toekomstige 

fiscale winsten. De latentie hebben we tegen contante 

waarde verantwoord. De netto rente die we hanteren 

bedraagt 2,84% (2018: 2,54%). De nominale waarde (25%) 

van de latentie compensabele verliezen bedraagt 

€ 6.854K en het kortlopende gedeelte bedraagt € 3.762K.
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Derviaten

In de jaarrekening is voor de gewaardeerde derivaten een 

verschil tussen de waardering die de fiscus toepast en de 

waardering toegepast in de jaarrekening. De latentie loopt 

lineair af vanaf herzieningsdatum tot einde looptijd van 

de derivaten. We hebben deze tegen contante waarde 

(2,85%) verantwoord. Het kortlopende gedeelte van deze 

latentie bedraagt € 69K.

Latente belastingverplichtingen niet tot waardering gebracht 

Voor de onroerende zaken in exploitatie hebben we voor 

wat betreft het afschrijvingspotentieel een latentie ge-

vormd. Voor het overige verschil tussen fiscale waardering 

en commerciële waardering van de activa in exploitatie in 

de jaarrekening hebben we geen latentie opgenomen. Dit 

vanwege de onzekerheid van realisatie hiervan. Het uit-

gangspunt op basis van ons beleid is dat we het vastgoed 

in exploitatie blijvend verhuren.

12.7.4 Vorderingen op maatschappijen waarin we  

 deelnemen

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Woonmensen Holding BV 6,00% 591 626

Joseph Specials BV 6,00% 210 210

801 836

Aflossingen komend boekjaar -35 -35

Afwaardering oninbare lening -210 -210

Saldo per 31 december 556 591

In 2013 heeft de Woonmensen een marktconforme lening 

verstrekt van € 800K aan Woonmensen Holding BV tegen 

een rentepercentage van 6%. Deze lening heeft een loop-

tijd van tien jaar. De jaarlijkse aflossing bedraagt  

€ 35K. Verdere aanvullende zekerheden zijn niet gesteld.

In 2016 heeft de Woonmensen een marktconforme lening 

verstrekt van € 210K aan Joseph Specials BV tegen een 

rentepercentage van 6%. Deze lening heeft een looptijd 

van tien jaar. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 21K. De 

Autoriteit woningcorporaties heeft hiervoor, als bedoeld in 

artikel 21a lid3 van de Woningwet, ontheffing verleend. De 

lening aan Joseph Specials is in het kader van oninbaar-

heid volledig voorzien. Over zekerheden is niets overeen-

gekomen.

12.7.5 Overige financiële vaste activa

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Afwikkeling swapcontracten 43.238 -

Afschrijvingen 2019               -245                 - 

Saldo per 31 december    42.993                 - 

Te vorderen indexering Kanaalzone 
per 1 januari

 
1.398 

             
    - 

Indexering boekjaar                100                 - 

Overige mutaties Grex                -88                 - 

Te vorderen indexering Kanaalzone 
per 1 januari

                
1.410 

 
1.398

Totaal overige financiële activa 44.403     1.398 

In 2019 zijn zes renteswap contracten genoveerd en 

doorgezakt in twee nieuwe vastrentende leningen bij NWB 

Bank. De waarde van de swapcontracten op het moment 

van overdracht wordt gedurende de looptijd van de 

nieuwe leningen (2051 resp. 2061) geamortiseerd (effec-

tieve rentemethode). 

Door herontwikkeling van de Kanaalzone hebben we nog 

een vordering vanuit de indexering voor Fase 3 en Fase 

4. De ontwikkeling van deze deelprojecten staat gepland 

voor 2021/2022. De strategische aankopen indexeren we 

tot aan inbreng in de Grondexploitatie (Grex) jaarlijks met 

3%.
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12.8 Vlottende activa 

Voorraden

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Vastgoed bestemd voor de verkoop - 357

Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor de verkoop

1.301 1.930

Saldo per 31 december 1.301 2.287

12.8.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 357 130

Aankopen 876 1.282

Verkopen -1.233 -1.055

Boekwaarde per 31 december - 357

We hebben eind 2019 geen voorraad bestemd voor de 

verkoop uit hoofde van de Koopgarantregeling. In het 

boekjaar hebben we elf woningen teruggekocht en vijf 

woningen verkocht.

12.8.2 Vastgoed in ontwikeling bestemd voor de  

 verkoop

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari         1.930             2.430 

Investeringen                     -                     - 

Desinvesteringen             -304               -500 

Voorziening grondposities             -325                     - 

Boekwaarde per 31 december          1.301             1.930 

Ultimo 2019 bestaat deze post voorraad in ontwikkeling 

bestemd voor de verkoop uit aangekochte gronden voor 

de ontwikkeling van de Kanaalzone voor € 1.626K. Voor 

toekomstige verwachte verliezen hebben we een voorzie-

ning getroffen van € 325K. Per saldi is de boekwaarde op 

31 december € 1.301K.

12.9 Vorderingen 

12.9.1 Huurdebiteuren

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Zittende huurdebiteuren 405 319

Vertrokken huurdebiteuren 329 265

734 584

Voorziening wegens oninbaarheid -279 -276

Voorziening WSNP 0 -15

Saldo per 31 december 455 293

12.9.2 Vorderingen op gemeenten

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Gemeentelijke diensten 18 8

Te vorderen subsidie - 35

Saldo per 31 december 18 43

12.9.3 Vorderingen groepsmaatschappijen

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Woonmensen Holding BV                  76                85 

Saldo per 31 december                  76                85 
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12.9.4 Overige vorderingen

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Vordering uit verkoop bestaand 
bezit

             582                395 

Overige vorderingen               263                  57 

Saldo per 31 december               845                452 

Onder de overige vorderingen zijn geen posten opgeno-

men met een resterende looptijd langer dan een jaar.

12.9.5 Overlopende activa

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Aflossingen komend boekjaar                  35                35 

Te vorderen op VvE's                     -               24 

Door te berekenen aan derden                  56               80 

Vooruitbetaalde bedragen                  10      10 

Totaal                101           149 

12.10 Liquide middelen

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Kas 1 6

Rekening-courant bank  
(direct opvraagbaar) 8.447 13.303

Totaal 8.448 13.310

Het bedrag vermeld onder Rekening-courant bank is be-

klemd voor een bedrag van € 365K als gevolg van een aan 

de gemeente Apeldoorn afgegeven bankgarantie i.v.m. het 

in bouwexploitatie brengen van het plangebied Dovene-

tel. 

13 Eigen vermogen

13.1 Herwaarderingsreserve

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 272.254 239.404

Foutherstel 19.228 18.112

Stand per 1 januari gecorrigeerd 291.482 257.516

Realisatie door verkoop -701 -913

Realisatie door sloop -2.567 -
Ongerealiseerde 
herwaardering boekjaar 45.378 34.879

Overige mutaties 91 -
Totaal mutaties 42.201 33.966

Stand per 31 december 333.683 291.482

De herwaarderingsreserve sociaal vastgoed en commerci-

eel vastgoed in exploitatie is het positieve verschil tussen 

de marktwaarde (op basis van het Handboek modelmatig 

waarderen marktwaarde) en de verkrijgingsprijs exclusief 

afschrijvingen. Over de realiseerbaarheid van de waarde 

van de onroerende zaken in exploitatie en het hiermee 

samenhangende deel van de herwaarderingsreserve staat 

meer te lezen in het bestuursverslag.



13.2 Overige reserves

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Stand per 31 december 137.003 132.555

Foutherstel 3.169 2.999

Stelselwijziging 7.483 19.209

Stand per 1 januari gecorrigeerd 147.655 154.763

Resultaat 2018 vlgns jaarrekening 2018 - 37.298

Aanpassing resultaat uit foutherstel - 1.286

Aanpassing resultaat uit stelselwijz. - -11.726

Aangepast resultaat - 26.858

Resultaat 2019 47.889 -

Overboeking ongerealiseerde herw. 3.177 913

Realisatie uit herwaarderingsreserve -45.378 -34.879

Stand per 31 december 153.343 147.655

Voorstel resultaatbestemming

Voorstel resultaatbestemming is om het resultaat ter 

grootte van € 47.889K te doteren aan onze overige 

reserves, overeenkomstig artikel 25 van de statuten.

Daarnaast is het voorstel om het niet-gerealiseerde 

resultaat van € 45.378K bestaande uit niet gerealiseerde 

waardeveranderingen vastgoed in exploitatie ten 

gunste van de herwaarderingsreserve te brengen. We 

hebben de resultaatbestemming vooruitlopend op en 

onder voorbehoud van de vaststelling door de Raad van 

Commissarissen al in de jaarrekening 2019 verwerkt.

In de statuten staan geen specifieke bepalingen opge-

nomen over de resultaatbestemming. We hebben onze 

middelen in 2019 uitsluitend besteed in het belang van 

de volkshuisvesting. 120

14 Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

Stand per  
1 januari 2019 Dotaties

Onttrekking/
vrijval

Stand per  
31 december 2019

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Onrendabele investeringen              2.475 8.591 -2.476 8.591

Reorganisatiekosten                310 539 -439              410 

Latente belastingverplichtingen 63 -6 57

Negatieve deelnemingen                  15 22 -                36 

Overige voorzieningen                846 15 -57              804 

Totaal 3.709          9.167           -2.978 9.898

14.1 Voorziening onrendabele investeringen

De jaarrekeningpost voorziening onrendabele investe-

ringen betreft voorzieningen voor het vastgoed in ont-

wikkeling bestemd voor eigen exploitatie, herontwik-

keling en bestemd voor verkoop. De netto voorziening 

voor onrendabele investeringen bedraagt € 8.591K. 

Voor een nadere toelichting op de voorziening onren-

dabele investeringen verwijzen we naar de toelichting 

op de post vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 

eigen exploitatie en het vastgoed in exploitatie. Deze 

voorziening is volledig kortlopend.

14.2 Voorziening reorganisatiekosten

De in 2018 opgenomen voorziening voor de plan-

nen van de organisatieverandering die we al hebben 

geformaliseerd en gecommuniceerd is bijgewerkt naar 

de stand van ultimo 2019.



14.3 Voorziening latente belastingverplichtingen

De voorziening latente belastingverplichtingen hebben 

we gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen in de 

fiscale waardering en de waardering in deze jaarreke-

ning. Onder deze post hebben we opgenomen: 

•	 voorziening optierecht derivaten voor € 57K

De samenstelling en het verloop van de post is als volgt:

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Saldo 1 januari

Voorziening optierecht derivaten                  63                  69 

Voorziening resultaat uit  
te verwachten verkopen

                   
 - 

               
106 

Voorziening opwaardering WOZ -            19.209 

63            19.384 

Stelselwijziging - -19.209

Stand per 1 januari na  
stelselwijziging 63 175

Mutaties in:

Optierecht derivaten                   -6                   -6 

Opwaardering WOZ                     - -

Resultaat uit te verwachten 
verkopen

                    
- 

            
  -106 

Saldo mutaties                   -6           -112 

Saldo 31 december

Voorziening optierecht derivaten                  57                  63 

Voorziening resultaat uit te 
verwachten verkopen

                   
 - 

        
            - 

Voorziening opwaardering WOZ - -

Stand per 31 december 57 63

14.4 Voorziening negatieve deelnemingen

De voorziening negatieve deelnemingen heeft betrek-

king op de verwachte terugbetaling inzake de deelne-

mingen Woonmensen Holding BV.

14.5 Overige voorzieningen

Onder de overige voorzieningen hebben we de volgen-

de voorzieningen opgenomen:

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Jubilea                  86                112 

Loopbaanontwikkeling                101                132 

Koopgarant                  40                  40 

Langdurig zieken 41 41

Juridische claims                513                500 

Glasfonds                  23                  22 

Saldo per 31 december                804                846 

15 Langlopende schulden

De mutaties van de schulden/leningen kredietinstellin-

gen kunnen we als volgt toelichten:

15.1 Schulden/leningen kredietinstellingen

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Saldo per 1 januari 246.811 273.072

Bij: nieuwe leningen 38.000 11.000

Aflossingen -55.273 -37.260

Boekwaarde per 31 december 229.538 246.811

Aflossingen komend boekjaar -18.786 -23.273

Saldo per 31 december 210.752 223.539

Het doorzakken van de derivaten in langlopende lenin-

gen heeft niet geleid tot een kasstroom. Hierdoor sluit 

het kasstroomoverzicht niet aan op bovenstaande tabel. 
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De aflossingsverplichtingen, die op de doorlopende leningen bin-

nen 12 maanden na de afloop van het jaar vervallen, hebben we 

niet opgenomen in bovenstaand schema maar onder de kortlo-

pende schulden. De aflossingsverplichting ultimo 2019 is 

€ 18.786K

De marktwaarde van de leningportefeuille exclusief opgelopen 

rente is € 327.374K. We hebben de marktwaarde berekend tegen 

de swapcurve op basis van de zes-maands Euribor waarbij we 

voor de marktwaarde enkel de basisrente (= rente exclusief op-

slag) hebben genomen. 

De gemiddelde rentevoet van de uitstaande leningen is 3,79% 

(2018: 3,39%). De gemiddelde restant looptijd is 16,32 jaar (2018: 

14,01 jaar). Op de leningen zijn geen hypothecaire zekerheden 

verstrekt. 

15.2 Derivaten

Onder de langlopende schulden hebben we voor € 24.358K aan 

zogenaamde ‘extendibles’ opgenomen. Bij deze leningen betalen 

we gedurende het tweede tijdvak een vaste rente die lager is dan 

de marktrente zoals die op het moment van afsluiten gold. In ruil 

hiervoor hebben we de tegenpartij het recht gegeven om bij het 

begin van het derde tijdvak de vaste rente om te zetten in een 

variabele rente. Dit recht van de tegenpartij is een embedded 

derivaat dat is afgescheiden van het basiscontract. We hebben dit 

afzonderlijk in de balans verwerkt onder de derivaten. 

De belangrijkste kenmerken van de embedded derivaten en de 

reële waardes hebben we hieronder weergegeven:
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Rentepercentages x € 1.000

Variabel 6.000

0% - 1% -

2% - 3% 16.000

3% - 4% 101.500

4% - 5% 93.039

5% - 6% 13.000

229.539

Renteherzieningsperiode x € 1.000

1 - 3 mnd 6.000

3 - 6 mnd -

6 mnd - 1 jr -

1 - 5 jr 20.000

5 - 10 jr 29.000

> 10 jr -

55.000

Resterende looptijd x € 1.000

< 1 jr 18.787

1 - 5 jr 85.291

5 -10 jr 24.001

10 - 15 jr 10.460

15 - 20 jr -

> 20 jr 91.000

229.539

Lening
Hoofdsom 
x € 1 mln

Ingangs-
datum

Huidige
rente

Optie
datum

Eind-
datum

Optie
vaste rente

Marktwaarde 
31-12-2019

   x € 1.000

Extendible 14 3-jul-06 4,16% 2-jul-26 2-jul-46 4,50%          -9.971 

Extendible 15 28-aug-07 4,5725% 30-aug-27 28-aug-52 4,85%        -14.388 

Totaal -24.359



Het verloop van deze post is als volgt:

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Saldo 1 januari 16.383 15.208

Waardeverandering derivaten 7.976 1.175

Saldo per 31 december 24.359 16.383

Verdere toelichting op derivaten hebben we opgenomen 

in de grondslagen onder financiële instrumenten en risico-

beheersing.

15.3 Verplichtingen uit hoofde van onroerende  

 zaken verkocht onder voorwaarden

De terugkoopverplichting woningen VoV betreft de terug-

koopverplichting van onroerende zaken die we onder een 

regeling Verkoop onder Voorwaarden hebben overgedra-

gen aan derden. De terugkoopverplichting waarderen we 

jaarlijks. Daarnaast toetsen we deze aan de bij overdracht 

ontstane verplichting. Bij de jaarlijkse toetsing van de 

terugkoopverplichting houden we rekening met de waar-

deontwikkelingen van onroerende zaken en specifieke 

contractvoorwaarden met derden.

De samenstelling en het verloop van de post is als volgt:

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Saldo 1 januari 13.264 15.535

Terugkoopverplichting 
ontstaan bij overdracht 2.287 1.565

Verminderingen 15.551 17.100

Mutaties in:

Verplichtingen ontstaan bij 
nieuwe overdrachten -1.631 -2.271

Teruggekochte onroerende zaken 
verkocht onder voorwaarden 584 723

Herwaarderingen -225 -

Saldo mutaties -1.272 -1.548

Saldo 31 december

Terugkoopverplichting ontstaan 
bij overdracht 11.633 13.264

Vermeerderingen/ 
verminderingen 2.646 2.287

Totaal 14.279 15.552

In 2019 hebben we elf woningen teruggekocht. Hiervan 

zijn zes woningen weer in exploitatie genomen. De ove-

rige vijf woningen zijn zonder bijzondere verkoop con-

structie doorverkocht.

Door een gemiddelde waardestijging van de overgeble-

ven onroerende zaken met 5,63% en een correctie op de 

waardering per 01-01-2019, stijgt de terugkoopverplich-

ting in 2019 met € 359K.

15.4 Overige schulden

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Saldo 1 januari - -

Agio doorzak 42.993 -

Waarborgsommen 35 -

Saldo per 31 december 43.028 -

In 2019 zijn zes renteswap contracten genoveerd en 

doorgezakt in twee nieuwe vastrentende leningen bij NWB 

Bank. Als gevolg hiervan wordt op deze nieuwe lenin-

gen een hogere rente betaald dan de marktrente op het 

moment van afsluiten. Hierdoor is de reële waarde bij de 

eerste waardering van de leningen hoger dan de nominale 

waarde. Het agio is opgenomen onder de post overige 

schulden (ultimo 2019 € 42.993K) en wordt gedurende de 

looptijd van de nieuwe leningen (2051 resp. 2061) ge-

amortiseerd (effectieve rentemethode).
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16 Kortlopende schulden

16.1 Belastingen en premies sociale verzekeringen

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Omzetbelasting 465 338

Loonbelasting en premies 
sociale lasten 155 81

620 419

16.2 Overlopende passiva

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Nog te betalen vakantiedagen 122 131

Niet vervallen rente  
geldleningen 4.073 2.143

Niet vervallen SWAP-rente 0 156

Vooruitontvangen huur 426 467

Te verrekenen zaken en  
diensten aan huurders 330 278

Overige overlopende passiva 612 294

5.563 3.469

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd 

van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopen-

de schulden benadert de boekwaarde door het kortlo-

pende karakter van de schulden.

17 Niet uit de balans blijkende rechten  
 en verplichtingen

17.1.1 Voorwaardelijke verplichtingen

Het obligo aan het WSW bedraagt € 7.739K (2018: 

€ 8.470K), uit hoofde van de door het WSW geborgde le-

ningen, die opeisbaar wordt als blijkt dat het aan het WSW 

betaalde disagio niet voldoende is om aanspraken op het 

WSW te dekken. Het WSW verwacht volgens de actuele 

meerjarenliquiditeitsprognose voor de komende vijf jaar 

geen beroep te doen op deze obligoverplichting.

17.1.2 Aangegane verplichtingen nieuwbouw en  

 onderhoud

Het totaalbedrag aan nog openstaande verplichtingen per 

31-12-2019 bedraagt € 18.387K. Als volgt te specificeren:

Nieuwbouw

De openstaande verplichting van het nieuwbouwproject 

Dovenetel komt met name voort uit de afgesloten aan-

nemingovereenkomst. De restant verplichting bedraagt 

ultimo boekjaar €  7.152K.

Verbeterings- en energetische investeringen

Ultimo boekjaar is er sprake van verplichting voor een 

totaalbedrag van € 6.275K. Deze verplichtingen is eind 

2019 aangegaan en betreft investeringen in energetische 

maatregelen, in 240 woningen verdeeld over acht galerij-

flatgebouwen (complex 11). 

 

Onderhoud

De nog openstaande verplichtingen voor uit te voeren 

onderhoudswerkzaamheden uit 2019 bedraagt ultimo 

boekjaar € 389K. Het betreft voornamelijk verplichtingen 

voortkomend uit planmatig en contractonderhoud.

De totale financiële verplichting (excl. het hierboven ver-

melde bedrag) voortkomend uit de aangegane meerjarig 

onderhoudscontracten, bedraagt voor de komende 3,5 

jaar € 4.571K. Hiervan is € 2.283K aan te merken als een 

verplichting met een duur korter dan een jaar (verplich-

ting voor het jaar 2020).

17.1.3 Terugkooprechten

In het verleden hebben we woningen verkocht via Betaal-

baar Kopen. Met deze constructie hebben wij het terug-

kooprecht van deze woningen. Het gaat ultimo 2019 nog 

om tien woningen met een marktwaarde van € 1.593K.
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17.1.4 Kredietinstelling koophuur

Ter financiering van de koophuur van de binnenkant 

van de woning hebben koophuurders een financiering 

aangetrokken. Als de koper niet aan zijn verplichting aan 

de geldgever kan voldoen, dan kan de vordering door de 

financier worden gecedeerd aan ons met overname van 

alle rechten. Ultimo 2019 gaat het om 14 woningen met 

een totale financiering van € 310K.

17.1.5 Gemeente Apeldoorn

Volgens de prestatieafspraken met de gemeente Apeldoorn 

zijn, onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese 

Commissie, geen bouwleges verschuldigd voor nieuwe 

sociale huurwoningen. In afwachting van de uitspraak 

hoeven de leges niet betaald te worden. Ultimo 2019 be-

droegen de in rekening gebrachte leges € 587K.

17.1.6 Afnameverplichting Kanaalzone

We hebben een samenwerkingsovereenkomst met wo-

ningcorporatie Ons Huis, gemeente Apeldoorn en provincie 

Gelderland voor de (her)ontwikkeling van het pilotgebied 

in de Kanaalzone. Vanuit deze afspraken hebben we een 

afnameverplichting bij de gemeente van grondposities 

Koldewijn en Lepelaarweg van in totaal € 2.456K. De 

afname van deze grondposities staat gepland voor 2021 

en 2022.

We dragen bij in het tekort op de grondexploitatie. Alle 

bekende risico’s zijn in kaart gebracht en verrekend in de 

grondexploitatie met de deelnemende partijen. Uiteraard 

bestaat het risico op onvoorziene tegenvallers waarbij 

we dan naar verhouding moeten bijdragen. De omvang 

hiervan kunnen we niet vaststellen.

17.1.7 Financiële verplichtingen

In 2016 zijn we als lessee een verplichting aangegaan voor 

een meerjarige operationele leaseverplichting voor onze 

wagenpark met XLLease voor vijf jaar. In 2019 is er met 

XLLease nog een verplichting voor één wagen aangegaan 

voor een periode van twee jaar. 

Ultimo 2019 is de resterende verplichting voor het vol-

ledige wagenpark € 61K. De minimale verplichting korter 

dan een jaar is € 34K. Ultimo 2021 zullen al deze overeen-

komsten contractueel geëindigd zijn. Er is geen sprake van 

voorwaardelijke leasebetalingen. 

   

17.1.8 Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid

De Woonmensen vormt samen met Woonmensen Holding 

BV en Joseph Specials BV een fiscale eenheid voor de ven-

nootschapsbelasting en omzetbelasting. Op grond van de 

voorwaarden zijn de stichting en de dochtermaatschap-

pijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de 

combinatie verschuldigde belasting.

17.1.9 Prestatieafspraken

Met de gemeente Apeldoorn en de huurdersorganisaties 

hebben wij prestatieafspraken gemaakt. Deze afspraken 

gaan bijvoorbeeld over betaalbaarheid, zorgen voor 

beheer en onderhoud van de bestaande woningvoorraad, 

leefbaarheid en investeren in nieuwbouw. Een goede 

samenwerking is belangrijk voor de gemeente, de huur-

dersorganisaties en woningcorporaties de Woonmensen, 

Ons Huis, De Goede Woning en Veluwonen. De Prestatieaf-

spraken zijn door partijen getekend op 23 januari 2020. 

17.1.10 Claims en aansprakelijkheid

We hebben een claim ontvangen van een partij, omdat 

wij niet zouden hebben voldaan aan het recht van eerste 

koop bij de verkoop van woningen in een complex. Eind 

2018 heeft deze claim geleid tot een rechtszaak. We heb-

ben in 2018 hiervoor een voorziening getroffen. De kosten 

voor rechtsbijstand brengen we ten laste van de winst-en-

verliesrekening.

In 2019 heeft de rechter vonnis gewezen in deze zaak. 

Voor vijf van de tien woningen heeft de rechter bepaald 

dat wij die woningen niet nu aan wederpartij hoeven aan 

te bieden, maar zelf kunnen bepalen wanneer wij dat 

doen. Ten aanzien van de overige vijf woningen heeft de 

rechter de zaak verwezen naar een schadestaatprocedure. 

Een poging om met wederpartij alsnog tot een minnelijke 



Een poging om met wederpartij alsnog tot een minnelijke 

regeling te komen is niet gelukt. Op dit moment achten 

wij de in 2018 genomen voorziening voor juridische claims 

nog steeds toereikend.

In 2017 hebben we twee partijen aansprakelijk gesteld 

voor hun aandeel in de ontstane verplichting Koopgarant. 

Op 8 januari 2020 heeft de mondelinge behandeling bij 

de Rechtbank plaatsgevonden. Het definitieve oordeel, 

uitgesproken door de rechter, valt nadelig uit voor de 

Woonmensen. Het definitieve vonnis is uitgesproken op 

19 februari 2020 en houdt in dat de Woonmensen niet 

in het gelijk gesteld is. Hiermee is deze claim komen te 

vervallen.

Een individuele eigenaar van een door de Woonmensen 

verkochte Koopgarantwoning heeft ons gedagvaard. In 

deze kwestie is bij aanvang wel een waardeverklaring op-

gesteld. De eigenaar betwist echter achteraf de juistheid 

van de taxatie van destijds. De eigenaar vordert primair 

dat de verkoopwaarde bij uitgifte aangepast wordt. Op 17 

oktober 2019 heeft de zitting plaatsgevonden. De rechter 

zal (tussen)vonnis wijzen. Omdat het lastig te voorspellen 

is wat de uitkomst is van de procedure en gezien de om-

vang van de claim, hebben wij geen voorziening opgeno-

men. Daarnaast verwachten wij dat er ruimte overblijft in 

de eerder genoemde voorziening voor juridische claims, 

die zo nodig ook voor deze claim gebruikt kan worden. 

17.1.11 Bankgarantie gemeente Apeldoorn 

Het bedrag vermeld onder Rekening-courant bank is 

beklemd voor een bedrag van € 365K als gevolg van een 

aan de gemeente Apeldoorn afgegeven bankgarantie 

i.v.m. het in bouwexploitatie brengen van het plangebied 

Dovenetel. 

17.2 Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarover over-

heersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap 

of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook 

rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen 

uitoefenen merken we aan als verbonden partij. Ook de 

statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in 

ons management en nauwe verwanten zijn verbonden 

partijen.

Met de meeste deelnemingen hebben we, naast ons 

aandelenbelang, ook een zakelijke relatie, waarbij we 

producten (veelal onroerende zaken bestemd voor de ver-

huur) en/of diensten afnemen. Deze transacties zijn steeds 

gebaseerd op gebruikelijke contractuele afspraken waarbij 

we marktconforme condities zijn overeengekomen.

18 Toelichting op de winst-en-
 
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

18.1 Huuropbrengsten

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Huuropbrengsten DAEB 38.320 37.821

Huuropbrengsten niet-DAEB 1.705 1.670

40.025 39.492

Af huurderving:

- wegens leegstand -395 -457

- wegens oninbaarheid -48 -16

Mutatie huren in voorziening 
dubieuze huurdebiteuren 12 -85

39.594 38.934

De huursom nam af door de verkoop van woningen en 

prijsafspraken. Dit werd gecompenseerd door de stijging 

van de huursom door de huurverhoging en de huurhar-

monisatie. De netto omzet u.h.v. verhuur van vastgoed 

over 2019 is € 39.594K. Door beleidskeuzes wijken onze 

huuropbrengsten af van de maximale marktconforme 

huren.
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18.2 Opbrengsten servicecontracten

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Vergoedingen voor 
leveringen en diensten 1.410 1.483

Opbrengstenderving wegens 
leegstand -19 -16

1.391 1.467

Dit zijn de vergoedingen die de huurders, naast de netto 

huur, verschuldigd zijn voor de levering van diensten als 

energie, huismeesters, schoonmaak en groenonderhoud. 

We hebben de vergoedingen gebaseerd op de geraamde 

kosten en verdeeld in afrekenbare en niet-afrekenbare 

kosten. Voor de afrekenbare kosten vindt jaarlijks, op basis 

van de werkelijke kosten, afrekening/verrekening plaats. 

18.3 Lasten servicecontracten

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Servicecontracten -1.494 1.352

Kosten glasbreuk - -

Afrekening leveringen en 
diensten voorgaand jaar 37 -10

-1.457 1.342

Met ingang van 1 januari 2018 is voor glasbreuk een Glas-

fonds opgericht. 

18.4 Lasten verhuur en beheeractiviteiten

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Toegerekende  
organisatielasten 3.235 3.140

Overige lasten verhuur  
en beheeractiviteiten -99 33

3.135 3.173

De toegerekende organisatiekosten aan verhuur- en 

beheeractiviteiten zijn gebaseerd op de gehanteerde 

verdeelsleutels zoals we deze in de grondslagen voor het 

resultaat hebben opgenomen. Deze kosten bestaan onder 

meer uit lonen en salarissen voor personeel dat primair 

bezig is met de exploitatie van het vastgoed. 

18.5 Lasten onderhoudsactiviteiten

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Planmatig onderhoud              5.220              3.958 

Dagelijks onderhoud              2.648              3.035 

Mutatieonderhoud                882                892 

Toegerekende organis.kosten       2.148          1.857 

           10.899              9.742 

Af: dekking onderhoud elders 
gepresenteerd  - -

           10.899              9.742 

De toegerekende organisatiekosten aan onderhoudskos-

ten zijn gebaseerd op de gehanteerde verdeelsleutels zo-

als we deze in de grondslagen voor het resultaat hebben 

opgenomen. Deze kosten bestaan uit bedrijfskosten en 

lonen en salarissen die verband houden met het onder-

houd van vastgoed in exploitatie.

18.6 Overige directe operat. lasten exploitatie bezit

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Gemeentelijke heffingen 1.445 1.408

Saneringsheffing - 380

Verzekeringskosten 169 185

Verhuurderheffing 4.268 4.145

Juridische kosten 151 155

Overige direct operationele 
lasten bezit 100 162

6.133 6.434

19 Netto resultaat vastgoed in 
 ontwikkeling

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Omzet verkocht 
vastgoed in ontwikkeling

- 500

Af: Lasten verkocht 
vastgoed in ontwikkeling

- -500

Af: Toegerekende 
organisatiekosten

- -10

- -10
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20 Netto gerealiseerd resultaat verkoop  
 
20.1 Netto verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Voormalige huurwoningen 3.166 3.090

Voormalige koopwoningen 1.707 1.708

Bedrijfsruimtes 1.802 -

Opbrengst erfpachtgronden 1.154 -
7.829 4.798

De verkoopopbrengst uit bestaand bezit zijnde de ver-

koop van 17 huurwoningen (2018: 18), 14 parkeerplaatsen 

en de afkoop van het bloot eigendom van 2 woningen 

verkocht onder Koopgarant. De verkoopopbrengst koop-

woningen betreft de verkoop van 7 woningen welke we 

teruggekocht hebben uit Koopgarant.

De verkoop opbrengst bedrijfsruimtes bevat de verkoop 

van 2 commerciële ruimtes. De door de verkoop in 2019 

gerealiseerde waardestijging begrepen in de herwaarde-

ringsreserve bedraagt € 777K (2018: € 1.057K).  

20.2 Toegerekende organisatiekosten

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Lonen en salarissen 
verkoopafdeling 39 -43

Overige indirecte 
verkoopkosten 303 -294

342 -337

20.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Boekwaarde huurwoningen 2.258 2.385

Boekwaarde koopwoningen 1.233 1.055

Boekwaarde bedrijfsruimtes 1.687 -

Boekwaarde erfpachtgronden 1.015 -

6.193 3.440

21 Waardeveranderingen  
 vastgoedportefeuille

21.1 Overige waardeveranderingen  
 vastgoedportefeuille

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Afwaardering vastgoed  
in ontwikkeling -7.910 -5.846

-7.910 -5.846

21.2 Niet-gerealiseerde waardeverandering 
  vastgoedportefeuille

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

DAEB vastgoedbeleggingen in 
exploitatie 44.589 34.821

Niet-DAEB vastgoedbeleggingen 
in exploitatie 612 84

Terugname waardeverminderin-
gen DAEB-vastgoedbeleggingen 8.964 2.345

Terugname waardeverminderigen 
Niet-DAEB-vastgoedbeleggingen 715 -41

54.880 37.209

21.3 Niet-gerealiseerde waardeverandering 
  vastgoedportefeuille VoV

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Op(af )waardering vastgoed 
verkocht onder voorwaarden

149 220

Dotatie overige voorzieningen -  -

Correctie Waardeverandering 489 -137

638 83
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22 Netto resultaat overige activiteiten

22.1 Opbrengst overige activiteiten

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Erfpachtopbrengsten                121                137 

Opbrengsten  
administratiekosten

             
    50 

          
       20 

Gebruikersvergoedingen                     -                     - 

Beheerdiensten                    7                  13 

Overige baten 227                108 

               405                278 

22.2 Kosten overige activiteiten

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Toegerekende 
organisatiekosten -144 -198

Beheersdiensten -1 -2

Overige kosten -81 -87

-226 -286

23 Overige organisatiekosten

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Heffing autoriteit -32 -

Overige bedrijfslasten -28 -20

Toegerekende kosten -1.161 -1.204

-1.221 -1.224

24 Leefbaarheid

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Leefbaarheidsuitgaven -436 -315

Ontvangen subsidie 169 167

Toegerekende kosten -619 -635

-886 -783
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25 Saldo financiële baten en lasten

25.1 Waardeveranderingen van financiële vaste  

 activa, effecten en derivaten

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Waardeveranderingen derivaten -7.975 -1.175

-7.975 -1.175

25.2 Andere rentebaten en soortgelijke 

 opbrengsten

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Rente op liquide middelen in 
rekeningcourant - 1

Rente Belastingdienst - -

Rente Kanaalzone 100 87

Overige rente en soortgelijke 
opbrengsten 52 67

152 154

25.3 Rentelasten en soortgelijke kosten

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Rente leningen o/g -8.378 -8.583

Rente derivaten -922 -1.264

WSW disagio -68 -71

Amortisatiekosten optierecht 
derivaten -39 -39

-9.407 -9.957

De hiervoor vermelde rentelast van langlopende leningen 

kredietinstellingen specificeren we als volgt:

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Rentelasten leningen met een 
vaste rente

 
8.357 8.571

Rentelasten leningen met een 
variabele rente  21 12

8.378 8.583

26 Belastingen

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Acute belastingdruk  
vennootschapsbelasting - -

Mutaties in actieve latenties:

(Dis)agio leningportfeuille                 -48                 -48 

Mutatie latentie compensabele 
verliezen 

            
-1.619 

          
-12.653 

Mutatie belastinglatentie derivaten                668                  97 

Mutatie latentie opbrengsten 
te verkopen woningen

          
     -482 

        
       588 

Mutatie latentie 
afschrijvingspotentieel

              
280 

           
   -277 

Mutaties in passieve latenties:

Mutatie latentie afwaardering WOZ                - -

Mutatie latentie opbrengsten  
te verkopen woningen

             
       - 

       
             - 

Mutatie voorziening latente  
belastingverplichting

             
      6 

           
        6 

        -1.195        -12.288 
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De acute belastingdruk hebben we als volgt bepaald:

2019

x € 1.000

Commercieel resultaat uit gewone  
bedrijfsuitoefening voor belastingen 49.106

Resultaat deelnemingen -22

49.084

Af: Fiscaal resultaat wordt lager:

Waardeveranderingen  
terugkoopverplichting VoV -638

Afschrijvingen -1.237

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille  
huurwoningen -2.378

Vrijval fiscaal (dis)agio leningen O.G. -193

Beperking aftrek personeelskosten -57

Waardeveranderingen DAEB-vastgoed -53.553

Waardeveranderingen niet-DAEB-vastgoed -1.327

-59.383

Bij: Fiscaal resultaat wordt hoger:

Overige waardeveranderingen  
vastgoedportefeuille 7.910

Terugname afwaardering naar WOZ-waarde 6.242

Amortisatiekosten optierecht derivaten 39

Waardeveranderingen derivaten 7.975

Saneringsheffing -

22.166

Fiscaal resultaat voor ATAD 11.867

Correctie ATAD 4.387

Fiscaal resultaat na ATAD 16.254

Af: te verrekenen verliezen -16.254

Belastbaar bedrag 2019 -

Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief bedraagt 25% 

(2018: 25%). Het effectieve belastingtarief, zijnde de 

belastinglast in de winst-en-verliesrekening uitgedrukt in 

procenten van het jaarresultaat voor belastingen, be-

draagt 0,71% (2018: 31,37%). 

     
2019 2018

Toepasselijk belastingtarief 25,00% 25,00%

Niet-gewaardeerde verschillen 24,29% -6,37%

Effectief belastingtarief 0,71% 31,37%

Fiscale eenheid

De stichting vormt samen met haar dochters Woonmen-

sen Holding BV en Joseph Specials BV een fiscale eenheid 

voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Een 

overzicht van de vennootschapsbelasting van de doch-

ters is opgenomen binnen Woonmensen Holding BV voor 

het totaal welke binnen de dochters verschuldigd zou 

zijn, rekening houdend met voor de bv’s geldende fiscale 

faciliteiten.

Verliesverrekening vennootschapsbelasting

We hebben voor toekomstige fiscale winsten ultimo 

boekjaar nog € 29.298K aan verliezen te verrekenen. De 

verliezen kunnen we negen jaar vooruit compenseren. We 

hebben de verliezen als volgt opgebouwd:

Jaar Verrekenbaar 
verlies

Is verrekenbaar 
tot

x € 1.000

2013 10.091 2022

2014 19.207 2023

Totaal 29.298
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27 Resultaat deelnemingen

Resultaten ten gunste van/ten 
laste van de post deelnemingen 2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Woonmensen Holding BV -22 -28

-22 -28

28 Afschrijvingen (on)roerende zaken ten  
 dienste van de exploitatie

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Afschrijvingen onroerende en roerende 
zaken ten dienste van de exploitatie

466 384

466 384

29 Lonen en salarissen

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Lonen en salarissen 2.863 2.686

Sociale lasten 402 390

Pensioenpremies 356 358

Overige personeelskosten 2.023 1.428

5.644 4.862
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30 Accountantshonoraria

In het boekjaar hebben we de volgende bedragen aan  

accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

2019 2018

x € 1.000 x € 1.000

Controle jaarrekening:

Controle van de jaarrekening 116 109

Andere controlewerkzaamheden 10 27

Adviesdiensten op fiscaal terrein 
(deloitte) 29 32

Adviesdiensten op fiscaal terrein 
(BDO) 3 -

Andere niet-controlediensten - -

Totaal 158 168

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werk-

zaamheden die BDO bij ons heeft uitgevoerd, als zijnde 

de externe accountant bedoeld in art. 1, lid 1 Wet toezicht 

accountantsorganisaties (Wta). We hebben een andere ac-

countantsorganisatie als fiscalist.

Deze honoraria hebben voor € 115K betrekking op het 

onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2019, 

ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boek-

jaar zijn verricht. € 11K heeft betrekking op de controle 

over boekjaar 2018.

31 Overige informatie

31.1 Gebeurtenissen na balansdatum

Impact coronavirus op onze bedrijfsvoering

De impact van de coronacrisis is op dit moment nog niet 

volledig in te schatten. Mogelijke scenario’s van oplopen-

de huurachterstanden doordat huurders in de financiële 

problemen komen of meer overlastzaken doordat huur-

ders meer thuis zijn dan normaal kunnen zich voordoen. 

Doordat we vooral vanuit huis werken en direct klantcon-

tact vermijden, kunnen we misschien niet zo adequaat 

reageren zoals we normaal zouden doen. We houden dit 

echter nauwlettend in de gaten. De maatregelen die we 

tot nog toe hebben genomen en de effecten hierop zijn 

hieronder weergegeven. Mocht het nodig zijn, dan treffen 

we aanvullende maatregelen 

Vastgoed

De grote projecten lopen mogelijk wat vertraging op 

doordat werkzaamheden aan de binnenzijde van de 

woningen (in bewoonde staat) worden uitgesteld. Dit kan 

ertoe leiden dat de onderhoudslasten en de investeringen 

lager worden dan begroot. Door vertraging in de projec-

ten kan dit invloed hebben op halen van de prestatieaf-

spraken en of de organisatiedoelstellingen. 

Verhuurmutaties

Doordat we geen groepsbezichtigingen meer doen en de 

nieuwe huurder pas de woning laten bezichtigen als deze 

leeg staat, ontstaat er meer huurderving. Ook doen we de 

vooropname bij de vertrekkende huurder zoveel mogelijk 

via video/foto’s. Hierbij lopen we het risico zaken over het 

hoofd te zien die we later niet meer in rekening mogen 

brengen bij de vertrekkende huurder. Hierdoor kunnen de 

mutatiekosten oplopen.  

Reparaties 

Op dit moment worden alleen spoedreparaties opgepakt. 

Dit betekent dat aan aantal reparatieverzoeken en/of 

inspecties blijven liggen. We hebben nog geen beeld of 

deze later allemaal tegelijk worden doorgegeven en of dit 

werk wel door de aannemers kan worden weggezet. Het 

risico is dat zaken te lang blijven liggen en mogelijk een 

imagoschade opleveren. Ook kan de schade door het niet 

snel oppakken van kleine schades verder oplopen.

Huismeesters

Op dit moment voeren de huismeesters beperkte werk-

zaamheden uit waarbij contact met huurders zoveel 

mogelijk worden gemeden. Dit houdt in dat huurders die 

voor de dienst Huismeester betalen in de servicekosten 

straks gecompenseerd moeten worden. Deze compensatie 

kan financieel zijn of in aanvullende diensten. 
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31.2 Werknemers

Het aantal medewerkers bedroeg op 31 december 2019 46 

personen (2018: 50). Uitgedrukt in fulltime equivalenten 

(fte) bedroeg de totale formatie over 2019 41,11 fte (2018: 

39,97). In het boekjaar waren er geen medewerkers actief 

in het buitenland.

31.3 Wet normering bezoldiging 

 topfunctionarissen publieke en semipublieke  

 sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunc-

tionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. 

We hebben deze verantwoording opgesteld op basis van 

de op ons van toepassing zijnde regelgeving voor toegela-

ten instellingen.

Ons bezoldigingsmaximum in 2019 is € 162.000. Dit geldt 

naar rato van de duur en/of omvang van het dienstver-

band. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 

kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor 

de duur van de opdracht als voor het uurtarief. 

De bezoldiging van de topfunctionarissen die over 2019 in 

het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

WNT-verantwoording 2019 de Woonmensen

De WNT is van toepassing op de Woonmensen. Het voor 

de Woonmensen toepasselijke bezoldigingsmaximum is 

in 2019 € 162.000 bezoldigingsmaximum voor de woning-

corporaties, klasse F 

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking 

en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrek-

king vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede 

degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar 

als topfunctionaris worden aangemerkt.

2019 2018

V. van 
Oordt

V. van 
Oordt

Functiegegevens
Directeur-

bestuurder
Directeur-

bestuurder

Aanvan en einde 
functievervulling

01/01 - 
31/12  

01/01 - 
31/12

Omvang dienstverband 
(als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0

Dienstbetrekking? Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoeding € 129.099 € 126.369

Beloningen betaalbaar op 
termijn

€ 21.240 € 20.478

Subtotaal € 150.339 € 146.847

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

€ 162.000 € 156.000

-/- Onverschuldigd betaald 
en nog niet terugontvangen 
bedrag N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging € 150.339 € 146.847

Reden waarom de overschrij-
ding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde 
betaling N.v.t. N.v.t.



1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 
De bezoldiging van de commissarissen van de Woonmensen over 2019 is als volgt:

Mevr. M.K. Groenberg Mevr. C.H.M.A.T. Welling Dhr. B.L.M.T. van Moerkerk Mevr. I.K.L. de Jong Dhr. F. Sterk

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde 
functievervulling 01/01 - 31/12 01/01 - 30/04 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging € 14.985 € 3.345 € 10.038 € 10.065 € 10.000

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum € 24.300 € 5.326 € 16.200 € 16.200 € 16.200

-/- Onverschuldigd betaald en nog 
niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging € 14.985 € 3.345 € 10.038 € 10.065 € 10.000

Reden waarom de overschrijding al 
dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

De bezoldiging van de commissarissen van de Woonmensen over 2018 is als volgt:

Mevr. M.K. Groenberg Mevr. C.H.M.A.T. Welling Dhr. B.L.M.T. van Moerkerk Mevr. I.K.L. de Jong Dhr. F. Sterk

Functiegegevens Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde 
functievervulling 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01- 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging € 14.430 € 9.638 € 9.639 € 9.668 € 9.600

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum € 23.400 € 15.600 € 15.600 € 15.600 € 15.600

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke 
drempelbedrag hebben ontvangen.
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Overige rapportageverplichtingen op grond van de 

WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn 

er geen overige functionarissen die in 2019 een bezol-

diging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben 

ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding 

op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden 

of had moeten plaatsvinden (2018: eveneens geen). We 

hebben in 2019 geen ontslaguitkeringen (2018: geen) aan 

overige functionarissen betaald die we op grond van de 

WNT moeten rapporteren.

Apeldoorn, 3 juni 2020 Apeldoorn, 9 juni 2020

Directeur-bestuurder Raad van Commissarissen 

de Woonmensen  de Woonmensen

V. van Oordt  M.K. Groenberg

   

   B.L.M.T van Moerkerk

   

   

   I.K.L. de Jong

   

   F. Sterk 

   M.W.J. Derksen

Overige gegevens

32 Statutaire resultaatbestemming

De statutaire resultaatbestemming hebben we onder het 

eigen vermogen verantwoord.

33 Controleverklaring van de 
 onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijk accountant bij 

de jaarrekening is te vinden op pagina 137.
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