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1. Inleiding 
 
In 2014 werd het nieuws rond wonen en woningcorporaties beheerst door de parlementaire enquête en 
alles wat daarmee maar enig raakvlak had. Vanaf april 2013 deed de parlementaire enquêtecommissie 
onderzoek naar het stelsel van woningcorporaties. Op 30 oktober 2014 presenteerde de commissie haar 
eindrapport. Velen gebruikten dit proces om steeds weer met het vingertje richting de sector te wijzen.  
 
Gelukkig concludeerde de commissie onder leiding van kamerlid Roland van Vliet dat woningcorporaties in 
de afgelopen twintig jaar essentiële bijdragen hebben geleverd aan de sociale volkshuisvesting in Neder-
land. De commissie concludeert dat de woningcorporaties er mede aan hebben bij gedragen dat van om-
vangrijke gettovorming en verpauperde woonwijken in Nederland nagenoeg geen sprake is. Ook stelt de 
commissie vast, dat woningcorporaties in veel gevallen met grote inzet en bevlogenheid dagelijks hun 
maatschappelijke opdracht uitvoeren. Daarvoor heeft de commissie waardering, zeker nu de afgelopen 
jaren het beeld van de corporatiesector steeds negatiever is geworden. 
 
Natuurlijk moeten we ons realiseren dat er zaken niet goed zijn gegaan, maar de commissie is van mening 
dat het stelsel intact moet blijven en heeft 18 aanbevelingen gedaan die er in hun ogen moeten doen bij-
dragen om het systeem robuust te maken. De rode draad daarbij is dat corporaties zich moeten beperken 
tot de kerntaken. 
 
Begin 2015 zal een en ander na behandeling in de tweede en eerste kamer moeten leiden tot de langver-
wachte herziening van de woningwet. Nog even afwachten wat er definitief op ons afkomt. Naar verwach-
ting is de impact op Wonen Vierlingsbeek gering. 
 

1.1 Algemeen  
 
Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie die, zoals dit in 2011 beschreven is in het onderne-
mingsplan “Vitale Kernen” haar zelfstandigheid als belangrijk uitgangspunt heeft genomen. Oog voor meer 
dan alleen stenen staat daarbij voorop. Dit heeft zich in 2013 o.a. vertaald in het opstellen van de dorps-
plannen voor de 6 kernen  waarin Wonen Vierlingsbeek actief is. In 2014 hebben deze dorpsplannen in 
een aantal kernen een vervolg gekregen met bijeenkomsten waarbij wonen, welzijn en zorg centraal ston-
den. 
 

1.2 Toelating en inschrijving  
 
Bij notariële akte werd op 13 januari 1970 Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek opgericht. Op 14 no-
vember 1970 werd bij Koninklijk Besluit nummer 12 Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek toegelaten als 
instelling uitsluitend werkzaam in het belang van de volkshuisvesting. In 2008 werd de naam veranderd in 
Stichting Wonen Vierlingsbeek. 
 
De statuten werden voor het laatst bij notariële akte gewijzigd op 30 juni 2009, waarbij de bestuursstructuur 
werd omgevormd van een drielaags- naar een tweelaagsmodel. 
Bij het ministerie van VROM staat Wonen Vierlingsbeek geregistreerd onder nummer L 1864. 
Wonen Vierlingsbeek is werkzaam in de gemeente Boxmeer. 
De inschrijving in het Openbare Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken vond plaats 
op 21 maart 1983 onder nummer 16045467.  
 

1.3 Verantwoording  
 
In dit jaarverslag, waarvan de jaarrekening onderdeel is, wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde 
beleid in 2014. Daarbij wordt successievelijk aandacht besteed aan de organisatie, de relaties, de klanten, 
het bezit, en uiteindelijk de cijfers. De cijfers worden verder uitgewerkt in de jaarrekening (hoofdstuk 10). 
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2. 2014 .… en onze organisatie 
 
Formatieplaatsen,  ziekteverzuim, dienstjaren, leeftijd  
 
Formatieplaatsen organisatie           
  31 december 2014   31 december 2013   
Omschrijving aantal fulltime verzuim aantal fulltime verzuim 
directie 1 1,00 0,00% 1 1,00 0,00% 
administratieve zaken 1 1,00 0,00% 1 1,00 0,00% 
technische zaken 1 1,00 0,00% 1 1,00 0,00% 
verhuur/bewonerszaken 1 0,56 1,54% 1 0,56 3,67% 
totaal 4 3,56 0,24% 4 3,56 0,55% 

 
Het ziekteverzuim is in 2014 uitgekomen op 0,24%. In 2013 bedroeg het ziekteverzuim 0,55%. We mogen 
ons als organisatie gelukkig prijzen met dit zeer lage ziekteverzuim. 
Dit is op zich een risicofactor die financieel technisch is afgedekt met een ziekteverzuimverzekering, waar-
mee langdurig ziekteverzuim is afgedekt. 
 
Het aantal formatieplaatsen is t.o.v.2013 ongewijzigd gebleven. Het ligt niet in de verwachting dat hier in 
2015 wijzigingen in plaatsvinden. 
 
Dienstjaren, leeftijd 31 december 2014   
dienstjaren aantal leeftijd aantal 
  0 -   5 jaar 2 18 - 24 jaar 0 
  5 - 10 jaar 0 25 - 35 jaar 0 
10 - 15 jaar 0 35 - 45 jaar 1 
15 - 20 jaar 0 > 45 jaar  3 
> 20 jaar 2     
totaal 4   4 
gemiddeld 14,53   52,0 

 
Het gemiddeld aantal dienstjaren en de gemiddelde leeftijd zijn exact 1 jaar gestegen. Deze waren ultimo 
2012 respectievelijk 13,53 en 51. 
 
Werkapparaat 
Wonen Vierlingsbeek is ingericht volgens het tweelaags bestuursmodel, waarbij sprake is van een raad 
van commissarissen, een directeur-bestuurder en een werkapparaat.  
 
Het volledige werkapparaat bestaat per 31 december 2014 uit de volgende personen: 
 
Naam     Functie    Datum benoeming 
P.W.H.M. Verhoeven  directeur-bestuurder   01-04-2013 
H.G.M. Sijmons   administratief medewerker  01-04-1983 
G.M.J. Willems   bouwkundig opzichter   01-09-1992 
N.L.J. Timmermans  bewonerszaken/secretariaat  01-10-2012 
 
Personeelsbeleid 
In 2015 zal net als in 2014 bekeken worden op welke gebieden middels opleidingen en of instructie kennis 
kan worden bijgespijkerd/op peil worden gehouden. In 2014 heeft de nadruk gelegen op automatiserings-
gebied (SG). Ook heeft huurrecht en kennis op het gebied van de office toepassingen aandacht gekregen 
en heeft de directeur deelgenomen aan de MKW opleiding “corporatiebestuurder nieuwe stijl” i.s.m. 
TiasNimbas Business School Tilburg). Deze opleiding is op 23 januari 2015 afgerond. 
 
Vacatures 
Op 31 december 2014 zijn er geen vacatures. 
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Bedrijfsmiddelen/automatisering 
Het automatiseringssysteem (Netwerk) was begin 2013 geheel vervangen. Ook het contract met SG (Tobi-
as) is toen verlengd met 6 jaar.  
In het vierde kwartaal van 2013 is de eerste slag qua optimalisatie (incl. de overgang van release 2010 
naar 2013) afgerond. Dit proces is in 2014 voortgezet. Ook is de telefooncentrale in 2014 vervangen en zijn 
I-pads aangeschaft waardoor vergaderstukken en naslagwerk voor de RvC digitaal beschikbaar zijn.  
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3. 2014 .… en onze relaties 

3.1 Gemeente Boxmeer 
 
Begin 2014 heeft er een gesprek plaatsgevonden met een aantal ambtenaren van de gemeente Boxmeer 
die belast zijn met het wonen en woonbeleid. Er is onder andere gesproken over mogelijke bouwlocaties 
voor de toekomst in de 6 kernen. 
 
In dit gesprek heeft de gemeente een balletje opgeworpen over mogelijke beheersvormen voor woningen 
die in bezit zijn van de gemeente. Begin juni is hierover een vrijblijvende afspraak geweest met Wethouder 
Ronnes en de betreffende ambtenaren. Naar aanleiding daarvan is (zoals afgesproken in de RvC vergade-
ring van 12 mei 2014) een brief naar de Gemeente gestuurd, waarin Wonen Vierlingsbeek aangeeft open 
te staan voor een verdergaand gesprek. Met dien verstande dat dit beperkt zou moeten blijven tot ons 
werkgebied. De Gemeente heeft nog niet inhoudelijk op deze brief gereageerd. 
 
Met wethouder Hendriks-van Haren heeft een gesprek plaatsgevonden over o.a. de gemeenschapsvoor-
ziening in Vierlingsbeek en woningbouw in de toekomst. Aangegeven is dat het verbouwen van Concordia 
met appartementen daarboven niet echt een optie is. Wonen Vierlingsbeek heeft vanuit het leefbaarheids-
budget een subsidie toegekend aan de dorpsraad voor een haalbaarheidsonderzoek naar het multifunctio-
neel gebruik van de kerk in Vierlingsbeek. Ook de gemeente Boxmeer heeft een deel van dit onderzoek 
gesubsidieerd. 
 

3.2 Het Centraal Fonds Volkshuisvesting 
 
Formele contacten met het centraal fonds hebben in 2014 niet plaatsgevonden. Wel zijn we schriftelijk 
geïnformeerd over een aantal onderwerpen. 
 
Verantwoording: 
Op 23 januari 2014 is voldaan aan de verplichting tot aanleveren van de prospectieve informatie aan Cor-
podata middels het insturen van de dPi 2013 en de dPi plus 2013. Deze informatie wordt zowel door het 
WSW als het Centraal Fonds gebruikt. 
 
Ook heeft Wonen Vierlingsbeek (15 januari 2014) voldaan aan de verplichting om de gegevens voor de 
stresstest derivaten portefeuille tijdig aan te leveren. 
Wonen Vierlingsbeek heeft daarnaast voor 30 juni 2014 voldaan aan de verantwoordingseisen door de dVi 
2013 voorzien van de accountantsmededeling in te sturen aan Corpodata.  
 
Beoordeling: 
De laatste beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de dVi 2013. In de toezichtbrief 2014 (van 2 
september 2014) geeft het Centraal Fonds aan dat er op dit moment geen aanleiding is tot opmerkingen of 
nader onderzoek en dat er geen aanleiding is tot het doen van interventies. 
 

3.3 WSW 
 
Met het WSW is een aantal malen contact geweest. Naast schriftelijk contact, heeft er ook 2 maal persoon-
lijk contact plaatsgevonden met de accountmanager van het WSW.  
 
Beoordeling: 
De integrale beoordeling van de kredietwaardigheid heeft voor het laatst plaatsgevonden op basis van de 
dPi 2012 en is afgerond op 14 januari 2014. De uitslag van deze beoordeling luidde als volgt: 
 
Wonen Vierlingsbeek voldoet conform artikel 8 van het reglement van deelneming van het Waarborgfonds 
aan de eisen van kredietwaardigheid.  
Er is een faciliteringsvolume toegekend van € 1.500.000,00. Dit komt overeen met de prognose die is op-
gesteld met de meerjarenbegroting 2014-2018. 
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In een brief van 12 juni 2014 heeft het WSW aangegeven dat de methodiek voor vaststelling van het facili-
teringsvolume wordt vervangen door een borgingsplafond. Volgens deze uitgangspunten zou Wonen Vier-
lingsbeek boven dit plafond zitten en dus in 2015 geen financiering kunnen aantrekken. 
Deze brief is niet voor akkoord ondertekend omdat het WSW een aantal zaken niet goed heeft verwerkt en 
er onduidelijkheid bestaat over de methodiek. 
 
WSW is ook van mening dat Wonen Vierlingsbeek inzichtelijk dient te maken hoe de liquiditeitsrisico’s met 
betrekking tot de woningen verkocht onder voorwaarden worden opgevangen bij een 50% terugkoopscena-
rio. Daarnaast is men van mening dat de kredietfaciliteit bij de Rabobank moet worden teruggebracht naar 
maximaal € 2 miljoen. 
 
Deze onderwerpen evenals de risico’s verbonden aan de onverkochte woningen in de Merletgaarde zijn 
aan de orde geweest in een kennismakingsgesprek in juni met de nieuwe accountmanager van het WSW.  
Ook in een tweede gesprek is dit aan de orde geweest. Vooralsnog behoeven we geen actie te onderne-
men en kunnen we de reactie op de dPi 2014 afwachten. 
 
Zoals in het jaarverslag 2013 aangegeven, heeft het WSW eind 2013 alle deelnemers middels een brief 
gevraagd een volmacht te verstrekken in het kader van de verdere professionalisering van de risicobe-
heersing in het borgstelsel. Hiermee gebruikt het WSW de mogelijkheid die artikel 30 van het Reglement 
van Deelneming haar biedt.  
 
Corporaties verlenen daarmee het WSW de mogelijkheid om op het moment dat dat daartoe aanleiding is, 
over te gaan tot hypotheekvestiging.  
Dit proces inclusief de besluitvorming is na ontvangst van de bevestigingsbrief van het WSW per 9 april 
2014 geheel afgerond. 
 
Wonen Vierlingsbeek heeft daarnaast voor 30 juni 2014 voldaan aan de verantwoordingseisen door  de dVi 
2013 voorzien van de accountantsmededeling in te sturen aan Corpodata. Tevens is de aanvullende rap-
portage inzake de kasstromen tijdig voor 1 september 2014 ingestuurd. 
 

3.4 Accountant 
 
De jaarrekening 2013 is intern op 23 april 2014 afgerond. De accountant heeft eind april de controle afge-
rond met haar concept accountantsrapport. Deze is in de RvC vergadering van 12 mei 2014 besproken.  
 
Controle opdracht accountant: 
 
In 2014 is besloten de accountant te herbenoemen voor een periode van 3 jaar (t/m controle van de jaarre-
kening 2016). 
 

3.5 Aedes 
 
Wonen Vierlingsbeek is als toegelaten instelling lid van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Dit 
lidmaatschap wordt gezien als een toegevoegde waarde, hoewel met name de laatste tijd kritisch gekeken 
wordt naar de rol van Aedes in het politieke krachtenveld. De vraag die met name de kleinere corporaties 
stellen, is of we ons nog wel voldoende vertegenwoordigd voelen door Aedes. Een onderwerp dat in 2015 
in gesprekken met Aedes geagendeerd zal worden.  
 
Wonen Vierlingsbeek heeft in 2014 ook meegedaan aan de door Aedes geïnitieerde benchmark. Qua be-
invloedbare bedrijfskosten (2013) behoort Wonen Vierlingsbeek (gecorrigeerd met de eenmalige bijdrage 
aan het gemeenschapshuis in Overloon) tot de koplopers. (lage kosten). We zijn echter met name zeer 
trots op de score van het huurdersoordeel. De huurders beoordeelden Wonen Vierlingsbeek gemiddeld 
met een 8. Dit ligt in Nederland gemiddeld op 7,3. In totaliteit hebben 83% van de corporaties in Nederland 
meegedaan aan deze benchmark.   
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Grafische weergave huurderstevredenheid. Overige blauwe staven zijn collega corporaties in Domaasver-
band. 
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4. 2014 …. en onze klanten 

4.1 Algemeen 
 
De belangrijkste taakstelling van Wonen Vierlingsbeek is het realiseren en in stand houden van voldoende 
betaalbare en kwalitatief goede huisvesting voor die groepen mensen die niet of onvoldoende in staat zijn 
op eigen kracht in hun huisvesting te voorzien. 
 
Doelgroepen van beleid 
De volgende categorieën worden onderscheiden: 
1. lage inkomensgroepen 
2. ouderen en zorgvragers 
3. asielzoekers 
4. overige doelgroepen 
 
Lagere inkomensgroepen 
Het huisvesten van deze doelgroep is de primaire taak van de woningcorporatie, voortkomend uit het 
BBSH. Het woningbezit van Wonen Vierlingsbeek is relatief jong en daarom is het aantal woningen met 
een zeer lage huur beperkt.  
Als gevolg van overheidsmaatregelen hebben woningzoekenden met een gezinsinkomen onder de  
€ 34.678,00 (peiljaar 2014) voorrang bij het toewijzen van vrijkomende woningen. 
Kandidaten met een hoger gezinsinkomen komen alleen dan in aanmerking indien er géén woningzoeken-
den met een lager inkomen reageren. In 2014 zijn alle woningen (die bij mutatie vrij kwamen) toegewezen 
aan huishoudens met een inkomen lager dan € 34.678,00. 
 
Ouderen en zorgvragers (wonen en zorg) 
Wonen Vierlingsbeek bezit per 31 december 2014 145 seniorenwoningen op een totaal bestand van 489 
woningen ofwel 29,7%.  
Daarnaast bezit ook Mooiland een substantieel aantal seniorenwoningen in het werkgebied van Wonen 
Vierlingsbeek (met name in de kernen Overloon, Vierlingsbeek en Maashees). 
In de regio Noordoost-Brabant is de thuiszorgorganisatie van Pantein werkzaam. Vanuit die thuiszorgorga-
nisatie is, samen met de woningcorporaties Stichting Mooiland, Wonen Vierlingsbeek en Dichterbij (een 
instelling die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt), een servicedienst in het leven geroe-
pen. Deze dienst levert gemaksdiensten, maar ook zorg gerelateerde services. Bovendien kunnen via deze 
dienst zorgproducten worden gekocht, geleend of gehuurd. Door gebruik te maken van deze service wordt 
het mogelijk langer in de eigen thuissituatie te wonen als zich beperkingen gaan voordoen. Leden van deze 
dienst krijgen op de verschillende producten korting. 
 

 
 
Het nieuwbouwplan Merletgaarde, opgeleverd in 2012, is gericht op een goede integratie van “wonen-
welzijn-zorg”. Direct naast het plan is een steunpunt voor ouderen van Zorgcentra Pantein gevestigd met 
daarin een vestiging van de thuiszorg. In dat steunpunt kunnen ouderen deelnemen aan diverse activitei-
ten. Voor alle (16) levensloopbestendige woningen in het plan (zowel koop als huur) bestaat de mogelijk-
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heid zich aan te sluiten op een zorgpakket van Zorgcentra Pantein. Dat geldt overigens ook voor de reeds 
bestaande ouderenwoningen in het plangebied. 
Na het gereedkomen is er een woonzorgzone ontstaan met een steunpunt voor ouderen, een medisch 
centrum met praktijken van huisarts, tandarts en fysiotherapie, een dependance van de thuiszorg te mid-
den van (inclusief bestaande ouderenwoningen in de directe omgeving) in totaal 41 levensloopbestendige 
woningen.  
Helaas zal Pantein deze activiteiten gaan verplaatsen en/of opheffen. Het daarvoor van Mooiland gehuurde 
pand is door Mooiland in de verkoop gedaan. 
 
Asielzoekers 
In het afgelopen jaar heeft de gemeente Boxmeer geen beroep gedaan op Wonen Vierlingsbeek in ver-
band met de huisvesting van statushouders. 
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4.1.1 Het aanbod 
 
In 2014 zijn 23 woningen leeggekomen (vertrekdatum tussen 01-01-14 en 31-12-14) en opnieuw verhuurd 
aan woningzoekenden. Dit is exact gelijk aan 2013. 
 

  1e periode 2e periode  3e periode hele jaar won 1)  % 
2010 15 9 16 40 484 8,26 
2011 9 5 10 24 484 4,96 
2012 4 7 20 31 495 6,26 
2013 8 8 7 23 494 4,66 
2014 9 8 6 23 489 4,70 
1)     Aantal verhuureenheden excl. gezondheidscentrum  (dus alleen woningen) 

 
De mutatiegraad bedraagt in 2014 slechts 4,7%. Extreem laag dus, wat aantoont dat de markt op slot zit en 
er nauwelijks doorstroming is. Hetgeen echter niet terug te zien in een forse stijging van het aantal woning-
zoekenden. 
 

 
 

4.1.2 Nieuwbouw 
 
Begin 2013 zijn de 4 nieuwbouwwoningen aan de Jo de Kuperstraat in Maashees opgeleverd. In 2014 is er 
geen nieuwbouw gepleegd en ook voor de nabije toekomst staan vooralsnog geen nieuwbouwplannen op 
de agenda. Er bestaat een mogelijkheid dat in 2015 besloten wordt tot de sloop van 8 woningen in de Mer-
letgaarde met eventuele nieuwbouw als vervanging van deze woningen. 
 

4.1.3 De vraag 
 
Op 31 december 2013 stonden 276 personen ingeschreven als woningzoekende. Op 31 december 2014 
bedraagt het aantal actieve woningzoekenden 279. Een zeer geringe stijging van ca. 1,1%. 
 

 
1-jan nieuw uitgeschreven 

woning toe 
gewezen 31 dec 

2010 200       219 
2011 219       255 
2012 255       245 
2013 245 91 -37 -23 276 
2014 276 67 -41 -23 279 

 
Een nadere analyse van de mutaties in 2010 t/m 2012 is niet beschikbaar. In de volgende grafiek worden 
de ontwikkeling van het aantal woningzoekenden van 2008 t/m 2014 weergegeven. 
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De woningzoekenden worden jaarlijks aangeschreven met de vraag of ze nog actief ingeschreven willen 
blijven. Ook indien men na een herinnering niet reageert wordt men uitgeschreven als woningzoekende. 
Middels de opschoningsronde willen we de komende jaren ook extra informatie ophalen bij de woningzoe-
kenden, zodat we meer zicht krijgen op de woonwensen. 
 

4.1.4 Vraag in relatie tot aanbod 
 
Op de advertenties m.b.t. de in 2014 gemuteerde woningen zijn 117 reacties binnengekomen. We consta-
teren daarin een lichte daling. Ondanks de geringe stijging van het aantal woningzoekenden verwachten 
we als gevolg van de daling van het aantal mutaties op de korte termijn een stijging van het gemiddeld 
aantal reacties. De vraag is of de wijziging in het toewijzingsbeleid (per 1 januari 2015) en adverteren hier 
invloed op hebben. Wel moet natuurlijk rekening worden gehouden met een aantal preventieve inschrijvers 
(jongeren en senioren). 
 
Reacties op advertenties 
  
  1e periode  2e periode  3e periode  totaal 2014  adres   

Aantal  mut. 9 8 6 23     

Totaal 63 29 25 117     
Gemiddeld 7,0 3,6 4,2 5,1     
Hoogste 9 8 6 9 Peter Zuidstraat 11, Overloon 

Laagste 2 3 3 2 t Veld 14c, Vierlingsbeek 
 
Wel valt op, dat de wachttijd van degenen aan wie de woning uiteindelijk wordt toegewezen ten opzicht van 
2013 is toegenomen van ca. 1 jaar naar 2 jaar. Daarbij dient aangetekend te worden dat voor een zittende 
huurder de woonduur geldt als inschrijftijd. 
Het komt regelmatig voor dat iemand zich pas inschrijft, als een woning waarin hij/zij geïnteresseerd is 
geadverteerd wordt. 
 
Toewijzingsbeleid 
 
De vrijgekomen huurwoningen worden te huur aangeboden via de website van Wonen Vierlingsbeek en via 
advertenties in het Boxmeers Weekblad, een regionale krant die huis-aan-huis wordt verspreid en verdeeld 
volgens het zogenaamde aanbodmodel. 
Op deze advertenties kan alleen worden gereageerd door woningzoekenden die bij Wonen Vierlingsbeek 
zijn ingeschreven. 
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In 2014 is besloten het toewijzingsbeleid per 1 januari 2015 aan te passen. Tot die datum hadden woning-
zoekenden met binding met één van de dorpen waar we woningen verhuren, voorrang op andere woning-
zoekenden en kregen inwoners uit de 4 kleine kernen voorrang (in hun kern) op andere woningzoekenden.  
 
Economische binding werd toegekend wanneer vanwege de aard van werkzaamheden verhuizing noodza-
kelijk is. 
 
Deze voorrangsregels zijn per 1 januari 2015 komen te vervallen, waardoor inschrijfduur en type woning 
doorslaggevend zijn voor de volgorde van toewijzing. Ook is besloten slechts een kleine advertentie te 
plaatsen in het Boxmeers Weekblad, met een verwijzing naar de website. 
 
We zijn zeer benieuwd of deze wijziging van beleid invloed heeft op het aantal woningzoekenden en het 
aantal reacties op een woning. 
 

4.1.5 Verhuur overige verhuureenheden 
 
Sinds eind 2012 verhuurt Wonen Vierlingsbeek 3 verhuureenheden niet zijnde woningen in de Merletgaar-
de. Deze worden verhuurd aan een huisarts, een fysiotherapeut en een tandarts. 
Daarnaast wordt 1 woning (Spoorstraat 12) verhuurd aan een echtpaar dat een gezinsvervangend tehuis 
exploiteert. Dit is de enige dure woning die Wonen Vierlingsbeek in exploitatie heeft en wordt aangemerkt 
als maatschappelijk vastgoed (en daarmee sociaal vastgoed).  
 

4.2 Het betrekken van bewoners bij beheer en beleid  

4.2.1 Bewonersparticipatie 
 
In het BBSH is in één of andere vorm een huurdersbelangenorganisatie voorgeschreven. Wonen Vierlings-
beek kent geen georganiseerd huurdersoverleg. In het verleden is meerdere malen getracht dit van de 
grond te krijgen. Dit is echter nog niet gelukt. Begin 2015 zal in samenwerking met Atrivé een nieuwe po-
ging worden ondernomen. 
 
De algemene huurdersvergadering 
Wel worden eenmaal per jaar de huurders van Wonen Vierlingsbeek uitgenodigd voor een algemene huur-
dersvergadering. Deze heeft voor het laatst plaatsgevonden op 3 april 2014.  
 
Overig overleg 
De directeur-bestuurder neemt deel aan een aantal overlegorganen.  

Domaas directeuren overleg 
Domaas overleg financials 
MKW directeurenoverleg 
NVBW Nederlandse vereniging van bestuurders van woningcorporaties 
Werkgroep wonen Land van Cuijk 

 
De medewerkster verhuur en bewonerszaken participeert in het vijfhoeksoverleg en het Domaas verhuur-
dersoverleg. Onze opzichter neemt deel in de Domaas groep techniek. 
 

4.2.2 Geschillencommissie 
 
Wonen Vierlingsbeek heeft samen met Mooiland de regionale geschillencommissie Regio Maasland ge-
vormd. Evenals in voorgaande jaren is er in 2014 geen geschil, waarbij Wonen Vierlingsbeek betrokken is, 
voorgelegd. 
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4.3 Leefbaarheid 
 
In de begroting 2014 was € 35.000,00 opgenomen als kosten leefbaarheid. Dit bedrag is naar boven bijge-
steld vanwege de uitloop van het project dorpsvisies en om eventuele nieuwe initiatieven te kunnen hono-
reren. In 2013 waren de kosten voor leefbaarheid extreem hoog vanwege de in het verleden toegezegde 
bijdrage aan Stichting Gemeenschapshuis Overloon  en het project dorpsvisies.  
De werkelijke uitgaven bedroegen in 2014 € 17.363,87 oftewel er zijn nog weinig nieuwe initiatieven ge-
weest. 
 
Dorpsvisies 
Het doel van dit project is om de dorpskernen waar Wonen Vierlingsbeek actief is, leefbaar te houden en 
de leefbaarheid verder te versterken.  
 
Wonen Vierlingsbeek vormde samen met de gemeente Boxmeer en Pantein de regiegroep, maar de dor-
pen zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van de dorpsvisies en de uitvoering van de acties, waar-
door een en ander breed gedragen wordt in de dorpen. December 2013 zijn de dorpsvisies definitief vast-
gesteld, waarna het project in 2014 een vervolg heeft gekregen met informatieavonden in een aantal ker-
nen.  
 
Jaarlijkse bijdrage aan bibliotheken 
In het kader van de leefbaarheid in de kernen wordt (ten laste van budget leefbaarheid) jaarlijks een be-
drag van € 3.000,00 beschikbaar gesteld aan de beide bibliotheken in Overloon en Vierlingsbeek. Deze 
overeenkomst loopt t/m 2015. 
 
Tuinonderhoud 
Bij een aantal complexen worden de algemene tuinen in opdracht en voor rekening van Wonen Vierlings-
beek onderhouden. Ook dit geschiedt in het kader van leefbaarheid. De jaarlijkse kosten daarvan bedragen 
ongeveer € 3.000,00. 
 
Overige initiatieven 
Wonen Vierlingsbeek heeft in dit kader een bijdrage van € 1.381,36 beschikbaar gesteld om een onder-
zoek naar de mogelijkheden om de kerk in Vierlingbeek multifunctioneel in te zetten mogelijk te maken. 
Tevens is een bijdrage toegezegd ten behoeve van de vergroening van het schoolplein in Overloon. Dit zal 
in 2015 geëffectueerd worden. 
 
Naast deze zaken heeft Wonen Vierlingsbeek ook de schoolcampagne “stop met pesten” een kleine bij-
drage gegeven en zijn 50 boeken afgenomen (Het verboden gebied) in het kader van 70 jaar bevrijding. 
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5. 2014 .… en ons bezit 

5.1 Samenstelling van het bezit 

5.1.1 Woningen 
 
Het woningbezit is per 31 december 2014 als volgt samengesteld:   
 
Voorraad huurwoningen per 31 december 2014  
   
Categorie Goedkoop Betaalbaar Duur Niet Daeb  Totaal 
   <  € 389,05  <  € 596,75  <  € 699,48  > € 699,48   

Eengezinswoningen 1 241 13 1 256 
HAT-woningen 55 5 0 0 60 
3 kamer bovenwoning 1 26 1 0 28 
Seniorenwoningen 6 129 10 0 145 

Totaal per 31-12-2014 63 401 24 1 489 

            

Totaal per 31-12-2013 64 405 24 1 494 

 
Mutatie t.o.v. 31 december 2013: 5 woningen verkocht (incl. woning VOV) 
 

 
 

Verdeling van het bezit over de zes kernen: 
 
Verdeling over 6 kernen per 31 december  2014       

Categorie eengezinswon. Senioren HAT- woning 3 kamer boven Totaal 

Vierlingsbeek 96 64 25 13 198 
Overloon 116 64 31 15 226 
Maashees 31 11 4 0 46 
Holthees 7 3 0 0 10 
Vortum Mullem 3 3 0 0 6 

Groeningen 3 0 0 0 3 

Totaal per 31-12-2014 256 145 60 28 489 

 
 
 

Verdeling obv huurprijs per 31 december 2014

<  € 389,05

<  € 596,75

<  € 699,48

> € 699,48



Jaarverslag 
2014 
 

Wonen Vierlingsbeek   18 

 
 
Verdeling van het bezit naar type: 
 

 
 

5.1.2 Overige verhuureenheden 
 
Naast woningen exploiteert Wonen Vierlingsbeek ook nog andere verhuureenheden. 
 
Dit betreft: 3 verhuureenheden in de Merletgaarde (gezondheidscentrum). 
  Deze worden verhuurd aan een huisarts, een tandarts en een fysiotherapeut. 
  Deze eenheden zijn gekwalificeerd als DAEB (maatschappelijk onroerend goed). 
 
Daarnaast wordt 1 woning (opgenomen bij woningen) verhuurd aan Aventurijn. Het betreffende echtpaar 
exploiteert in deze woning een gezinsvervangend tehuis. (betreft de woning met huur > € 699,48 die wel 
wordt aangemerkt als DAEB bezit). 
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5.1.3 Toevoeging huurwoningen 
 
In 2014 zijn geen woningen aan het bezit toegevoegd. Begin 2013 zijn 4 eengezinswoningen (categorie 
betaalbaar) in Maashees opgeleverd en verhuurd. 
 

5.1.4 Aankopen 
 
Er hebben in 2014 geen aankopen plaatsgevonden. In 2012 is een woning met terugkoopverplichting in 
Groeningen teruggekocht. De betreffende bewoner heeft de woning vanaf dat moment gehuurd met de 
afspraak dat deze binnen 2 jaar wordt teruggekocht of dat de huur wordt opgezegd. De betreffende huur-
der heeft de huur begin 2014 opgezegd. De woning is te koop aangeboden en begin 2014 verkocht. 
 

5.1.5 Verkopen 
 
In de RvC vergadering van 14 januari 2013 heeft Wonen Vierlingsbeek het verkoopbeleid vastgesteld. In 
de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de verkoop van 2 woningen per jaar. Dit verkoopbeleid is 
opgesteld om voldoende middelen te kunnen genereren om de toekomstige verhuurdersheffing (deels) te 
kunnen financieren. 
 
De lijst bestond uit 65 woningen, waaraan er in 2013 1 is toegevoegd. In 2015 zijn 4 woningen van deze 
lijst verkocht en getransporteerd: 
 
Laurentiusstraat 12 cpl. nr. 4 Vierlingsbeek 
Bergkampweg 1 cpl. nr. 5 Overloon 
Theobaldusweg 55 cpl. nr. 6 Overloon 
Jenniskenstraat 9 cpl. nr. 7 Vierlingsbeek 
 
Daarnaast is de woning die in 2012 in het kader van VOV is teruggekocht in 2014 weer verkocht. Deze 
wordt in de rapportages over verkocht bestaand bezit buiten de aantallen gehouden. Dit betreft: 
 
Gildenhoed 16  cpl. nr. 53 Groeningen 
 
Het verkoopresultaat bedraagt in 2014  € 599.557,81. In 2014 heeft een eerste evaluatie van het verkoop-
beleid plaatsgevonden. Voor de komende jaren zal dit vooralsnog op dezelfde wijze worden voortgezet. In 
de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met 2 verkopen per jaar. 
 
Ultimo 2014 zijn dus 9 woningen verkocht en getransporteerd. 1 woning is eind december verkocht en 
wordt in 2015 getransporteerd. Deze is dan ook nog niet meegenomen in de cijfers. 
 

5.1.6 Sloop 
 
Er zijn in 2014 geen woningen gesloopt of anderzijds uit exploitatie genomen. Er zijn momenteel ook geen 
concrete plannen daartoe. Wel wordt aandacht gevraagd voor de 8 senioren woningen (cpl. 42). 
 
Vooralsnog worden daar in de onderhoudsbegroting geen grote kosten meer voor opgenomen. Deze wo-
ningen voldoen niet meer aan de eisen van de tijd en renovatie is technisch en financieel geen optie. In 
2015 zal een voorstel voor sloop/nieuwbouw worden uitgewerkt.  
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5.2 Onderhoud 

5.2.1 Inleiding 
 
De meerjarenonderhoudsbegroting zoals die wordt gehanteerd geeft aan welke onderhoudskosten de ko-
mende 10 jaar worden verwacht. De uitgangspunten en met name de onderdelen waaruit deze onder-
houdsbegroting is opgebouwd, zijn jaren geleden vastgesteld. We hebben geconstateerd dat deze op 
sommige punten sterk was achterhaald en toe was aan een actualisatie. In 2014 is dan ook het gehele 
bezit geïnventariseerd. Gezien het feit dat dit begin 2015 zal worden afgerond is de onderhoudsbegroting 
2014 als basis gebruikt voor de meerjarenbegroting 2015-2024. 
 
De verdere analyse van de inventarisatie en beoordeling van de gevolgen voor het onderhoudsbeleid, vindt 
plaats in het eerste halfjaar van 2015. 
 

5.2.2 Kwaliteit van de woongelegenheden 
 
Uitgangspunten kwaliteitsbeleid 
Uitgangspunt van het kwaliteitsbeleid van Wonen Vierlingsbeek is het realiseren en in standhouden van 
een woningbezit met zowel een bouw- als woontechnisch goede en betaalbare kwaliteit. Voor wat betreft 
de bouwtechnische kwaliteit worden door de Stichting de uitgangspunten van het duurzaam bouwen on-
derschreven.  
Dat de Stichting deze uitgangspunten onderschrijft blijkt uit de ondertekening van het "Regionaal Conve-
nant Duurzaam Bouwen 2009-2012” in januari 2009. Dit convenant is een aanscherping van het al enkele 
jaren eerder getekende convenant. Ondertekenaars zijn de woningcorporaties in de regio Noord-Oost Bra-
bant, de gemeenten en bouwers. In maart 2013 is de derde versie van dit convenant ondertekend. 
 
Onder woontechnische aspecten wordt verstaan de woonbehoeften volgens de eisen van deze tijd. Bij 
nieuwbouw worden zoveel als mogelijk de uitgangspunten gehanteerd die horen bij het programma 
“Woonkeur”, dus levensloopbestendig. Bij mutaties worden indien nodig, de woningen aangepast aan de 
nu geldende eisen. 
De veiligheids- en leefbaarheidseisen evenals de normen met betrekking tot energiebesparing worden 
steeds verder opgevoerd. Elke nieuw gebouwde woning voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Vei-
lig Wonen en ook bij grotere renovaties wordt er naar gestreefd aan deze eisen te voldoen. 
 
Kwaliteit van de voorraad 
De kwaliteit van het woningbezit is goed te noemen.  
Een aantal (verspreid in dit jaarverslag beschreven) aspecten vormt een indirecte graadmeter voor het 
hoogwaardige kwaliteitsniveau. In dit verband kunnen worden genoemd het beperkt aantal meldingen van 
klachten met betrekking tot het dagelijks onderhoud, geen structurele leegstand en het ontbreken van aan 
de geschillen- of huurcommissie voorgelegde zaken.  
 
Door verhoging van de veiligheid wordt de kwaliteit van de woningvoorraad verder verbeterd.  
In 2012 is aan het grootste gedeelte van het woningbezit van Wonen Vierlingsbeek een energielabel toe-
gekend en in maart 2013 zijn de resterende woningen gelabeld. Ons totale bezit heeft gemiddeld een ho-
ger label dan landelijk. 
 
Onderhoud 
Het doel dat Wonen Vierlingsbeek met haar onderhoudsbeleid wil bereiken, is het realiseren van een goe-
de en gewenste woonkwaliteit, het voorkomen of beperken van klachtenonderhoud en het inzicht krijgen in 
de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten op lange termijn. Naast onderhoud wordt tevens aandacht be-
steed aan woningverbetering. 
 
In de meerjarenonderhoudsplanning is het toekomstig onderhoud geprognosticeerd. Met deze planning 
kan het onderhoudsprogramma worden uitgevoerd en getoetst. Voor de komende 10 jaar (2015 t/m 2024) 
wordt voor het totale onderhoud een bedrag begroot van € 7.871.710,00 (incl. btw/geïndexeerd). Per ver-
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huureenheid is dat ca. € 1.600,00 per jaar. Een stijging t.o.v. de voorgaande begroting als gevolg van een 
duur jaar 2014. Zoals verwoordt, is dit gebaseerd op de meerjaren-onderhoudsraming 2014. 
 
Deze bedragen zijn inclusief een renovatie in het 25e levensjaar, bij die complexen die een langere levens-
duur hebben. De laatste 5 jaar van de verwachte levensduur, worden geen grote onderhoudskosten meer 
opgenomen. 
De meerjarenonderhoudsbegroting is gebaseerd op een inventarisatie die jaren gelden heeft plaatsgevon-
den. Deze cijfers worden jaarlijks geactualiseerd. In 2014 heeft een totale inventarisatie van het bezit 
plaatsgevonden, waarmee een actuele onderbouwing van de onderhoudsbegroting moet worden gereali-
seerd. De resultaten daarvan zijn nog niet verwerkt. 
 
Het onderhoud wordt verdeeld in planmatig en niet-planmatig onderhoud. 
Onder het niet-planmatig onderhoud vallen het dagelijks onderhoud en het klachten- en mutatieonderhoud. 
Als serviceverlening richting bewoners is dit onderhoud er op gericht klachten en storingen te voorkomen 
c.q. zo snel mogelijk te verhelpen.  
Ter voorkoming en/of vermindering van het klachtenonderhoud vindt preventief onderhoud plaats aan 
daarvoor in aanmerking komende onderdelen van de woning.  
 

5.2.3 Niet planmatig onderhoud 
 
De werkelijke kosten voor niet planmatig onderhoud over 2013 en 2014 (werkelijke kosten t.o.v. begroting) 
zijn als volgt: 
 
   2014     2013 
Niet planmatig onderhoud Begroting  Kosten   Kosten Begrotin 
      
Dagelijks onderhoud   60.016,00 56.893,84   44.251,30 75.856,87 
Mutatieonderhoud 48.097,50 25.982,58   52.641,90 32.757,86 

Totaal niet planmatig onderhoud 108.113,50 82.876,42   96.893,20 108.614,73 
            
 
De kosten voor het dagelijks serviceonderhoud zijn in 2014 lager dan begroot, ten opzichte van 2013 zien 
we een stijging. De kosten waren in 2013 extreem laag. 
Per woning bedragen de kosten in 2014 ca. € 116,00 (2013 € 90,00 en 2012 € 130,00). 
 
Het mutatieonderhoud is een stuk lager dan begroot en dan de kosten in 2013. Dit wordt veroorzaakt door 
het feit dat er in 2014 geen grote (onderhoudsgevoelige) mutaties zijn geweest. Dit was in 2013 wel het 
geval. 
Dit is exclusief de kosten van grote ingrepen die bij mutatie worden uitgevoerd bij de wat oudere woningen. 
Deze kosten worden verantwoord onder planmatig onderhoud. 
 

5.2.4 Planmatig onderhoud 
 
De werkelijke kosten voor planmatig onderhoud 2013 en 2014 (werkelijke kosten t.o.v. begroting) zijn als 
volgt: 
 
   2014     2013 
Planmatig onderhoud Begroting  Kosten   Kosten Begroting 
      
Planmatig onderhoud 248.276,75 217.983,32   329.585,75 322.343,33 
Renovatie onderhoud 268.079,60 202.854,33   238.542,56 244.691,60 

Totaal niet planmatig onderhoud 516.356,35 420.837,65   568.128,31 567.034,93 
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De post planmatig onderhoud valt uiteen in normaal planmatig onderhoud en renovatieonderhoud. Onder 
renovatie onderhoud wordt naast renovatie van badkamers en toiletten o.a. verstaan de uit te voeren reno-
vaties bij mutatie van woningen die eerst opgeknapt moeten worden alvorens ze verhuurd kunnen worden. 
Dit betreft jaarlijks slechts 1 of 2 woningen. In 2014 is dit niet van toepassing. 
Het jaarlijks terugkerend preventief onderhoud aan de CV-ketels is opgenomen onder de post planmatig 
onderhoud. 

5.2.5 Samenvatting 
 
In totaliteit zijn de werkelijke onderhoudskosten in 2014 ruim lager dan was begroot. 
 
   2014     2013 
Totale onderhoudskosten Begroting  Kosten   Kosten Begroting 
            
Niet planmatig onderhoud 108.113,50 82.876,42   96.893,20 108.614,73 
Planmatig onderhoud 516.356,35 420.837,65   568.128,31 567.034,93 
Totale onderhoudskosten 624.469,85 503.714,07   665.021,51 675.649,66 

            
 

 
 
Voor de komende jaren verwachten we de volgende ontwikkeling van de onderhoudskosten. Deze bedra-
gen zijn gebaseerd op de actuele onderhoudsbegroting voor inventarisatie.  
 
  2015 2016 2017 2018 2019 
  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  

            

Dagelijks onderhoud   61.816 63.671 65.581 67.549 69.575 
Mutatieonderhoud 49.540 51.027 52.557 54.134 55.758 
            

Totaal niet planm. onderhoud 111.357 114.698 118.139 121.683 125.333 

            

Planmatig onderhoud 357.498 184.802 331.946 277.171 385.939 
Renovatie onderhoud 298.417 390.071 401.773 704.269 97.798 

Totaal planmatig onderhoud 655.915 574.872 733.719 981.441 483.736 

            

Totaal begroot onderhoud 767.272 689.570 851.857 1.103.123 609.069 
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In 2017 en 2018 staan vooralsnog respectievelijk de vervanging van badkamers en toilet in de complexen 
32 en 33 in de planning, waardoor in die jaren een piek te zien is in de begrote kosten. Mogelijk zal er als 
gevolg van de inventarisatie van het totale bezit een verschuiving in de kosten over de diverse jaren ont-
staan. 
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6. 2014 …. en onze projecten  
 

6.1 Projecten in ontwikkeling 
 
Al vanaf 2006 spelen er plannen m.b.t. het project “Gemeentewerf”. In de jaren 2006 t/m 2008 zijn er diver-
se schetsen gemaakt variërend van 10 tot 20 woningen. Dit betrof voornamelijk koopwoningen. In 2009 
heeft Wonen Vierlingsbeek het pand Hulder 7 aangekocht in dit gebied. Mede als gevolg van de prioriteit 
die het plan Merletgaarde kreeg is dit plan niet verder ontwikkeld. 
 
De woning Hulder 7 is per 1 juli 2009 verhuurd met een vergunning in het kader van de leegstandwet die in 
principe (behoudens verlenging tot maximaal 5 jaar) geldig was tot 2012. Na overleg met de gemeente is 
van de mogelijkheid gebruik gemaakt om het tijdelijk huurcontract met 2 jaar te verlengen tot 1 juli 2016. 
 

6.2 Projecten in uitvoering en opgeleverd 
 
Project Merletgaarde 
 
Dit project bestaat uit het gezondheidscentrum (3 eenheden; tandarts, huisarts en fysiotherapeut), 10 
huurwoningen en 13 koopwoningen. 
Het gezondheidscentrum en de 10 huurwoningen zijn allemaal in 2012 reeds verhuurd. Van de 13 koop-
woningen zijn er 2 in 2011 en 2 in 2012 verkocht. Na oplevering zijn er in 2013 en 2014 nog geen wonin-
gen verkocht, zodat er op 31 december 2014 nog 9 te koop staan. Wel was voor 2 woningen een voorlopi-
ge koopovereenkomst gesloten. Het transport daarvan vindt begin 2015 plaats, zodat er feitelijk nog 7 wo-
ningen te koop staan. Gezien het feit dat de markt weer aan lijkt te trekken is besloten de 2-kapper en de 5 
woningen in het Parkblok af te bouwen (toilet, keuken en badkamer). 
 
In de meerjarenbegroting 2013-2022 werd uitgegaan van het feit dat de deze woningen eind 2014 allemaal 
verkocht zouden zijn. Dit is inmiddels in de huidige begroting doorgeschoven naar eind 2015. 
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7. 2014 …. en onze cijfers  

7.1 Algemeen 
 
De winst- en verliesrekening laat het volgende beeld zien: 
 

Winst- en Verliesrekening rekening 2013 begroting 2014 werkelijk 2014 
Bedrijfsopbrengsten       
Huren 2.811.393 2.862.733 2.872.707 
Opbrengst leveringen en diensten 28.603 32.675 28.367 
Verkoop onroerende zaken 860.447 465.369 599.558 
Overige bedrijfsopbrengsten 30.767 9.690 12.722 
    
Som der bedrijfsopbrengsten 3.731.210 3.370.467 3.513.353 
        
Bedrijfslasten       
Afschrijvingen 599.672 595.416 599.484 
Overige waardeverminderingen 280.047 0 200.000 
Lonen en salarissen 198.797 188.353 182.712 
Sociale lasten 25.347 22.602 29.088 
Pensioenlasten 36.740 33.904 35.263 
Onderhoudslasten 665.022 624.470 503.714 
Leefbaarheid 250.401 35.000 17.364 
Lasten servicecontracten 25.846  20.000 24.882 
Overige bedrijfslasten 330.880 376.514 358.157 
Verhuurdersheffing 11.270 245.525 301.943 
Saneringsheffing 111.375 100.776 99.788 
Som der bedrijfslasten 2.535.397 2.242.560 2.352.395 
        
Saldo bedrijfsresultaat 1.195.813 1.127.907 1.160.958 
    
Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedport e-
feuille -8.223 0 4.931 
    
Financiële baten en lasten       
Rentebaten  2.109 3.489 0 
Waardeveranderingen fin. vaste activa 0 0 0 
Opbrengsten financiële vaste activa 0 0 0 
Rentelasten en soortelijke kosten -623.669 -626.044 -579.423 
Som financiële baten en lasten -621.560 -622.554 -579.423 
        
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 566.029 505.353 586.467 
        
Belastingen (Vennootschapsbelasting) 36.614 0 -58.891 
        
Resultaat na belastingen 602.643 505.353 527.576 

 
Het resultaat na belastingen is in 2014 iets hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de 
hogere opbrengst uit verkoop bestaand bezit. Daar waar 3 woningen waren begroot, zijn er werkelijkheid 5 
verkocht (incl. woning met VOV). Daarnaast zijn de onderhoudskosten in 2014 fors lager dan was begroot, 
mede als gevolg van het feit dat er geen grote mutaties zijn geweest en een aantal posten zijn meegeval-
len. 
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Deze voordelen worden deels teniet gedaan door het feit, dat er een waardevermindering heeft plaatsge-
vonden als gevolg van de nog niet verkochte woningen Merletgaarde en als gevolg van de mutatie in de 
belastinglatenties. 
 
Desalniettemin resteert er een resultaat na belastingen van € 527.575,54, waardoor het eigen vermogen 
ultimo 2014 is gegroeid naar € 4.851.937,96 en de solvabiliteit is gestegen van 18,5% naar 22,1%. 
 

7.2 Ontwikkeling exploitatie 2014-2019 
 
Op basis van de definitieve cijfers over 2014 en de meerjarenbegroting 2015-2019 ontwikkelen deze cijfers 
zich als volgt: 
 

Exploitatiebegroting               

  werkelijk werkelijk begroot begroot begroot Begroot begroot 

omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

               

Opbrengsten 3.731.210 3.513.353 3.300.903 3.381.271 3.463.629 3.548.013 3.634.473 

Bedrijfslasten 2.535.397 2.352.395 2.392.242 2.414.208 2.590.773 2.869.822 2.377.150 

Bedrijfsresultaat 1.195.813 1.160.958 908.661 967.063 872.856 678.190 1.257.323 
Niet gereal. waardeverande-
ring vastgoed -8.223 4.931 0 0 0 0 0 

Fin. baten en lasten -621.560 -579.423 -574.487 -530.649 -502.544 -472.063 -449.928 

Res. voor belastingen 566.029 586.467 334.174 436.414 370.312 206.127 807.395 

Belastingen 36.614 -58.891 0 0 -138.166 -100.028 -234.594 

Resultaat 602.643 527.576 334.174 436.414 232.146 106.099 572.801 

                

Algemene Bedrijfsreserve 4.324.362 4.851.938 5.186.112 5.622.526 5.854.672 5.960.771 6.533.572 

                

Solvabiliteit 18,5 22,1 25,3 28,4 30,2 31,2 36,3 

Current Ratio 1,3 6,5 2,3 2,1 2,5 2,9 1,9 

Rente dekkingsgraad 2,1 2,4 2,7 3,1 3,2 3,0 4,4 

Loan to value 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 
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7.3 Overige bedrijfslasten/Heffingen 
 
Heffingen 
 
De komende jaren wordt het exploitatieresultaat negatief beïnvloed door de opgelegde heffingen. Enerzijds 
de saneringsheffingen (overigens voor 2015 op € 0 gesteld) en anderzijds en van grotere orde de verhuur-
dersheffing. 
De saneringsheffing (solidariteit in de sector) bedraagt in 2014 ca. een ton en wordt naar 2017 afgebouwd. 
De verhuurdersheffing (heffing t.b.v. de kas van de overheid) bedroeg in 2014 ca. € 300.000,00 en loopt op 
tot € 450.000,00 in 2017. In het woonakkoord (Aedes) is akkoord gegaan met de heffing tot 2017. De over-
heid rekent deze echter ook daarna nog in.  

7.4 Financiering 
 

Samenvatting leningenportefeuille per 31-12-2014 
len.nr  geldgever soort  eind looptijd  startbedrag saldo 31-12-14 rente aanpassing % volume 

1 NWB Ann 1-04-30 25 4.100.000,00 3.055.201,77 3,970 vast 19,86 
2 NWB Ann 1-10-28 25 1.200.000,00 839.424,98 4,890 vast 5,46 
3 NWB 3) Lin 1-11-20 25 2.722.681,30 653.443,09 7,180 vast 4,25 
8 BNG Ann 1-07-41 50 797.913,52 670.755,49 4,100 conv. 07-21 4,36 
9 BNG Ann 1-08-32 30 3.200.000,00 2.466.868,54 5,390 vast 16,03 

11 ABN-AMRO Roll 3-10-44 38 1.500.000,00 1.500.000,00 3,935 Variabel 1) 9,75 
12 ABN-AMRO Roll 1-10-46 40 2.500.000,00 2.500.000,00 3,935 Variabel 1) 16,25 
16 NWB Fix 28-05-15 5 2.500.000,00 2.500.000,00 3e+0,35 Variabel 2) 16,25 
17 BNG Fix 10-12-19 7 1.200.000,00 1.200.000,00 1,900 vast 7,80 

19.720.594,82 15.385.693,87 

      
1)  rente o.b.v. 3 mnd euribor 02-01/01-04/01-07/01-10  
2) rente 3 mnd euribor + 0,35% 28-02/28-05/28-08/28-11  
3) geen WSW borging 

2015  aflossing lening 16  verwachte herfinanciering  
2019  aflossing lening 17  geheel af te lossen 
2020  aflossing lening 3  ann. geheel afgelost 
2021  renteconversie lening 8 
   leningen met  hoge rente 

 
Een drietal leningen 11,12 en 16 vragen om jaarlijkse monitoring (renteaanpassing om de 3 maanden). Voor 
de overige leningen ligt het eerste moment van aandacht in 2015. Aflossing en herfinanciering van lening 16.  
 
De omvang van de totale portefeuille bedraagt per 31 december 2014 € 15,4 miljoen. Voor 3 leningen (in 
totaliteit € 6,5 miljoen) is een variabele rente van toepassing gebaseerd op 3 mnd’s euribor. 42% is dus vari-
abel gefinancierd. Dit is op zich een risico. Gezien de huidige lage rente is dit zeer gunstig, maar het maakt 
het renteresultaat gevoelig voor een forse rentestijging. 
Dit is deels ingedekt met het afsluiten van een cap, waardoor de rente van een lening van € 2,5 miljoen per 
saldo gemaximeerd is op 3,5%. Lening 16 wordt per 28 mei 2015 geheel afgelost, waardoor het percentage 
variabel gefinancierde leningen daalt naar ca. 26% (dit is tevens de einddatum van de cap). 
 
De gemiddelde rentevoet van de gehele portefeuille bedraagt per 31 december 2014 3,67%. 
De eerste aflossing van een lening (€ 2,5 miljoen) vindt plaats in 2015. In de begroting is er vooralsnog van 
uitgegaan dat een deel (€ 1,4 miljoen) geherfinancierd moet worden. (was € 1 miljoen) 
 
I.v.m. het project Merletgaarde (nog 9 woningen te verkopen) loopt nog een kredietfaciliteit. Het krediet be-
draagt momenteel maximaal € 2.500.000,00 en is van toepassing tot 30-04-2015. (1 mnd’s euribor + 2,20%). 
Er wordt momenteel van deze faciliteit geen gebruik gemaakt. 
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7.5 Huurprijsbeleid en huurstanden 
 
In 2014 heeft Wonen Vierlingsbeek (deels) gebruik gemaakt van de mogelijkheid om inkomensafhankelijke 
huurverhoging toe te passen. Dit is alleen toegepast voor de inkomens boven € 43.602,00. 
 
Op basis van de gegevens voor Wonen Vierlingsbeek van de belastingdienst kunnen we vaststellen (situatie 
ten tijde huurverhoging 2014) dat 158 van onze huurders (32% !!!) dus volgens deze normen scheef woont. 
(volgens de normen van de overheid !!!) 
Het beeld bij Wonen Vierlingsbeek komt niet geheel overeen met het landelijk beeld. Landelijk blijkt dit cijfer 
op ca. 27% te liggen. 102 gezinnen hebben een inkomen boven € 43.602,00 
 
Huurprijsbeleid in relatie met maximaal redelijke h uurprijzen 
 
Het Ministerie stelt vast, wat op basis van de punten woonwaardering, de maximaal redelijke huurprijs is. 
Wonen Vierlingsbeek is daarbij voorheen uitgegaan van 67% van maximaal redelijk. Hierop zal nieuw beleid 
ontwikkeld gaan worden nadat de punten in 2015 zijn gescreend en het nieuwe woningwaarderingsstelsel 
definitief is ingevoerd. 
 
De huren zijn per 1 juli 2014 aangepast met gemiddeld 3,95% (in 2013 was dit 3%). 
 
     Maximaal   Wonen Vierlingsbeek 
 
Inkomen tot € 34.085,00  2,5% + 1,5% =  4%  3,5% 
Van € 34.085,00 tot € 43.602,00 2,5% + 2,0% =  4,5%  3,5% 
Inkomen boven € 43.602,00  2,5% + 4,0% =  6,5%  6% 
 
Daarmee hebben we wel een richting aangegeven (huren zijn t.o.v. maximaal redelijk niet te hoog) maar 
vragen we ook niet het onderste uit de kan. 
 
Huurachterstanden 
 
Gezien de relatief forse stijging van de huurachterstanden in 2013 is extra aandacht besteed aan het incas-
soproces en met name de benadering van de huurders met huurachterstand. Dit heeft in 2014 aardig zijn 
vruchten afgeworpen. De huurachterstand is met name aan het eind van het jaar sterk gedaald. 
Slechts in één geval is de rechter om een ontruimingsvonnis gevraagd. Hoewel het ontruimingsvonnis is 
opgelegd, hoefde het niet zover te komen. De betreffende huurder heeft voor het aanzeggen van de ontrui-
ming een regeling getroffen. Eens te meer blijkt dat ontruiming geen doel op zich is, maar een middel om de 
huurder uiteindelijk in beweging te krijgen. 
 
De cijfers per 31 december 2014 zien er als volgt u it: 
 

Jaarhuur, huurachterstand en huurderving           

                

omschrijving 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

jaarhuur (huur 31 dec x 12) 2.956.154 2.876.010 2.781.477 2.546.104 2.525.275 2.506.739 2.415.128 

huurachterstand   

inclusief vertrokken huurders 20.231 30.194 31.069 28.937 35.148 26.514 20.466 

in %  o.b.v. jaarhuur 0,68% 1,05% 1,12% 1,14% 1,39% 1,06% 0,85% 

exclusief vertrokken huurders 15.310 24.854 29.222 26.966 28.937 22.503 18.667 

in %  o.b.v. jaarhuur 0,52% 0,86% 1,05% 1,06% 1,15% 0,90% 0,77% 

huurderving 9.730 5.515 6.070 526 2.674 7.624 3.863 

in %  o.b.v. jaarhuur 0,33% 0,19% 0,22% 0,02% 0,11% 0,30% 0,16% 

aanzegging ontruiming 0 2 0 0 0 0 0 

ontruimingen 0 1 0 0 0 0 0 
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De werkwijze zoals die is ingezet heeft duidelijk tot resultaat geleid. De doelstelling blijft om het achter-
standspercentage (nu 0,52%)  beneden de 1% te houden.  
 
Ontwikkeling achterstanden ten opzichte van afgelopen jaren: 
 

 
 
 
De wet van de grote getallen kan ons echter tegenwerken. 1 of 2 grote achterstanden kunnen dit cijfer al 
snel fors beïnvloeden.  
 

7.6 Risico’s 
 

Belangrijke financiële risico’s waaraan woningcorporaties onderhevig zou kunnen zijn, zijn  het marktrisico, 
valutarisico, het renterisico, het kredietrisico en het liquiditeitsrisico. Het financiële beleid van Wonen Vier-
lingsbeek is erop gericht om op de korte termijn de effecten van  renteschommelingen op het resultaat te 
beperken en om op lange termijn de marktrentes te volgen.  
Wonen Vierlingsbeek maakt geen gebruik van financiële derivaten om de financiële risico’s die verbonden 
zijn aan bedrijfsactiviteiten te beheersen. Wonen Vierlingsbeek neemt dus met financiële derivaten geen 
speculatieve posities in. 
 
Marktrisico  
Wonen Vierlingsbeek beheerst het marktrisico door stratificatie aan te brengen in de leningenportefeuille en 
limieten te stellen (opgenomen in het treasurystatuut).  
 
Valutarisico  
Wonen Vierlingsbeek voert alleen transacties in euro’s (€) uit en loopt geen valutarisico. 
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Renterisico  
Wonen Vierlingsbeek loopt renterisico over de rentedragende langlopende en kortlopende schulden. Voor 
schulden met variabele renteafspraken loopt de woningcorporatie risico ten aanzien van toekomstige kas-
stromen. Met betrekking tot vastrentende schulden loopt Wonen Vierlingsbeekrisico's over de marktwaarde. 
 
Kredietrisico 
Het gaat hierbij om het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen kunnen vol-
doen. Door het spreiden van transacties over verschillende financiële instellingen wordt getracht dit risico te 
beperken. Verder dienen de financiële instellingen te voldoen aan kredietwaardigheidseisen (rating). Dit is 
opgenomen in het treasurystatuut.  
 
Liquiditeitsrisico  
Het gaat hierbij om het risico dat over onvoldoende middelen wordt beschikt om aan de directe verplichtin-
gen te kunnen voldoen. Dit geldt voor alle verplichtingen van Wonen Vierlingsbeek en haar tegenpartijen, 
ongeacht of dit nu crediteuren of financiële instellingen zijn. Wonen Vierlingsbeek heeft op verschillende 
manieren gewaarborgd dat zij altijd aan haar verplichtingen kan voldoen.  
 
 
 
  



Jaarverslag 
2014 
 

Wonen Vierlingsbeek   31 

8. Verklaring van het bestuur 
 
Het jaarverslag en de jaarrekening 2014 zijn opgesteld door Peter Verhoeven, directeur-bestuurder van Wo-
nen Vierlingsbeek. De hoofdstukken 1 t/m 7 betreffen het volkshuisvestingsverslag. De hoofdstukken 8 en 9 
bevatten de verklaring van het bestuur en het verslag van de Raad van Commissarissen. De cijfermatige 
jaarrekening is opgenomen in hoofdstuk 10. 
 
Het bestuur verklaart dat alle uitgaven in 2014 zijn gedaan in het belang van de volkshuisvesting. 
 
 
 
Vierlingsbeek, 30 maart 2015 
 
 
 
P.W.H.M. Verhoeven 
directeur-bestuurder 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Jaarverslag 
2014 
 

Wonen Vierlingsbeek   32 

9. Verslag van de Raad van Commissarissen 

9.1 Algemeen 
 
De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van 
zaken bij Wonen Vierlingsbeek en de Raad van Commissarissen staat tevens het bestuur met raad ter zijde. 
De Raad van Commissarissen houdt onder andere toezicht op: 

- de realisatie van de doelstellingen van de corporatie; 
- de realisering van de volkshuisvestelijke opgave; 
- het beheersen van risico’s en de controle daarop; 
- het kwaliteitsbeleid; 
- het financieel verslaggevingsproces; 
- en de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn in artikel 17 van 
de statuten omschreven en verder uitgewerkt in het reglement van de Raad van Commissarissen van 2 juli 
2009. 
 
In dit jaarverslag legt de Raad van Commissarissen, als onderdeel van een maatschappelijk ondernemende 
organisatie, publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de uitvoering 
van haar taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar. Als toezichtkader voor het uitoefenen van haar taken 
hanteert de Raad van Commissarissen: 

- het Besluit Beheer Sociale Huursector (het BBSH) 
- de Governancecode 
- het jaarplan 
- de jaar- en meerjarenbegroting 
- de investerings- en exploitatieramingen ten behoeve van bouwprojecten 
- het ondernemingsplan “Vitale kernen” (vanaf 2012). 
- het bestuursreglement 
- het Treasurystatuut 
- het aanbestedingsbeleid 
- het reglement voor de Raad van Commissarissen 
- het in 2013 vastgestelde verkoopbeleid 
- het jaarlijks vast te stellen huurbeleid 
- het (gewijzigd) vastgestelde verhuur- en toewijzingsbeleid in 2014 

 

9.2 Toezicht 
 
Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de Raad van Commissarissen zich regelmatig 
mondeling en schriftelijk laten informeren door het bestuur. Deze informatie had hoofdzakelijk betrekking op 
de voortgang van de belangrijkste bedrijfsprocessen in relatie tot de ramingen, de wijze waarop de interne 
rapportagestructuur is aangepast, het proces rond de uitwerking van de dorpsvisies, relevante ontwikkelin-
gen in de sector en relevante zaken die zich voordeden in de zes kernen van het werkgebied van Wonen 
Vierlingsbeek. Ook wordt de RvC maandelijks voorzien van een overzicht van actualiteiten die van belang 
zijn voor Wonen Vierlingsbeek. 
 
De evaluatie van het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen heeft plaatsgevonden in de ver-
gadering van 10 februari 2014. Ook de evaluatie van het functioneren van de bestuurder heeft in deze ver-
gadering plaatsgevonden. 
De zelfevaluatie van de RvC heeft plaatsgevonden aan de hand van een evaluatiemodel en de statuten en 
reglementen en tevens aan de hand van de aanwezige integriteitscode en klokkenluidersregeling. 
 
De aspecten die bij de zelfevaluatie van de raad aan bod kwamen waren de rol als werkgever, de rol van 
toezichthouder en de rol van sparringpartner, adviseur en klankbord van het bestuur en het aspect bemen-
sing en vergaderen, waarbij mede het eigen functioneren werd besproken. 
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Behalve bij de vergadering waarin de raad het eigen functioneren en het functioneren van de bestuurder 
besprak is bij elke vergadering steeds de bestuurder aanwezig.  
 
De Raad van Commissarissen heeft in het afgelopen boekjaar de volgende besluiten genomen en gespro-
ken over de volgende onderwerpen: 
 

- vaststelling huurbeleid 2014  
- goedkeuren jaarverslag en jaarrekening 2013 
- herbenoeming en opdrachtverlening van de accountant voor de controle over 2014 t/m 2016 
- bespreken van het bedrijfsvoortgangsoverzicht 1e en 2e periode 2014 
- besluitvorming inzake prijsstelling van de onverkochte woningen in project Merletgaarde 
- benoeming commissaris de heer R. Franssen 
- vaststelling huurbeleid bij mutatie 
- vaststelling verhuurbeleid/beleid woningtoewijzing vanaf  1 januari 2015 
- intentie inzake beheer particulier woningbezit Gemeente Boxmeer 
- aanpak inzake het van de grond krijgen van een huurdersorganisatie (i.s.m. Atrive) 
- intentie om Mooiland te volgen in de ontwikkelingen van de bestaande geschillencommissie  
- bespreken van toezichts- en beoordelingsbrieven van WSW en CFV 
- bespreking en vaststelling van de begroting 2015 en de meerjarenraming 2015-2024 
- bespreking en evaluatie verkoopbeleid bestaande huurwoningen 
- bespreking uitkomst Aedes Benchmark  
- aanschaf I-pads t.b.v.de RvC voor vergaderstukken en archief (dropbox) 
- opdracht visitatie in 2015 door Ecorys (in Domaas verband) 

 
In 2014 heeft de raad van commissarissen vijf maal vergaderd. 
 
Aantal vergaderingen en besluiten tot en met 31 dec ember 2014   

Omschrijving     aantal Besluiten 

Raad van Commissarissen 1)     5 15 
Directie  (DB-besluiten)    27 

Huurdersoverleg     1  

Overige bijeenkomsten 2)        2  

1) reguliere RvC vergaderingen 
2) i.v.m. vervolg dorpsvisies . 

 
Daarnaast heeft een afvaardiging van de RvC twee vergaderingen van de VTW bijgewoond. 
 

9.3 Werkgeversrol en samenstelling Raad van Commiss arissen 
 
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor een goed bestuur, onder meer door benoeming, 
schorsing, ontslag en jaarlijkse evaluatie van het bestuur. 
De huidige bestuurder, de heer P.W.H.M. Verhoeven is per 1 april 2013 aangesteld. Deze aanstelling is 
vastgelegd met een besluit in de RvC-vergadering van 18 december 2012. 
 
Honorering Bestuur en Raad van Commissarissen 
 

Naam  Beloning 1) Variabele beloning  Beloning op termijn 
betaalbaar 

Uitkering beëindiging 
dienstverband Totaal 

P.W.H.M. Verhoeven € 76.584,33 € 0,00 € 16.208,81 € 0,00 € 92.793,14 

1) incl. vakantiegeld, gratificatie e.d./excl. belaste onkostenvergoeding. 
 
Over het jaar 2014 ontvingen de leden van de Raad van Commissarissen op jaarbasis een bruto-honorarium 
van € 3.118,00 inclusief btw. Voor de voorzitter geldt een jaarhonorarium van € 4.680,00 bruto, eveneens 
inclusief btw.  
 



Jaarverslag 
2014 
 

Wonen Vierlingsbeek   34 

 
 
De samenstelling van de Raad van Commissarissen is per 31 december 2014 als volgt: 
 

Raad van Commissarissen         

Naam Functie maatschappelijke functie aft re-
dend Profiel lid sinds 

R.J.J.B. van Daal voorzitter Business controller 
ForFarmers Hendrix 

2015 Financieel-economisch en manage-
ment organisatie 

27-5-2005 

I. Creemers-
Kroezen 

vice voorzitter  1) Directeur bewindvoerders-
kantoor 

2016 Sociaal/maatschappelijk/Huurderszetel 1-1-2006 

C. de Boer lid RvC  1) Voormalig Adviseur be-
drijfsvoering bij Min. van 
Justitie/met prepensioen 
 

2017 Bouwkundig/Huurderszetel 1-4-2006 

H.M.C.A. van Mil lid RvC Maatschappelijk wer-
ker/gepensioneerd 

2015 Bestuurlijk en sociaal-maatschappelijk 29-8-2011 

R.L.J.M. Franssen Lid RvC MKB adviseur op admini-
stratief gebied 

2018 Volkshuisvestelijk en juridisch 12-5-2014 

1) niet herbenoembaar 
 
De heer G. Fleuren is in 2014 conform schema afgetreden en opgevolgd door de heer R.L.J.M.Franssen. 
In 2015 zijn de heren R. van Daal en H. van Mil aftredend (herbenoembaar). 
 

9.4 Governance 
 
Organogram 
 

 
 
 
Wonen Vierlingsbeek onderschrijft de in de Aedescode en de Governancecode woningcorporaties vastge-
legde beginselen. De Governancecode Woningcorporaties wordt gehanteerd voor het inrichten van de be-
stuurlijke organisatie. In deze paragraaf verantwoorden wij ons over de inrichting van de Governancestruc-
tuur binnen Wonen Vierlingsbeek. 
 
Wonen Vierlingsbeek heeft de principes en uitwerkingen zoals opgenomen in de Governancecode Woning-
corporaties in 2014 opgevolgd en voldoet daarmee aan deze code. 

Raad van 
Commissarissen

Directeur-bestuurder

Financiële 
administratie Technische Zaken

Verhuur- en 
bewonerszaken/ 

secretariaat
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- Nadere toelichting m.b.t. Hoofdstuk V uit de Code. 
In 2011 is een ondernemingsplan, c.q. beleidsplan gepresenteerd. Bij de samenstelling van dat be-
leidsplan zijn de belanghebbenden (gemeente, huurders, dorpsraden en zorginstelling) betrokken. 
Tot nu toe is er geen gestructureerd overleg met de belanghebbenden geweest. Wel vindt er jaarlijks 
een overleg plaats met de huurders, waarin o.a. het huur- en onderhoudsbeleid aan de orde wordt 
gesteld. Eind 2014 is besloten om i.s.m. met Atrivé een nieuwe poging te doen om een huurdersver-
tegenwoordiging van de grond te krijgen. Dit traject loopt in het eerste halfjaar 2015. 
 
Het maken van prestatieafspraken met de twee corporaties en alle gemeenten in het Land van Cuijk 
is gepland, waarbij Wonen Vierlingsbeek het initiatief van Mooiland afwacht. (in 2014 niet van de 
grond gekomen) 
 
Wonen Vierlingsbeek is in voorjaar van 2013 gestart met het opstellen van dorpsvisies waarin, nog 
breder dan bij het opstellen van het ondernemingsplan, belanghebbenden zijn betrokken. Deze 
dorpsvisies (voor de 6 kernen) zijn in december 2013 afgerond, waarna in 2014 aandacht is besteed 
aan het vervolg hierop. 

 
Raad van Commissarissen 
 
De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 personen. De Raad heeft tot taak toezicht te houden op het be-
stuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en staat tevens het bestuur met raad ter 
zijde. In het verslag van de Raad van Commissarissen in dit jaarverslag zijn de taak en de werkwijze van de 
Raad van Commissarissen nader beschreven, evenals de wijze waarop de Raad van Commissarissen hier-
aan in 2014 invulling heeft gegeven. 
 
Het bestuur 
 
Taak en werkwijze  
Het bestuur is belast met het besturen van de woningcorporatie, hetgeen onder meer inhoudt dat het bestuur 
verantwoordelijk is voor: 

- de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie 
- de strategie 
- de financiering 
- het beleid 
- de resultaatontwikkeling 
- het beleid ten aanzien van eventuele deelnemingen van de corporatie. 

Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Het bestuur richt zich bij de 
vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie in het licht van haar volkshuisvestelijke en 
maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de woning-
corporatie betrokkenen af. Het bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de informatie die nodig 
is voor de uitoefening van de taak van de Raad van Commissarissen. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor alle relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risi-
co’s, verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie. Het bestuur rapporteert hierover naar de Raad 
van Commissarissen. 
 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn in artikel 4 van de statuten om-
schreven en verder uitgewerkt in het Bestuursreglement. 
Een aantal materiële besluiten van de bestuurder, waaronder het doen van investeringen boven een limiet 
van € 25.000,00 is op basis van de statuten en het bestuursreglement onderworpen aan de voorafgaande 
goedkeuring van de Raad van Commissarissen. 
 
De bestuurder 
Bestuurder is de heer P.W.H.M. Verhoeven, die per 1 april 2013 benoemd is met benoeming voor onbepaal-
de tijd. 
 
Tegenstrijdige belangen 
Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen Wonen Vierlingsbeek en de bestuurder wordt ver-
meden. Dit geldt ook voor de RvC-leden. Het bestuursreglement bevat een uitwerking van dit belangrijke 
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uitgangspunt Hierin is tevens de handelwijze in geval van belangenverstrengeling geregeld. In 2014 is geen 
sprake geweest van tegenstrijdige belangen met betrekking tot de directeur-bestuurder zoals bedoeld in 
principe II.3 van de Governancecode voor Woningcorporaties. 
 
Beleidsdoelstellingen en horizontale dialoog 
In 2012 heeft Wonen Vierlingsbeek zijn voornemens voor de komende jaren vastgelegd in het onderne-
mingsplan “Vitale kernen”. Dit ondernemingsplan is opgesteld met inbreng van de belanghouders, zoals 
gemeente, dorpsraden, bonden van ouderen, de regionale zorginstelling en natuurlijk de huurders. Eén van 
de doelstellingen die de Raad van Commissarissen met dit beleidsplan voor ogen heeft is het te gebruiken 
als een toetsingskader voor het interne toezicht. In dit beleidsplan zijn de missie en het belangrijke beleid 
van Wonen Vierlingsbeek op het gebied van volkshuisvestelijke, maatschappelijke, operationele en financi-
ele doelstellingen opgenomen. 
 
Met de opstelling van dit beleidsplan is een begin gemaakt met een dialoog met belanghouders zoals de 
gemeente, de dorpsraden, Bonden van Ouderen, huurders, de regionale zorginstelling en de werkorganisa-
tie van Wonen Vierlingsbeek. Deze dialoog heeft inmiddels tijdens het proces van visiteren al een vervolg 
gekregen.  
 
Met het opstellen van dorpsvisies voor alle 6 kernen binnen het werkgebied is in 2013 de volgende stap in 
die dialoog gezet. 
 
Interne risicobeheersing 
Het bestuur van Wonen Vierlingsbeek is verantwoordelijk voor het managen van de strategische, financiële 
en operationele risico’s en voor het beperken van de impact van mogelijke incidenten. 
Hieronder enkele voorbeelden van risico’s (zonder volledig te zijn) waar Wonen Vierlingsbeek mee te maken 
heeft. 
 
Strategische risico’s 
Wonen Vierlingsbeek is er van overtuigd dat zij, als kleine toegelaten instelling, zelfstandig bestaansrecht 
heeft. Overheidsmaatregelen vragen echter steeds meer van die kracht van kleine woningcorporaties. Het 
gaat dan niet alleen om regelgeving die financiële consequenties heeft, ook organisatorisch wordt steeds 
meer gevraagd van de toegelaten instelling. 
 
Financiële risico’s 
Financiële risico’s bij Wonen Vierlingsbeek liggen vooral op het vlak van de projectfinanciering. De risico’s 
worden inzichtelijk gemaakt door een uitgebreide projectraming die ook gebruikt wordt om risico’s te beper-
ken en om het project financieel te monitoren. Inmiddels blijken financiële risico’s in belangrijke mate door 
overheidsmaatregelen veroorzaakt. 
 
Operationele risico’s 
Van de bestuurder van kleine corporaties met een daarbij horende kleine werkorganisatie wordt verwacht dat 
er extra aandacht is voor de kwetsbaarheid van de organisatie.  
Een dergelijke kleine organisatie is enerzijds een sterk punt, maar aan de andere kant ook een gegeven 
waarin de kwetsbaarheid van de organisatie naar voren komt. Een taak voor het bestuur hierin een goede 
balans te vinden. 
 
Externe accountant 
Elk jaar opnieuw, na het vaststellen van de jaarstukken van het voorgaande jaar, wordt de externe accoun-
tant benoemd. Wonen Vierlingsbeek heeft geen uitgebreid beoordelingsprotocol daarvoor. De huidige ac-
countant, Deloitte Accountants, verricht de controlewerkzaamheden naar volle tevredenheid. 
 
De externe accountant woont in elk geval het gedeelte van de vergadering van de Raad van Commissaris-
sen bij, waarin het verslag van de externe accountant over het onderzoek van de jaarrekening wordt bespro-
ken en waarin wordt besloten over de goedkeuring van de jaarrekening. De externe accountant kan tijdens 
deze vergadering over zijn verklaring van getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de Raad 
van Commissarissen. 
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Visitatie 
Wonen Vierlingsbeek heeft zich eind 2011 laten visiteren. De formele afronding daarvan heeft in 2012 plaats 
gevonden. In de visitatie is het ondernemingsplan en het tegelijk daarmee op te zetten strategisch voorraad-
beleid betrokken. De overall-score over alle aspecten waarop is gevisiteerd is een 7.  
Eind 2014 is de opdracht verstrekt aan Ecorys (in Domaas verband) voor de visitatie. Dit traject zal worden 
uitgevoerd in het eerste halfjaar 2015. 
 

Deelnemende corporaties Domaas 
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9.5 Verklaring van de Raad van Commissarissen 
 
De Raad van Commissarissen van Wonen Vierlingsbeek heeft kennis genomen van het Volkshuisvestings- 
en jaarverslag met jaarrekening 2014 en heeft deze laten onderzoeken door Deloitte en deze vervolgens 
goedgekeurd. 
 
De bijbehorende controleverklaring is opgenomen in deze jaarverslaglegging. 
De raad spreekt haar waardering uit aan de medewerkers voor de resultaten die in 2014 zijn bereikt. 
 
Vierlingsbeek, 11 mei 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.J.J.B. van Daal,      I. Creemers-Kroezen 
Voorzitter Raad van Commissarissen   Vice-voorzitter Raad van Commissarissen 
 
 
 
 
 
 
 
C. de Boer      H.M.C.A. van Mil 
Lid Raad van Commissarissen    Lid Raad van Commissarissen 
 
 
 
 
 
 
 
R.L.J.M. Franssen 
Lid Raad van Commissarissen 
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10. Jaarrekening 2014 
 

10.1 Balans per 31 december 2014 (na resultaatbeste mming) 
 
A  C  T  I  V  A  

   
2014 

 
2013 

       VASTE ACTIVA 
      

       Materiële vaste activa 
      Sociaal vastgoed in exploitatie 
   

17.910.496,81 
 

18.730.876,22 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

 
285.591,71 

 
292.282,00 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
 

34.037,94 
 

32.166,27 

    Vastgoedbeleggingen 
    Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

 
1.379.130,81 

 
1.324.813,45 

    Financiële vaste activa 
    Latente belasting vordering(en) 
   

292.309,00 
 

351.200,00 

    Som der vaste activa 
   

19.901.566,27 
 

20.731.337,94 

      VLOTTENDE  ACTIVA 
     

      Voorraden 
     Vastgoed bestemd voor de verkoop 1.244.096,58 1.436.897,06 

      Vorderingen 
     Huurdebiteuren 
   

13.901,87 20.290,19 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 

  
0,00 60.825,00 

Overlopende activa 
   

42.811,04 39.937,55 

     Totaal vorderingen 
   

56.712,91 121.052,74 

      Liquide middelen 
   

730.192,96 1.133.222,55 

     BALANSTOTAAL 
   

21.932.568,72 23.422.510,29 

         

                        
         
         
P  A  S  S  I  V  A  

   
2014 2013 

       EIGEN VERMOGEN 
    Overige reserves 
   

4.851.937,96 4.324.362,42 

     LANGLOPENDE SCHULDEN 
     Schulden/Leningen kredietinstellingen 
   

15.385.693,87 15.764.421,09 
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 1.382.423,20 1.333.036,70 

     
   

16.768.117,07 17.097.457,79 

     KORTLOPENDE  SCHULDEN 
     Schulden aan kredietinstellingen 
   

0,00 1.653.464,27 
Schulden aan leveranciers 

   
33.499,68 36.733,45 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
  

12.614,00 12.582,00 
Schulden ter zake van pensioenen 

   
0,00 18.716,12 

Overlopende passiva 
   

266.400,01 279.194,24 

     
   

312.513,69 2.000.690,08 

      BALANSTOTAAL 
   

21.932.568,72 23.422.510,29 
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10.2 Winst en Verliesrekening over het boekjaar 201 4 
 
 

     
2014 2013 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 

     
Huuropbrengsten 2.872.707,12 2.811.392,58 
Opbrengst servicecontracten 28.366,99 28.603,16 
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 599.557,81 860.446,78 
Overige bedrijfsopbrengsten 12.721,55 30.767,38 

Som der bedrijfsopbrengsten 3.513.353,47 3.731.209,90 

BEDRIJFSLASTEN 
  

   Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 599.483,95 599.671,69 
Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 200.000,00 280.047,00 
Lonen en salarissen  182.712,38 198.796,62 
Sociale lasten 29.087,61 25.347,45 
Pensioenlasten 35.262,60 36.740,28 
Onderhoudslasten 503.714,07 665.021,51 
Leefbaarheid 17.363,87 250.401,23 
Lasten servicecontracten 24.882,24 25.846,10 
Overige bedrijfslasten 759.888,44 453.525,07 

Som der bedrijfslasten 2.352.395,16 2.535.396,95 

  
BEDRIJFSRESULTAAT 1.160.958,31 

 
1.195.812,95 

    NIET GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN 
VASTGOEDPORTEFEUILLE 4.930,86 -8.223,25 

    FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 
   

    Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
   

0,00 2.108,78 
Rentelasten en soortgelijke kosten -579.422,63 -623.669,00 

Saldo financiële baten en lasten -579.422,63 -621.560,22 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELAS TINGEN 
 

586.466,54 566.029,48 

  Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -58.891,00 36.614,00 

   RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA BELASTI NGEN 
 

527.575,54 
 

602.643,48 

     

RESULTAAT NA BELASTINGEN 527.575,54 602.643,48 
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10.3 Kasstroomoverzicht 
 

2014 2013 
Kasstroom uit operationele activiteiten 

   
Bedrijfsresultaat 1.160.958,31 1.195.812,95 
Aanpassingen voor: 
* Ontvangen/ (betaalde) vennootschapsbelasting 0,00 100.022,00 
* Afschrijvingen 599.483,95 599.671,69 
* Waardeveranderingen materiële vaste activa 0,00 280.047,00 
* Bijzondere waardevermindering vastgoed bestemd voor de verkoop 200.000,00 0,00 
* Verandering werkkapitaal 
    - mutatie voorraden -7.199,52 16.341,03 
    - mutatie vorderingen 64.339,83 -17.215,14 
    - mutatie kortlopende schulden (exclusief kredietfaciliteit) -21.419,75 -310.244,70 

35.720,56 -311.118,81 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 
* Ontvangen rente 0,00 2.108,78 
* Betaalde rente -592.715,00 -635.883,56 

-592.715,00 -633.774,78 

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.403.447,82 1.230.660,05 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen in materiële vaste activa -27.415,28 -151.563,44 
Desinvesteringen in materiële vaste activa 253.129,36 12.925,33 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 225.714,08 -138.638,11 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Aflossingen langlopende schulden -378.727,22 -367.021,90 
Mutatie rekening-courantschuld kredietinstellingen -1.653.464,27 220.100,21 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.032.191,49 -146.921,69 

Mutatie liquide middelen -403.029,59 945.100,25 

Beginstand liquide middelen 1.133.222,55 188.122,30 
Mutatie liquide middelen (exclusief kredietfaciliteit) -403.029,59 945.100,25 
Eindstand liquide middelen 730.192,96 1.133.222,55 

 Liquide middelen per ultimo boekjaar 730.192,96 1.133.222,55 
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10.4 Toelichting op de balans en winst- en verliesr ekening 
 
ACTIVITEITEN 
Stichting Wonen Vierlingsbeek, statutair gevestigd en kantoorhoudende te gemeente Boxmeer, stelt zich ten doel  
uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn. 

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
- het verwerven, verbeteren en beheren van woningen; 
- het bouwen en/of behulpzaam zijn bij het tot stand komen van woningen in het kader van eigen woningbezit; 
- het meewerken aan en bevorderen van een goede woonomgeving respectievelijk goed woonklimaat; 
- het verhuren van woningen en het daarbij voeren van een sociaal en rechtvaardig toewijzings- en verhuurbeleid; 
- het vervreemden van daartoe aangewezen woningen; 
- het onderhouden van goede contacten met haar bewoners onder andere door het inhoud geven aan een mogelijke 
  Huurders Belangen Organisatie: 
- het samenwerken met andere organisaties, die zich direct of indirect bewegen op het gebied van de volkshuisvesting: 

ALGEMEEN 
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het BBSH en dientengevolge de wettelijke bepalingen 
zoals vastgelegd in Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving met in het bijzonder Richtlijn 645. 

Stichting Wonen Vierlingsbeek past vanaf verslagjaar 2012 de herziene Richtlijn voor de Jaarverslaglegging 645 'Toege-  
laten Instellingen Volkshuisvesting (2014)' toe. In deze herziene richtlijn is een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen.  
Zo heeft Stichting Wonen Vierlingsbeek haar vastgoed in exploitatie geclassificeerd naar de categorieën  
sociaal vastgoed en commercieel vastgoed, waarbij het sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel wordt aangemerkt. 
Als waarderingsgrondslag is gekozen voor de historische kostprijs. Concreet betekent dit dat het sociale vastgoed 
gewaardeerd wordt tegen historische kostprijs. Stichting Wonen Vierlingsbeek heeft geen commercieel vastgoed. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. 
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 
gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor 
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde 
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het bedrijfsresultaat aangepast 
voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, 
mutaties in de balansposten en posten van de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet 
worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten. 
In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.  

 

10.4.1 Waarderingsgrondslagen 

 
Materiële vaste activa 

Sociaal vastgoed in exploitatie 
Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk  
vastgoed en het overige sociale vastgoed.  
De huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 2014 bedraagt deze grens € 699,48 (2013: € 681,02). 
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder  
zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is  
opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor 
toegelaten instellingen 

Stichting Wonen Vierlingsbeek kwalificeert het sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel, aangezien zij een beleid heeft dat  
gericht is op het realiseren van de volkshuisvestelijke taken. Het volkshuisvestelijk beleid staat hierbij centraal. 

Sociaal vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs/vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve  
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Of sprake is van een bijzondere waardever- 
mindering wordt jaarlijks getoetst op basis van boekwaarde versus bedrijfswaarde. Een bijzonder waardeverminderings-  
verlies is het bedrag waarmee de boekwaarde de bedrijfswaarde duurzaam overschrijdt en wordt direct in de winst-en 
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verliesrekening verwerkt onder de post overige waardeverminderingen van materiële vaste activa. 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast  
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 
moment van ingebruikneming. Op grond wordt niet afgeschreven. 

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen. 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve van toekomstige ver- 
huurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en toegerekende kosten van het  
werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering onder aftrek van een bijzondere waardevermindering.  
Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend. De geactiveerde rente wordt berekend tegen de gemiddelde rentevoet  
over het totale vreemd vermogen. Voor onroerende zaken waarvoor specifieke financiering is aangetrokken, wordt de  
intrestvoet van deze specifieke financiering gehanteerd. Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde 
van de onroerende zaken in ontwikkeling, wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan 
de creditzijde van de balans opgenomen. Afschrijving vindt plaats na ingebruikneming van de complexen. 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs, 
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.  
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een  
vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen. 

Vastgoedbeleggingen 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn gewaardeerd tegen de reële (actuele) waarde van deze woningen. 
Bij de verkoop worden deze woningen hiertoe initieel gewaardeerd tegen de verkoopprijs onder toepassing van een korting. 
Conform de verkoopovereenkomst heeft Wonen Vierlingsbeek echter een terugkoopverplichting met betrekking tot deze  
woningen. De waardeontwikkeling van deze woningen komt bij de terugkoop (deels) voor rekening van Wonen Vierlingsbeek.  
Dit aandeel in de verwachte waardeontwikkeling wordt jaarlijks gemuteerd in de waardering van de onroerende zaken  
verkocht onder voorwaarden. 

Financiële vaste activa 

Latente belastingvordering(en) 
Voor de in de toekomst te verrekenen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en fiscale balans- 
waarderingen wordt een actieve belastinglatentie getroffen ter grootte van de som van deze verschillen vermenigvuldigd  
met het geldende belastingtarief. 

Indien de verwachting is dat de latentie binnen één jaar gerealiseerd wordt, wordt deze onder de overlopende activa opge-  
nomen. Indien de verwachting is dat de realisatie langer dan één jaar gaat duren wordt de latentie onder financiële vaste  
activa opgenomen. 

De actieve latentie heeft enerzijds betrekking op het verschil tussen de commerciële waarde van het sociaal vastgoed in  
exploitatie en de fiscale waarde ultimo boekjaar. 
De fiscale waarde van het vastgoed is, overeenkomstig de bepalingen van de vaststellingsovereenkomst met de Belasting-  
dienst ter invoering van de integrale VPB-plicht (VSO II), gebaseerd op 70% van de meest actuele WOZ-waarde. 
De actieve latentie is gebaseerd op het geldend vennootschapsbelastingtarief en wordt contant gemaakt tegen de discon- 
teringsvoet voor de bedrijfswaardeberekening minus het geldend vennootschapsbelastingtarief. 

Het onroerend goed bestaat uit een drietal categorieën: 
- onroerend goed bestemd voor duurzame exploitatie 
- onroerend goed bestemd voor verkoop (op korte termijn) 
- onroerend goed bestemd voor sloop/ herstructurering (op termijn) 

Aangezien er voor het onroerend goed bestemd voor duurzame exploitatie en sloop/ herstructurering onvoldoende infor-  
matie beschikbaar is om tot een betrouwbare schatting van de latentie te komen beperkt de latentie zich tot het onroerend 
goed bestemd voor de verkoop. 

De actieve latentie heeft anderzijds betrekking op het verschil tussen de commerciële waardering van de leningenportefeuille 
(nominale waarde) en de fiscale waarde (marktwaarde). Als gevolg van de lagere fiscale waardering ontstaat er 
fiscaal een disagio welke naar rato van de looptijd van de leningen ten laste van de fiscale winst wordt gebracht.  
De actieve belastinglatentie die hiervoor wordt gevormd is gebaseerd op het geldend tarief van de vennootschapsbelasting 
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en wordt contant gemaakt tegen de disconteringsvoet voor de bedrijfswaardeberekening minus het geldend 
vennootschapsbelastingtarief. 

Voorraden 

 Vastgoed bestemd voor de verkoop 
Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen (opgeleverd en nog niet verkocht). Vastgoed bestemd voor 
verkoop wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.  
Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. 

De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan vervaar-  
diging kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek 
van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop. 

Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 

Liquide middelen 
Dit betreft het kasgeld en de banktegoeden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende 
schulden. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, vrij ter beschikking. 

Langlopende schulden 
De aangetrokken leningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met aflossingen. 
De leningen worden ineens afgelost (fixe-leningen), lineair of op basis van het annuïteitensysteem. 
De schulden hebben een resterende looptijd van meer dan één jaar met dien verstande dat het aflossingsbestanddeel 
van de langlopende schulden dat in het volgend verslagjaar vervalt eveneens als langlopende schuld is verantwoord. 

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verk ocht onder voorwaarden 
De terugkoopverplichting van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden wordt gewaardeerd tegen de reële (actuele) 
waarde van de woningen verkocht onder voorwaarden per balansdatum. 
Conform de verkoopovereenkomst heeft Wonen Vierlingsbeek een terugkoopverplichting met betrekking tot deze woningen. 
De waardeontwikkeling van deze woningen komt bij de terugkoop (deels) voor rekening van Wonen Vierlingsbeek.  
Dit aandeel in de verwachte waardeontwikkeling wordt jaarlijks gemuteerd in de waardering van de terugkoopverplichting. 
Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden is de verplichting onder de kortlopende 
schulden verantwoord. 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT  

Huuropbrengsten 
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum percentage . Voor het verslagjaar bedroeg  
dit maximum 4,0%. Hierop was een inkomensafhankelijke opslag toegestaan. Wonen Vierlingsbeek heeft hier in 2014  
deels gebruik van gemaakt.  De huren zijn gemiddeld aangepast met 3,95%. De opbrengsten uit hoofde van huur worden  
aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid daar bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract  
geen terugbetalingsverplichting geldt. 

Opbrengst servicecontracten 
Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden aangemerkt als zijnde gere-  
aliseerd in het jaar van levering van de goederen en diensten. De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en ge-  
maakte servicekosten. Gemaakte servicekosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten. 

Opbrengst verkopen vastgoedportefeuille 
De post netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de  
boekwaarde (bestaand bezit) dan wel de vervaardigingsprijs (projecten voor derden). Opbrengsten worden verantwoord 
op het moment van levering (passeren transportakte). Mogelijke verliezen op nieuwbouw koopprojecten worden ver-  
antwoord zodra deze voorzienbaar zijn. 
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Overige bedrijfsopbrengsten 
Hieronder zijn voornamelijk verantwoord de aan derden doorberekende kosten voor administratie. 

Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedpo rtefeuille 
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. 
Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde is bereikt. 

  
Overige waardeveranderingen van materiële vaste act iva en vastgoedportefeuille 

  Hieronder zijn de onrendabele investeringen opgenomen inzake nieuwbouw en herstructureringen alsmede de waarde- 
verandering van het bestaand bezit op basis van de toetsing aan de bedrijfswaarde. 

Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlast en 
Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de  
winst-en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is sprake als de  
daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de werknemers. 
Pensioenpremies worden verantwoord als loonkosten als deze verschuldigd zijn. 

Onderhoudslasten 
Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. 
Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. 

Leefbaarheid 
Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en wijken bevorderen. 
Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. 

 Lasten servicecontracten 
De gemaakte servicecontracten voor huurders worden verantwoord onder de lasten servicecontracten in het verslagjaar 
waarop de servicekosten betrekking hebben. 

Overige bedrijfslasten 
De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedport efeuille 
Wonen Vierlingsbeek is verplicht om woningen verkocht onder voorwaarden terug te kopen indien deze aangeboden  
worden. Deze verplichting vervalt na een onafgebroken woonduur van 15 jaar. Onder deze post wordt jaarlijks het aandeel 
in de waardeontwikkeling van de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden verantwoord. 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
De rentebaten betreffen de ontvangen en toegerekende opbrengsten uit hoofde van (tijdelijke) belegging van onder de vlot- 
tende activa begrepen effecten en liquide middelen alsmede rente nieuwbouwprojecten. 

Rentelasten en soortgelijke kosten 
Hieronder vallen de betaalde en verschuldigde rentelasten inzake de langlopende schulden. 

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefenin g 
De vennootschapsbelasting wordt berekend op basis van het resultaat uit normale bedrijfsuitoefening voor belasting, 
rekening houdend met niet in de belastingheffing betrokken bestanddelen, (gedeeltelijk) niet aftrekbare kosten, alsmede de  
mutatie in de belastinglatenties. 

Buitengewone baten en lasten 
Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die 
duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve naar 
verwachting zelden zullen voorkomen. 
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10.4.2 Toelichting op de balans 

 
A C T I V A 

 
 VASTE ACTIVA 2014 2013 

 
 MATERIËLE VASTE ACTIVA 

  
Sociaal vastgoed in exploitatie 17.910.496,81 18.730.876,22 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 285.591,71 

 
292.282,00 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 34.037,94 32.166,27 

Materiële vaste activa per balansdatum  18.230.126,46 
 

19.055.324,49 

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven: 
   

    
 

totaal  
 

sociaal  
 

vastgoed in  
 

onroerende  

 
vastgoed  

 
vastgoed  

 
ontwikkeling  

 
en roerende  

 
          

 
in exploitatie  

 
bestemd voor  

 
zaken ten  

     
eigen expl.  

 
dienste van  

       
 de exploitatie  

Boekwaarde per 1 januari: 
  Cumulatieve vervaardigings- of verkrij-

gingsprijs 25.936.178,30 25.394.634,51 292.282,00 
 

249.261,79 
Cumulatieve waardeveranderingen en 
afschrijvingen -6.880.853,81 -6.663.758,29 0,00 

 
-217.095,52 

 
19.055.324,49 

 
18.730.876,22 292.282,00 

 
32.166,27 

   Mutaties: 
  Investeringen 
 

27.415,28 14.923,00 -6.690,29 19.182,57 
Overboeking van vastgoed bestemd voor ver-
koop 0,00 0,00 0,00 0,00 
Overboekingen 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Desinvesteringen -312.022,57 -312.022,57 0,00 
 

0,00 
Afschrijving desinvesteringen 58.893,21 58.893,21 0,00 0,00 
Afschrijvingen -599.483,95 -582.173,05 0,00 -17.310,90 
Overige waardeveranderingen  0,00 0,00 0,00 0,00 

 
-825.198,03 

 
-820.379,41 -6.690,29 1.871,67 

 Boekwaarde per 31 december: 
Cumulatieve vervaardigings- of verkrij-
gingsprijs 25.651.571,01 25.097.534,94 285.591,71 268.444,36 
Cumulatieve waardeveranderingen en 
afschrijvingen -7.421.444,55 -7.187.038,13 0,00 -234.406,42 

 
18.230.126,46 

 
17.910.496,81 285.591,71 34.037,94 

        Sociaal vastgoed in exploitatie 
  Investeringen 

Betreft na-investeringen in bestaand bezit. 
  
Desinvesteringen/afschrijving desinvesteringen 
Betreft per saldo de boekwaarde van de 5 in 2014 verkochte huurwoningen, waarvan 1 woning een woning betreft die in 2012 
is teruggekocht onder de regeling verkoop onder voorwaarden. 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploit atie 
Investeringen 
Betreft het saldo van kosten en ontvangen huur van de onder de leegstandswet verhuurder woning Hulder 7. Huis met grond is  
in het verleden aangekocht om een grondpositie te verwerven 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exp loitatie 
Investeringen 
Betreft o.a. investeringen in ICT middelen en de vervanging van de telefooninstallatie. 
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Verkoop van woningen 
In het boekjaar zijn 5 huurwoningen verkocht. In januari 2013 zijn 65 woningen uit bestaand bezit aangewezen als verkoopbaar. 
Deze woningen worden aan de zittende huurder aangeboden of bij mutatie verkocht. Bij mutatie hebben zittende huurders 
een voorkeursrecht van koop. Hiervan hebben in 2014 3 huurders gebruik gemaakt. Eén woning is na mutatie verkocht aan een 
huurder van een andere huurwoning. De 5de woning betreft een woning die in 2012 was teruggekocht (VOV-regeling). 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen zijn als volgt bepaald: 
Systematiek Termijnen 

Sociaal vastgoed in exploitatie: 
Grond n.v.t. n.v.t. 
Bouw lineair 50 jaar 
Centrale verwarming lineair 15, 20, 25 jaar 
Isolatie lineair 20 jaar 
Groot onderhoud/verbeteringen lineair 10, 15, 25 jaar 

c.q. restant levensduur 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie: 
Kantoorgebouw lineair 20 jaar 
Inventaris kantoorpand lineair 3-10 jaar 
Automatisering lineair 3-6 jaar 

Zekerheden 
Voor de als zekerheid voor leningen verbonden materiële vaste activa wordt verwezen naar de toelichting op de langlopende  
schulden. 

Verzekeringen 
De onroerende zaken in exploitatie zijn verzekerd tegen het risico van brand- en stormschade. De premie wordt gebaseerd op 
het aantal verhuureenheden en niet op basis van een verzekerde waarde. Op de betreffende polissen is de indexclausule van  
toepassing, zodat de verzekerde som op de premievervaldatum automatisch wordt aangepast aan de gewijzigde herbouwkosten. 
Het kantoorgebouw is verzekerd voor een bedrag van € 250.000,00. De kantoorinventaris inclusief automatiseringsapparatuur 
is op balansdatum verzekerd voor een bedrag ad € 100.000,00 

  
Onroerendzaakbelasting 
De WOZ-waarde van het in exploitatie zijnde bezit (489 won + Gezondheids Centrum) per 31 december 2014 bedraagt  
€ 73.777.000,00 (peildatum 1 januari 2014). De WOZ-waarde van de onroerende en roerende zaken ten dienste van de  
exploitatie (kantoorpand) per 31 december 2014 bedraagt € 116.000,00. 

Actuele waarde 
De waarde van de onroerende zaken in exploitatie gebaseerd op de gecorrigeerde bedrijfswaarde bedraagt per ultimo 2014 
€ 37.546.852,00 (2013: € 37.717.319,00)                 
De gecorrigeerde bedrijfswaarde betreft de contante waarde van de kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatie op- 
brengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd. 

 
 
De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting van het bestuur 
weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedurende de resterende levensduur 
van het actief. 

Clustering van kasstroomgenererende eenheden sluit aan bij het interne beleid en bedrijfsvoering. 
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Bij de bedrijfswaardeberekeningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
2014 2013 

- verwachte jaarlijkse huurstijging gemiddeld: jaar 1-2: 3,00% 4,00% 
jaar 3-5: 3,00% 3,00% 
vanaf jaar 6: 2,00% 2,00% 

- verwachte jaarlijkse huurderving gemiddeld: vanaf jaar 1: 0,00% 0,00% 
- verwachte jaarlijkse stijging variabele kosten gemiddeld: jaar 1-5: 2,50% 2,50% 

vanaf jaar 6: 3,00% 3,00% 
- verwachte jaarlijkse stijging onderhoud gemiddeld: jaar 1-5: 2,50% 2,50% 

vanaf jaar 6: 3,00% 3,00% 
- algemeen beheer per woning (norm): € 1.292   € 1.268 
- verhuurdersheffing 1e jaar € 654,18 € 628,54 

- planmatig onderhoud: 
op basis van 

MJOB 
op basis van 

MJOB 
- norm niet planmatig onderhoud (norm): € 490,64 € 478,67 
- disconteringsvoet: 5,25% 5,25% 
Discontering vindt plaats onder de veronderstelling dat kasstromen gemiddeld gedurende het jaar plaatsvinden. In 2012 werd 
uitgegaan van het einde van het jaar (postnumerando). 

- verwachte resterende levensduur van de betreffende activa: maximaal 50 jaar maximaal 50 jaar 
met minimum met minimum 

van 15 jaar van 15 jaar 

Uitsluitend in de eerste vijf prognosejaren (2015-2019) is jaarlijks een verkoop van 2 woningen ingerekend. Inrekening van de 
verkoopopbrengsten heeft plaatsgevonden op basis van 90% van de gemiddelde WOZ-waarde van het verkoop aangemerkt bezit. 
Er is geen sloop van woningen ingerekend in de bedrijfswaarde. 

In de bedrijfswaarde ultimo 2014 is, in evenals ultimo 2013, een kasstroom uit hoofde van de restwaarde van de grond 
ingerekend. Deze restwaarde van de grond is bepaald als resultante van de huidige waarde van de grond gecorrigeerd voor te 
maken kosten om de grond in oorspronkelijke staat te brengen. 
Deze waarde wordt geïndexeerd (3,0%) naar het einde van de levensduur en contant gemaakt met de disconteringsfactor (5,25%). 

    Opbrengst (per eenheid)   € 58.035     
    Kosten (per eenheid):         
    - verhuiskosten     € 5.799     
    - sloopkosten       € 5.000     
                  
    Restwaarde grond (per eenheid): € 47.236     
                  
                  
Toelichting mutatie bedrijfswaarde                 
                  
De bedrijfswaarde ultimo verslagjaar is gedaald met een bedrag van € 170.467,00 ten opzichte van de   
bedrijfswaarde ultimo voorgaand verslagjaar.               
                  
Bedrijfswaarde jaarrekening 2013:           37.717.319     
Bedrijfswaarde jaarrekening 2014:           37.546.852     
        Mutatie       -170.467 
                  
De mutatie in de bedrijfswaarde laat zich als volgt verklaren:             
                  
(a) Jaarresultaat (x € 1.000)                 
                  
- effect contante waarde en restant levensduur       33     
                33 
(b) Gevolgen van aanpassingen van beleidsparameters  en uitgangspunten (x € 1.000)     
- in de huurprijscomponent           -61     
- in de onderhoudslasten           32     
- in de variabele lasten           37     
- in de vermogenskostenvoet           0     
- in de levensduur           178     
- in de verkoop en de sloop           93     
- in de restwaarde-inschatting           41     
- in de verhuurdersheffing           267     
                  
                587 
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(c) Gevolgen van mutaties in het bezit (x € 1.000)             
- nieuwbouw           0     
- aankopen           0     
- verkopen           -790     
- sloop           0     
                -790 
                  
Mutatie bedrijfswaarde verslagjaar t.o.v. de bedrijfswaarde ultimo het voorgaande verslagjaar (x € 1.000) -170 
                  
         
         
VASTGOEDBELEGGINGEN 

 ONROERENDE ZAKEN VERKOCHT ONDER VOORWAARDEN  2014 2013 

Stand per 1 januari 1.324.813,45 1.369.450,00 
Mutaties in het boekjaar: 
- bij/af: waardemutatie verslagjaar  (incl. correctie voorgaande jaren) 54.317,36 -44.636,55 
Stand per 31 december 1.379.130,81 

 
1.324.813,45 

   
Per ultimo 2013 heeft Wonen Vierlingsbeek 7 woningen verkocht onder voorwaarden.   
Indien deze woningen aan Wonen Vierlingsbeek ter koop worden aangeboden, heeft zij hiertoe een terugkoopplicht waarbij de 
waardeontwikkeling (deels) voor rekening van Wonen Vierlingsbeek komt. De terugkoopplicht met betrekking tot deze woningen 
staat op de balans verantwoord onder het lang vreemd vermogen "verplichting onroerende zaken verkocht onder voorwaarden". 
De waardemutatie wordt bepaald op basis van/afgeleid van de waardeontwikkeling op basis van de NVM-cijfers. 
         

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

 LATENTE BELASTINGVORDERING(EN)  

  Stand per 1 januari 351.200,00 353.783,00 
Mutatie in het boekjaar -58.891,00 -2.583,00 
Stand per 31 december 292.309,00   351.200,00 

   
   
   Latentie leningenportefeuille 
   Stand per 1 januari 20.596,00 

 
20.854,00 

Mutatie in het boekjaar -248,00 
 

-258,00 
Stand per 31 december 20.348,00 

 
20.596,00 

    Er is een belastinglatentie opgenomen voor het verschil tussen de  commerciële en fiscale waarde van de langlopende schulden. 
De totale contante waarde van het verschil is € 81.390. De latentie gebaseerd op huidig vennootschapsbelastingtarief bedraagt € 
20.347. 

      Latentie voor verkoop bestemd bezit 
      Stand per 1 januari 
    

330.604,00 
 

332.929,00 
Mutatie in het boekjaar 

    
-58.643,00 

 
-2.325,00 

Stand per 31 december 
    

271.961,00 
 

330.604,00 

       De latentie is gebaseerd op het verschil tussen de commerciële waarde en fiscale waarde van het voor verkoop bestemd onroe-
rend goed, voor de eerste vijf prognose jaren (10 woningen). De latenties ultimo 2013 had betrekking op 11 woningen. 
In januari 2013 zijn 65 woningen uit het bestaand bezit aangewezen als verkoopbaar. In 2013 zijn 5 woningen verkocht waarvan 
1 woning niet op de lijst stond (later aan de lijst toegevoegd). In 2014 zijn er 4 woningen (excl. VOV) verkocht. 
Deze woningen worden aan de zittende huurder aangeboden of bij mutatie verkocht. Ultimo 2014 betreft dit nog 57 woningen. 
Bij mutatie hebben zittende huurders een voorkeursrecht van koop. 

       Commerciële waarde onroerend goed per 31 december 
   

109.176,00 
  Fiscale waarde onroerend goed per 31 december 

   
1.305.500,00 

  Verschil 
    

1.196.324,00 
  

       Contante waarde uitgaande van een netto-disconteringsvoet van 3,94% 
 

1.087.842,00 
 Latentie gebaseerd op huidig vennootschapsbelastingtarief van 25,0% 

 
271.960,00 
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VLOTTENDE ACTIVA 
    

2014 2013 

       VOORRADEN 
      

       VASTGOED BESTEMD VOOR DE VERKOOP 
    

1.244.096,58 1.436.897,06 

  Vastgoed bestemd voor de verkoop per balansdatum 
 

1.244.096,58 1.436.897,06 

       De specificatie is als volgt: 
      

     
    

Stand Merletgaarde per 1 januari 
    

1.436.897,06 1.453.238,09 
Bij: investeringen  

    
-192.800,48 -16.341,03 

Stand per 31 december 
    

1.244.096,58 1.436.897,06 

        Het project Merletgaarde omvat 13 koopwoningen. Per balansdatum zijn er 4 woningen verkocht. 
De vervaardigingsprijs van de resterende 9 koopwoningen bedraagt € 1.444.096,58. De geschatte (netto) opbrengstwaarde, 
op basis van de vraagprijzen (minus nog te maken kosten) bedraagt per 31 december 2014 ca. € 1.244.000,00 (na aftrek BTW).  
De negatieve mutatie in het verslagjaar een afboeking (waardedaling) van € 200.000,00 -/- na-investering in 2014. 

        Stand Gemeentewerf per 1 januari 
     

0,00 5.673,00 
Af: overboeking naar vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie 

 
0,00 -5.673,00 

Stand per 31 december 
     

0,00 0,00 

        HUURDEBITEUREN 
   

     Huurdebiteuren zittende huurders   
  

15.310,27 24.853,55 
Huurdebiteuren vertrokken huurders 4.920,86 5.340,86 
Af: voorziening dubieuze debiteuren   -6.329,26 -9.904,22 

 
    

Huurdebiteuren per balansdatum 
   

13.901,87 20.290,19 

         Het  van "zittende huurders" te vorderen achterstallige bedrag aan huur is naar maand van ontstaan en aantal huurders als volgt 
te specificeren 

Achterstand 
Aantal huur-

ders Achterstand 
t/m 1 maand 12 4.877,89 
t/m 2 maanden 2 1.280,91 
t/m 3 maanden 5 6.075,06 
4 of meer maanden 2 3.076,41 

21 15.310,27 

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt: 

Stand per 1 januari   9.904,22 9.666,78 
Bij: dotatie 529,09 6.490,79 
Af: vrijval -4.104,05 -6.253,35 
Stand per 31 december 6.329,26 9.904,22 

Het totaal van "zittende huurders" te vorderen achterstallige huurbedrag ultimo boekjaar bedraagt 0,52% (ultimo vorig jaar 0,86%) 
van de bruto jaarhuur. (huur per 31 december x 12) 

  
   BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE 

VERZEKERINGEN         

    Vennootschapsbelasting 2012; te verrekenen voorschotten 0,00 60.825,00 
Belastingen en premies sociale verzekeri ng-
en per balansdatum 0,00 60.825,00 

    
OVERLOPENDE  ACTIVA 

 
Verzekeringspremies 10.856,30 11.430,07 
Terug te ontvangen BTW 0,00 284,00 
Vooruitbetaalde kosten automatisering 21.327,20 20.625,76 
Overige transitoria 10.627,54 7.597,72 

Overlopende activa per balansdatum 42.811,04 39.937,55 
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LIQUIDE MIDDELEN 
  

2014 2013 

     Direct opvraagbaar: 
   Kas 
 

245,18 2.472,33 
ING/ABN AMRO 

 
74,23 13.006,10 

Rabo RC 
 

4.873,55 1.117.744,12 
Rabo Spaarrekening 

 
725.000,00 0,00 

Liquide middelen per balansdatum 
 

730.192,96 
 

1.133.222,55 
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  P A S S I V A 2014 2013 

   EIGEN VERMOGEN 
  

Overige reserves 
  

   Stand per 1 januari 4.324.362,42 3.721.718,94 
Jaarresultaat 527.575,54 

 
602.643,48 

  
 

  
Stand per 31 december 

   
4.851.937,96 

 
4.324.362,42 

      In de statuten van Stichting Wonen Vierlingsbeek is niets opgenomen ten aanzien van de bestemming van het eigen vermogen. 

  
LANGLOPENDE SCHULDEN 

  
De langlopende schulden zijn als volgt samengesteld: 

Schulden/Leningen kredietinstellingen 15.385.693,87 15.764.421,09 

Langlopende schulden per balansdatum 
  

15.385.693,87 
 

15.764.421,09 

  Waarvan looptijd langer dan 5 jaar 11.685.693,87 13.264.421,09 

Van het totaal der langlopende schulden wordt in 2015 een bedrag van € 390.974,28 (jaarlijkse aflossing) afgelost. 
Daarnaast dient 1 lening (€ 2.500.000,00) op 28 mei 2015 in zijn geheel afgelost te worden. 

Rentevoet en aflossingssysteem: 
De gemiddelde rentevoet van de langer dan één jaar uitstaande leningen bedraagt circa 3,67% (2013: 3,71%) 
De leningen worden ineens afgelost (fixe-leningen), lineair of op basis van het annuïteitensysteem. 

 
 Zekerheden: 
 Stichting Wonen Vierlingsbeek heeft zich verplicht de woningcomplexen, waarvan de financiering door het WSW is 

geborgd, niet te bezwaren of te vervreemden. Borgstelling ten bedrage van circa € 14,7 miljoen heeft plaatsgevonden 
door de gemeente en het WSW. 

 
 Het verloop van de langlopende schulden is als volgt:    

Stand per 1 januari 15.764.421,09 16.131.442,99 
Mutaties in het boekjaar: 
- af: aflossingen -378.727,22 -367.021,90 
Stand per 31 december 15.385.693,87 15.764.421,09 

  Derivaten 
  Wonen Vierlingsbeek heeft per 31-12-2014 een derivaat (rente-cap) in haar bezit. 

Deze rentecap is afgesloten ter dekking van het renterisico op een lening en loopt af per 1 juni 2015. 
 Zodra de variabele rente op de lening de rente van de cap overstijgt wordt de cap geëffectueerd en is op de onderliggende  

lening maximaal de rente van de cap verschuldigd. 
  De looptijd en de hoofdsom van de cap stemt overeen met de afgedekte contractpositie en de cap wordt aangehouden tot 

einde looptijd. 
  De aankoopwaarde van dit derivaat is verantwoord ten laste van het jaarresultaat in het jaar van aankoop. 

Een specificatie van het derivaat per 31-12-2014 is als volgt: 
  
  Hoofdsom Aankoopwaarde Rente cap Looptijd Rente lening 

€ 2.500.000,00 € 43.000 3,5% 
1 juni 2010-1 juni 
2015 

3mnds Euri-
bor+0,35 

  
  VERPLICHTINGEN ONROERENDE ZAKEN VERKOCHT ONDER VOOR WAARDEN 
  

Stand per 1 januari 1.333.036,70 1.369.450,00 
Mutaties in het boekjaar: 
- bij/af: waardemutatie verslagjaar 49.386,50 -36.413,30 
Stand per 31 december 1.382.423,20 

 
1.333.036,70 
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Per ultimo 2014 heeft Wonen Vierlingsbeek 7 woningen verkocht onder voorwaarden. 
Indien deze woningen aan Wonen Vierlingsbeek te koop worden aangeboden, heeft zij hiertoe een terugkoopplicht waarbij 
de waardeontwikkeling (deels) voor rekening van Wonen Vierlingsbeek komt. De waarde met betrekking tot deze woningen  
staat op de balans verantwoord onder vastgoedbeleggingen "onroerende zaken verkocht onder voorwaarden". 

KORTLOPENDE SCHULDEN 2014 2013 

    Schulden aan kredietinstellingen 
    

       Schulden aan kredietinstellingen 
  

0,00 1.653.464,27 

Schulden aan kredietinstellingen per balansdatum 
 

0,00 1.653.464,27 

   Dit betreft het saldo van een kredietfaciliteit met een maximum van € 2.000.000,00. 
Ter  zekerheidstelling heeft de Rabobank hypotheek gevestigd op de 9 onverkochte woningen. 

Schulden aan leveranciers 
    

       Schulden aan leveranciers 
   

33.499,68 36.733,45 
  

Schulden aan leveranciers per balansdatum 
 

33.499,68 36.733,45 

  
 BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN 

   
 Loonheffing en sociale lasten      12.614,00  12.582,00 
Belastingen  en sociale premies per 
balansdatum      12.614,00   12.582,00 
         
        
SCHULDEN TER ZAKE VAN PENSIOENEN 

             
Pensioenpremies      0,00  18.716,12 
Schulden ter  zake van pensioenen per 
balansdatum      0,00  18.716,12 
         
         
OVERLOPENDE  PASSIVA    

 Niet-vervallen rente 220.821,09 229.073,52 
Vooruit ontvangen huur 12.326,86 11.386,31 
Glasfonds 13.140,68 12.789,56 
Controlekosten jaarrekening 17.545,00 

 
15.427,50 

Afrekening servicekosten 460,44 1.973,15 
Debetrente 4e kwartaal 0,00 5.039,94 
Bankkosten 4e kwartaal 670,48 797,81 
Overige posten 1.435,46 2.706,45 

Overlopende passiva per balansdatum 
  

266.400,01 279.194,24 

       
       NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTIN GEN 

   
    

WSW obligoverplichting 
    Obligo aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw uit hoofde van een door het Fonds geborgde lening, welke opeisbaar 

wordt indien blijkt dat het aan het Fonds betaalde disagio en de achtergestelde leningen niet voldoende zijn om de 
aanspraken op het Fonds te dekken. Ultimo boekjaar bedraagt het obligo € 567.191,66. 

 Zolang het risicovermogen van het WSW echter voldoende is om eventuele betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers 
over te nemen, wordt geen beroep gedaan op deze obligoverplichting. 

   
       Aanspraken tekorten pensioenvoorzieningen 

     Stichting Wonen Vierlingsbeek is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de woningcorporaties (SPW). 
Ultimo 2014 bedraagt de dekkingsgraad van het SPW 114% (ultimo 2013: 114%). De Nederlandsche Bank stelt een  
minimale dekkingsgraad van 105% en een buffervereiste die uitkomt op een dekkingsgraad van 120%. 
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Personeelsverplichtingen 
     Er is geen voorziening opgenomen voor toekomstige jubilea verplichtingen. 

  Er is geen voorziening opgenomen voor de op balansdatum bestaande verplichtingen in verband met individuele 
loopbaanontwikkelingsbudgetten van werknemers. 

  Er zijn geen voorzieningen gevormd omdat er onzekerheden zijn ten aanzien van de navolgende criteria voor het vormen van 
een voorziening: 'waarschijnlijkheid uitstroom van middelen' en 'betrouwbare schatting van de omvang van de verplichting'. 

    Leefbaarheid 
   Wonen Vierlingsbeek heeft in het verleden aan de Stichting Gemeenschapshuis Overloon onder voorwaarden een bijdrage  

toegezegd van € 200.000,00 om nieuwbouw van een gemeenschapshuis mogelijk te maken. Deze bijdrage is in 2013  
geëffectueerd. Wonen Vierlingsbeek heeft als subsidiegever met Stichting Gemeenschapshuis Overloon als subsidie 
ontvanger een convenant afgesloten dat in 2013 notarieel is verleden. Conform dit convenant, dat een looptijd heeft van 
10 jaar legt subsidieontvanger jaarlijks voor 1 mei verantwoording af over de voortgang van de activiteiten en het resultaat. 
 
Verkoop woningen 
Op balansdatum zijn voor 3 woningen (1 woning opgenomen onder sociaal vastgoed in exploitatie en 2 woningen opgenomen onder 
vastgoed bestemd voor de verkoop) verkoopovereenkomsten gesloten. Aangezien de overeenkomsten nog niet notarieel zijn verle-
den is de verkoopopbrengst niet verantwoord in het boekjaar.  
De totale verkoop opbrengstwaarde bedraagt € 440.500,00. 
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10.4.3 Toelichting op de Winst- en verliesrekening 

 
B E D R I J F S O P B R E N G S T E N 2014 2013 

   
HUUROPBRENGSTEN 

  
      Woningen en woongebouwen 

  
2.798.346,00 2.734.826,99 

Overige Daeb 
  

84.091,08 82.080,96 
Af: huurderving wegens leegstand -9.729,96 -5.515,37 

Huuropbrengsten per saldo 2.872.707,12 2.811.392,58 

De netto huuropbrengst ten opzichte van het vorig boekjaar is gestegen   
als gevolg van: 
- de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2013 die gemiddeld 
    voor het gehele bezit 3% bedroeg 

 
40.469,64 

- de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2014 die gemiddeld 
     voor het gehele bezit 3,95% bedroeg 54.063,72 

- in exploitatie nemen 4 woningen Maashees in 2013 3.040,00 
- verkopen 2013/2014 -38.480,90 
- meer huurderving 2014 t.o.v. 2013 -4.214,59 
- huurverhoging als gevolg van geriefsverbeteringen en huurharmonisatie 6.436,67 

61.314,54 

OPBRENGST SERVICECONTRACTEN 
  

  Woningen en woongebouwen 
  

16.127,43 16.176,31 
Overige Daeb 

  
12.239,56 12.426,85 

Opbrengst servicecontracten per saldo 28.366,99 28.603,16 

 
  

 De opbrengst servicecontracten zijn gebaseerd op de werkelijke 
kosten. 
  
NETTO VERKOOPRESULTAAT VASTGOEDPORTEFEUILLE 

Opbrengst bestaand bezit 
  Verkoopopbrengst 

  
874.400,00 882.850,00 

af: boekwaarden 
  

-253.129,36 -12.925,33 
af: overige kosten/baten 

  
-16.712,83 -4.477,89 

af: interne kosten 
  

-5.000,00 -5.000,00 
Opbrengst verkoop bestaand bezit 599.557,81 860.446,78 

 
  

 
Totaal netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille per saldo 599.557,81  

 
860.446,78 

OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 
  

  Inschrijfgelden 3.015,00 3.915,00 
Interne doorbelasting verkopen en glasfonds 6.595,00 

 
6.699,65 

Pro Rata regeling omzetbelasting   0,00 
 

15.999,00 
Overige opbrengsten   3.111,55 

 
4.153,73 

Overige bedrijfsopbrengsten per saldo 12.721,55 30.767,38 

   In 2013 is gebruik gemaakt van een teruggaafverzoek omzetbelasting 2007 tot en met 2013, als gevolg van de Pro Rata rege-
ling. 
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B E D R I J F S L A S T E N 
  
  AFSCHRIJVINGEN MATERIËLE VASTE ACTIVA EN VASTGOEDPO RTEFEUILLE 2014 2013 

   Woningen en woongebouwen 560.235,20 567.401,43 
Overige Daeb 21.937,85 21.937,85 
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 17.310,90 10.332,41 

Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedpo rtefeuille per saldo 599.483,95  599.671,69 

  
   OVERIGE WAARDEVERANDERINGEN MATERIËLE VASTE ACTIVA EN 

VASTGOEDPORTEFEUILLE 
 

   Waardeverandering bestaand bezit op basis van de bedrijfswaarde 
 

0,00 280.047,00 
Bijzondere waardevermindering vastgoed bestemd voor de 
verkoop 200.000,00 0,00 
Overige waardeveranderingen materiële vaste activa 
en vastgoedportefeuille per saldo 

     
200.000,00 280.047,00 

De toetsing van de uitkomsten van de bedrijfswaardeberekening aan de boekwaarde van het sociaal vastgoed in exploita-  
tie heeft aanleiding gegeven tot verantwoording van waardeveranderingen. 

Deze waardeverandering is als volgt te specificeren: 
- afwaardering naar lagere bedrijfswaarde 0,00 280.047,00 

0,00 280.047,00 

  De afwaardering m.b.t. de te verkopen woningen betreft het project Merletgaarde waarvan ultimo 2014 nog 9 woningen in 
bezit zijn. (voor 2 woningen is een voorlopige verkoopovereenkomst getekend). De afwaardering wordt veroorzaakt door   
de doorgevoerde prijsverlaging en de nog te maken kosten. (investeringen en verkoopkosten) 

 
  LONEN EN SALARISSEN 
  

Lonen en salarissen 182.712,38 198.796,62 

Lonen en salarissen per saldo 182.712,38 198.796,62 

 Werknemers 
Ultimo boekjaar heeft de corporatie 4 werknemers in dienst (ultimo 2013: 4). 

 Het aantal daarbij herleid op full-time basis bedraagt 3,56 (2013: 3,56). De indeling is als volgt: 
- Directeur-bestuurder 1 1 
- Administratie 1 1 
- Bewonerszaken/secretariaat 1 

 
1 

- Technische Dienst 1 1 
4 4 

Wonen Vierlingsbeek heeft over het boekjaar geen functionarissen in dienst waarbij de beloning (incl. werkgeverslasten  
pensioen) de WNT-norm overschrijdt (klasse indeling A). 
De WNT is van toepassing op topfunctionarissen. Als topfunctionarissen worden aangemerkt: 
1. De leden van het hoogst uitvoerende orgaan (RvB of bestuur) en de leden van het toezichthoudend orgaan (RvC) 
2. De hoogste ondergeschikte of leden van de groep hoogste ondergeschikten (aan dat orgaan) 
3. Degene of degenen belast met de dagelijkse leiding 
  
Op grond van het voorgaande kwalificeren de volgende personen als topfunctionaris van Wonen Vierlingsbeek 
(zowel personen in dienstbetrekking als personen anders dan in dienstbetrekking): 
Onder de WNT geldt een publicatieverplichting in de jaarrekening evenals een opgave daarvan bij de vakminister. 

 
Naam R.J.J.B. van Daal I. Kroezen C. de Boer H.M.C.A. van Mill R.L.J.M. Franssen 

Beloning 2014 4.680,00 3.118,00 3.118,00 3.118,00 1.948,75 
Beloning 2013 4.680,00 3.118,00 3.118,00 3.118,00 0,00 
Belastbare kostenvergoedingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Voorzieningen betaalbaar op termijn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Functie RvC-lid/voorzitter RvC-lid RvC-lid RvC-lid RvC-lid 
Aftredend 2015 2016 2017 2015 2018 
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Naam G.E.T. Fleuren 

Beloning 2014 1.169,25 
Beloning 2013 3.118,00 
Belastbare kostenvergoedingen 0,00 
Voorzieningen betaalbaar op termijn 0,00 
Functie RvC-lid 
Aftredend afgetreden 2014 

 
WNT-Tabel 2014 2013 2013 

Naam P.W.H.M. Verhoeven P.W.H.M. Verhoeven A.P.J. Strijbosch 
Functie directeur bestuurder directeur bestuurder directeur bestuurder 
Datum in dienst 1-apr-13 1-apr-13 1-apr-06 
Datum uit dienst     1-jun-13 
Looptijd dienstverband onbepaalde tijd onbepaalde tijd onbepaalde tijd 
Beloning 76.584,33 53.575,66 34.555,27 
Belastbare kostenvergoedingen 1.741,95 1.296,96 1.530,78 
Voorzieningen betaalbaar op termijn 16.208,81 11.225,68 6.773,38 
Beëindigingsuitkering     5.792,28 

Totaal 94.535,09 66.098,30 48.651,71 

 
De bezoldigingen op grond van RJ271 zijn als volgt:  
 
Naam 2014 2013 

R.J.J.B. van Daal 5.031,00 5.043,00 
I. Kroezen 3.352,00 3.360,00 
C. de Boer 3.352,00 3.360,00 
H.M.C.A. van Mill 3.357,00 3.366,00 
R.L.J.M. Franssen 2.095,75 0,00 
G.E.T. Fleuren 1.257,25 3.360,00 

 
Tabel op grond van RJ 271 2014 2013 2013 

Naam P.W.H.M. Verhoeven P.W.H.M. Verhoeven A.P.J. Strijbosch 
Periodiek betaalde beloning 1) 87.685,28 61.501,62 39.770,05 
Beloningen betaalbaar op termijn 16.208,81 11.225,68 6.773,38 
Beëindigingsuitkering     5.792,28 

Totaal 103.894,09 72.727,30 52.335,71 
1)  is inclusief belastbare kostenvergoeding en werkgeversdeel sociale premies 
 
 
 
SOCIALE LASTEN 2014 2013 

Sociale lasten 29.087,61 25.347,45 

Sociale lasten per saldo 29.087,61 25.347,45 

     PENSIOENLASTEN 
  

 Pensioenlasten 35.262,60 36.740,28 

Pensioenlasten per saldo 35.262,60 36.740,28 

    De pensioenen zijn verzekerd bij pensioenuitvoerder SPW (bedrijfstakpensioenfonds). Stichting Wonen Vierlingsbeek  
verwerkt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst- en verliesrekening. Voor zover de aan de  
pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen. Indien de  
reeds betaalde premie bedragen de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie overtreffen, wordt het meerdere  
opgenomen als een overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door de pensioenuitvoerder of van  
verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Er zijn geen aanvullende regelingen voor individuele werknemers  
of het bestuur afgesloten. 
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ONDERHOUDSLASTEN 2014  2013 

     Kosten planmatig onderhoud 
  

420.837,65 568.128,31 
Kosten niet planmatig onderhoud 82.876,42 96.893,20 

Onderhoudslasten per saldo 503.714,07 665.021,51 

   
   LEEFBAARHEID    

  Bijdrage Gemeenschapshuis Overloon (incl kst) 
  

0,00 200.544,50 
Bijdrage Bibliotheken Vierlingsbeek en Overloon 

  
6.000,00 6.000,00 

Begeleiding Dorpsvisies door Atrivé (en vervolg 2014) 
  

4.295,50 33.619,66 
Overige uitgaven leefbaarheid 

  
7.068,37 10.237,07 

  Leefbaarheid per saldo 
  

17.363,87 250.401,23 

  
  
  LASTEN SERVICECONTRACTEN 

   Leveringen en diensten: 
- water- en stroomverbruik    15.556,30 

 
17.329,02 

- schoonmaakkosten, kosten rioolverzekering 5.870,67 5.514,43 
- kosten alarmering 724,36 695,28 
- kosten glasverzekering 2.730,91   2.307,37 

   Lasten servicecontracten per saldo   24.882,24 25.846,10 

  
  
  OVERIGE BEDRIJFSLASTEN 

  Directe bedrijfskosten: 
Belastingen 166.777,61 155.502,99 
Verzekeringen 8.486,56 

 
8.511,81 

Contributies landelijke federatie 4.347,57 4.977,35 
Incassokosten en overige directe kosten 1.571,88 3.142,14 

181.183,62 172.134,29 
Huisvestingskosten: 
Onderhoud kantoorgebouw 439,09 260,04 
Schoonmaakkosten kantoorgebouw 1.578,84 1.577,97 
Gas, water en elektra 2.918,35 3.109,65 
Belastingen en verzekeringen 1.415,80 1.400,52 
Overige huisvestingskosten 1.503,86 1.606,05 

7.855,94 7.954,23 
Kosten Bestuur en Raad van Commissarissen: 
Presentie- en vacatiegelden (incl. soc. lasten) 17.152,00 18.487,54 
Overige bestuurskosten 5.216,30 9.329,89 

22.368,30 27.817,43 

Overige personeelskosten: 
Reis- en verblijfkosten 9.441,40 8.297,66 
Overige 18.129,50 10.799,93 

27.570,90 19.097,59 
Hogere overige personeelskosten in 2014 veroorzaakt door opleidingskosten. 

Algemene kosten: 
Kopieerkosten 1.139,52 1.684,32 
Drukwerk en kantoorbenodigdheden 1.614,76 4.914,00 
Porti en telefoon 6.611,94 4.782,22 
Contributies en abonnementen 8.142,83 8.953,68 
Kosten automatisering 26.447,30 26.750,84 
Kosten woonruimteverdeling 4.179,04 4.378,99 
Kosten controle jaarrekening 21.538,00 17.502,65 
Advieskosten (incl. fiscaaladvies Deloitte) 16.897,69 20.705,32 
Bijdrageheffing saneringssteun/wijkenaanpak 99.788,00 111.375,00 
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Vervolg algemene kosten      2014  2013 
         
Verhuurdersheffing 301.943,00 11.270,00 
Overige algemene kosten 14.876,44 11.548,65 
Actualiseren MJOB 19.360,00 0,00 
Dotatie/vrijval voorziening dub. debiteuren -3.574,96 237,32 
Saldo kosten/baten glasfonds 1.946,12 2.418,54 

520.909,68 226.521,53 

Overige bedrijfslasten per saldo 759.888,44 453.525,07 

         

  
   

Honorarium accountantsorganisatie 
De honoraria van de accountantsorganisatie zijn als volgt (bedragen inclusief BTW): 

 1. Onderzoek van de jaarrekening 2014 incl. meerwerk toerekenen aan  21.538,00 
 

17.502,65 
 2013        
2. Andere controleopdrachten 0,00 0,00 
3. Adviesdiensten op fiscaal terrein 15.734,02 13.572,82 
4. Andere niet-controlediensten 0,00 0,00 
Totale honoraria accountantsorganisatie 37.272,02 

 
31.075,47 

        
     
     
NIET GEREALISEERDE WAARDEVERANDERING EN 
VASTGOEDPORTEFEUILLE 

   Waardeverandering onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 54.317,36 - 44.636,55 
Waardeverandering terugkoopverplichting onroerende zaken verkocht onder voorwaar-
den 49.386,50 - 36.413,30 
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedport efeuille per saldo 4.930,86 -8.223,25 

   
          
RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN 

  
   

   
   Rente op uitgezette liquide middelen 0,00 

 
2.108,78 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten per saldo 0,00 
 

2.108,78 

    
   RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN 

    
   Rente langlopende schulden 579.160,85 598.265,77 
Overige rentelasten 261,78 25.403,23 

 Rentelasten en soortgelijke kosten per saldo 579.422,63 623.669,00 

BELASTINGEN RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENIN G 
  

   Mutatie belastinglatentie (verkoop bestemd bezit) -58.643,00 -2.325,00 
Mutatie belastinglatentie (leningenportefeuille) -248,00 -258,00 
Vennootschapsbelasting over 2006 en 2007 0,00 39.197,00 

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefenin g per saldo -58.891,00  36.614,00 

   
   Het effectieve tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt: -10,04% 6,47% 
Het toepasselijke tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt: 25,00% 25,00% 
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Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening boekjaar: 

  Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 586.467,00 
  
  Correcties naar fiscaal resultaat: 
  Bij: 
  - verschil afschrijvingen 566.401,00 
  - afwaardering koopwoningen Merletgaarde 200.000,00 
  - saneringssteun 99.788,00 
  - gemengde kosten 4.400,00 
    870.589,00 
  
  Af: 
  - resultaat leningen -1.251,00 
  - niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille -4.931,00 
  - netto verkoopresultaat -632.631,00 
  -638.813,00 
  
  Belastbaar bedrag 818.243,00 
  

  De verschuldigde belasting over het jaar 2014 bedraagt - als gevolg van de verliesverrekening - nihil. 
 De aangiften vennootschapsbelasting tot en met 2012 zijn ingediend. Tot en met 2011 zijn definitieve aanslagen opgelegd. 

De aangifte over 2013 is tot heden nog niet ingediend. Voor het indienen van deze aangifte is uitstel aangevraagd. 

   Belastbare bedragen (op basis van definitieve aanslagen/aangiftes vennootschapsbelasting) 
  - 2006 80.348,00 

 - 2007 72.240,00 
 - 2008 152.367,00 
 - 2009 -1.264.493,00 
 - 2010 -1.111.841,00 
 - 2011 -1.717.166,00   
 - 2012 -2.299.514,00   
 
 De verrekenbare verliezen bedragen ultimo 2014: -4.587.368,00 
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10.4.4 Ondertekening door het bestuur en het toezic hthoudend orgaan 

 
Ondertekening door het bestuur en het toezichthoude nd orgaan  

  
   Het bestuur van Wonen Vierlingsbeek heeft de jaarrekening 2014 opgemaakt op 30 
maart 2015. 

 
            
         
         

   
   P.W.H.M. Verhoeven 

  Statutair directeur-bestuurder 
  
  

 
 
 
 
 
 De Raad van Commissarissen van Wonen Vierlingsbeek heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld op 

11 mei 2015. 

 
 
  

 
 

 
R.J.J.B. van Daal,      I. Creemers-Kroezen 
Voorzitter Raad van Commissarissen   Vice-voorzitter Raad van Commissarissen 
 
 
 
 
 
 
 
C. de Boer      H.M.C.A. van Mil 
Lid Raad van Commissarissen   Lid Raad van Commissarissen 
 
 
 
 
 
 
 
R.L.J.M. Franssen 
Lid Raad van Commissarissen 
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10.5 Overige gegevens 
 

10.5.1 Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Niet van toepassing 
 

10.5.2 Statutaire resultaatbestemming 

 
In de statuten van Stichting Wonen Vierlingsbeek is geen nadere bepaling omtrent de resultaatbestemming opgenomen. 
 

10.5.3 Resultaatbestemming 

 
Door het bestuur wordt voorgesteld om het behaalde resultaat de volgende bestemming te geven: 

 
Resultaat na belastingen: 527.575,54 
Ten gunste brengen van de overige reserves: 527.575,54 

0,00 

Bovengenoemd voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt. 
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10.5.4 Controleverklaring onafhankelijke accountant  

 
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring 
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Bijlage 1: Overzicht verhuureenheden 
 

COMPLEXENLIJST PER  31-12-2014     

 
Vhe Vhe Bestemming  

 
  

  Cplx.  van tot  Huur  Koop  Kern  Soort  Adressen  Huisno.  
1 1 2 H   VB EGW Pastoor Jansenstraat 6 en 8 
1 3 4 K VB EGW Pastoor Jansenstraat 12 en 16 

2 1   K HH EGW Gildestraat 27 
2 2 K GR EGW Molenweg 12 

3 3     K OL EGW Gen.Whistlerlaan 10 
3 4 5 K VB EGW Laurentiusstraat  7 en 11 
3 6     K VM EGW St. Cornelisstraat 43 

4 1 2 K OL EGW Baansestraat 18 en 20 
4 3 6 H   MH EGW De Goeystraat 9 t/m 15 
4 7 10   K VB EGW Laurentiusstraat 12,41,45 en 47 
4 11 15 H OL EGW Theobaldusweg 10 t/m 16 
4 16 K OL EGW Theobaldusweg 18 

5 1   K OL EGW Bergkampweg 1 
5 2     K VM EGW St. Cornelisstraat  28 
5 3 4 H   OL EGW Theobaldusweg 6 en 8 
5 5 K MH EGW De Goeystraat 18 

6 1 2 K VB EGW Burggraaf  14 en 16 
6 3 4 K MH EGW Hulderstraat 2 en 3 
6 5 6 H   MH EGW Hulderstraat 9 en 11 
6 7     K OL EGW Jan de Rooijstraat 2 
6 8   K OL EGW Jan de Rooijstraat 6 
6 9 10 H OL EGW Jan de Rooijstraat 10 en 12 
6 11 12 K VB EGW Jenniskensstraat 2 en 8 
6 13   H VB EGW Laurentiusstraat 29 
6 14     K VB EGW Laurentiusstraat 31 
6 15   K VB EGW Laurentiusstraat 35 
6 16 16 H VM EGW Luinbeekweg 8 
6 17 17   K VB EGW Pr. Van Oranjestraat  22 
6 18 19 K OL EGW Pritterweg 16 en 20 
6 20 H OL EGW Pritterweg 24 
6 21 K MH EGW Rieterweg 15 
6 22 25 H OL EGW Theobaldusweg 37 t/m 43 
6 26 29 K OL EGW Theobaldusweg 47, 49, 55 en 57 
6 30 31 H OL EGW Theobaldusweg 61 en 63 
6 32 H OL EGW Pritterweg 22 

7 1 3 H MH EGW Hulderstraat 13 en 15 
7 2 K MH EGW Hulderstraat 14 
7 4 K OL EGW Jan de Rooijstraat  20 
7 5 8 H OL EGW Pritterweg  6 t/m 12 
7 9 12 K VB EGW Anna van Burenstraat 1, 2, 4, 5 
7 13 13 K OL EGW Fr. van Bijnenstraat  7 
7 14 15 K VB EGW Jenniskensstraat 9 en 14 
7 16 H VM EGW Luinbeekweg 10 

8 1 K MS EGW Rieterweg 6 

9 1 4 K OL EGW Fr. van Bijnenstraat 6, 8, 16 en 20 

10 1 K OL EGW Fr. van Bijnenstraat 2 

11 1 K OL EGW Vierlingbeekseweg 8 

12 1 7 H   OL SEN Gildetrom 10 t/m 22 

13 1 K VB EGW Cath. de Berthoutstraat 7 

14 1 4 K OL EGW Pater Bleijsstraat 1a, 3a, 12 en 20 

15 1   K VB EGW Arn. Van Gelrestraat 6 
15 2 3 H   VB EGW Arn. Van Gelrestraat 10 en 12 
15 4   K VB EGW Jan de Beijerstraat 4 
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Vhe Vhe Bestemming  

 
  

  Cplx.  van tot  Huur  Koop  Kern  Soort  Adressen  Huisno.  
16 1   K OL EGW Theobaldusweg 85 
16 2     K VB EGW Beekstraat 7 en 8 
16 3 6 H   VB EGW Beekstraat 9 t/m 11 

17 1 2 H   MH EGW Hulderstraat 18 en 20 
17 3 8 H   OL EGW Peter Zuidstraat 1 t/m 3 en 2 t/m 8 
17 9 20 H   VB EGW Luciastraat 1 t/m 12 

18 1 4 H   VB EGW Luciastraat 14 t/m 20 
18 5 8 H VB EGW Beekstraat 45 t/m 51 
18 9 18 H OL EGW Peter Zuidstraat 5 t/m 23 
18 19 24 H   OL EGW Jan Hendrickxstraat 8 t/m 18 

19 1 6 H   VB SEN Domineestraat 7 t/m 15 en 15a 

20 1     K OL EGW Snejerspad 8 
20 2     K OL EGW Achter de Linde 17 
20 3     K VB EGW Beekstraat 60 
20 4     K VB EGW Vlasakker 25 

21 1 4 H   OL HAT Achter de Linde 1 t/m 7 
21 5 8 H   OL HAT Achter de Linde 22 t/m 28 

22 1 7 H   VB HAT Vrijthof 8 t/m 14 en 9 t/m 13 

23 1 4 H   VB HAT Hogeweg 12 t/m 18 

24 1 5 H   OL EGW Achter de Linde 58 t/m 74 

25 1 5 H   VB HAT Hogeweg 2 t/m 10 
25 6 10 H   VB HAT Spoorstraat 24, 24a, 26, 26a en 28 

26 1 3 H   VB EGW Schepenbank 1 t/m 5 
26 4 5 H VB EGW Schepenbank 10 en 12 
26 6 8 H   MH EGW Gildelandt 7 t/m 11 

27 1 4 H   OL HAT Achter de Linde 62 t/m 68 

28 1 12 H   VB EGW De Bunder 1 t/m 15 en 2a t/m 8  

29 1 2 H OL EGW Snejerspad 2 t/m 4 
29 3 6 H OL EGW Achter de Linde 9, 11, 29 en 31 
29 7 12 H OL EGW Achter de Linde 40 t/m 50 
29 13 14 H HH EGW Horstenweg 2 en 4 

30 1 4 H OL HAT Achter de Linde 33, 33a, 35 en 35a 
30 5 8 H OL HAT Snejerspad 29 t/m 35 
30 9 12 H MH HAT Past. Swinkelstraat 10 t/m 16 
  
31 1 6 H VB EGW Past. Jansenstraat 7 t/m 15 
31 7 10 H HH EGW Horstenweg 1 t/m 7 

32 1 1 H OL EGW Snejerspad 43 
32 2 2 H OL EGW Achter de Linde 54 
32 3 16 H OL EGW Trantert 1 t/m 11 en 2 t/m 16 
32 17 18 H OL EGW Snejerspad 41 en 45 
32 19 20 H OL EGW Achter de Linde 52 en 56 
32 21 32 H VB EGW Heihoekseweg 1b t/m 15 en 2 t/m 8 
32 33 36 H MH EGW Past. Swinkelstraat 3 t/m 9 

33 1 10 H OL EGW Trantert 13 t/m 19 en 34 t/m 44 
33 11 12 H VB EGW De Bunder 19 en 21 
33 13 18 H VB EGW t Veld 16 t/m 26 
33 19 22 H   MH EGW Gildelandt 8,10,13,15 

34 1 1 K OL EGW Hoge Akker 10 

35 1 4 H   OL HAT Hoge Akker 16 t/m 22 

36 1 1 H OL SEN Derpshei 25 
36 2 12 H OL HAT/SEN/3KBW  Theobaldusweg 28 t/m 48 
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Vhe Vhe Bestemming  

 
  

  Cplx.  van tot  Huur  Koop  Kern  Soort  Adressen  Huisno.  
37 1 4 H OL SEN Hoge Akker 24 t/m 30 
37 5 9 H VB SEN De Bunder 12 t/m 18 en 31 
37 10 12 H VB SEN/HAT Heihoekscheweg 28 t/m 32 
37 13 16 H OL HAT/SEN/EGW Trantert 35 t/m 41 
37 17  20 H   OL HAT/SEN/EGW Veldweg 5 t/m 11 

38 1 7 H OL SEN Kerkpad 2 t/m 14 
38 8 12 H MH SEN De Goeystraat 4 en 4a t/m 4d 
38 13   H VB SEN De Bunder 20 
38 14 16 H   VB SEN/HAT Heihoekseweg 34 t/m 38 

39 1 10 H   OL SEN/3KBW Harry van Daalplein 13 t/m 31 

40 1 5 H VB SEN/3KBW t Veld 12 en 14, 14 a t/m 14c 
40 6 10 H OL SEN/3KBW Lange Akker 31 t/m 39 
40 11 13 H OL SEN Veldweg 4 t/m 8 
40 14 19 H   OL SEN/3KBW Trantert 52, 52a, 52b en 54 
40 14 19 H   OL 3KBW Veldweg 10 en 10a 

41 1 16 H   VB SEN/3KBW Kloosterhof 2 t/m 34 

42 1 8 H   VB SEN Merletgaarde 7 t/m 14 

43 1 8 H   VB SEN Merletgaarde 15 t/m 22 

44 1 6 H   MH SEN Hulderstraat 32 t/m 44 
  

45 1 3 H HH SEN Eikhofweg 1 t/m 5 
45 5 9 H OL SEN Achter de Linde 2 t/m 12 

46 1 4 H   OL SEN Achter de Linde 14 t/m 20 

47 1   H VB SEN De Bunder 10 
46 2 4 H VB SEN t Veld 4 t/m 8 

48 1 3 H OL SEN Trantert 46 t/m 50 
48 4   H OL SEN Veldweg  3 

49 1   H OL SEN Trantert 43 
49 2 4 H OL SEN Veldweg  12 t/m 16 

50 1 3 H   VM SEN St. Hubertustraat 13 t/m 17 

51 1 12 H   VB SEN/3KBW D’n Hit 2 t/m 24 

52 1 8 H   OL SEN Ringoven 37 t/m 51 

53 1 3 H   GR EGW Gildenhoed 10, 12 en 16 

54 

55 1 5 H   VB SEN Merletgaarde 23 t/m 27 
55 6 10 H   VB SEN Merletgaarde 23a t/m 27a 

56 1 4 H   MH EGW Jo de Kuyperstraat 28 t/m 34 
     
Gezinsvervangend tehuis  
98 1 1 H VB EGW Spoorstraat  12 

     Gezondheidscentrum  
97 1 3 H VB Merletgaarde 32a, 32b en 32 c 
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Bijlage 2: Meest gebruikte afkortingen 
 
 
Algemeen 
 
AEDES  Koepel van woningcorporaties 
BBSH  Besluit Beheer Sociale Huursector 
BNG  Bank Nederlandse Gemeenten 
BVO  Bedrijfs Voortgangs Overzicht 
CF  Centraal Fonds 
CFV  Centraal Fonds Volkshuisvesting 
DAEB  Dienst van algemeen economisch belang 
LvC  Land van Cuijk 
MJB  Meerjaren begroting 
MJOB  Meerjarenonderhoudsbegroting 
MPO  Meerjaren Planmatig Onderhoud 
NWB  Nederlandse Waterschapsbank 
RvC  Raad van Commissarissen 
SVB  Strategisch Voorraad Beleid 
VROM  Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
VHE  Verhuureenheid 
VVE  Vereniging van Eigenaren 
VOV  Verkoop onder Voorwaarde 
WNT  Wet normering topinkomens 
WRO  Wet ruimtelijke ordening 
WSNP  Wet Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen 
WSW  Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
WV  Wonen Vierlingsbeek 
ZAV  Zelf aangebrachte voorzieningen 
 
 
Overzicht Woningen 
 
EGW  Eengezinswoning 
HAT  Woningen voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 
SEN  Seniorenwoning 
3KBW  3-kamer bovenwoning 
 
VB  Vierlingsbeek 
OL  Overloon 
MH  Maashees 
HH  Holthees 
VM  Vortum Mullem 
GR  Groeningen 
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Grotestraat 90 
5821 AH Vierlingsbeek 

 
 
 

telefoon   (0478) 632296 
fax    (0478) 632244 
E-mail   info@wonenvierlingsbeek.nl 
Internet   www.wonenvierlingsbeek.nl 
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