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1. Inleiding 
 
Met de invoering van de Woningwet per 1 juli 2015 is de beleids- en investeringsruimte voor woningcorpora-
ties verder ingeperkt. Ook Wonen Vierlingsbeek focust zich op de kerntaak: het bouwen, beheren en onder-
houden van betaalbare woningen voor de sociale doelgroep.  
Enkele belangrijke wijzigingen betreffen verscherpte regels rondom toewijzing van woningen (passend toe-
wijzen), waardering van het vastgoed op basis van marktwaarde, de nadrukkelijkere rol van huurdersorgani-
saties en een meer sturende rol voor gemeenten (woonbeleid en prestatieafspraken). Ook is het intern toe-
zicht verder aangescherpt. 
 
In 2017 is met de afronding van de jaarrekening 2016 een voorlopig laatste invulling gegeven aan dit proces. 
In deze jaarrekening van 2016 is de stelselwijziging en de aangepaste regelgeving m.b.t. RJ645 verwerkt.  
De jaarrekening geeft hierdoor vanaf de jaarrekening 2016 een geheel ander beeld. Op papier lijkt het (door 
de overgang naar waardering op historische kostprijs naar waardering op marktwaarde) dat we veel rijker 
zijn geworden. Dit geld zit echter niet in de kas, maar in onze stenen ! 
 
Op basis van de marktwaarde zijn we een financieel zeer gezonde corporatie. De inkt was echter nog niet 
droog of er is al weer over een nieuw waarde begrip. Namelijk de beleidswaarde. 
We moeten ons afvragen of dit allemaal ten goede komt aan onze kerntaak zoals hierboven beschreven. 
In oktober 2018 zijn de eerste berekeningen op basis van beleidswaarde opgesteld. Landelijk gezien leverde 
dit weer vele verschillen en dus vragen op. We zijn er dus nog niet ! 
 
Naast de marktwaarde die gebruikt wordt als waarderingsgrondslag voor deze jaarrekening moeten we ook 
verslag doen van de beleidswaarde en de ontwikkeling daarvan. Feitelijk een soort vervanging van de be-
drijfswaarde. 
 
Het jaarverslag 2018 is in ieder geval vergelijkbaar met en gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als het 
jaarverslag 2017, hoewel er wederom een klein aantal bijstellingen van diverse uitgangspunten in het waar-
deringshandboek heeft plaatsgevonden. De overheid heeft ingezien dat ook dit jaar 1 mei geen haalbare da-
tum is en daardoor geldt 1 juli als uiterste datum voor de vaststelling van de jaarrekening. Wonen Vierlings-
beek was ruimschoots op tijd klaar ! 
 

 Algemeen  

 
Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie die, zoals dit is beschreven in het nieuwe onderne-
mingsplan “Partner in Wonen” haar zelfstandigheid als belangrijk uitgangspunt neemt. Dit ondernemings-
plan (2016-2019) is een logisch vervolg op het voorgaande ondernemingsplan. Oog voor meer dan alleen 
stenen staat daarbij voorop.  
 
Dit is niet veranderd en Wonen Vierlingsbeek werkt dan ook voortvarend aan nieuwbouwplannen in de 
kleine kernen. Het nieuwbouwplan in Holthees heeft zich ontwikkeld tot een plan voor een blok van 6 wonin-
gen. 4 eengezinswoningen en 1 levensloopbestendige woning met daarboven 1 appartement. Begin 2018 is 
de bouwvergunning ingediend. Na een voortvarend bouwproces zonder tegenvallers konden op 27 novem-
ber 2018 de sleutels aan de huurders worden uitgereikt. 
 
Voor het pand naast ons in 2017 aangekocht kantoorpand zijn een aantal opties bekeken. Uiteindelijk is be-
sloten het initiatief te nemen om een plan uit te werken voor 2 kleine appartementen. Ook dit plan is in 2018 
gerealiseerd. De 2 appartementen zijn in september 2018 opgeleverd.  
 
Daarnaast zijn we in 2018 opnieuw in gesprek gegaan met Mooiland over de eventuele overname van een 
aantal woningen in de kleine kernen. Helaas wederom zonder het gewenste resultaat. 
 
Ook de voorbereidingen voor een nieuwbouwproject in Vortum Mullem blijken tot resultaat te gaan leiden. 
Eind 2018 hebben we afspraken kunnen maken met de gemeente over de voorwaarden voor de grondaan-
koop. Dit opende de weg om met de aannemer van het plan Holthees een kopie van dit plan uit te werken, 
maar dan gasloos. We verwachten de besluitvorming in februari 2019 af te ronden, zodat als het even kan 
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dezelfde planning als in Holthees kan worden aangehouden en de woningen dus voor het eind van het jaar 
kunnen worden opgeleverd. 
 
Kortom, we zitten niet stil en hopen op deze manier langzaam te groeien en daarmee te kunnen voldoen aan 
de woningbehoefte in de kleine kernen van de gemeente Boxmeer. 
 
Ook op organisatorisch gebied hebben we stappen gemaakt. Begin 2018 zijn we gestart met de voorberei-
dingen voor de overgang naar een nieuw primair automatiseringssysteem (van Aareon/Tobias naar 
Itris/Viewpoint). Dit project is 19 december 2018 afgerond met een geslaagde conversie. In de aanloop naar 
dit project is daarnaast in het voorjaar de complete kantoorautomatiseringsomgeving vervangen. Ook op dit 
gebied zijn we klaar voor de toekomst. 
 

 Toelating en inschrijving  

 
Bij notariële akte werd op 13 januari 1970 Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek opgericht. Op 14 novem-
ber 1970 werd bij Koninklijk Besluit nummer 12 Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek toegelaten als in-
stelling uitsluitend werkzaam in het belang van de volkshuisvesting. In 2008 werd de naam veranderd in 
Stichting Wonen Vierlingsbeek. 
 
Bij het ministerie (ministerie van infrastructuur en milieu) staat Wonen Vierlingsbeek geregistreerd onder 
nummer L1864. 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.  
De statuten werden bij notariële akte gewijzigd op 30 juni 2009, waarbij de bestuursstructuur werd omge-
vormd van een drielaags- naar een tweelaagsmodel. In 2016 zijn de statuten getoetst aan de nieuwe wo-
ningwet, waarna de nieuwe statuten op 29 november 2016 na goedkeuring van de Aw notarieel zijn vastge-
legd.  
 

 Ondernemingsplan 2016-2019  

 
Begin 2016 is het ondernemingsplan 2016-2019 “Partner in Wonen” vastgesteld. Voor deze jaren gelden de 
volgende speerpunten. 
 
Betaalbaar Wonen:         Status 2018:  

- We wijzen minimaal 80% toe onder de geldende inkomensgrens  94% 
- Ten minste 90% van de woningen heeft een huurprijs < € 629,00  96% 
- We wijzen 95% van onze vrijkomende woningen toe aan huurtoeslag-  1) 

gerechtigden 
- We integreren ons huurbeleid in de vastgoedstrategie voor een betere  2) 

koppeling tussen kwaliteit en huurprijs. 
- We stellen onze nieuwe vastgoedstrategie voor de komende jaren vast  2) 
- We verkopen 2 woningen per jaar      0 won. verkocht 3) 

 
Sturen op kwaliteit en duurzaamheid: 

- We investeren in kwaliteit door badkamers e.d. te renoveren   Jaarlijks 
- ZAV-beleid uitwerken        2018 
- Sloop van 8 woningen en toevoeging van 10 levensloopbestendige woningen 10 woningen op- 

in Vierlingsbeek         geleverd 29-11-16 
- Toevoegen 4 sociale huurwoningen in Vortum-Mullem    6 won 2019 
- Toevoegen 5 sociale huurwoningen in Holthees     6 won 2018 
- Mits positief beantwoord, overname 22 woningen Mooiland   Mooiland niet akk. 
- Opstellen energiebeleidsplan; uitvoer geven aan ambities op duurzaamheid 2018-2019 
- Formuleren basiskwaliteit met oog op uitvoeren renovaties en energetische 2018-2019 

maatregelen 
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Aanjager op leefbaarheid: 
- Reserveren van financiële middelen voor leefbaarheid op wat wettelijk maximaal 

mogelijk is & inspanningsverlichting op inzet kennis en kunde.   Discussie loopt 
 
Onze organisatie:          

- Dienstverlening: minimale score conform gemiddelde niveau kleine corporaties 
in de Aedes Benchmark       8,3 in 2018  

- Dienstverlening: meten kwaliteit dienstverlening     KWH deelnemer 
- Organisatie: duidelijkheid over verkleinen kwetsbaarheid in onderlinge   

samenwerking         Inhuren advies 
- Good governance: zelfevaluatie, werving en implementatie Governancecode Aan voldaan 
- Financiële continuïteit; voldoen aan ratio’s WSW    Aan voldaan 

 
1) Blijkt in de praktijk niet realistisch en niet meetbaar te zijn. We wijzen passend toe volgens de gel-

dende regels. 
In 2018 zijn 11 woningen (30%) toegewezen aan huurders die op basis van aangeleverde inkomen 
geen recht hebben op huurtoeslag. De aanvraag huurtoeslag geschiedt op basis van actueel inko-
men en de toewijzing op basis van het laatst bekende jaarinkomen. 
 

2) Gezien door overheid vastgestelde huurbeleid naar de nabije toekomst doorgeschoven. We gaan 
vooralsnog uit van een verhouding tussen huur en kwaliteit op basis van 67% van maximaal redelijk. 
De portefeuillestrategie wordt in 2019 uitgewerkt. 
 

3) Vanaf meerjarenbegroting 2018 aangepast naar 1 te verkopen woning per jaar. Vanaf 2013 t/m 2018 
totaal 18 woningen verkocht. (gemiddeld 3 woningen per jaar) 
 

 
 

 Verantwoording  

 
In dit jaarverslag, waarvan de jaarrekening onderdeel is, wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde 
beleid in 2018. 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). 
 
De steeds weer wijzigende regelgeving en het veel te laat beschikbaar komen van handleidingen en instruc-
ties (vanuit de overheid) maakt het zeer lastig om tijdig op de juiste wijze verantwoording af te leggen. Daar-
naast werkt het ook flink kostenverhogend omdat de stapeling van toezicht en regels op het gebied van ver-
slaglegging steeds meer vergt van het intern toezicht en het extern toezicht (de accountant).  
 
Desalniettemin kunnen we stellen dat we er in geslaagd zijn in dit jaarverslag en jaarrekening een getrouw 
beeld te geven van de organisatie en de financiële stand van zaken over 2018. 
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2. 2018 .… en onze organisatie 
 

Formatieplaatsen,  ziekteverzuim, dienstjaren, leeftijd  
 

Formatieplaatsen organisatie           

  31 december 2018   31 december 2017   

Omschrijving aantal fulltime verzuim aantal fulltime verzuim 

directie 1 1,00  1 1,00  

administratieve zaken 1 1,00  1 1,00  

technische zaken 1 1,00  1 1,00  

verhuur/bewonerszaken 1 0,67  1 0,67  

totaal 4 3,67 3,65% 4 3,67 0,76% 
 
Het ziekteverzuim is in 2018 uitgekomen op 3,65%. In 2017 bedroeg het ziekteverzuim 0,76%. De stijging 
wordt o.a. veroorzaakt door 1 medewerker die een langere periode voor 50% inzetbaar was. Inmiddels is 
deze medewerker volledig hersteld. Terugkijkend over de afgelopen jaren kunnen we vaststellen dat 2018 
op dit gebied een incidentele uitschieter is. 
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, waarmee de kosten van langdurig 
ziekteverzuim zijn afgedekt. 
 
Het aantal formatieplaatsen is (per 31 december) t.o.v. 2017 ongewijzigd gebleven.  
 

Dienstjaren, leeftijd 31 december 2018   

dienstjaren aantal Leeftijd aantal 

  0 -   5 jaar 1 18 - 24 jaar 0 

  5 - 10 jaar 2 25 - 35 jaar 0 

10 - 15 jaar 0 35 - 45 jaar 2 

15 - 20 jaar 0 45 - 55 jaar 0 

> 20 jaar 1 > 55 jaar  2 

totaal 4   4 

gemiddeld 12,51   49,3 
 
Het gemiddeld aantal dienstjaren en de gemiddelde leeftijd is ten opzichte van 31 december 2017 met exact 
1 jaar gestegen aangezien er verder geen wijzigingen in de organisatie hebben voorgedaan. Deze waren 
ultimo 2017 respectievelijk 11,51 en 48,3.  
 
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 2018 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 
P.J.A. Brandts   senior technisch beheerder  01-10-2016 
N.L.J. Timmermans  bewonerszaken/secretariaat  01-10-2012 
 
Personeelsbeleid 
In 2019 zal net als in 2018 bekeken worden op welke gebieden middels opleidingen en of instructie kennis 
kan worden bijgespijkerd/op peil worden gehouden. In 2018 lag de nadruk op ICT-kennis vanwege de over-
stap van Aareon naar concurrent Itris (vervanging van ons primair systeem). 
De scholing daartoe is hoofdzakelijk intern georganiseerd en loopt na de life gang op 1 januari 2019 nog 
door. 
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De verdere uitwerking van personeels- en arbobeleid staat nog op de agenda. Een aantal punten daarvan 
zijn al aan de orde geweest bij voorbereidingen van de AVG. In 2018 is een start gemaakt met de opstelling 
van een RI&E (Risico inventarisatie & Evaluatie). De uitkomsten daarvan zullen meegenomen worden (voor 
zover passend en realistisch gezien de omvang van de organisatie) in de verdere uitwerking.  
 
Vacatures 
Op 31 december 2018 zijn er geen vacatures.  
 
Bedrijfsmiddelen/automatisering 
Het automatiseringssysteem (Netwerk) was in 2012 geheel vervangen. Ook het contract met SG (Tobias) is 
toen verlengd met 6 jaar.  
In 2018 is na een zorgvuldige afweging besloten afscheid te nemen van Aareon als leverancier van ons pri-
mair pakket (Tobias). Besloten is om over te stappen naar Itris (ViewpointGo). 
 

 
 
Het besluit hiertoe is reeds in het voorjaar 2018 genomen zodat tijdig kon worden gestart met de inrichting 
van en de overgang naar het nieuwe systeem. 
Voorafgaand daaraan is ook de gehele infrastructuur en kantoorautomatisering vervangen. 
Het inrichtingsproces en de proefconversies zijn goed verlopen, waardoor we op 19 december 2018 de taart 
konden aansnijden vanwege een succesvolle overgang. 
 
We blijven overigens klant van Aareon voor het pakket trace en treasury. (administratie leningenportefeuille 
en vastgoedpakket, o.a. marktwaarde- en beleidswaardeberekeningen). Ook met dit systeem zijn we vooruit-
lopend op de te berekenen markt- en beleidswaarde voor de jaarrekening 2018 overgegaan naar de nieuwe 
software in de Cloud. 
 
De website is verder geoptimaliseerd (continu proces). Dit proces zal verder worden voorgezet. Daar waar 
mogelijk zullen in de toekomst digitale formulieren worden opgenomen (nu alleen contactformulier en mel-
ding van een technische storing). 
 
Los van de website hebben we samen met een aantal andere corporaties een app laten ontwikkelen 
(WocoApp) waarmee huurders ons op eenvoudige wijze berichten kunnen sturen en eventueel reparatiemel-
dingen door kunnen geven. Deze App is medio 2018 life gegaan. We hebben vanwege andere prioriteiten , 
gekozen voor een geleidelijk op te voeren publiciteitscampagne. We sluiten daarbij steeds aan bij momenten 
dat we toch al contact hebben met de huurder. Eind 2018 hadden desondanks reeds 12% van onze huur-
ders de App geïnstalleerd.  
 
Kantoorpand 
In 2017 zijn we verhuist naar ons huidige kantoorpand aan de Spoorstraat 27 te Vierlingsbeek. Dit pand is in 
2017 na aankoop grondig verbouwd, nadat het is afgesplitst van Spoorstraat 27a. Dit pand is in 2018 ver-
bouwd tot 2 appartementen die in september 2018 in de verhuur zijn genomen. 
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Advisering e.d./inhuren kennis 
Een kleine organisatie is kwetsbaar, mede omdat niet alle kennis in eigen huis geregeld kan worden. In 2016 
heeft Wonen Vierlingsbeek een abonnement afgesloten t.b.v. eerstelijns juridische hulpverlening bij “Recht 
direct” (in Domaasverband opgepakt !). Onderdeel van dit abonnement was tevens een eenmalige juridische 
bedrijfsscan. Daarnaast behelst het onbeperkt gebruik van de helpdesk voor eerstelijns juridische vragen. 
 
Van deze mogelijkheid tot advies maken we regelmatig gebruik. Dit geldt o.a. voor HRM, huurderszaken en 
zeker ook voor de voorbereiding van de AVG die in 2018 op ons af kwam. We anticipeerde daarbij op het feit 
dat we een en ander tijdig voor 25 mei 2018 zouden hebben ingericht. We kunnen stellen dat we als organi-
satie Wonen Vierlingsbeek op tijd klaar waren voor deze wetgeving. 
 

 
 

Gezien de vele zaken die op ons afkwamen en nog steeds op ons afkomen hebben we besloten om externe 
hulp in te roepen bij de uitwerking bij van een aantal zaken. Hiervoor zijn we in zee gegaan met het advies-
bureau AvW2. In 2018 zijn o.a. de uitwerking van het asbest- en ZAV-beleid opgepakt. Begin 2019 zal de 
uitwerking van de portefeuillestrategie worden opgepakt. 
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3. 2018 .… en onze relaties 

 Gemeente Boxmeer 

 
In 2018 heeft er meerdere keren formeel contact/gesprek plaatsgevonden met de wethouders van de ge-
meente Boxmeer. Dit betrof o.a. een overleg inzake de prestatieafspraken en (mogelijke) nieuwbouwpro-
jecten. Het traject rond de prestatieafspraken is net als in 2017 samen met Mooiland en de respectievelijk 
huurdersorganisaties doorlopen.  
Daarnaast is er contact geweest op ambtelijk niveau, o.a. ten aanzien van de vaststelling van de WOZ-
waarde van ons bezit. We trokken hierbij net als in 2016 en 2017 samen op met het bedrijf Previcus dat de 
WOZ waardes voor ons beoordeelde.  
 
De gemeente heeft nog geen uitgebreide woonvisie voorgelegd aan de gemeenteraad, maar één en ander 
in 2016 vastgelegd in een speerpuntennotitie. Dit is ook het uitgangspunt voor de in 2017 t/m 2019 vast te 
stellen prestatie afspraken. 
De vastgestelde prestatieafspraken voor 2019 zijn op 6 december 2018 door de diverse partijen onderte-
kend. 
 
In de diverse contacten heeft Wonen Vierlingsbeek meermalen aangegeven open te staan voor de huisves-
ting van vergunninghouders. Dit heeft in 2017 voor het eerst sinds jaren geleid tot de eerste toewijzing van 
een vrijgekomen huurwoning aan een vergunninghouder (een huurwoning in de kern Vierlingsbeek). Ook in 
2018 is 1 woning aan een vergunninghouder toegewezen (kern Overloon). 
 
Wonen Vierlingsbeek participeert op sociaal vlak, o.a. met de ambtenaren van de gemeente Boxmeer, in het 
zogenaamde “zorgmijdersoverleg”. Het doel van dit overleg is, om in één casus door een sluitend netwerk 
(zorg/hulpverlening), langs elkaar heen werken te voorkomen. Daarnaast kunnen zaken op dit gebied vroeg-
tijdig gesignaleerd worden.  
 
De in het kader van schuldhulpverlening afgesloten samenwerkingsoverkomst tussen de gemeente Boxmeer 
(Plangroep) en Wonen Vierlingsbeek met als doel, zorg te dragen dat de huurachterstand niet verder oploopt 
en de huurder een reële kans krijgt om een oplossing te zoeken voor het probleem van de achterstallige 
huur, is eind 2016 geëvalueerd, waarna deze opnieuw is afgesloten. De overeenkomst zal nu stilzwijgend 
met telkens een jaar worden verlengd.  
 

   
 
In 2017 is samen met de 5 gemeenten in het land van Cuijk en de beide corporaties in dit gebied (Mooiland 
en Wonen Vierlingsbeek) besloten een nieuwe gezamenlijke woningmarktstrategie uit te werken. De verant-
woordelijkheid hiervoor ligt bij de 5 gemeenten en de corporaties die participeren in dit traject. De gemeenten 
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hebben hiertoe aan Atrivé de opdracht gegeven dit traject te begeleiden. Deze woningmarktstrategie is in 
2018 aangeboden aan de nieuwe gemeenteraden, waarna deze in alle 5 de gemeenten zijn vastgesteld. 
Afgesproken is om deze strategie jaarlijks in LvC verband in een voorjaarsoverleg te bespreken. 
 

 Het Centraal Fonds Volkshuisvesting/ILT/Aw 

 
De Aw maakt onderdeel uit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het CFV is per 1 juli 2015 als 
zelfstandig bestuursorgaan opgeheven. Alle taken (m.u.v. de saneringstaak, die is naar het WSW gegaan en 
het toekennen van projectsteun naar het ministerie van BZK) zijn overgegaan naar de Autoriteit woningcor-
poraties Aw.  
Vanaf 2016 zijn de corporaties een bijdrage verschuldigd aan de Aw. Voor 2018 is deze vastgesteld op  
€ 3.092,99 (2017 € 2.609,30).  
 

 
 
Verantwoording: 
Wonen Vierlingsbeek heeft op 28 juni 2018 voldaan aan de verantwoordingseisen door de dVi 2017 voorzien 
van de accountantsmededeling (d.d. 28 juni 2018) in te sturen aan Corpodata.  
 
Daarnaast is op 3 december 2018 voldaan aan de verplichting tot aanleveren van de prospectieve informatie 
2018 aan SBR-Wonen (opvolger van Corpodata). Deze informatie wordt zowel door het WSW als de Aw ge-
bruikt. 
 
Beoordeling: 
 
Vanaf 2017 bezoekt de Aw de corporaties voor een governance inspectie. Het betreft naast het onderzoek 
van de vooraf verstrekte informatie een gesprek met de bestuurder en een gesprek met de RvC. Dit gesprek 
heeft plaatsgevonden op 13 december 2017. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de brief met het oordeel n.a.v. de 
governance inspectie die  begin 2018 is ontvangen. We kunnen zeer tevreden zijn met de inhoud van deze 
zeer uitgebreide brief, waaruit geen echte probleempunten naar voren zijn gekomen. 
De Aw constateert o.a. dat, op basis van de aangereikte stukken en de gevoerde gesprekken, tijdens de go-
vernance inspectie Wonen Vierlingsbeek op hoofdlijnen voldoet aan de criteria voor good governance. 
 
De laatste integrale oordeelsbrief 2017-2018 van de toezichthouder dateerde van 22 mei 2018. Op 6 novem-
ber 2018 ontvingen we de oordeelsbrief 2018. In deze brief gaf de Aw aan geen aanleiding te zien Wonen 
Vierlingsbeek integraal te onderzoeken. Dit betekent, dat er geen interventies worden opgelegd en er geen 
toezicht afspraken worden gemaakt. 
Daarnaast is op 28 november 2018 brief inzake het oordeel staatssteun, passendheid en huursom ontvan-
gen. Hieruit bleek één aandachtspunt open te staan. Hoewel wel vastgelegd en gecontroleerd door de ac-
countant, bleek de huursomstijging over 2017 abusievelijk niet in de dVi2017 opgenomen te zijn. 
 
Overig: 
Op 31 augustus 2016 zijn conform de woningwet de aangepaste statuten en het financieel reglement ter be-
oordeling aan de Aw voorgelegd. De statuten zijn goedgekeurd en op 29 november 2016 notarieel vastge-
legd. Ook het financieel reglement is goedgekeurd door de Aw.  
Wel is eind 2017 gebleken dat als gevolg van de vastgestelde veegwet nog een addendum op het financieel 
reglement noodzakelijk was (heeft te maken met verbindingen/die voor Wonen Vierlingsbeek niet van toe-
passing zijn). Dit addendum RFBB is begin 2018 vastgesteld. Eind 2018 ontstond er enige verwarring of de 
statuten geheel voldeden (verschil van inzicht bij 2 collega’s van de Aw). Begin 2019 wordt dit opgelost., 
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 WSW 

 
In 2018 heeft er één keer, als voorbereiding op de beoordeling, een gesprek met het WSW plaatsgevonden. 
Het WSW beoordeelt meer op hoofdlijnen en steunt ook op beoordelingen van o.a. de Aw. 
 
Beoordeling: 
Het WSW heeft in 2017 het onderzoek als bedoeld in artikel 8 van het Reglement van Deelneming afgerond. 
Het oordeel luidde, dat de financiële positie van Wonen Vierlingsbeek voldoet aan de eisen van het WSW. 
 
Zoals blijkt uit de op 6 december 2018 ontvangen borgbaarheidsverklaring is Wonen Vierlingbeek borg baar 
en kunnen we, indien nodig, de benodigde financiering aantrekken. 
 

 
 

 Accountant 

 
Controle opdracht accountant: 
 
In 2017 is het offertetraject afgerond i.v.m. de zoektocht naar een nieuwe accountant. Dit is uiteindelijk 
Flynth accountants geworden. Zij hebben in 2018 de jaarrekening 2017 gecontroleerd en voorzien van een 
goedkeurende verklaring. 
 

 
 
Jaarrekening 2018 
 
De jaarrekening 2018 is intern in maart 2019 afgerond. De controle heeft plaatsgevonden in maart 2019, 
waarna begin mei de goedkeurende verklaring voor de jaarrekening 2018 is afgegeven.   
 

 Aedes 

 
Wonen Vierlingsbeek is als toegelaten instelling lid van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Dit lid-
maatschap wordt op zich gezien als een toegevoegde waarde, hoewel met name de laatste jaren kritisch 
gekeken wordt naar de rol van Aedes in het politieke krachtenveld. Wat heeft men nu eigenlijk (met name 
voor de kleine corporaties) bereikt. Daar worden terecht vraagtekens bij gesteld. 
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Aedes Benchmark 
Wonen Vierlingsbeek heeft in de afgelopen jaren meegedaan aan de door Aedes geïnitieerde benchmark. 
Qua beïnvloedbare bedrijfskosten zit Wonen Vierlingsbeek de laatste jaren net achter de koplopers (lage 
kosten/2018 is daarop een incidentele uitzondering). We zijn echter met name zeer trots op de score van het 
huurdersoordeel.  
De huurders beoordeelden Wonen Vierlingsbeek gemiddeld met een 8,3 (2017, 8,33/2016; 8,30 en 2015; 
7,9). Dit ligt in Nederland gemiddeld op 7,5. Er deden 291 (90%) corporaties mee aan de benchmark, Zij ver-
tegenwoordigden 98% van alle corporatiewoningen. 
 
De netto bedrijfslasten (cijfers 2017) van Wonen Vierlingsbeek zijn gestegen naar € 1.052,00 per verhuur-
eenheid per jaar. Daarmee zitten we hoger dan het gemiddelde  (€ 764,00). Dit wordt met name veroorzaakt 
door de eenmalige kosten i.v.m. het nieuwe kantoorgebouw (o.a. eenmalige afschrijving). Onze totale eind-
score is een ‘ACAAB’. Respectievelijk vertegenwoordigend de velden; huurdersoordeel (A), bedrijfslasten 
(B), Duurzaamheid (A), Onderhoud & Verbetering (A), Beschikbaarheid  en betaalbaarheid (B). 
 
Daarmee is Wonen Vierlingsbeek een van de best scorende woningcorporatie van de corporaties die deel-
nemen  aan Domaas.  
 
Wij zijn wederom blij met deze mooie resultaten. Onze gezonde ambitie is om met name op het gebied van 
de huurderstevredenheid tot de koplopers te behoren. Daarmee zijn we er natuurlijk niet. We willen dit ook 
zo houden. We leren graag van onze huurders en de landelijke koplopers waar het nog beter kan. 
 

 Mooiland/Regio 

 
Begin 2015 heeft Wonen Vierlingsbeek formeel aan Mooiland aangegeven open te staan voor de overname 
van het bezit in Vierlingsbeek (18 won.) Maashees (4 won.) en Overloon (40 won.).  
Mooiland had aangegeven  te willen praten over de woningen in Vierlingsbeek en Maashees, maar niet over 
hun bezit in Overloon. Helaas had men eind 2016 aangegeven toch geen medewerking aan de verkoop van 
deze woningen te willen verlenen. Verkoop in deze regio paste op dat moment niet in hun nieuwe vastgoed-
strategie. Eind 2017 hebben ze echter aangegeven hierover opnieuw in gesprek te willen gaan. 
 
Dit gesprek heeft in 2018 plaatsgevonden, maar heeft niet geleid tot aankoop. Het uitgangspunt voor Wonen 
Vierlingsbeek was dat wij de woningen graag tegen marktwaarde in verhuurde staat overnemen. Dit was ook 
de waarderingsgrondslag die in de voorgaande gesprekken als uitgangspunt was gekozen. 
Mooiland bleek echter uit te willen gaan van de waarde in het economisch verkeer. Dit is voor Wonen Vier-
lingsbeek geen realistisch uitgangspunt. Deze waarde ligt zelfs nog boven de WOZ-waarde en zou een forse 
onrendabele top tot gevolg hebben. Daarmee is dit overleg (helaas !) verder stopgezet. 
 
Vanaf begin 2016 trekken we gezamenlijk op met Mooiland en de beide huurdersorganisaties in het overleg 
op het gebied van prestatie afspraken (prestatieafspraken 2019 vastgesteld op 6 december 2018) met de 
gemeente Boxmeer.  
 

 Domaas 

 
Domaas is een samenwerkingsverband tussen een aantal kleine woningcorporaties in Limburg. Gezamenlijk 
bezitten de corporaties per ultimo 2018 ca. 18.500 verhuureenheden. Domaas is een samentrekking van Do-
mus en Maas. Wonen aan de Maas. Wonen Vierlingsbeek is de enige Brabantse corporatie in dit overlegor-
gaan. Wonen Vierlingsbeek heeft voor deze deelname gekozen aangezien en in de directe omgeving geen 
andere kleine corporaties meer actief zijn. 
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De corporaties in dit samenwerkingsverband kiezen zowel voor zelfstandigheid als voor samenwerking. Ver-
trekpunt is het vertrouwen in eigen kracht. De kracht van kleine corporaties is dat ze een sterke lokale bin-
ding hebben en dicht bij hun klanten staan. Door zelfstandigheid en eigen identiteit te behouden, blijft ook de 
lokale binding intact maar kan wel doelmatiger worden gewerkt. Als gevolg van een aantal fusieprocessen 
daalt het aantal deelnemers. Begin 2015 waren het er nog 18, nu nog 13. 
 
Samenwerking wordt gerealiseerd door kennis en kunde uit te wisselen en gezamenlijk projecten op te pak-
ken. Doel is het verbeteren van het bedrijfsmatig en maatschappelijk rendement. 
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4. 2018 …. en onze klanten 

 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. vergunninghouders 
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  
€ 36.798,00 (peiljaar 2018) voorrang bij het toewijzen van vrijkomende woningen. Kandidaten met een hoger 
gezinsinkomen komen alleen dan in aanmerking indien er géén woningzoekenden met een lager inkomen 
reageren.  
In 2016 is de regelgeving ten aanzien van passend toewijzen van kracht geworden. Wonen Vierlingsbeek 
heeft de toewijzing van de woningen in 2018 conform de regelgeving toegepast. Wonen Vierlingsbeek ziet 
momenteel (nog) geen reden om af te wijken en/of het beleid aan te passen. 
 
In 2018 zijn op twee na alle woningen (95,6%), die bij mutatie vrij kwamen, toegewezen aan huishoudens 
met een inkomen lager dan € 36.798,00.  

 
Ouderen en zorgvragers (wonen en zorg) 
Wonen Vierlingsbeek bezit per 31 december 2018 148 seniorenwoningen op een totaal bestand van 490 wo-
ningen ofwel 30,2%.  
Daarnaast bezit ook Mooiland een substantieel aantal seniorenwoningen in het werkgebied van Wonen Vier-
lingsbeek (met name in de kernen Overloon, Vierlingsbeek en Maashees). 
In de regio Noordoost-Brabant is de thuiszorgorganisatie van Pantein werkzaam. Vanuit die thuiszorgorgani-
satie is, samen met de woningcorporaties Mooiland, Wonen Vierlingsbeek en Dichterbij (een instelling die 
mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt), een servicedienst in het leven geroepen. Deze 
dienst levert gemaksdiensten, maar ook zorg gerelateerde services. Bovendien kunnen via deze dienst zorg-
producten 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. 
 
Overigens zal vanaf 2019 het label seniorenwoning niet meer gehanteerd worden. Bij de uitwerking van de 
portefeuillestrategie zal bekeken worden hoe we daar mee omgaan. 
 
Het nieuwbouwplan Merletgaarde, dat een aantal jaren geleden gerealiseerd is, is gericht op een goede inte-
gratie van “wonen-welzijn-zorg”. Direct naast het plan was tot voor kort  een steunpunt voor ouderen van 
Zorgcentra Pantein gevestigd met daarin een vestiging van de thuiszorg. Dit is in 2015 opgeheven. Voor alle 
(16) levensloopbestendige woningen in het plan (zowel koop als huur) bestaat de mogelijkheid zich aan te 
sluiten op een zorgpakket van Zorgcentra Pantein. Dat geldt overigens ook voor de reeds bestaande oude-
renwoningen in het plangebied. 
 
Na het gereedkomen ontstond er een woonzorgzone met een medisch centrum met praktijken van huisarts, 
tandarts en fysiotherapie te midden van (inclusief bestaande ouderenwoningen in de directe omgeving) in 
totaal 41 levensloopbestendige woningen. In 2016 zijn er daarvan 8 gesloopt, waarna er 10 zijn terugge-
bouwd, waardoor dit aantal is opgelopen naar 43. 
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Vergunninghouders 
Tot begin 2017 had de gemeente Boxmeer geen beroep gedaan op Wonen Vierlingsbeek in verband met de 
huisvesting van vergunninghouders, ondanks het feit dat Wonen Vierlingsbeek, o.a. in de prestatieafspra-
ken, heeft aangegeven hiervoor open te staan.  
Afgesproken was dat de gemeente het initiatief zou nemen om in 2017 hierover verdere afspraken te maken. 
Dit heeft zowel in 2017 als in 2018 geresulteerd in 1 toegewezen woning aan een vergunninghouder. In 
2018 betrof het een toewijzing van een gezinswoning aan een alleenstaande vergunninghouder, waarbij 
sprake was van 3 kinderen die vanwege gezinshereniging naar Nederland konden komen. 
 

4.1.1 Het aanbod 

 
In 2018 zijn 37 woningen leeggekomen (mutatiedatum tussen 01-01-18 en 31-12-18), waarvan er 36 op-
nieuw verhuurd zijn aan woningzoekenden en 1 aan een vergunninghouder.  
 

  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 

2015 16 8 10 34 485 7,01 

2016 6 11 12 29 484 5,99 

2017 9 9 13 31 482 6,43 

2018 14 9 14 37 490 7,55 

1)     Aantal verhuureenheden excl. gezondheidscentrum  (dus alleen woningen) 

 
De mutatiegraad is in 2018 7,55%. Een redelijke stijging t.o.v. vorig jaar, maar gemiddeld gezien, vergelijk-
baar met voorgaande jaren (2017 6,43%). Het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar is 6,34%. We zagen met 
name in de laatste 2 maanden een stijging van het aantal opzegging, waarbij van ook een aanzienlijk deel 
de mutatiedatum ook in januari 2019 ligt. 
 

 
 

4.1.2 Nieuwbouw 

 
De laatste nieuwe huurwoningen waren in 2016 (10 huurwoningen) opgeleverd. Na de sloop van 8 senioren 
woningen zijn op deze locatie 10 levensloop bestendige woningen gerealiseerd.  
 
In 2018 hebben we uiteindelijk van de 3 potentiële nieuw/verbouwplannen er 2 kunnen uitvoeren. 1 plan 
(Vortum Mullem) schuift door naar 2019. 
In overleg met de dorpsraad van Smakt-Holthees is een plan ontwikkeld voor kleinschalige nieuwbouw van 5 
woningen. Dit zijn er uiteindelijk na enige aanpassingen 6 geworden. 
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Daarnaast is de verbouw van het pand Spoorstraat 27a (naast ons nieuw kantoor) tot 2 appartementen in 
september 2018 opgeleverd. In totaliteit hebben we dus 8 verhuureenheden (1,7%) aan ons bezit kunnen 
toevoegen. 
 

4.1.3 De vraag 

 
Op 31 december 2018 bedraagt het aantal actieve woningzoekenden 312. Op 31 december 2016 stonden 
317 personen ingeschreven als woningzoekende. In 2017 vond een daling plaats van ca. 6%. Dit terwijl we 
de afgelopen jaren een redelijk constante groeicurve zagen. Deze daling heeft zich in 2018 niet voortgezet. 
 
Gezien het aantal reacties op een geadverteerde woning (gemiddeld 3,2 reacties/vorig jaar 4,2) moeten we 
vaststellen dat er geen sprake is van een overspannen markt. 

 

 
 
 

Een nadere analyse van de mutaties in 2010 t/m 2012 is niet beschikbaar. In de grafiek worden de ontwikke-
ling van het aantal woningzoekenden van 2010 t/m 2018 weergegeven. 
 

 1-jan nieuw uitgeschreven 
woning toe ge-
wezen  1) 31-12-2018  

2010 200       219 

2011 219       255 

2012 255       245 

2013 245 91 -37 -23 276 

2014 276 67 -41 -23 279 

2015 279 76 -31 -27 297 

2016 297 102 -43 -39 317 

2017 317 59 -49 -29 298 

2018 298 95 -35 -46 312 

1) Aantal toegewezen woningen kan afwijken van mutaties, o.a. a.g.v. toewijzing in andere periode 

 
De woningzoekenden worden jaarlijks aangeschreven met de vraag of ze nog actief ingeschreven willen blij-
ven. 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. 
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4.1.4 Vraag in relatie tot aanbod 

 
Op de 36 advertenties m.b.t. de in 2018 gemuteerde woningen zijn slechts 114 reacties binnengekomen (vo-
rig jaar 125 voor 30 advertenties). We constateren dat dit aantal reacties voor het eerst sinds jaren aanzien-
lijk is gedaald (gemiddeld 3,2 t.o.v. vorig jaar 4,2).  
 

Reacties op advertenties      

        

  1e periode 2e periode 3e periode totaal 2018 adres   

Aantal  adv. 13 9 14 36     

Aantal reacties 42 35 37 114     

Gemiddeld 3,2 3,9 2,6 3,2     

Hoogste 6 7 6 7 Merletgaarde 19 Vierlingsbeek   
Laagste 1 1 1 1 Lange Akker 31 Overloon 

 
Het valt op, dat de wachttijd van degenen aan wie de woning uiteindelijk wordt toegewezen ten opzicht van 
vorige jaren is gestegen naar 3,2 jaar (was daarvoor redelijk constant is gebleven (tussen 2 en 2,5 jaar). 
Daarbij dient aangetekend te worden dat voor een zittende huurder de woonduur geldt als inschrijftijd. Dus 
zegt het niet zoveel over de “wachttijd”. Het cijfer wordt ook sterk beïnvloed door een mutatie met een wacht-
tijd/inschrijftijd van 283 maanden  
Het komt niet vaak voor dat iemand zich pas inschrijft, als een woning waarin hij/zij geïnteresseerd is, gead-
verteerd wordt. 
 
Toewijzingsbeleid 
 
De vrijgekomen huurwoningen worden te huur aangeboden via de website van Wonen Vierlingsbeek en ver-
deeld volgens het zogenaamde aanbodmodel. 
Op deze advertenties kan alleen worden gereageerd door woningzoekenden die bij Wonen Vierlingsbeek 
zijn ingeschreven. Ter bepaling van de volgorde is de opgebouwde woonduur bij doorstromers of de in-
schrijfduur bij starters van belang.  
Doorstromers zijn zij, die na verhuizing een zelfstandige huurwoning van Wonen Vierlingsbeek achterlaten, 
die aansluitend weer voor verhuur beschikbaar komt. In alle overige gevallen is men een starter op de wo-
ningmarkt. 
 
In 2016 is de regelgeving ten aanzien van passend toewijzen van kracht geworden. We hebben besloten het 
toewijzingsbeleid niet aan te passen. De ervaring tot nu toe leert ons, dat dit geen zichtbare problemen ople-
vert. Wel zien we zoals hierboven aangegeven het gemiddeld aantal reacties afnemen. 
 
Per 1 januari 2015 is het toewijzingsbeleid bij Wonen Vierlingsbeek voor het laatst aangepast/bijgesteld. Zo 
is de voorrang vervallen voor woningzoekenden met binding met één van de dorpen waar we woningen ver-
huren en de voorrang die gold voor inwoners uit de 4 kleine kernen (in hun kern) op andere woningzoeken-
den. Daarmee is ook de noodzaak vervallen om economische binding toe te kennen. 
Tevens is de mogelijkheid gecreëerd om (maximaal) 2 woningen per jaar toe te wijzen aan bijzondere doel-
groepen, zoals bijvoorbeeld kandidaten die worden aangedragen door Aksent of via het zorgmijders overleg. 
Daarvan is tot nu toe (2015) 1 keer gebruik gemaakt (Aksent/Merletgaarde). 
 
In overleg met Mooiland zijn de urgentieregelingen afgeschaft. Wonen Vierlingsbeek heeft echter wel een 
besluit genomen over de medische urgentie. 
Voorrang op andere woningzoekenden is uitsluitend mogelijk wanneer zelfstandig wonen in de huidige wo-
ning door ziekte of ongeval niet meer mogelijk is. De huidige woning is redelijkerwijs niet aan te passen en er 
is sprake van een acute situatie of een situatie waarbij het aannemelijk is dat de toestand van de betreffende 
persoon niet zal verbeteren en/of zal verslechteren. Aan dit beleid zijn verder een aantal voorwaarden ge-
koppeld. 
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In de prestatieafspraken wordt vastgelegd dat we medewerking zullen verlenen aan voorrang voor huisves-
ting van vergunninghouders. De gemeente heeft tot 2016 geen beroep voor op Wonen Vierlingsbeek ge-
daan. In 2018 is 1 woning in de kern Vierlingsbeek toegewezen aan een vergunninghouder. 
 

4.1.5 Verhuur overige verhuureenheden 

 
Sinds eind 2012 verhuurt Wonen Vierlingsbeek 3 verhuureenheden niet zijnde woningen in de Merletgaarde. 
Deze worden verhuurd aan een huisarts, een fysiotherapeut en een tandarts. Eind 2016 hebben de huurders 
van dit gezondheidscentrum contact gezocht om in gesprek te komen over eventuele koop van dit onroerend 
goed. In 2017 zijn daar uitgebreide gesprekken over gevoerd en is onderzocht of dat ook administratief en 
juridisch haalbaar is. Uiteindelijk hebben de huurders aangegeven af te zien van de mogelijkheid tot koop. 
In 2018 heeft de tandarts aangegeven de huur te gaan opzeggen en de praktijk over te dragen aan een an-
dere tandarts. Dit zal verder in 2019 gestalte krijgen. 
 
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. Deze wordt aangemerkt 
als maatschappelijk vastgoed (en daarmee sociaal vastgoed). Zij hebben eind 2018 de huur opgezegd aan-
gezien ze met de activiteiten stoppen. Naar verwachting worden de werkzaamheden door een andere partij 
voortgezet. Met hen zijn we in gesprek over de voortzetting van de huurovereenkomst. 
 

 Het betrekken van bewoners bij beheer en beleid 

4.2.1 Bewonersparticipatie 

 
In de Woningwet is in één of andere vorm een huurdersbelangenorganisatie voorgeschreven. Wonen Vier-
lingsbeek beschikt sinds eind 2015 over een huurderspanel. 
Het huurderspanel bestaat momenteel uit 7 huurders en heeft in 2018 periodiek overleg gevoerd met de be-
stuurder op diverse beleidsterreinen. Het is in 2018 gelukt de lege plek op te vullen. Daarnaast is er ook vers 
bloed in het panel gekomen. 2 leden van het eerste uur hebben hiervoor hun plaats ter beschikking gesteld. 
Met deze mutaties hebben we bijna de qua kernverdeling gewenste invulling bereikt (Vierlingsbeek/Groenin-
gen en Overloon als grootste kernen 2 leden en de overige kernen 1). Momenteel heeft Vierlingsbeek nog 3 
leden en missen we nog iemand uit Vortum Mullem. In deze kern hebben we op dit moment slechts 5 wonin-
gen.  
 
Het huurderspanel bestaat op 31 december 2018 uit de volgende personen. 
 

Naam Woonplaats 

Mevrouw I. van Sambeek Vierlingsbeek  

De heer C. Frederix Vierlingsbeek  

De heer E. Langenkamp Holthees 

Mevrouw I. Reijnders Vierlingsbeek  

De heer G. Reijnders  Maashees 

De heer J. Jacobs Overloon 

De heer P. Arts Overloon 

 
Het huurderspanel heeft in 2018, 3 formele bijeenkomsten belegd, waarin o.a. de volgende onderwerpen 
aan de orde zijn  geweest: Woonvisie en prestatieafspraken met gemeente Boxmeer, meerjarenbegroting, 
huurbeleid 2018, diverse plannen voor nieuwbouwprojecten, jaarrekening 2017, bedrijfsvoortgangsoverzich-
ten. 

 
De algemene huurdersvergadering 
Eenmaal per jaar werden alle huurders van Wonen Vierlingsbeek uitgenodigd voor een algemene huurders-
vergadering. Deze heeft voor het laatst plaatsgevonden op 5 april 2017. In 2017 is in overleg met het huur-
derspanel vastgesteld dat de algemene huurdersvergadering in deze vorm niet meer zal plaatsvinden. 
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Tenslotte is het huurderspanel nu het overlegorgaan van en voor de huurders. Bekeken zal worden of en 
wanneer een huurdersvergadering met een bepaald thema georganiseerd kan worden. 
 
Overig overleg 
De directeur-bestuurder neemt deel aan een aantal overlegorganen.  

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

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

4.2.2 Bezwarencommissie 

 
Wonen Vierlingsbeek heeft in het verleden samen met Mooiland de regionale geschillencommissie Regio 
Maasland gevormd. Met de vaststelling van de nieuwe woningwet is er nieuwe regelgeving van toepassing 
voor geschillenbeslechting. De Minister wil dat er één landelijk klachtenreglement (naar voorbeeld van het 
Aedes reglement) komt voor alle woningcorporaties en dat er één landelijke klachtencommissie (of hooguit 
enkele regionale klachtencommissies), ingesteld wordt.  
 
Mooiland heeft in 2015 de geschillencommissie Regio Maasland omgevormd tot de bezwarencommissie 
Mooiland. Wonen Vierlingsbeek neemt hieraan deel. 
Evenals in voorgaande jaren is er in 2018 geen geschil, waarbij Wonen Vierlingsbeek betrokken is, voorge-
legd. 
 

 Leefbaarheid 

 
In de begroting 2018 was € 47.355.00 opgenomen voor uitgaven op het gebied van leefbaarheid. Dit bedrag 
is gebaseerd op de bekende uitgavenposten die ten laste van dit budget komen, rekening houdend met een 
fors budget voor nieuwe initiatieven vanuit de kernen.  
 
De werkelijke uitgaven bedroegen in 2018 € 18.904,61. Er zijn een aantal nieuwe initiatieven geweest met 
name op het gebied van groenonderhoud en aanpak van bestrating in de omgeving van ons woningbezit. 
Gezien de, in onze ogen, te strenge regelgeving van de overheid is het lastig om nieuwe initiatieven te reali-
seren. 
 
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 € 6.300,00. 
 
Overige initiatieven 
Wonen Vierlingsbeek had in dit kader in 2016 een aantal nieuwe initiatieven gehonoreerd. Besluitvorming 
daarover en uitwerking van deze bedragen vond plaats voor het moment waarop de Aw Wonen Vierlings-
beek heeft aangesproken op het toepassen van de regelgeving. Een aantal van deze uitgaven, hoewel in 
onze mening zeer te verantwoorden, kunnen nu niet meer worden gedaan.  
Wonen Vierlingsbeek vindt dit geen goede ontwikkeling en heeft dit ook aangekaart in het gesprek met de 
Aw bij de governance inspectie. Wij hebben de indruk dat er begrip is, maar of dit uiteindelijk ook zal leiden 
tot uitbreiding van de mogelijkheden is de vraag. 
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5. 2018 .… en ons bezit 

 Samenstelling van het bezit 

5.1.1 Woningen 

 
Het woningbezit is per 31 december 2018 als volgt samengesteld:   
 

Voorraad huurwoningen per 31 december 2018         

Categorie Goedkoop Passend Betaalbaar Duur Overig Totaal 

   <  € 417,34  <  € 597,30  <  € 640,14  <  € 710,68  >  € 710,68   

Eengezinswoningen 8 285 33 18 1 345 

Appartementen zonder lift 49 74 2 2 0 127 

Appartementen met lift 0 1 17 0 0 18 

Totaal per 31-12-2018 57 360 52 20 1 490 

 
Per ultimo 2018 is de onderverdeling qua type aangepast conform, ook de indeling die gehanteerd wordt bij 
de prestatieafspraken met de gemeente Boxmeer en collega corporatie Mooiland. De verdeling was in 2017 
 

Voorraad huurwoningen per 31 december 2017         

Categorie Goedkoop Passend Betaalbaar Duur Overig Totaal 

   <  € 414,02  <  € 592,55  <  € 635,05  <  € 710,68  >  € 710,68   

Eengezinswoningen 1 208 24 13 1 247 

HAT-woningen 52 8 0 0 0 60 

3 kamer bovenwoning 1 26 0 1 0 28 

Seniorenwoningen 6 119 18 4 0 147 

Totaal per 31-12-2017 60 361 42 18 1 482 

 
Er zijn in 2018 8 woningen opgeleverd. 4 eengezinswoningen en 4 appartementen zonder lift. Er zijn in 2018 
geen woningen verkocht. 
 
De huurprijsgrenzen zijn ten opzichte van 2017 iets naar boven aangepast, waardoor er (los van de aange-
paste typeverdeling) sowieso een lichte verschuiving binnen de huur categorieën ontstaat.  
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Verdeling van het bezit over de zes kernen: 
 

Verdeling over 6 kernen per 31 december 2018     

Categorie Eengezinswon.  App. Zonder lift App. met lift Totaal 

Vierlingsbeek 134 55 10 199 

Overloon 149 66 8 223 

Maashees 41 4 0 45 

Holthees 13 2 0 15 

Vortum Mullem 5 0 0 5 

Groeningen 3 0 0 3 

Totaal per 31-12-2018 345 127 18 490 

 
Dit was bij de oude onderverdeling naar type: 
 

Verdeling over 6 kernen per 31 december 2017  

Categorie eengezinswon. Senioren HAT- woning 3 kamer boven Totaal 

Vierlingsbeek 93 66 25 13 197 

Overloon 113 64 31 15 223 

Maashees 30 11 4 0 45 

Holthees 6 3 0 0 9 

Vortum Mullem 2 3 0 0 5 

Groeningen 3 0 0 0 3 

Totaal per 31-12-2017 247 147 60 28 482 

 

 
 
Procentueel gezien, zien de we ten opzichte van 2017 de grootste stijging in de kern Holthees. Van 9 naar 
15 verhuureenheden. Een stijging van 67% ! 
 
Voor het totale bezit zien we een stijging van 1,67 % 
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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). 
 
Eén van de huurders van het gezondheidscentrum (tandarts) heeft te kennen gegeven dat de huur vanwege 
bedrijfs- beëindiging wordt opgezegd. We zijn inmiddels in gesprek met de tandarts die de praktijk van deze 
tandarts overneemt. Er geldt in deze een opzegtermijn van 6 maanden. 
 
Daarnaast wordt 1 woning (opgenomen bij woningen) verhuurd aan Aventurijn. Het betreffende echtpaar ex-
ploiteert in deze woning een gezinsvervangend tehuis. (betreft de woning met huur > € 710,68 die wel wordt 
aangemerkt als DAEB bezit). De huur van dit pand is eind 2018 opgezegd. Er is inmiddels een voorlopige 
huurovereenkomst (voor 5 jaar) gesloten met de beoogde opvolgers. De mutatiedatum ligt op1 mei 2019. 
 

5.1.3 Toevoeging huurwoningen 

 
In 2018 zijn 8 woningen toegevoegd aan de voorraad. Dit betreft de 2 appartementen in het pand aan de 
Spoorstraat 27a in Vierlingsbeek. Dit pand is in 2017 samen met het daarna tot kantoor verbouwde pand 
Spoorstraat 27 aangekocht. Deze appartementen zijn in september 2018 opgeleverd en vallen qua huur 
ruimschoots onder de eerste aftoppingsgrens (deze grens bedraagt € 597,30). 
 
Daarnaast zijn 6 woningen opgeleverd in Holthees. Dit project is uiteindelijk het resultaat van de gesprekken 
in 2013 n.a.v. de toen opgestelde dorpsvisies. Het plan is daarna enigszins vertraagd aangezien er geen di-
recte behoefte kon worden aangetoond. Het betreft een blok met 4 eengezinswoningen en op de hoek 2 ap-
partementen (boven- en benedenwoning). Deze woningen blijven qua huur net beneden de eerste aftop-
pingsgrens.  
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In 2017 waren er geen woningen toegevoegd en in 2016 waren 10 woningen aan het bezit toegevoegd. Dat 
betrof de nieuwbouw van 10 levensloopbestendige woningen in Vierlingsbeek als vervanging van de 8 ge-
sloopte woningen. 
 

5.1.4 Aankopen 

 
Er hebben in 2018 geen aankopen (huurwoningen) plaatsgevonden. Het hernieuwde overleg met Mooiland 
over de eventuele overname van hun woningen in kleine kernen heeft uiteindelijk ook in 2018 niet geleid tot 
aankoop.  
Hoewel Mooiland tot de conclusie was gekomen dat dit niet paste in hun strategie is het overleg wel weer 
geopend. Echter daar waar in eerste instantie (2016-2017) sprake was van marktwaarde in verhuurde staat, 
ging Mooiland nu uit van de economische waarde. Dit was voor Wonen Vierlingsbeek geen realistisch uit-
gangspunt.  
 
Wel is het pand Gildenhoed 14 aangekocht (teruggekocht in kader van verkoop onder voorwaarden). Dit 
pand is inmiddels ter verkoop aangeboden. Transport zal naar verwachting begin 2019 plaatsvinden. 
 

5.1.5 Verkopen 

 
In de RvC vergadering van 14 januari 2013 heeft Wonen Vierlingsbeek het verkoopbeleid vastgesteld. In de 
meerjarenbegroting werd voor de eerste 5 jaar rekening gehouden met de verkoop van 2 woningen per jaar 
(daarna 1 woning per jaar). Dit verkoopbeleid is opgesteld om voldoende middelen te kunnen genereren om 
de toekomstige verhuurdersheffing (deels) te kunnen financieren en om trouwe huurders de mogelijkheid te 
geven hun huurhuis te kopen. 
De lijst bestond uit 65 woningen, waaraan er in de afgelopen jaren, 4 zijn toegevoegd. Er zijn inmiddels 18 
woningen verkocht. . 
 
In Vortum Mullem zijn vooruitlopend op de nieuw te bouwen woningen 2 huurwoningen toegevoegd. (Luin-
beekweg 8 en 10) Deze waren in het verleden nog niet toegevoegd vanwege het beperkt aantal huurwonin-
gen in Vortum Mullem. De boekwinst van de verkopen kan echter ingezet worden om nieuwbouw te realise-
ren. De afgelopen jaren zijn reeds 2 woningen verkocht in Vortum Mullem. Daar kunnen we dus ook iets voor 
terug doen. 
 
In 2018 zijn er geen woningen leeggekomen en verkocht en zijn er geen huurders geweest die hebben aan-
gegeven de woning (indien op de lijst) te willen kopen. Er zijn dan ook geen woningen verkocht.  
Wel is er één huurwoning te koop (Rieterweg 6 te Maashees). Deze woning is i.v.m. het overlijden van de 
huurder opgezegd per 22 november 2018. Na taxatie is deze conform beleid eerst aangeboden aan onze 
zittende huurders. Daarop zijn geen reacties gekomen, waarna de woning via de makelaar in de verkoop is 
gegaan. Verkoop en transport van deze woning zal naar verwachting in 2019 plaatsvinden. 
 
In 2016 is besloten het verkoopbeleid vooralsnog op dezelfde voet voort te zetten. Met ingang van 2018 
wordt uitgegaan van gemiddeld 1 woning per jaar. Dit geeft voldoende ruimte voor het vernieuwen van het 
bezit door kleinschalige nieuwbouw.  
 
Ultimo 2018 zijn in totaliteit 18 woningen verkocht en getransporteerd en staan er nog 51 woningen op de 
lijst van te verkopen woningen.  
 

5.1.6 Sloop 

 
Er zijn in 2018 geen woningen gesloopt en ook geen plannen voor sloop in de komende jaren. In 2016 zijn 8 
senioren woningen (cpl. 42) gesloopt. Hiervoor zijn 10 levensloopbestendige woningen in de plaats gekomen 
(oplevering eind november 2016). Mogelijk dat de in 2019 uit te werken portefeuillestrategie ons tot andere 
inzichten kan brengen. 
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 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 onderhouds-
begroting is opgebouwd, waren jaren geleden vastgesteld.  
 
In 2014 is het gehele bezit geïnventariseerd. Dit is begin 2015 afgerond en als basis gebruikt voor de meer-
jarenbegroting 2016-2025 en volgende jaren. In 2017/2018 is deze verder geoptimaliseerd ter voorbereiding 
op een nieuw in te richten model. De keuze daarvoor zou in 2018 worden gemaakt op het moment dat er 
een beslissing is genomen voor de automatisering van de primaire processen. Dit laatste is wel in 2018 afge-
rond (Itris ViewpointGo). Gekozen is om vooralsnog geen gebruik te maken van de meerjarenonderhoudsbe-
groting van dit pakket, maar in 2019 (als onderdeel van het project m.b.t. de portefeuillestrategie), een be-
slissing hierover te nemen. 
 

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 woon-technisch goede en betaalbare kwaliteit. Voor wat betreft de 
bouwtechnische kwaliteit worden door Wonen Vierlingsbeek de uitgangspunten van het duurzaam bouwen 
onderschreven.  
 
Dat Wonen Vierlingsbeek deze uitgangspunten onderschrijft blijkt uit de ondertekening van het "Regionaal 
Convenant 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 
Brabant, de gemeenten en bouwers. In maart 2013 is de derde versie van dit convenant ondertekend. 
 
Onder woon-technische 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 “Woon-
keur”, dus levensloopbestendig. Bij mutaties worden indien nodig, de woningen aangepast aan de nu gel-
dende 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 Veilig 
Wonen en ook bij grotere renovaties wordt er naar gestreefd om 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 hoog-
waardige kwaliteitsniveau. In dit verband kunnen worden genoemd het beperkt aantal meldingen van 
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klachten met betrekking tot het dagelijks onderhoud, geen structurele leegstand (behalve de te slopen wo-
ningen) en het ontbreken van aan de bezwaren- 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 toege-
kend en in maart 2013 zijn de resterende woningen gelabeld. Ons totale bezit had op dat moment  gemid-
deld een hoger label dan landelijk (tussen B en C in). 
 
Door sloop-nieuwbouw en verkoop van woningen heeft er in 2016 een lichte verbetering plaatsgevonden. 
We willen als Wonen Vierlingsbeek in ieder geval voldoen aan de afspraak om in 2021 gemiddeld op B uit te 
komen. De aandacht ligt daarbij dan vooral op de woningen die nu een C-label hebben. 5 woningen hadden 
een F-label. 
Na afronding van de portefeuillestrategie zal een en ander qua duurzaamheidsbeleid verder worden uitge-
werkt. De vastgelegde gegevens van de energie-labels in Epaview zullen dan ook worden aangepast con-
form het nader voorschrift. De labels zijn wel inmiddels conform dit voorschrift herrekend.  
 
De conclusie is, dat we op basis van deze herrekening inmiddels voldoen aan gemiddeld B (index 1,3769). 
Dit geeft ons wat meer ruimte en tijd om het beleid goed uit te werken. We hoeven niet perse voorop te lo-
pen. Belangrijk is dat we direct de goede dingen op een efficiënte manier oppakken. 
 
Grafische weergave voor en na herberekening conform nader voorschrift. 
 

 
 
 

 
 

 
De onderste grafiek betreft de labels na aanpassing o.b.v. nader voorschrift. Na aanpassing blijken we geen 
woningen meer met een F-label te hebben. 
 
Onderhoud 
Het doel dat Wonen Vierlingsbeek met haar onderhoudsbeleid wil bereiken, is het realiseren van een goede 
en gewenste woonkwaliteit, het voorkomen of beperken van klachtenonderhoud en het inzicht krijgen in de 
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noodzakelijke onderhoudsactiviteiten op lange termijn. Naast onderhoud wordt tevens aandacht besteed aan 
woningverbetering. 
 
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 daar-
voor in aanmerking komende onderdelen van de woning.  
 
beleid 
In 2018 is de aftrap voor de uitwerking van het duurzaamheidsbeleid gegeven met de uitwerking van de 
routekaart CO2 neutraal in 2050. Dit is een door Aedes ontwikkelde tool waarmee we inzicht kunnen verkrij-
gen waar we nu staan en wat de (financiële) consequenties zijn. In eerste instantie om te voldoen aan het 
voorgaande (2021). Daar waar mogelijk willen we hierin in regionaal verband optrekken. De routekaart leert 
ons dat we moeten rekenen op een investering van ca. € 16 milj. (ruim € 30.000,00 per woning. Dit lijkt een 
optimistische uitkomst aangezien dit (landelijk gemiddelde) rond € 50.000,00 per woning ligt. Verdere uit-
werking volgt in 2019. 
 
ZAV-beleid: Daarnaast is een belangrijk aandachtspunt dat we onze bewoners de vrijheid willen bieden om 
zelf voorzieningen aan te brengen. Bij voorkeur nemen we deze voorzieningen bij mutatie over. Momenteel 
hebben we hier echter geen goed zicht op.  
Eind 2018 is het ZAV-beleid vastgesteld en uitgerold naar de huurders. Het verder in beeld brengen van be-
staande ZAV’s bij huidige huurders wordt in 2019 opgepakt. 
 
Asbest-beleid: In 2018 is ook uitwerking gegeven aan de vaststelling van asbestbeleid door de kaders te 
omschrijven hoe Wonen Vierlingsbeek met de asbestproblematiek omgaat. 
 

5.2.3 Niet planmatig onderhoud 

 
De werkelijke kosten voor niet planmatig onderhoud over 2017 en 2018 (werkelijke kosten t.o.v. begroting) 
zijn als volgt: 

  2018   2017   
  Begroting  Kosten Kosten Begroting 
    t/m 31-12-18 t/m 31-12-17 2017 

Dagelijks onderhoud   64.154,20 89.099,33 80.495,53 61.566,94 

Mutatieonderhoud 43.741,50 52.854,97 37.644,93 48.396,73 

Diverse schades 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totaal niet planmatig onderhoud 107.895,70 141.954,30 118.140,46 109.963,67 

          

 
De kosten voor het dagelijks (service-) onderhoud zijn in 2018 fors hoger dan begroot. Ten opzichte van 
2017 zien we dezelfde stijging.  
Per woning bedragen de kosten in 2018 ca. € 182,00 (2017 € 166,00, 2016 € 120,00, 2015 € 133,00 en 
2014 € 116,00). In de begroting gaan we uit van gemiddeld € 133,00 per woning. Gezien de ervaringscijfers. 
Is dit voor de begroting 2019 bijgesteld naar € 157,00 
 
De stijging/overschrijding in 2018 is reeds bij het opstellen van de tussentijdse rapportages onderkend en 
valt als volgt te verklaren: 
 
We hebben reeds eerder vastgesteld dat er onderhoudswerkzaamheden zijn/worden opgepikt die voorheen 
onopgemerkt bleven door routine of die niet uitgevoerd zijn met het gewenste resultaat, maar ook onder-
houdsklachten waarbij er direct een structurele oplossing gezocht wordt i.p.v. lapmiddelen toe te passen. 
Tevens worden meldingen die in het verleden niet in behandeling zijn genomen nu met voortschrijdend in-
zicht wel noodzakelijk of redelijk geacht (? “achterstallig onderhoud”/aanpassing beleid). 
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In 2018 hebben we daarnaast te maken gehad met stormschades (totaal ca. € 3.000,00). Deze waren qua 
omvang te klein om voor schadevergoeding in aanmerking te komen. Daarnaast lopen we steeds vaker (uit-
werking asbestbeleid) aan tegen kosten voor het uitvoeren van asbestonderzoek (ca. € 6.000,00). 
 
De kosten van het mutatieonderhoud zijn iets gestegen t.o.v. 2017. We hadden juist het begrote bedrag per 
woning iets naar beneden bijgesteld. Dit is voor de begroting 2019 teruggedraaid. De stijging wordt met 
name veroorzaakt door de stijging van het aantal mutaties ( 6 mutaties meer dan in 2017 is ca. 20%). 
 
We kunnen, daarnaast  weer vaststellen dat (net als in voorgaande jaren) er geen mutaties zijn geweest van 
woningen die vragen om een forse opknapbeurt (deze kosten worden verantwoord onder planmatig onder-
houd/renovatieonderhoud). 
In de begroting werd uitgegaan van een gemiddeld bedrag per woning van ca. € 90,00. Daarbij wordt niet 
gekeken naar een gemiddeld bedrag per mutatie. (bij 30 mutaties (is 6% van ons bezit) ca. € 1.500,00 per 
mutatie). Ook hier wordt de overschrijding met name veroorzaakt door de kosten van asbestonderzoek. 
 

5.2.4 Planmatig onderhoud 

 
De werkelijke kosten voor planmatig onderhoud 2018 en 2017 (werkelijke kosten t.o.v. begroting) zijn als 
volgt: 

  2018   2017   
  Begroting  Kosten Kosten Begroting 
    t/m 31-12-18 t/m 31-12-17 2017 

Planmatig onderhoud 335.171,68 414.221,22 273.809,83 343.036,14 

Renovatie onderhoud 556.835,95 390.242,47 105.916,36 259.414,12 

Totaal planmatig onderhoud 892.007,63 804.463,69 379.726,19 602.450,26 

          

 
De post planmatig onderhoud valt uiteen in normaal planmatig onderhoud en renovatieonderhoud. Onder 
renovatie onderhoud wordt naast renovatie van badkamers, keukens en toiletten o.a. verstaan de uit te voe-
ren renovaties bij mutatie van woningen die eerst opgeknapt moeten worden alvorens ze verhuurd kunnen 
worden.  

 
 
Dit betreft af en toe 1 woning. In voorgaande jaren is dit niet van toepassing geweest, waardoor op deze be-
grotingspost flink bespaard is. Er is besloten deze post ook niet op te nemen in de meerjarenbegroting. Te-
vens is gezien het feit dat dit steeds veel spraakverwarring oplevert, besloten de post renovatie onderhoud 
te laten vervallen en alles onder planmatig onderhoud te verantwoorden. Niet begrote posten worden vanaf 
nu verantwoord onder niet begroot planmatig onderhoud. Hiervoor is begrotingstechnisch een bedrag van € 
60,00 per woning opgenomen. 
Het jaarlijks terugkerend preventief onderhoud aan de CV-ketels is opgenomen onder de post planmatig on-
derhoud. De totale kosten voor planmatig onderhoud zijn lager dan begroot (geen woning die bij mutatie een 
grote renovatiebeurt nodig had). Daarnaast is het project keukens en badkamers in 2017 later in het jaar op-
gestart, waardoor de kosten voor een aantal woningen doorschoven naar 2018 (incl. nog een aantal andere 
overlopende posten ca. € 88.000,00).  



Jaarverslag 
2018 
 

Wonen Vierlingsbeek  29 

5.2.5 Samenvatting 

 
In totaliteit zijn de werkelijke onderhoudskosten in 2018 iets lager dan was begroot. 

  2018   2017   
Totale onderhoudskosten Begroting  Kosten Kosten Begroting 

          

Niet planmatig onderhoud 107.895,70 141.954,30 118.140,46 109.963,67 

Planmatig onderhoud 892.007,63 804.463,69 379.726,19 602.450,26 

Totale onderhoudskosten 999.903,33 946.417,99 497.866,65 712.413,93 

          

 

 
 
Voor de komende jaren verwachten we de volgende ontwikkeling van de onderhoudskosten.  
 

  2019 2020 2021 2022 2023 

  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  

            

Dagelijks onderhoud   77.077 79.004 80.979 83.004 85.079 

Mutatieonderhoud 45.579 46.719 47.887 49.084 50.311 

            

Totaal niet planm. onderhoud 122.656 125.723 128.866 132.087 135.389 

            

Planmatig begroot  516.566 415.073 693.409 530.230 1.007.407 

Planmatig onvoorzien 29.645 30.386 31.146 31.924 32.723 

Totaal planmatig onderhoud 546.211 445.459 724.555 562.155 1.040.129 

            

Totaal begroot onderhoud 668.868 571.182 853.421 694.242 1.175.519 

 
Het jaar 2018 was een relatief duurder jaar. Dit wordt o.a. veroorzaakt door een groot aantal woningen 
waarin de badkamers en toiletten zijn vervangen.  
 
We zien met name een piek in het jaar 2023. Mogelijk zal als gevolg van de uitwerking van de portefeuille 
strategie en de gevolgen van de verduurzaming het plaatje er voor de komende jaren geheel anders uit ko-
men te zien. 
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6. 2018 …. en onze projecten  
 

 Projecten in ontwikkeling 

 
Vortum Mullem 
 
De (eerste) initiatieffase voor mogelijke woningbouw in Vortum-Mullem was halverwege 2016 afgerond. Uit-
gangspunt was een bouwplan van 8 woningen (2 blokken van 4) waarbij de aannemer de 4 tussenwoningen 
na oplevering turn-key oplevert aan Wonen Vierlingsbeek. De 4 hoekwoningen zouden door de aannemer in 
de verkoop worden genomen.  
Door een gebrek aan belangstelling voor zowel de huur- als de koopwoningen is het plan in 2016 voorlopig 
geparkeerd. In 2017 zijn er nog wel contacten geweest met de betreffende aannemer, maar dit heeft toen 
niet geleid tot een acceptabel plan.  
 
In de begroting was voor 2018 rekening gehouden met een onrendabele top voor 5 woningen in Vortum Mul-
lem. Een optie zou ook kunnen zijn het project in Holthees te kopiëren. Eind 2018 hebben we de gesprekken 
met de gemeente (te grote kavels) afgerond. De gemeente heeft toegezegd ons deels tegemoet te komen.  
De aannemer waar we in 2017 mee in gesprek waren heeft aangegeven nu geen alternatief te kunnen bie-
den voor dit plan. 
 
De volgende stap is om in overleg met de aannemer (plan Holthees) te bekijken of kopiëren, rekening hou-
dend met gasloos en duurzaam bouwen, haalbaar is. We hopen begin 2019 een besluit te kunnen nemen. 
De af te boeken onrendabele top is dan ook doorgeschoven naar 2019. 
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Vierlingsbeek, Vrijthof 
 
In augustus 2018 heeft er een gesprek plaatsgevonden met de projectontwikkelaar van het plan Vrijthof. In 
het nabije verleden zijn er diverse koopwoningen in dit plan gerealiseerd. Momenteel worden de laatste 
nieuwbouw (grondgebonden koop-) woningen gebouwd. Na afstemming met de RvC (zij hebben inmiddels 
aangegeven dat zij het voornemen om het gesprek aan te gaan ondersteunen) wordt dit verder opgepakt. In 
de meerjarenbegroting is dit (mogelijke) plan cijfermatig nog niet meegenomen. 
 

 Projecten in uitvoering en opgeleverd 

 
Holthees 
 
Eind 2017 is het definitief plan vastgesteld, zodat begin 2018 de vergunning voor de bouw kon worden aan-
gevraagd. Het plan heeft zich ontwikkeld van eerst 4 eengezinswoningen naar later 5 eengezinswoningen en 
uiteindelijk een blok van 4 eengezinswoningen, 1 levensloopbestendige woning met daarboven 1 startersap-
partement. De gemeente Boxmeer is akkoord gegaan met het aanpassen van het bestemmingsplan, zodat 
het mogelijk is geworden om een blok van 6 woningen in de sociale huursector te realiseren. 
 

           
 

Met dit plan is een totale investering van ca. € 1 miljoen gemoeid. Het plan is in bouwteamverband ontwik-
keld met de aannemer die ook (2016) de 10 woningen in Vierlingsbeek heeft gerealiseerd. Ter beoordeling 
van de kostencalculatie is een onafhankelijke kostendeskundige (van Atrivé) ingeschakeld. 
 
De huurprijs van deze woning hebben we beneden de aftoppingsgrens gehouden, waardoor deze bereik-
baar blijven voor de primaire doelgroep en de woningen in aanmerking komen voor een korting op de ver-
huurdersheffing. Deze korting is voorlopig toegekend en kan begin 2019 definitief worden aangevraagd. 
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Het plan is geheel binnen de vastgestelde begroting gerealiseerd. De definitieve stichtingskosten bedragen   
€ 986.821,38 (begroot € 990.000,00).  
De bij de besluitvorming extra toegekende budgetruimte van € 30.000,00 bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. 
 
Voorafgaand aan de ontwikkeling van het plan is aan ingeschreven woningzoekenden gevraagd of er vol-
doende belangstelling is. Degenen die toen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn konden als eerste 
reageren wanneer de woningen aangeboden werden. Het project is geheel volgens planning verlopen, waar-
door de sleutels op 27 november 2018 aan de huurders konden worden uitgereikt. 
 
Spoorstraat Vierlingsbeek 
 
Wonen Vierlingsbeek heeft in 2017 zowel Spoorstraat 27 als 27a aangekocht. Spoorstraat 27 is verbouwd 
tot kantoor waarbij een deel van Spoorstraat 27a in de verbouwing is meegenomen. In 2018 is besloten 
Spoorstraat 27a te verbouwen tot 2 appartementen. 
 
Dit proces is zeer vlot verlopen waardoor de woningen in september 2018 aan de huurders konden worden 
opgeleverd. De huurprijzen van deze 2 appartementen liggen ruimschoots beneden de eerste aftoppings- 
grens. 
 

       
   
De totale investering (incl. aankoopkosten van het pand) bedraagt  € 393.391,35 (los van de vermindering 
op de in 2019 te ontvangen verhuurdersheffing; € 10.000,00 per woning). 
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7. 2018 …. en onze cijfers  

 Algemeen 

 
De winst- en verliesrekening over 2018 laat het volgende beeld zien:  
 

Winst- en Verliesrekening rekening 2017 begroting 2018 werkelijk 2018 

Bedrijfsopbrengsten       
Huren 3.053.434 3.084.982 3.097.563 

Opbrengst servicecontracten 28.011 28.727 27.979 

Lasten servicecontracten -23.429 -26.000 -25.628 

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -943.457 -811.041 -910.258 

Lasten onderhoudsactiviteiten -497.867 -999.903 -946.418 

Overige directe operationele lasten bezit -162.404 -171.663 -165.148 

Netto resultaat exploitatie bezit 1.454.288 1.105.102 1.078.091 

        
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 330.197 150.985 0 

Toegerekende organisatiekosten -2.000 -1.000 0 

Boekwaarde vastgoedportefeuille -183.703 -75.750 0 

Netto resultaat verkoop vastgoedportefeuille 144.494 74.235 0 

        
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 72.957 -320.000 87.346 

Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille -219.227 0 2.610.230 

Niet gerealiseerde waardever.vastgoedportefeuille VOV -22.369 0 0 

Niet gerealiseerde waardever.verkopen 0 0 0 

Waardeverandering vastgoedportefeuille -168.639 -320.000 2.697.577 

        
Opbrengst overige activiteiten 10.505 7.100 15.002 

Kosten overige activiteiten 0 0 0 

Netto resultaat overige activiteiten 10.505 7.100 15.002 

        

Leefbaarheid -23.806 -47.355 -18.905 

        

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 6 2.204 -794 

Rentelasten en soortgelijke kosten -502.857 -498.357 -482.725 

Saldo financiële baten en lasten -502.851 -496.153 -483.519 

        

Resultaat voor belastingen 913.991 322.930 3.288.245 
        

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -508.805 -155.737 -323.366 

Resultaat na belastingen 405.186 167.193 2.964.879 

 
Resultaat excl. de posten herwaardering vastgoed: 
 

Winst- en Verliesrekening (excl. herwaardering) rekening 2017 begroting 2018 werkelijk 2018 

Netto resultaat exploitatie bezit 1.454.288 1.105.102 1.078.091 

Netto resultaat verkoop vastgoedportefeuille 144.494 74.235 0 

Netto resultaat overige activiteiten 10.505 7.100 15.002 

Leefbaarheid -23.806 -47.355 -18.905 

Saldo financiële baten en lasten -502.851 -496.153 -483.519 

        

Resultaat voor belastingen 1.082.630 642.930 590.669 

        

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -508.805 -155.737 -323.366 

Resultaat na belastingen 573.825 487.193 267.303 
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Het resultaat voor belastingen is in 2018 fors hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de 
niet gerealiseerde waardeverandering (waardestijging marktwaarde van het bezit) en door het feit dat de kor-
ting op de verhuurderheffing vanwege de 2 projecten doorschuift naar 2019. Hierdoor zijn de lasten voor ver-
huur- en beheeractiviteiten hoger (totale korting € 120.000,00). 
 
Er zijn in 2018 geen huurwoningen verkocht, zodat er geen resultaat op verkoop gerealiseerd is. 
 
Daarnaast is er in 2018 (nog) geen onrendabele top vanwege nieuwbouw Vortum Mullem genomen. Besluit-
vorming Vortum Mullem is uitgesteld. De onrendabele toppen m.b.t. de Spoorstraat 27a en b en de nieuw-
bouw Holthees zijn verwerkt via de herwaardering (overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille). De 
reeds in 2016 getroffen voorziening is daarop in mindering gebracht. 
 

 Overige bedrijfslasten/Heffingen 

 
Heffingen 
 
De laatste jaren wordt het exploitatieresultaat negatief beïnvloed door de opgelegde heffingen. Deze kosten 
worden verantwoord onder de post “lasten verhuur- en beheeractiviteiten”. 
De verhuurdersheffing (heffing t.b.v. de kas van de overheid) bedroeg in 2018 € 366.374,00. In het woonak-
koord was Aedes akkoord gegaan met de heffing tot 2017. De (wispelturige) overheid blijft deze echter ook 
daarna inrekenen. Er bestond in 2018 wel een mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een korting. 
O.a. (in schaarste gebieden/ van toepassing voor Boxmeer) bij nieuwbouw van woningen met een huurprijs 
onder de aftoppingsgrens. Dit gold voor de 6 woningen in Holthees (€ 20.000,00 per woning) en de       2 ap-
partementen in Vierlingsbeek (€ 10.000,00 per appartement). Deze kortingen zullen in 2019 worden verre-
kend met de dan te betalen verhuurderheffing. 
 
Ook was er in 2018 weer sprake van een saneringsheffing. Deze bedroeg € 33.353,00. 
 
Vanaf 2015 is er tevens een bijdrage verschuldigd aan de Aw. Voor 2018 bedraagt deze € 3.093,00. Deze 
loopt de komende jaren naar verwachting op. Vanaf 2018 zijn woningcorporaties ook een bijdrage verschul-
digd aan de huurcommissie (€ 2,36 per woning vanaf 50 woningen; totaal € 1.021,88) 
 

 Beleidsmatige beschouwing marktwaarde versus beleidswaarde 

 
Waardering van het vastgoed vindt plaats op basis van marktwaarde. Tot 2016 waardeerde Wonen Vier-
lingsbeek op basis van historische kostprijs en werd daarnaast de waardering op basis van bedrijfswaarde 
gevolgd en geanalyseerd. De gewijzigde waardering leverde een waardestijging op die grote invloed heeft 
op het eigen vermogen.  
 
Per 31 december 2018 is in totaal € 28,3 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het totaal eigen 
vermogen begrepen (2017: € 25,7 miljoen) uit hoofde van de waardering van het vastgoed in exploitatie te-
gen marktwaarde in verhuurde staat. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het Hand-
boek modelmatig waarderen bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven waarde-
ringsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de jaarver-
slaggeving.  
 
De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van Wo-
nen Vierlingsbeek. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door verkoop of huurstijgingen de markt-
waarde in verhuurde staat van het DAEB bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatre-
gelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale 
(DAEB) huurwoningen.  
 
Het jaar 2018 kenmerkte zich door een sterk aangetrokken woningmarkt ten opzichte van 2017. Voor de wo-
ningportefeuille van Wonen Vierlingsbeek heeft dit tot een stijging van de marktwaarde van de vastgoed por-
tefeuille geleid van € 51,1 miljoen naar € 55,0 miljoen. 
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Het is zeker dat wij gezien onze maatschappelijke opgaven en keuzen anders zullen opereren dan de markt 
en dit vermogen nooit zullen verdienen. Het vervreemden van ons bezit staat haaks op onze doelstelling om 
te zorgen voor voldoende goede en betaalbare woningen. Gemeenten, onze huurders en belanghebbenden 
zullen er van doordrongen moeten zijn dat de enorme sprong in eigen vermogen niet synoniem is voor een 
toename in investeringscapaciteit. Dit zou zelfs onze financiële continuïteit kunnen schaden. Ons vermogen 
zit vooral in de “stenen”. 
 
Het WSW en de Aw hebben in het kader van het nieuwe integraal toezichtskader besloten om met ingang 
van het boekjaar 2018 de in voorgaande jaren gehanteerde bedrijfswaarde te vervangen door een nieuw 
waardebegrip, de beleidswaarde. Corporaties vermelden m.i.v. het jaarverslag 2018 de beleidswaarde in 
plaats van de bedrijfswaarde in de toelichting van de jaarrekening. In het bestuursverslag wordt een beleids-
matige beschouwing opgenomen. 
 
De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling van de marktwaarde in 
verhuurde staat welke hiervoor is toegelicht, omdat de beleidswaarde de marktwaarde als vertrekpunt 
neemt. De beleidswaarde kent als vertrekpunt de marktwaarde in verhuurde staat waarbij er in het kader van 
de beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer aansluiting wordt gezocht bij het beleid van de cor-
poratie in plaats van de uitgangspunten in de markt. Met deze toelichting wordt nadere duiding gegeven aan 
het deel van de waarde van het vastgoed en dus van het corresponderende deel van het vermogen dat als 
gevolg van het beleid van de woningcorporatie niet of pas op zeer lange termijn kan worden gerealiseerd.  
 
Overeenkomstig de regelgeving is geen vergelijkend cijfer ultimo 2017 bepaald, reden waarom in het over-
gangsjaar 2018 geen ontwikkeling in de beleidswaarde kan worden toegelicht. Op basis van ervaringen uit 
dit boekjaar kan de externe toezichthouder besluiten nadere invulling te geven aan het begrip beleids-
waarde. 
 
Het bestuur van Wonen Vierlingsbeek heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen ver-
mogen dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn 
met het verschil tussen de beleidswaarde van het bezit in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat 
van dit bezit en bedraagt circa € 35,3 miljoen. Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ul-
timo 2018 bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

 
 
Dit impliceert dat circa 64% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar 
is. Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde, is dit aan fluctuaties onderhevig. 
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 Financiering 

 

Samenvatting leningenportefeuille per 31-12-2018  

          

len.nr geldgever soort eind looptijd startbedrag saldo 01-01-18 saldo 31-12-18 rente aanpassing 

1 NWB Ann 1-04-30 25 4.100.000,00 2.617.289,75 2.459.578,63 3,970 vast 

2 NWB Ann 1-10-28 25 1.200.000,00 703.513,96 653.709,10 4,890 vast 

3 NWB 2) Lin  1-11-20 25 2.722.681,30 326.721,37 217.814,13 7,180 vast 

8 BNG Ann 1-07-41 50 797.913,52 626.894,12 611.058,73 4,100 conv. 07-21 

9 BNG Ann 1-08-32 30 3.200.000,00 2.199.316,49 2.100.350,28 5,390 vast 

11 ABN-AMRO Roll 3-10-44 38 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3,935 variabel 1) 

12 ABN-AMRO Roll 1-10-46 40 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 3,935 variabel 1) 

17 BNG Fix 10-12-19 7 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1,900 vast 

19 VESTIA Fix 2-05-23 5 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,372 vast 

          

          

     18.620.594,82 11.673.735,69 12.642.510,87   

1)  rente o.b.v. 3 mnd euribor 02-01/01-04/01-07/01-10  (tot 1 okt 2019/1 okt 2021)    

2) geen WSW borging        

          

2019  aflossing lening 17 geheel af te lossen      

2020  aflossing lening 3 lineair geheel afgelost      

2023  aflossing lening 19 geheel af te lossen      

2021  renteconversie lening 8       

   leningen met hoge rente       

 
De omvang van de leningenportefeuille is per 31 december 2018 gestegen t.o.v. 31 december 2017. Dit 
komt door de lening van € 1,4 milj. Die is afgesloten voor de financiering van de projecten in 2018. 
Op basis van de liquiditeitsbegroting wordt ingeschat dat ter financiering alleen in 2019 een financieringsbe-
hoefte ontstaat en wel vanwege de aflossing van een lening in 2019. Het nieuwbouw project Vortum Mullem 
kan intern gefinancierd worden. 
 
De gemiddelde rentevoet van de gehele portefeuille bedraagt per 31 december 2018 3,71%. Dit is een da-
ling t.o.v. 31 december 2017 (4,17%). Dit komt door het lager rentepercentage van de nieuwe lening. 
 
Een tweetal leningen 11 en12 vragen om jaarlijkse monitoring (rente aanpassing om de 3 maanden). 
Voor de overige leningen ligt het eerste moment van aandacht in 2021 (namelijk conversie van lening 8).  
Naar verwachting zal er de komende jaren wel een extra financieringsvraag zijn als gevolg van de duur-
zaamheidsopgave. Hier is in de meerjarenbegroting nog geen rekening mee gehouden. 
 
In het kader van risicobeheersing is het van belang dat renterisico’s zoveel mogelijk worden gereduceerd. Dit 
kan o.a. worden gerealiseerd door spreiding van de (her-)financieringsbehoefte in de tijd. Dit wordt natuurlijk 
mede beïnvloed door projecten die het noodzakelijk maken om nieuwe financiering aan te trekken. 
Vervroegde aflossing of het naar voren trekken van herfinanciering en/of renteconversie is binnen de huidige 
portefeuille (8 leningen) niet mogelijk.  
 
De omvang van de totale leningenportefeuille bedraagt per 31 december 2018 € 12,6 miljoen. Voor 2 lenin-
gen (in totaliteit € 4 miljoen) is een variabele rente van toepassing gebaseerd op 3 mnd’s euribor. 32% is dus 
variabel 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. 
 
Het WSW heeft bij de laatste beoordeling van de kredietwaardigheid voldoende faciliteringsvolume voor de 
komende jaren toegekend.  
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De laatste aflossing van een lening (nr. 18/€ 0,5 miljoen) vond plaats in 2017. Daarnaast dient in 2019 een 
lening van € 1,2 miljoen afgelost te worden. De daarvoor in 2019 aan te trekken financiering kan kort aange-
trokken worden.  
 

 Huurprijsbeleid en huurstanden 

 
In 2018 heeft Wonen Vierlingsbeek, net als in de voorgaande jaren geen gebruik gemaakt van de mogelijk-
heid om inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen.  
In de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte is vastgelegd dat het maximale huurverhogingspercentage bij 
ministeriele regeling wordt vastgesteld.  
Op woningniveau bedraagt de maximale stijging 3,9%. (inflatie + 2,5%) voor huishoudens met een inkomen 
tot € 41.056,00 (peiljaar 2016). 
 
Op corporatieniveau is de huurstijging gemaximaliseerd (huursombenadering) op 2,4%. Besloten is per 1 juli 
2018 een huurverhoging voor alle woningen toe te passen van 1,5%. Dit percentage is bepaald door op het 
maximaal toegestane percentage van 2,4 % het volgende in mindering te brengen: 

- ingeschatte huursomstijging door harmonisatie (0,5%) 
- correctie na advies huurderspanel (0,4%) 

 
Huurbeleid Wonen Vierlingsbeek 
 
     Maximaal   Wonen Vierlingsbeek 
 
Inkomen tot € 41.056,00  1,4% + 2,5% =  3,9%  1,5% 
Inkomen boven € 41.056,00  1,4% + 4,0% =  5,4%  1,5% 
Gemiddeld bedraagt de huurverhoging per 1 juli 2018 daarmee 1,5% (2017 0,2%). 
 
Huurachterstanden 
 
Het verloop van de huurachterstanden kende in 2018 evenals in 2017 een zeer gelijkmatig beeld met nau-
welijks uitschieters naar boven en beneden. Net als in 2017 komen we uit op een zeer lage (zelfs historisch 
lage) huurachterstand (0,13%). Dit bevestigt wederom, dat de huidige aanpak (er kort opzitten, maar toch 
sociaal benaderen) blijft werken. 
84,6% van de huurders betaalt de huur via automatische incasso (december 2017 85,1%). De daling per ul-
timo 2018 wordt veroorzaakt door het aantal mutaties in december 2018 en januari 2019 (eerste maand 
geen incasso maar betaling via verhuurnota). 
 
De cijfers per 31 december 2018 zien er als volgt uit: 

Jaarhuur, huurachterstand en huurderving           

                

omschrijving 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

jaarhuur (huur 31 dec x 12) 3.207.374 3.092.875 3.086.656 3.013.108 2.956.154 2.876.010 2.781.477 

huurachterstand        

inclusief vertrokken huurders 7.071 7.557 6.065 15.976 20.231 30.194 31.069 

in %  o.b.v. jaarhuur 0,22% 0,24% 0,20% 0,53% 0,68% 1,05% 1,12% 

exclusief vertrokken huurders 4.125 6.374 6.065 11.695 15.310 24.854 29.222 

in %  o.b.v. jaarhuur 0,13% 0,21% 0,20% 0,39% 0,52% 0,86% 1,05% 

huurderving leegstand 4.250 6.355 16.518 22.175 9.703 5.515 6.070 

huurderving oninbaar 1) 115 0 0 0 27 0 0 

in %  o.b.v. jaarhuur 0,13% 0,21% 0,54% 0,74% 0,33% 0,19% 0,22% 

aanzegging ontruiming 1 1 2 1 0 2 0 

ontruimingen 0 0 0 0 0 1 0 

1) Opsplitsing huurderving vanaf 2014 bijgehouden 
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De werkwijze zoals die is ingezet heeft duidelijk tot resultaat geleid. De doelstelling is (naar beneden bijge-
steld) om het achterstandspercentage (nu 0,13%) beneden de 0,6% 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.  
 

 Risico’s 

 
In hoofdstuk 9 (verslag van de Raad van Commissarissen) wordt uitgebreid weergegeven hoe wordt omge-
gaan met de interne risicobeheersing. Met name wordt aandacht besteed aan de operationele risico’s, de 
strategische risico’s en de financiële risico’s. 
 
Belangrijke financiële risico’s waaraan woningcorporaties onderhevig kunnen zijn, zijn het marktrisico, valu-
tarisico, het renterisico, het kredietrisico en het liquiditeitsrisico. Het financiële beleid van Wonen Vierlings-
beek is erop gericht om op de korte termijn de effecten van  renteschommelingen op het resultaat te beper-
ken 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 Vierlingsbeek risico'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 ma-
nieren gewaarborgd dat zij altijd aan haar verplichtingen kan voldoen. Vanwege de kostenverhoging van de 
kredietfaciliteit bij de Rabobank is besloten deze stop te zetten. In overleg met het WSW is besloten een ho-
ger liquiditeitssaldo aan te houden, zodat pieken in het jaar opgevangen kunnen worden. 
 

 Afdekken van risico’s 

 
Wonen Vierlingsbeek dekt, daar waar nodig, risico’s en onzekerheden af. Vooralsnog zijn we van mening dat 
gezien de huidige situatie de impact van de verschillende risico’s beperkt is en de risico’s voldoende zijn af-
gedekt met de vigerende reglementen, statuten en interne beheersingsmaatregelen. 
 
Eind 2015 is aan de hand van een door de accountant verstrekte checklist een frauderisicoanalyse gemaakt. 
Deze frauderisicoanalyse draagt bij tot het toezicht, daar het de Raad van Commissarissen in staat stelt op 
een gestructureerde wijze kennis te nemen van de verschillende frauderisicofactoren die onderkend zijn en 
welke maatregelen daarop zijn getroffen.  
 
De maatschappelijke functie van Wonen Vierlingsbeek maakt dat de huurders en de rijks- en gemeentelijke 
overheden belangrijke stakeholders zijn. De sector heeft met name de laatste paar jaren veel nieuwe wet- en 
regelgeving op zich af gekregen, die op verschillende vlakken nieuwe risico’s met zich meebrengen. De ef-
fecten hiervan zijn niet altijd goed te bepalen, terwijl de financiële impact en het effect hiermee op de conti-
nuïteit groot kunnen zijn. 
 
Wonen Vierlingsbeek onderkent dit en wil hiermede anticiperen op veranderingen. Hierdoor is adequate be-
drijfsvoering en voldoen aan genoemde wetgeving mogelijk. Uiteraard zullen ook (indien nodig) afdoende 
maatregelen worden genomen om deze risico’s te beheersen. Hoewel we inschatten dat deze risico’s, ge-
zien het feit dat we onszelf zien als een beheercorporatie, gering en beheersbaar zijn willen we dit in de na-
bije toekomst nader in beeld brengen.  
 
De verslagleggingscyclus, met de 4-maandelijkse bedrijfsvoortgangsoverzicht, de meerjarenbegroting met 
de uitgebreide liquiditeitsprognose en het jaarverslag, met de daaraan gekoppelde interne controle proces-
sen, bieden voldoende waarborg om de financiële risico’s te beheersen. Qua financiering zijn deze risico’s 
gezien de opbouw van de lening portefeuille gering. Door tijdig te anticiperen wanneer bij projecten financie-
ring moet worden aangetrokken kan dit risico laag gehouden worden (gezien het huidige renteniveau zeer 
laag). 
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De operationele en strategische risico’s zijn gezien de omvang van de organisatie minder omvangrijk. De 
vergadercyclus van de Raad van Commissarissen en het proces rond besluitvorming en de vastlegging 
daarvan zorgen ervoor dat ook deze risico’s voldoende inzichtelijk en beheersbaar zijn. 
 
Hoewel deze risico’s als minder omvangrijk worden ingeschat, wordt hiermee steeds zorgvuldig omgegaan 
bij besluiten die worden genomen. Zo worden de uitgangspunten in de meerjarenbegroting defensief inge-
schat (voorzichtigheidsprincipe) en rekenen we ons niet rijker dan nodig.  
De kwetsbaarheid van onze kleine organisatie wordt onderkend en heeft voortdurend de aandacht. Ook in 
gesprekken met het WSW en de Aw.  
 

8. Verklaring van het bestuur 
 
Het jaarverslag 2018 is opgesteld door Peter Verhoeven, directeur-bestuurder van Wonen Vierlingsbeek. De 
hoofdstukken 1 t/m 7 betreffen het tekstuele deel van het jaarverslag. De hoofdstukken 8 en 9 bevatten de 
verklaring van het bestuur en het verslag van de Raad van Commissarissen. De jaarrekening is opgenomen 
in hoofdstuk 10. 
 
Het bestuur verklaart dat alle uitgaven in 2018 zijn gedaan in het belang van de volkshuisvesting. 
 
Vierlingsbeek, 15 april 2019 
 
 
 
 
P.W.H.M. Verhoeven 
directeur-bestuurder 
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9. Verslag van de Raad van Commissarissen 
 

 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 zij fungeert tevens als adviesorgaan en klankbord voor de bestuurder. 
Verder is zij werkgever van de directeur-bestuurder. 
 
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 18 van 
de statuten (29 november 2016) omschreven en verder uitgewerkt in het reglement van de Raad van Com-
missarissen van 21 juli 2016. 
 
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 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 
- de woningwet per 1 juli 2015 
- het jaarplan 
- de jaar- en meerjarenbegroting 
- de investerings- en exploitatieramingen ten behoeve van bouwprojecten 
- het ondernemingsplan “Partner in Wonen” (vanaf 2016). 
- het bestuursreglement 
- het financieel reglement, treasurystatuut en procedure planning en control 
- het aanbestedingsbeleid 
- het in 2016 vastgestelde sloopbeleid 
- 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 
- het in 2018 vastgestelde ZAV- en asbestbeleid 

 
De Statuten en diverse bestuurs- en RvC reglementen zijn in 2016 aangepast en vastgesteld conform de 
nieuwe woningwet. 
 

 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, ontwikkelingen op het gebied 
van de woningwet en governance, relevante ontwikkelingen in de sector en relevante zaken die zich voorde-
den 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 29 januari 2018. De zelfevaluatie van de RvC heeft plaatsgevonden aan de hand van een 
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evaluatiemodel en de statuten en reglementen en tevens aan de hand van de aanwezige integriteitscode en 
klokkenluidersregeling.  
Afgesproken is dat de zelfevaluatie eens in de twee jaar geschiedt onder externe begeleiding. In 2018 heeft 
de evaluatie onder externe begeleiding (Atrivé) plaatsgevonden. De evaluatie van het functioneren van de 
directeur-bestuurder heeft in de vergadering van 26 maart 2018 plaatsgevonden. 
 
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. 
 
Behalve bij de vergadering waarin de raad het eigen functioneren en het functioneren van de bestuurder be-
spreekt is bij elke vergadering steeds de bestuurder aanwezig.  
 
De Raad van Commissarissen heeft in het afgelopen boekjaar o.a. de volgende besluiten genomen en gesp-
roken over de volgende onderwerpen: 
 

- vaststelling huurbeleid 2018  
- vaststelling memo duurzaamheidsbeleid/kennissessie duurzaamheid 
- goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2017 
- bespreking van het bedrijfsvoortgangsoverzicht 1e en 2e periode 2018 
- besluitvorming inzake nieuwbouwplan 6 woningen Holthees 
- besluitvorming inzake bouwplan 2 appartementen Vierlingsbeek 
- herbenoeming RvC lid dhr. R.L.J.M Franssen 
- besluit inzake rolwisseling RvC. Benoeming P.P.M. Nouwen tot voorzitter 
- besluit inzake vorming remuneratiecommissie 
- besluit inzake vergoedingen RvC en afbouw WNT  
- bespreking van toezichts- en beoordelingsbrieven van WSW en Aw 
- bespreking en vaststelling van de begroting 2019 en de meerjarenraming 2019-2028 
- bespreking uitkomst Aedes Benchmark  
- besluiten inzake ZAV- en asbestbeleid 
- samenwerking met huurderspanel 
- bespreking proces prestatieafspraken 
- planning en bespreking evaluatie RvC (met externe begeleiding) 
- vaststelling visie op besturen en toezicht houden 
- opdrachtverlening visitatie 2019 

 
 

In 2018 heeft de raad van commissarissen zes maal vergaderd. 
 

Aantal vergaderingen en besluiten bij Wonen Vierlingbeek in 2018   

Omschrijving     aantal Besluiten 

Raad van Commissarissen 1)     6 18 

Directie  (DB-besluiten)    32 

Algemeen huurdersoverleg      0  

Overleg huurderspanel     3  

Overige bijeenkomsten RvC         1  

1) reguliere RvC vergaderingen 

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

 Werkgeversrol en samenstelling Raad van Commissarissen 

 
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. 
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Honorering Bestuur en Raad van Commissarissen 
 

Naam  Beloning 1) Variabele beloning  Beloning op termijn 
betaalbaar 

Uitkering beëindiging 
dienstverband Totaal 

P.W.H.M. Verhoeven € 78.067,61 € 0,00 € 13.502,07 € 0,00 € 91.569,68 

1) incl. vakantiegeld, gratificatie e.d./excl. belaste onkostenvergoeding. 

 
Over het jaar 2018 ontvingen de leden van de Raad van Commissarissen op jaarbasis een bruto-honorarium 
van € 5.000,00 exclusief btw. Voor de voorzitter geldt een jaarhonorarium van € 7.500,00 bruto, eveneens 
exclusief btw.  
De samenstelling van de Raad van Commissarissen is per 31 december 2018 als volgt: 
 

Raad van Commissarissen         

Naam Functie maatschappelijke  functie aftredend Profiel lid sinds 

P.P.M. Nouwen Voorzitter 3) Senior Adviseur 2020 Vastgoed  3-10-2016 

H.M.C.A. van Mil Lid RvC 2) Maatschappelijk werker/ge-
pensioneerd 

2019 1) Volkshuisvestelijk/ Huurders- 
zetel 

29-8-2011 

R.L.J.M. Franssen Vice voorzitter 2) MKB adviseur op administra-
tief gebied 

2022 Financiën en Controle/ Huur-
derszetel 

12-5-2014 

I.F.T. Peters Lid RvC 3) Jurist in overheidsdienst 2020 Juridisch 3-10-2016 

A.N.G. Willems lid RvC Controller 2021 Governance/Juridisch 19-6-2017 

1) niet herbenoembaar/aftredend in 2019. Zetel wordt vooralsnog niet ingevuld 
2) huurderszetel 
3) begin 2018 heeft dhr. P. Nouwen het voorzitterschap overgenomen van mevr. I. Peters 

 
De heer P.P.M. Nouwen en Mevr. I.F.T. Peters hebben in 2018 van rol gewisseld. De heer P.P.M. Nouwen 
bekleedt vanaf dat moment de rol van voorzitter. De heer R.L.J.M. Franssen is in 2018 herbenoemd voor de 
tweede periode van 4 jaar. De procedure heeft conform de nieuwe woningwet plaatsgevonden, hetgeen o.a. 
inhoudt dat de benoeming is voorgelegd aan de Aw,  waarna de Aw de positieve zienswijze heeft verstrekt, 
zodat hij per 7 mei 2018 kon worden herbenoemd. 
 
Begin 2018 is vanuit de RvC een remuneratiecommissie samengesteld. Deze bestaat uit de heren R.L.J.M. 
Franssen (voorzitter) en P.P.M. Nouwen. 
 

 Governance 

 
In 2018 heeft de Aw geen Governance-inspectie uitgevoerd. Deze is voor het laatst uitgevoerd op 13 decem-
ber 2017. Voor de governance-inspectie is onder andere gebruik gemaakt van de volgende documenten: het 
jaarverslag 2016, de verslagen van de vergadering van de RvC van de afgelopen twee jaar, de zelfevalua-
ties door de RvC en het laatste visitatierapport. Verder zijn diverse stukken op de website van Stichting Wo-
nen Vierlingsbeek geraadpleegd. Daarnaast is gesproken met de directeur-bestuurder, alsmede de voltallige 
Raad van Commissarissen. Tijdens een governance-inspectie wordt risicogericht een aantal vragen gesteld. 
Dit betekent dat het resultaat van de inspectie geen overall beeld geeft van de kwaliteit van de governance. 
Voor deze inspectie werd een aantal onderwerpen geselecteerd waar de Aw in algemene zin mogelijk ri-
sico’s met betrekking tot de governance ziet. 
 
Deze Governance-inspectie heeft uiteindelijk geleid tot de brief van 30 januari 2018, waarin de Aw haar be-
vindingen heeft verwoord, zoals o.a. 

De Aw heeft de indruk dat de nieuwe RvC-leden nog kunnen groeien in hun rol. 
De Governance voldoet in hoofdlijnen aan de criteria voor good governance. 
De AW vraag aandacht voor het periodiek actueel en levend houden van het integriteitsbeleid. 
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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 Governance struc-
tuur binnen Wonen Vierlingsbeek. 
 
Wonen Vierlingsbeek heeft de principes en uitwerkingen zoals opgenomen in de Governancecode Woning-
corporaties in 2018 opgevolgd en voldoet daarmee aan deze code. 
 
Wonen Vierlingsbeek heeft gezien de kleine omvang van de organisatie geen OR. Wel heeft de RvC in 2018 
overleg gevoerd met de werknemers. 
 
Raad van Commissarissen 
 
De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit 5 personen (de statuten geven aan 3 tot 5 RvC-leden).  
In 2018 is besloten om in 2019 geen opvolger aan te stellen voor het dan aftredende lid. De raad van com-
missarissen gaat dan met 4 leden verder. 
De Raad heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woning-
corporatie 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 hieraan in 2018 invulling heeft gegeven. 
 
Verantwoording PE-punten 
 
In de GovernanceCode Woningcorporaties is opgenomen dat interne toezichthouders van corporaties die lid 
zijn van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) PE-punten dienden te behalen. 
Vanaf 2017 geldt dat 5 punten per jaar moeten worden behaald. Voor bestuurders geldt de norm van 108 
PE-punten in drie jaar.  
Voor 2017 en 2018 hebben de RvC leden en de bestuurder van Wonen Vierlingsbeek de volgende PE-
punten behaald. 
 

Raad van Commissarissen    

Naam RvC-lid Aantal behaalde punten 
PE-punten over 2018  

Aantal behaalde punten 
PE-punten over 2017  

Totaal 

P.P.M. Nouwen 7 9 16 

R.L.J.M. Franssen 2) 8 4 12 

A.N.G. Willems 1) 16 2 18 

H.M.C.A. van Mil 10 6 16 

I.F.T. Peters 12 31 44 

1) Lid van RvC vanaf medio 2017 
2) Eind 2015 extra punten gehaald 
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Bestuur      

Naam RvC-lid Aantal behaalde punten 
PE-punten over 2016 

Aantal behaalde punten 
PE-punten over 2017 

Aantal behaalde punten 
PE-punten over 2018 

P.W.H.M. Verhoeven 43 52 37 

 
In drie jaar totaal 132 punten behaald. 
 
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 ri-
sico’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 7 van de statuten om-
schreven en verder uitgewerkt in het Bestuursreglement. 
Een aantal materiële besluiten van de bestuurder, is op basis van de statuten en het bestuursreglement on-
derworpen 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 onbe-
paalde tijd. 
 
Tegenstrijdige belangen 
Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen Wonen Vierlingsbeek en de bestuurder wordt verme-
den. Dit geldt ook voor de RvC-leden. Het bestuursreglement bevat een uitwerking van dit belangrijke uit-
gangspunt. Hierin is tevens de handelwijze in geval van belangenverstrengeling geregeld. In 2018 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 2016 heeft Wonen Vierlingsbeek zijn voornemens voor de komende jaren vastgelegd in het onderne-
mingsplan “Partner in Wonen”. Dit ondernemingsplan is opgesteld met inbreng van de belanghouders, zoals 
gemeente en dorpsraden en natuurlijk de huurders. Eén van de doelstellingen die de Raad van Commissa-
rissen met dit beleidsplan voor ogen heeft is het te gebruiken als een toetsingskader voor het interne toe-
zicht. In dit beleidsplan zijn de missie en het beleid van Wonen Vierlingsbeek op het gebied van volkshuis-
vestelijke, maatschappelijke, operationele en financiële doelstellingen opgenomen. 
 
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. 
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Strategische risico’s 
Wonen Vierlingsbeek is er van overtuigd dat zij, als kleine toegelaten instelling, zelfstandig bestaansrecht 
heeft. Overheidsmaatregelen vragen echter steeds meer 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. 
 
Eind 2015 is aan de hand van een door de accountant verstrekte checklist een frauderisicoanalyse gemaakt. 
Deze frauderisicoanalyse draagt bij tot het toezicht, daar het de Raad van Commissarissen in staat stelt op 
een gestructureerde wijze kennis te nemen van de verschillende frauderisicofactoren die onderkend zijn en 
welke maatregelen daarop zijn getroffen. De RvC heeft de conclusies uit deze analyse in haar vergadering 
van begin 2016 onderschreven. 
Verder heeft de RvC in 2016 besloten om per project een risicobeoordeling uit te voeren. Hiertoe ie een 
handreiking risicobeoordeling opgesteld. 
 
Visie op besturen en toezicht houden 
De RvC van Wonen Vierlingsbeek heeft haar visie op besturen en toezichthouden vastgelegd in een op 19 
november 2018 formeel vastgesteld document. 
 
Externe accountant 
Periodiek, na het vaststellen van de jaarstukken van het voorgaande jaar, wordt de externe accountant be-
noemd. Wonen Vierlingsbeek heeft geen uitgebreid beoordelingsprotocol daarvoor. De huidige accountant, 
Flynth accountants heeft voor het eerst in 2018 de jaarrekening 2017 gecontroleerd. Dit proces is naar tevre-
denheid verlopen. De accountant is aangesteld t/m de jaarrekeningcontrole 2020. 
 
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. 
 
Aedes-Benchmark 
De RvC heeft met genoegen kennis genomen van de resultaten uit de Aedes-Benchmark en meer specifiek 
van de uitkomst van de vergelijking binnen het Domaas samenwerkingsverband. De RvC is trots op de be-
haalde scores. Met name de waardering vanuit de huurders laat zien dat Wonen Vierlingsbeek de goede 
dingen doet en de dingen goed doet. 
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Benchmark resultaten 2018 
 

 
 
Het feit dat we, in tegenstelling tot voorgaande jaren bij het prestatieveld bedrijfslasten in categorie C uitko-
men wordt met name veroorzaakt door de eenmalige afschrijving op het kantoorpand in 2018. 
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Visitatie 
Wonen Vierlingsbeek heeft eind 2014 opdracht verstrekt aan Ecorys voor de visitatie. De formele afronding 
daarvan heeft in 2015 plaats gevonden (rapport definitief op 16 juli 2015). In de visitatie is het onderne-
mingsplan en het tegelijk daarmee op te zetten strategisch voorraadbeleid betrokken. De opdrachtverlening 
tot visitatie is in Domaasverband uitgewerkt. 
 
Daarnaast heeft de visitatie de nadruk gelegd op de organisatorische wijzingen ten opzichte van de vorige 
visitatie (o.a. gerealiseerd met de bestuursopvolging in 2013). De overall-score over alle aspecten waarop is 
gevisiteerd is gemiddeld een 6,95. 
 

 
 
Ook de opmerkingen m.b.t. de zittingstermijnen en opvolging van de Raad van Commissarissen zijn kritisch 
bekeken. Bij de opvolging vanaf 2016 heeft Wonen Vierlingsbeek zich geconformeerd aan deze nieuwe re-
gelgeving. In de tweede helft van 2018 is het traject voor de volgende visitatie in 2019 opgestart. De op-
dracht voor de uitvoering van de visitatie, die in de eerste helft van 2019 zal plaatsvinden is verstrekt aan 
Raeflex. 
 

 Verklaring van de Raad van Commissarissen 

 
De Raad van Commissarissen van Wonen Vierlingsbeek heeft kennis genomen van het Volkshuisvestings- 
en jaarverslag met jaarrekening 2018 en heeft deze laten onderzoeken door Flinth  Audit B.V en deze ver-
volgens goedgekeurd. 
De bijbehorende controleverklaring is opgenomen in deze jaarverslaglegging. 
De raad spreekt haar waardering uit aan de medewerkers voor de resultaten die in 2018 zijn bereikt. 
 
Vierlingsbeek, 13 mei 2019. 
 
 
P.P.M. Nouwen,      R.L.J.M. Franssen 
Voorzitter Raad van Commissarissen   Vice voorzitter Raad van Commissarissen 
 
 
 
 
 
H.M.C.A. van Mil     I.F.T. Peters, 
Lid Raad van Commissarissen    Lid Raad van Commissarissen 
 
 
 
 
 
 
A.N.G. Willems 
Lid Raad van Commissarissen 
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10. Jaarrekening 2018 
 

 Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming) 

 
A  C  T  I  V  A       2018  2017 

         
VASTE ACTIVA         
         
Materiële vaste activa         
DAEB vastgoed in exploitatie      55.021.876,33  51.119.087,00 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden    1.144.819,08  1.263.631,67 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie    0,00  145.177,52 
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie    299.143,79  272.578,34 

         
Financiële vaste activa         
Latente belasting vordering(en)      918.761,00  1.242.127,00 

         
Som der vaste activa      57.384.600,20  54.042.601,53 

         
VLOTTENDE  ACTIVA         
         
Voorraden         
Vastgoed bestemd voor de verkoop      228.518,67  0,00 

         
Vorderingen         
Huurdebiteuren      6.281,32  5.230,05 
Overlopende activa      14.848,39  30.308,04 
Totaal vorderingen      21.129,71  35.538,09 

         
Liquide middelen      386.929,66  156.550,94 

         
Som der vlottende activa      636.578,04  192.089,03 

         
TOTAAL ACTIVA      58.021.178,24  54.234.690,56 

         
                  
P  A  S  S  I  V  A       2018  2017 

         
EIGEN VERMOGEN         
Herwaarderingsreserve      28.283.123,03  25.672.892,92 
Overige reserves      15.500.956,46  15.146.307,75 

         
      43.784.079,49  40.819.200,67 

         
VOORZIENINGEN         
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen    0,00  175.000,00 

         
LANGLOPENDE SCHULDEN         
Schulden/Leningen kredietinstellingen      12.642.510,83  11.673.735,66 
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden  1.160.594,59  1.279.407,19 

         
      13.803.105,42  12.953.142,85 

         
KORTLOPENDE  SCHULDEN         
Schulden aan kredietinstellingen      0,00  0,00 
Schulden aan leveranciers      135.723,81  50.113,38 
Belastingen en premies sociale verzekeringen     75.835,50  8.640,00 
Schulden ter zake van pensioenen      0,00  3.387,60 
Overlopende passiva      222.434,02  225.206,06 

         
      433.993,33  287.347,04 

         
TOTAAL PASSIVA      58.021.178,24  54.234.690,56 
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 Winst en Verliesrekening  

 

      2018  2017 

         
Huuropbrengsten      3.097.562,92  3.053.433,78 

Opbrengst servicecontracten      27.978,78  28.011,00 

Lasten servicecontracten      -25.627,94  -23.428,72 

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten      -910.257,65  -943.457,48 

Lasten onderhoudsactiviteiten      -946.417,99  -497.866,65 

Overige directe operationele lasten bezit      -165.147,50  -162.403,79 

         
NETTO RESULTAAT EXPLOITATIE 
VASTGOEDPORTEFEUILLE   1.078.090,62  1.454.288,14 

         
         
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille      0,00  330.197,02 

Toegerekende organisatiekosten      0,00  -2.000,00 

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille     0,00  -183.703,00 

         
NETTO GEREALISEERD RESULTAAT VERKOOP 
VASTGOEDPORTEFEUILLE  0,00  144.494,02 

         
         
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille    87.346,24  72.957,08 

Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille    2.610.230,36  -219.227,08 

Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille verkocht onder voorw. 0,00  -22.369,09 

         
WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE    2.697.576,60  -168.639,09 

         
Opbrengst overige activiteiten      15.002,25  10.504,82 

         
NETTO RESULTAAT OVERIGE ACTIVITEITEN    15.002,25  10.504,82 

         
LEEFBAARHEID      -18.904,61  -23.806,18 

         
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten    -794,36  5,93 

Rentelasten en soortgelijke kosten      -482.725,05  -502.856,98 

Saldo financiële baten en lasten      -483.519,41  -502.851,05 

         
         
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN      3.288.245,45  913.990,66 

         
Belastingen       -323.366,00  -508.805,00 

         
RESULTAAT NA BELASTINGEN      2.964.879,45  405.185,66 
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 Kasstroomoverzicht 

 

      2018  2017 
Operationele activiteiten         
         
Ontvangsten         
Huren      3.098.637,35  3.055.215,42 

  Zelfstandige huurwoningen DAEB      3.011.994,47  2.969.812,38 

  Overige niet woongelegenheden      86.642,88  85.403,04 

Vergoedingen      27.978,78  28.011,00 

Overige bedrijfsontvangsten      4.824,50  6.611,37 

Rente ontvangsten      -798,21  1.349,16 

Saldo ingaande kasstromen      3.130.642,42  3.091.186,95 

          
Uitgaven         
Personeelsuitgaven      -261.487,03  -259.578,31 

  Lonen en salarissen      -196.823,10  -191.126,83 

  Sociale lasten      -31.060,93  -37.138,39 

  Pensioenlasten      -33.603,00  -31.313,09 

Onderhoudsuitgaven      -899.834,16  -459.494,21 

Overige bedrijfsuitgaven      -405.782,86  -434.342,05 

Rente uitgaven      -487.961,53  -512.062,05 

Sector specifieke heffing onafhankelijk van het resultaat    -36.445,99  -2.609,30 

Verhuurdersheffing      -366.374,00  -356.949,00 

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden    -18.904,61  -23.806,18 

Saldo uitgaande kasstromen      -2.476.790,18  -2.048.841,10 

         
Kasstroom uit operationele activiteiten     653.852,24  1.042.345,85 

(Des)investeringsactiviteiten         
         
Ingaand         
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden  0,00  349.000,00 

Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet woongelegenheden  0,00  51.698,53 

(Des)investeringsontvangsten  overig  (incl. VOV)    0,00  501.349,89 

Ingaande Kasstroom MVA      0,00  902.048,42 

         
Uitgaand         
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden    -1.120.772,21  -194.558,58 

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden    0,00  0,00 

Investering overig (incl. VOV)      -271.476,50  -592.184,80 

Externe kosten bij verkoop      0,00  -18.802,98 

Uitgaande Kasstroom MVA      -1.392.248,71  -805.546,36 

         
Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten    -1.392.248,71  96.502,06 

         
Financieringsactiviteiten         
         
Ingaand         
Nieuwe door WSW geborgde leningen      1.400.000,00  0,00 

          
Uitgaand         
Aflossing geborgde leningen      -322.317,58  -808.288,46 

Aflossing ongeborgde leningen DAEB-investeringen    -108.907,25  -108.907,25 

         
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     968.775,17  -917.195,71 

         
Mutatie liquide middelen       230.378,69  221.652,63 

Wijziging kortgeldmutaties      0,00  -106.228,74 

Beginstand liquide middelen      156.550,94  41.127,05 

Eindstand liquide middelen      386.929,63  156.550,94 
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 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 

 
ACTIVITEITEN         
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Alle bedragen luiden in euro's 

tenzij anders vermeld.         
         
ACTIVITEITEN         
Stichting Wonen Vierlingsbeek, statutair gevestigd te gemeente Boxmeer en kantoorhoudende in Vierlingsbeek, stelt zich  

ten doel uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn. Ket KvK-nummer van Wonen Vierlingsbeek  

is 16045467         
         
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 te geven en medewerking te  

  verlenen aan een Huurders Belangen Organisatie;  (Huurderspanel)     
- het samenwerken met andere organisaties, die zich direct of indirect bewegen op het gebied van de volkshuisvesting; 

         
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR OPSTELLING VAN DE JAARREKENING     
         
De jaarrekening van Wonen Vierlingsbeek is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting (BTIV). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, behoudens enkele  

uitzonderingen van specifieke aard. Tevens is deze jaarrekening opgesteld volgens de door de Raad voor de Jaarverslag- 

geving uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting.      
         
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 zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor  

zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van  

het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

         
CONTINUITEIT VAN DE ACTIVITEITEN         
         
De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.     
         
VERGELIJKING MET VORIG JAAR         
         
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. 

         
Functionele indeling winst-en-verliesrekening       
         
Algemeen         
Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. Hierin is opgenomen dat toegelaten 

instellingen met ingang van het boekjaar 2016 de winst-en-verliesrekening conform het functionele model moeten presenteren. 

Voorheen werd de winst-en-verliesrekening conform de categorale indeling gepresenteerd.    
         
Impact op vermogen en resultaat         
De presentatie van de winst-en-verliesrekening conform het functionele model heeft geen impact op het vermogen en resultaat. 

          
Schattingen         
         
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen. Dit is inherent aan het toepassen van de geldende  

verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing op de bepaling van de marktwaarde van het vastgoed in  

exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed is geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste schattingspost  

waar het bestuur een inschatting over moet maken voor de jaarrekening van Wonen Vierlingsbeek.   
         
De marktwaarde is als volgt te definiëren:        
Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper  

na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de peildatum, waarbij partijen met kennis 

van zaken, prudent en zonder dwang zouden hebben gehandeld.     
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA     
         
Materiële vaste activa         
         
DAEB-vastgoed in exploitatie         
DAEB-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 2018 bedraagt deze grens € 710,68 (2017: € 710,68).   
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed 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 DAEB-vastgoed als bedrijfsmiddel, aangezien zij een beleid heeft dat  

gericht is op het realiseren van de volkshuisvestelijke taken.        
         
DAEB-vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs/vervaardigingsprijs,  

inclusief transactiekosten. Na eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie gewaardeerd op basis van actuele waarde. 

Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de 

marktwaarde. Het besluit actuele waarde is niet van toepassing.      
         
Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste verwerking gewaardeerd 

tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waarde- 

ring plaats tegen de marktwaarde, die overeenkomstig artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting  

2015 plaatsvindt conform de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen 2015 ("Hand- 

boek modelmatig waarderen marktwaarde").        
Stichting Wonen Vierlingsbeek hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor haar  

vastgoed (uitsluitend sprake van woongelegenheden en MOG).       
In de basisversie wordt de waardering van het vastgoed bepaald op portefeuilleniveau. De daaraan gerelateerde herwaarde- 

ringsreserve wordt modelmatig op complexniveau bepaald, waardoor een onnauwkeurigheid kan bestaan in de allocatie  

binnen het eigen vermogen tussen de herwaarderingsreserve en de overige reserves.   
Bij de waardering van het vastgoed volgens de basisversie is geen taxateur betrokken. Als gevolg hiervan bestaat het risico  

dat de modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed in een bepaalde bandbreedte (+/- 10%) kan afwijken van de 

actuele waarde die met betrokkenheid van een taxateur (i.e. full versie van het Handboek waarbij vrijheidsgraden van toe-  

passing zijn) tot stand zou zijn gekomen.         
         
Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie, verantwoorde in de 

winst- en verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet.     
Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming, hetzij ten laste van de overige reserves, een herwaarderingsreserve  

gevormd. De herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen de boekwaarde op basis van verkrijgings- of  

vervaardigingsprijs (zonder rekening te houden met enige afschrijving dan wel waardevermindering) en de marktwaarde van  

het vastgoed waar de reserve betrekking op heeft.       
         
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.         
         
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 verkrijging- of vervaardigingsprijs dan wel lagere  

marktwaarde.         
         
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie       
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs, 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.  

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een  

vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt 

niet afgeschreven.         
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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 onder andere betrekking op het verschil tussen de commerciële waarde van het DAEB-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.         
         
Daarnaast heeft de actieve latentie betrekking op het verschil tussen de commerciële waardering van de leningenportefeuil-   

le (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 

en wordt contant gemaakt tegen de disconteringsvoet voor de bedrijfswaardeberekening minus het geldend 

vennootschapsbelastingtarief.         
         
Het beleid van Wonen Vierlingsbeek is erop gericht om in continuïteit woningen aan de doelgroep aan te bieden. Aan het einde  

van de exploitatieduur van een onroerende zaak zal over het algemeen sloop en vervangende nieuwbouw van de verhuurobjec-  

ten plaatsvinden. Fiscaal gezien is er geen sprake van een wijziging van de (gemeentelijke) bestemming van de grond van bouw  

naar openbaar groen en vindt er derhalve geen fiscale afwikkeling plaats, aangezien de gehele geactiveerde waarde ‘door-   

schuift’ naar de volgende exploitatie. Wonen Vierlingsbeek is voornemens om aan het einde van de exploitatieduur de woningen   

te slopen om voorts nieuwbouw te plegen. De fiscale boekwaarde op dat moment zal worden ingebracht als onderdeel van de  

vervaardigingsprijs van het nieuw te ontwikkelen vastgoed. Hierdoor wordt de boekwaarde niet ten laste van het fiscale resultaat  

afgewaardeerd en vindt geen fiscale afwikkeling plaats. Deze cyclus doet zich in continuïteit voor, gebaseerd op het op  

balansdatum bestaande beleidsvoornemen van Wonen Vierlingsbeek, waardoor de situatie ontstaat dat het feitelijke  

afwikkelmoment (oneindig) ver in de toekomst ligt en daarom de latentie voor het vastgoed in exploitatie op contante waarde  

nihil bedraagt. De nominale waarde van deze latentie bedraagt € 4,3 miljoen (Marktwaarde DAEB vastgoed in exploitatie -/- 70% 

van de WOZ waarde).         
         
Tevens is, voortvloeiend uit de mogelijkheid tot voorwaartse verliescompensatie een actieve belastinglatentie gevormd. Uit-  

gangspunt hierbij is dat naar verwachting in de toekomst voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee fiscale verliezen  

Kunnen worden gecompenseerd en derhalve verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut. De latentie is gewaardeerd     

tegen contante waarde waarbij discontering plaatsvindt tegen de netto rente en heeft overwegend een langlopend karakter.  

De netto rente bestaat uit de voor Wonen Vierlingsbeek geldende rente voor langlopende leningen onder aftrek van belasting op  

basis van het effectieve belastingtarief.         
         
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 de verkrijgingsprijs dan wel 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.       
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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         
         
De liquide middelen bestaan uit kas en 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.         
         
Voorzieningen         
         
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen       
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen worden als bijzondere waarde 

verandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investeringen gaan behoren. 

Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende complex overtreffen, wordt voor dit meer- 

dere een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt verstaan de netto contante waarde van alle investerings-  

uitgaven minus de aan deze investering toe te rekenen marktwaarde.     
          

Langlopende schulden         
         
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens  

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.       
De aflossingsverplichting voor het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden.   
         
Wonen Vierlingsbeek heeft in het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden een terugkoopverplichting die  

afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woningen.       
De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. 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 3,9%. Hierop was een inkomensafhankelijke opslag toegestaan. Wonen Vierlingsbeek heeft hier in 2018 

geen gebruik van gemaakt.  De huren zijn gemiddeld aangepast met 1,5%. De opbrengsten uit hoofde van huur worden  

aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid daar bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract  

geen terugbetalingsverplichting geldt.         
         
Opbrengst en lasten 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.  

         
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten        
         
Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten. 

Hierbij wordt gedacht aan:         
 - lonen en  salarissen van het personeel         
 - huisvestingskosten en overige directe kosten       
 - algemene kantoorkosten         
 - accountants en advieskosten         
 - verhuurdersheffing         
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Gezien de werkorganisatie van Wonen Vierlingsbeek (kleine woningcorporatie zonder onderhoudsafdeling) worden alle  

kosten toegedeeld aan de verhuur- en beheeractiviteiten. Wonen Vierlingsbeek heeft alleen Daeb-bezit in beheer. 

         
Lasten onderhoudsactiviteiten         
         
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. 

Er worden gezien het feit dat al het onderhoud wordt uitbesteed, geen personeelslasten en overige lasten aan de onderhouds- 

lasten toegerekend.         
         
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit       
         
Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit toegerekend die geen betrekking  

hebben op verhuur en beheer activiteiten. Dit betreft o.a.       
 - onroerendzaakbelastingen         
 - overige belastingen m.b.t. op het onroerend goed       
 - verzekeringskosten         
Er worden gezien de kleine werkorganisatie van Wonen Vierlingsbeek geen personeelslasten en overige lasten aan deze post 

toegerekend.         
         
Netto resultaat verkoop 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).       
Er wordt per verkochte woning een vast (klein bedrag) ter dekking van interne kosten toegerekend aan dit resultaat. 

         
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille       
         
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille       
De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door gedurende het verslag- 

jaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot investeringen in nieuwbouw en herstructureringen. 

         
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille      
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of  mogelijke verliezen die ontstaan door een 

wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille in het verslagjaar.     
         
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden   
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.   
         
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop    
Afboeking is gebaseerd op het saldo van lasten en de werkelijke opbrengst van de verkochte woningen  

         
Opbrengst overige activiteiten         
         
Hieronder zijn voornamelijk verantwoord inschrijfgelden woningzoekenden en de aan derden doorberekende kosten voor  

administratie.         
         
Afschrijvingen materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie     
         
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. 

Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde is bereikt. De afschrijvingen worden volledig toegerekend aan de  

verhuur- en beheeractiviteiten.         
         
Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten      
         
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.   
De kosten worden volledig toegerekend aan de verhuur- en beheeractiviteiten.     
         
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. 
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Financiële baten en lasten         
         
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.   
De rentelasten betreft de betaalde en verschuldigde rentelasten inzake de langlopende schulden.   
         
Belastingen         
         
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening 

houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente  

belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening ge- 

houden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen  

in het te hanteren belastingtarief.         
         
Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende belastingwetgeving. Eind 2008 is er overeen- 

stemming bereikt tussen Aedes en de Belastingdienst betreffende de Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO 2). De VSO 1 is  

eenzijdig in 2008 door de Belastingdienst opgezegd. Wonen Vierlingsbeek heeft de VSO 1 en VSO 2 getekend.  

Per 1 december 2017 liep de tussen woningcorporaties en de Belastingdienst gesloten vaststellingsovereenkomst (VSO2) af.  

Met dien verstande dat de overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar wordt verlengd, indien deze niet vóór 1 december is opgezegd. 

         
Wonen Vierlingsbeek heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie ultimo 2018 en het fiscale  

resultaat 2018 bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de uitwerking van VSO 1 en VSO 2 voor woningcorporaties nog ont- 

breekt kan de werkelijk te betalen of te verrekenen belasting afwijken van de in de jaarrekening opgenomen schatting. 

         
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.         
         
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht     
         
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit 

liquide middelen.          
Winstbelastingen, ontvangen interest en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. In het kastroom- 

overzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.   
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10.4.1 Toelichting op de balans 

 
A C T I V A         
         
         
VASTE ACTIVA      2018  2017 

         
         
MATERIËLE VASTE ACTIVA         
         
DAEB vastgoed in exploitatie      55.021.876,33  51.119.087,00 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden    1.144.819,08  1.263.631,67 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie    0,00  145.177,52 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie    299.143,79  272.578,34 

         
Materiële vaste activa per balansdatum      56.465.839,20  52.800.474,53 

         
Het overzicht van het DAEB vastgoed in exploitatie is als volgt weer te geven:     
         
DAEB vastgoed in exploitatie          
               
         
Boekwaarde per 1 januari:         
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs    26.786.141,69  26.807.854,05 

Cumulatieve herwaarderingen      25.672.892,67  26.054.110,50 

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen    -1.339.947,36  -1.322.904,55 

Boekwaarde per 1 januari      51.119.087,00  51.539.060,00 

         
Mutaties:           
Investeringen – oplevering nieuwbouw      1.380.212,73  0,00 

Buitengebruikstellingen en afstotingen      0,00  -183.703,00 

Aanpassing marktwaarde gerealiseerd      2.610.230,36  -219.227,08 

Aanpassing marktwaarde niet gerealiseerd    -87.653,76  -17.042,92 

Totaal mutaties       3.902.789,33  -419.973,00 

         
Boekwaarde per 31 december:         
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs     28.166.354,42  26.786.141,69 

Cumulatieve herwaarderingen      28.283.123,03  25.672.892,67 

Cumulatieve waardeveranderingen      -1.427.601,12  -1.339.947,36 

         
Boekwaarde per 31 december       55.021.876,33  51.119.087,00 

         
 
DAEB vastgoed in exploitatie         
Investeringen - oplevering nieuwbouw         
Betreft geactiveerde kosten nieuwbouw 6 won. Holthees en de verbouwing van Spoorstraat 27a tot 2 appartementen (a en b). 

          
Buitengebruikstellingen en afstotingen         
Betreft per saldo de boekwaarde verkochte woningen. In 2018 geen huurwoningen verkocht (in 2017 betrof dit 2 huurwoningen). 

         
Verkoop van woningen         
In het boekjaar zijn geen huurwoningen verkocht. In januari 2013 zijn 65 woningen uit bestaand bezit aangewezen als verkoop-
baar. 
Deze woningen worden aan de zittende huurder aangeboden of bij mutatie verkocht. Bij mutatie hebben zittende huurders 

een voorkeursrecht van koop. Hiervan is in 2018 geen gebruik gemaakt.      
Aan de lijst te verkopen zijn 4 woningen toegevoegd. Sinds 2013 zijn er 18 verkocht, zodat er nu nog 51 op de lijst staan. 

         
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. 

         



Jaarverslag 
2018 
 

Wonen Vierlingsbeek  59 

Onroerendzaakbelasting         
De WOZ-waarde van het in exploitatie zijnde bezit (490 won + Gezondheidscentrum) per 31 december 2018 bedraagt  

€ 71.850.000,00 (aanslag 2019/peildatum 1 januari 2018). De WOZ-waarde van de onroerende en roerende zaken ten dienste  

van de exploitatie (kantoorpand) per 31 december 2019 bedraagt € 123.000,00.  Incl. Gildenhoed 14 (VOV) € 72.202.000,00. 
 

        
Marktwaarde         
Wonen Vierlingsbeek heeft alleen DAEB-vastgoed in bezit. Het DAEB-vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de  

marktwaarde in verhuurde staat die is bepaald op basis van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ die als bijlage  

is opgenomen bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV). Hierbij wordt op basis van de toekomstige  

kasstromen de marktwaarde middels de Discounted Cash Flow (DCF) Methode bepaald.   
 

        
Bij het bepalen van de marktwaarde is de basisversie van het waarderingshandboek gehanteerd. De variabelen in de  

berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd. Aangezien de basisversie van het waarderingshandboek is  

gehanteerd, is de marktwaarde niet gebaseerd op een waardering door een onafhankelijke en ter zake deskundige taxateur. 
 

        
Waarderingscomplexen         
Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden  

wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij in verhuurde staat verkocht kan  

worden. Er bestaat geen minimum of maximum voor het aantal verhuureenheden in een waarderingscomplex.  

Wonen Vierlingsbeek heeft op basis van bovenstaande criteria in totaal 30 waarderingscomplexen geïdentificeerd.  

De waarderingscomplexen ten behoeve van de berekening van de marktwaarde zijn door middel van de volgende indeling  

bepaald:         
 

Locatie Type Bouwjaar 
5821 - Vierlingsbeek Eengezinswoning 1940-1959 

5823 - Maashees Meergezinswoning 1960-1969 

5824 - Holthees Maatschappelijk onroerend goed 1970-1979 

5825 - Overloon   1980-1989 

5826 - Groeningen   1990-1999 

5827 - Vortum Mullem   2000-2009 

    2010-2019 

 
Wonen Vierlingsbeek heeft per 31 december 2018, verdeeld naar categorie, de volgende aantallen onroerende zaken  

(gewaardeerd volgens de basisversie van het waarderingshandboek   

       
Categorie onroerende zaken Aantal onroerend zaken per 31 december 2018 
Woongelegenheden  490    

Maatschappelijk onroerend goed  1    

       

       
Relevante veronderstellingen       

       
Disconteringsvoet       
De volgende spreiding van de disconteringsvoet is gebruikt voor de verschillende categorieën onroerende za-
ken: 

 
Categorie onroerende zaken Spreiding disconteringsvoet 
Woongelegenheden   6,92 % - 7,64%   

Maatschappelijk onroerend goed   8,78%     

 
 

Methoden         
De marktwaarde in verhuurder staat is bepaald op basis van de Discounted Cash Flow (DCF) methode en is per categorie 

vastgoed als volgt:         
 
 

Categorie onroerende zaken Methoden          

Woongelegenheden De hoogste waarde van de twee scenario's (doorexploiteerscenario of uitpond- 

  Scenario) leidt tot de marktwaarde van het waarderingscomplex  

Maatschappelijk onroerend goed Doorexploiteerscenario       

 
Overige relevante veronderstellingen        
Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is voor Wonen Vierlingsbeek rekening gehouden met de volgende 

(spreiding) van relevante veronderstellingen        
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  Woongelegenheden   Maatschappelijk onroerend goed 

Mutatiekans  2 - 30%   0%     

Mogelijkheid tot verkoop  0% - 18 %   nee     

 Achterstallig onderhoud  n.v.t.    n.v.t.     

Bedrag achterstallig onderhoud  n.v.t.    n.v.t.     

Erfpacht  n.v.t.    n.v.t.     

Beklemmingen  n.v.t.    n.v.t.     

 
Er zijn geen belangrijke contractuele verplichtingen tot aankoop, bouw of ontwikkeling van onroerende zaken bestemd voor 

exploitatie van toepassing.         

         
Beleidswaarde 
 
In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving heeft Richtlijn 645 betrekking op de jaarverslaggeving van Toegelaten Instellingen (hierna 
‘woningcorporaties’). In 2018 alsmede recent in 2019 zijn bepalingen van Richtlijn 645 aangepast. Daarmee is de bedrijfswaarde komen 
te vervallen en doet de beleidswaarde haar intrede. 

 
Omdat de doelstelling van Wonen Vierlingsbeek is te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien, 
zal van de onroerende zaken in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. Dit betekent dat slechts een deel van de in de 
jaarrekening verantwoorde marktwaarde in de toekomst zal worden gerealiseerd. Derhalve wordt hier onder de beleidswaarde van de 
onroerende zaken in exploitatie toegelicht. 
 
De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Wonen Vierlingsbeek en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit van haar vast-
goed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. Onder de beleidswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of sa-
menstel van activa (kasstroom genererende eenheden) toe te rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het beleid van Wonen 
Vierlingsbeek. De grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie (zelfstandige- en onzelfstandige woongelegenhe-
den) komen overeen met de grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, met uitzondering van: 
 

- Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een uitpondscenario en geen rekening 
houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie. 
 

- Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte moment van (huurders)muta-
tie. De streefhuur betreft de huur die volgens het beleid van de corporatie bij mutatie in rekening wordt gebracht, passend 
binnen de geldende wet- en regelgeving, feitelijke beklemmingen en prestatieafspraken met gemeenten. Wonen Vierlings-
beek hanteert in haar beleid een streefhuur van 67% van de maximaal redelijke huur. 
 

- Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds-)beleid van de corporatie en het als 
onderdeel daarvan vastgestelde meerjaren onderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats van onderhoudsnormen 
in de markt. Wonen Vierlingsbeek hanteert hierbij een onderhoudsnorm van €  1.716,00 per woning.  
 

- Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerslasten in plaats van marktconforme lasten ter zake. Hieronder worden ver-
staan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten van de corporatie 
en zoals deze worden opgenomen onder het hoofd ‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening. Wonen 
Vierlingsbeek hanteert hierbij een beheersnorm van € 1.506,00 per woning. 
 

Voor zover afwijkend voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde uitgangspunten, zijn de gehanteerde uit-
gangspunten voor de toekomstige exploitatie - zoals toegepast voor de bepaling van de beleidswaarde van de activa in exploitatie - 
afgeleid van de meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten en de lasten van verhuur & beheer) en geënt op de 
wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV artikel 151. 

 
  X € 1.000,00  X € 1.000,00 
Marktwaarde in verhuurde staat    €     55.021,00     

      

Beschikbaarheid (door exploiteren) €      5.812,00        

Betaalbaarheid (huren) €    16.668,00         

Kwaliteit (onderhoud) €      4.496,00        

Beheer (beheerkosten) €      8.337,00     

Subtotaal €    35.313,00     

      

Beleidswaarde    €     19.078,00     

 
De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in ontwikkeling is. Verdere ontwikkeling van dit 
waardebegrip door de Aw en WSW zal kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden, denk aan de nadere 
aanscherping van het begrip onderhoud / verbetering en beheerlasten. 
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Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden en vastgoed in ontwikkeling     
         
    Onroerende   DAEB   
    zaken  vastgoed in   
           verkocht  ontwikkeling   
    onder  bestemd voor   
    voorwaarden  eigen expl.   
Boekwaarde per 1 januari:         
Cumulatieve vervaardigings- of verkrijgingsprijs  1.263.631,67  253.254,35   
Cumulatieve herwaardering    0,00  -108.076,83   
Boekwaarde per 1 januari 2018    1.263.631,67  145.177,52   

         
Mutaties:         
Investeringen/desinvesteringen    -203.614,00  -145.177,52   
Overige waardeveranderingen     84.801,41  0,00   
Totaal mutaties 2018    -118.812,59  -145.177,52   

         
Boekwaarde per 31 december:         
Cumulatieve vervaardigings- of verkrijgingsprijs  1.144.819,08  108.076,83   
Cumulatieve herwaardering    0,00  -108.076,83   
Boekwaarde per 31 december 2018    1.144.819,08  0,00   

         
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden       
         
Per ultimo 2018 heeft Wonen Vierlingsbeek 5 woningen verkocht onder voorwaarden (Oorspronkelijk 8).  
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". 

Deze terugkoopverplichting geldt voor 15 jaar en loopt voor de 2 woningen af in 2025 en voor 3 woningen in 2023. 

In 2018 is 1 woning teruggekocht en daarna te koop aangeboden en verkocht (zonder voorwaarden).   
De waardemutatie wordt bepaald op basis van/afgeleid van de waardeontwikkeling op basis van de NVM-cijfers. Voor de in 

2018 teruggekochte woning is uitgegaan van aankoopwaarde. De woning is inmiddels verkocht (transport begin 2019). 

         
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie     
         
Projecten         
De investeringen in DAEB vastgoed in ontwikkeling betreft de aankoop van het pand Spoorstraat 27a. Dit pand zit vast aan het in 

2017 aangekochte en in gebruik genomen kantoorpand. Dit pand is en 2018 verbouwd tot 2 appartenementen. Deze zijn in 

september opgeleverd en in verhuur gegaan.        
         
Daarnaast is in 2018 de bouw van 6 woningen in Holthees gestart. Deze zijn ook in 2018 opgeleverd. De investering is rechtstreeks 

verwerkt via activa in exploitatie (investeringen - oplevering nieuwbouw).     
         
         
Een overzicht van de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie is als volgt weer te geven: 

         
      onroerende   
      en roerende   
      zaken ten   
      dienste van   
       de exploitatie   
Boekwaarde per 1 januari:         
Cumulatieve vervaardigings- of verkrijgingsprijs    362.565,67   
Cumulatieve afschrijvingen      -89.987,33   
      272.578,34   

         
Mutaties:         
Investeringen      42.957,83   
Afschrijvingen      -16.392,38   
      26.565,45   

         
Boekwaarde per 31 december:         
Cumulatieve vervaardigings- of verkrijgingsprijs    405.523,50   
Cumulatieve afschrijvingen      -106.379,71   
      299.143,79   
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Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie     
         
Investeringen         
Betreft de investeringen vanwege de vernieuwing van de kantoorautomatisering en de overgang naar een nieuw primair systeem. 

         
Afschrijvingen         
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie:      
Kantoorgebouw (aankoop 2017)  lineair    25 jaar   
Inventaris kantoorpand  lineair    3-10 jaar   
Automatisering  lineair    3-7 jaar   
         
Verzekeringen         
Het kantoorgebouw is verzekerd voor een bedrag van € 465.000,00. De kantoorinventaris inclusief automatiseringsapparatuur 

is op balansdatum verzekerd voor een bedrag ad € 100.000,00. De verzekerde waarde van het kantoorpand is in 2017 (na 

verbouwing vastgesteld op herbouwwaarde (vastgesteld na taxatie)     
         
Onroerendzaakbelasting         
De WOZ-waarde van de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie (kantoorpand) per 31 december 2018 

bedraagt €123.000,00.         
         
         
         
         
FINANCIËLE VASTE ACTIVA      2018  2017 

         
LATENTE BELASTINGVORDERING(EN)         
         
Stand per 1 januari      1.242.127,00  1.750.932,00 

Mutatie in het boekjaar      -323.366,00  -508.805,00 

Stand per 31 december      918.761,00   1.242.127,00 

         
Latentie uit hoofde van mogelijke verliescompensatie       
Stand per 1 januari      1.210.699,00  1.702.319,00 

Mutatie in het boekjaar      -313.301,00  -491.620,00 

      897.398,00  1.210.699,00 

         
Voortvloeiend uit de mogelijkheid tot voorwaartse verliescompensatie is een actieve belastinglatentie gevormd. Uitgangspunt  

hierbij is dat naar verwachting in de toekomst voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee het fiscaal verlies van     
€ 4.624.574,00 kan worden gecompenseerd en derhalve verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut. 

De latentie is gewaardeerd tegen contante waarde waarbij discontering plaatsvindt tegen netto-rente (2,78%). De netto-rente  

bestaat uit de voor Wonen Vierlingsbeek geldende rente voor langlopende leningen (3,71%) onder aftrek van belasting op basis  

van het geldende belastingtarief.         
Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 1.117.355,00 binnen een jaar wordt gerealiseerd.  

De nominale waarde van de belastinglatentie bedraagt € 1.156.144,00.     
         
Latentie leningenportefeuille         
Stand per 1 januari      20.244,00  20.469,00 

Mutatie in het boekjaar      -3.821,00  -225,00 

Stand per 31 december      16.423,00  20.244,00 

         
Er is een belastinglatentie opgenomen voor het verschil tussen de  commerciële en fiscale waarde van de langlopende schulden. 

Contante waarde berekend met een netto-disconteringsvoet van 3,75%. De totale contante waarde van het verschil is € 80.113,00. 

De latentie bedraagt € 20.028,00. De nominale waarde van de belastinglatentie bedraagt € 146.799,00.   
         
Latentie voor verkoop bestemd bezit        
Stand per 1 januari      11.184,00  28.144,00 

Mutatie in het boekjaar      -6.244,00  -16.960,00 

Stand per 31 december      4.940,00  11.184,00 

         
De latentie is gebaseerd op het verschil tussen de commerciële waarde en fiscale waarde van het voor verkoop bestemd 

onroerend goed, voor de eerste vijf prognose jaren (5 woningen).     
         
In januari 2013 zijn 65 woningen uit het bestaand bezit aangewezen als verkoopbaar. In de periode 2013-2017 zijn 18 woningen  

verkocht waarvan 1 woning niet op de lijst stond (4 woningen later aan de lijst toegevoegd). In 2018 zijn er geen woningen verkocht. 

Deze woningen worden aan de zittende huurder aangeboden of bij mutatie verkocht. Ultimo 2018 betreft dit nog 51 woningen. 
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Bij mutatie hebben zittende huurders een voorkeursrecht van koop.     
         
Commerciële waarde onroerend goed per 31 december    540.613,34   
Fiscale waarde onroerend goed per 31 december    567.000,00   
Verschil      26.386,66   
         
Contante waarde uitgaande van een netto-disconteringsvoet van 3,75%  24.099,00   
Latentie gebaseerd op huidig vennootschapsbelastingtarief van 20,5%  4.940,00   
         
         
         
VLOTTENDE ACTIVA      2018  2017 

         
VOORRADEN         
         
VASTGOED BESTEMD VOOR DE VERKOOP     228.518,67  0,00 

         
Vastgoed bestemd voor de verkoop per balansdatum   228.518,67  0,00 

         
De specificatie is als volgt:         
           
Stand Merletgaarde per 1 januari      0,00  135.698,53 
Bij: investeringen (terugkoop Gildenhoed 14 in 2018; verkoop in 2019)  228.518,67  0,00 

Af: ontvangen termijnen/afrekeningen      0,00  -135.698,53 

Stand per 31 december  228.518,67  0,00 

         
Het project Merletgaarde omvat 13 koopwoningen. Op 1 januari 2016 stonden nog 4 woningen te koop.   
In 2016 zijn 4 woningen verkocht. Het transport van de laatste woning vond op 16-02-2017 plaats. De voorlopige koopovereen- 

komst is getekend op 27-12-2016. Op 31 december 2016 was de ontbindende voorwaarde nog van kracht. 

Het pand Gildenhoed 14 is per 7 december 2018 conform voorwaarden teruggekocht en wordt in 2019 weer verkocht. 

HUURDEBITEUREN         
         
Huurdebiteuren zittende huurders       4.125,31  6.374,29 

Huurdebiteuren vertrokken huurders      2.945,68  1.183,04 

Af: voorziening dubieuze debiteuren       -789,67  -2.327,28 

           

Huurdebiteuren per balansdatum      6.281,32  5.230,05 

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

te specificeren         
 Achterstand  Aantal huurders  Achterstand   
 t/m 1 maand  9  3.606,24   
 t/m 2 maanden  1  519,07   
    10  4.125,31   

         
Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt:      
         
Stand per 1 januari       2.327,28  1.966,70 
Bij: dotatie      0,00  549,09 

Af: onttrekking      -1.537,61  -188,51 

Af: vrijval      0,00  0,00 

Stand per 31 december      789,67  2.327,28 

         
Het totaal van "zittende huurders" te vorderen achterstallige huurbedrag ultimo boekjaar bedraagt 0,13% (ultimo vorig jaar 0,21%) 

van de bruto jaarhuur. (huur per 31 december x 12)       
         
         
OVERLOPENDE  ACTIVA         
         
Verzekeringspremies      8.614,66  8.435,21 

Vooruitbetaalde kosten automatisering      5.696,68  21.281,58 

Overige transitoria      537,05  591,25 

Overlopende activa per balansdatum     14.848,39  30.308,04 
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LIQUIDE MIDDELEN      2018  2017 

         
Direct opvraagbaar:         
Kas      808,75  2.304,17 

ING/ABN AMRO      65,60  51,84 

Rabo RC      86.055,31  54.194,93 

Rabo Spaarrekening      300.000,00  100.000,00 

Liquide middelen per balansdatum      386.929,66  156.550,94 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P A S S I V A      2018  2017 

         
EIGEN VERMOGEN         
         
Stand per 1 januari      40.819.200,04  40.414.014,38 

Jaarresultaat      2.964.879,45  405.185,66 

           

Stand per 31 december      43.784.079,49  40.819.200,04 

         
         
Herwaarderingsreserve      28.283.123,03  25.672.892,67 

Overige reserves      15.500.956,46  15.146.307,37 

         
Stand per 31 december      43.784.079,49  40.819.200,04 

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

         
         
Herwaarderingsreserve DAEB vastgoed in exploitatie       
         
Boekwaarde per 1 januari      25.672.892,67  26.054.110,50 

Realisatie uit hoofde van verkoop      0,00  -161.990,50 

Mutatie uit hoofde van wijziging marktwaarde     2.610.230,36  -219.227,33 

Stand per 31 december      28.283.123,03  25.672.892,67 

         
Overige reserves         
         
Stand per 1 januari      15.146.307,37  14.359.904,53 

Uit resultaatbestemming      2.964.879,45  405.185,66 

Vorming herwaarderingsreserve      -2.610.230,36  219.226,68 

Realisatie uit herwaarderingsreserve (verkoop)    0,00  161.990,50 

Stand per 31 december      15.500.956,46   15.146.307,37 

          
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017       
De jaarrekening 2017 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 11 juni 2018. De vergadering heeft  

de bestemming van het resultaat vastgelegd conform het daartoe gedane voorstel.     
         
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018     
Door het bestuur wordt voorgesteld het behaalde resultaat de volgende bestemming te geven:   
Resultaat na belastingen:         
Ten gunste brengen van de overige reserves:   2.964.879,45     

         
Bovengenoemd voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.     
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Toelichting Eigen vermogen in relatie met de beleidswaarde 
 
Per 31 december 2018 is in totaal € 28,3 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen vermogen begrepen (2017: € 
25,7 miljoen), zijnde het verschil tussen de marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie en de kostprijs. De 
waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen bepaald en is daarmee conform de 
in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde van het op-
maken van de jaarverslaggeving.   
 
Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is een bedrag van € 35,9 miljoen in het eigen ver-
mogen begrepen dat op basis van het beleid van de corporatie niet kan worden gerealiseerd. De realisatie van het verschil tussen 
marktwaarde en beleidswaarde is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van Wonen Vierlingsbeek. De mogelijkheden voor de 
corporatie om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in 
exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwik-
keling van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Omdat de doelstelling van de corporatie is om duurzaam te voorzien 
in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt 
deel vervreemd worden. Daarnaast zal bij mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd tot 
de markthuur en zijn de werkelijke onderhouds- en beheerslasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de 
beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie.   

 
VOORZIENING ONRENDABELE INVESTERINGEN EN HERSTRUCTURERINGEN 

         
Het verloop van deze post is als volgt: 

        

Boekwaarde per 1 januari  
     

175.000,00 
 

175.000,00 

Mutaties in het boekjaar: 
        

  af: Onttrekking 6 huurwoningen Holthees (complex 58) 
   

-175.000,00 
 

0,00          

Stand per 31 december 
     

0,00 
 

175.000,00 
         

Op grond van richtlijn 645 wordt een "voorziening voor onrendabele investeringen nieuwbouw" gevormd. Deze voorziening  

wordt gevormd voor nieuwbouwprojecten waarvan de aanbesteding per balansdatum heeft plaatsgevonden of waarvoor de  

besluitvorming tot een go heeft geleidt. De reeds gedane betalingen zijn tot maximaal de hoogte van de voorziening ten 

laste van deze voorziening gebracht. Indien er meer betaald is dan voorzien, wordt het meerdere geactiveerd onder de 

materiële vaste activa (vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie). 
    

         

Het project 6 huurwoningen Holthees is 2018 gerealiseerd. Bij besluitvorming in een inschatting gemaakt, dat de stichtingskosten 

voor dit project € 175.000,00 hoger zullen liggen dan de verwachtte marktwaarde. Hiervoor is derhalve in 2016 een voorziening 

getroffen. 
        

         

                  

      2018  2017 
LANGLOPENDE SCHULDEN         
         
De langlopende schulden zijn als volgt samengesteld:       
         
Schulden/Leningen kredietinstellingen      12.642.510,83  11.673.735,66 

         
Langlopende schulden per balansdatum  12.642.510,83  11.673.735,66 

         
Waarvan looptijd langer dan 5 jaar      9.824.696,74  10.147.014,32 

         
Van het totaal der langlopende schulden wordt in 2019 een bedrag van € 445.904,94 (jaarlijkse aflossing) afgelost. 

Daarnaast wordt een kortlopende lening (€ 1.200.000,00) in zijn geheel afgelost. Deze zal worden geherfinancierd. 

         
Rentevoet en aflossingssysteem:         
De gemiddelde rentevoet van de langer dan één jaar uitstaande leningen bedraagt circa 3,71% (2017: 4,17%) 

De leningen worden ineens afgelost (fixe-leningen), lineair of op basis van het annuïteitensysteem.   
         
         
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 € 12,4 miljoen heeft plaatsgevonden 

door het WSW.         
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Het verloop van de langlopende schulden is als volgt:       
         

Stand per 1 januari      11.673.735,66  12.590.931,37 

Mutaties in het boekjaar:         
- bij: nieuwe leningen      1.400.000,00  0,00 

- af: aflossingen      -431.224,83  -917.195,71 

Stand per 31 december      12.642.510,83  11.673.735,66 

         
Marktwaarde leningen         
De marktwaarde van de leningen, waarbij de toekomstige aflossingsverplichtingen contant gemaakt zijn tegen actuele rente- 

tarieven, bedraagt per 31-12-2018 €  14.541.430,00  (31-12-2017 € 13.696.161,00)  

         
VERPLICHTINGEN ONROERENDE ZAKEN VERKOCHT ONDER VOORWAARDEN 

         
Stand per 1 januari      1.279.407,19  1.443.267,11 
Mutaties in het boekjaar:         
- af: teruggekochte woning      -203.614,00  -238.300,00 

- bij/af: waarde mutatie verslagjaar      84.801,40  74.440,08 

Stand per 31 december      1.160.594,59  1.279.407,19 

         
Per ultimo 2018 heeft Wonen Vierlingsbeek 5 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". Deze terugkoopverplichting geldt voor 15 jaar en loopt voor de 2 woningen af in 2025 en voor 3 woningen in 2023. 

In 2018 is 1 woning teruggekocht en daarna te koop aangeboden en verkocht (zonder voorwaarden). Transport begin 2019. 

         
KORTLOPENDE SCHULDEN         
         
Schulden aan leveranciers         
         
Schulden aan leveranciers      135.723,81  50.113,38 

          
Schulden aan leveranciers per balansdatum  135.723,81  50.113,38 

         
BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN       
         
Loonheffing en sociale lasten      10.410,00  8.640,00 

Omzetbelasting      65.425,50  0,00 

          
Belastingen en premies sociale verzekeringen per balansdatum  75.835,50  8.640,00 

         

      2018  2017 

         
SCHULDEN TER ZAKE VAN PENSIOENEN        
         
Pensioenpremies      0,00  3.387,60 

Schulden ter zake van pensioenen per balansdatum    0,00  3.387,60 

         
OVERLOPENDE  PASSIVA         

         
Niet-vervallen rente      188.609,33  193.845,81 

Vooruit ontvangen huur      7.860,52  5.734,82 

Glasfonds      9.877,48  10.723,43 

Controlekosten jaarrekening      14.000,00  12.342,00 

Afrekening servicekosten      697,63  657,59 

Debetrente 4e kwartaal      0,00  0,29 

Bankkosten 4e kwartaal      367,18  1.260,82 

Overige posten      1.021,88  641,30 

         
Overlopende passiva per balansdatum     222.434,02  225.206,06 
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN     
          
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 € 478.350,82   
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.     
         
Volmacht WSW          
Op 13 maart 2014 heeft Wonen Vierlingsbeek een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht verstrekt aan het WSW  

tot het vestigen van hypotheek op het WSW onderpand. Deze volmacht houdt niet in dat het WSW direct overgaat tot 

hypotheekvestiging, maar biedt WSW wel de mogelijkheid daartoe op een moment in de toekomst, wanneer daar aanleiding  
toe is. De waarde van het onderpand op basis van WOZ bedraagt ultimo 2018 € 71.850.000,00 

  

         
Aanspraken tekorten pensioenvoorzieningen       
De pensioenen zijn verzekerd bij pensioenuitvoerder SPW (het bedrijfstakpensioenfonds). Wonen Vierlingsbeek verwerkt de  

aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst- en verliesrekening. Voor zover de aan de pensioenuitvoer- 

der te betalen premie 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 ver- 

schuldigde premies. Wonen Vierlingsbeek heeft in geval van een tekort bij het SPW geen verplichting tot het voldoen van aanvul-  

lende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.       
Ultimo 2018 bedraagt de beleidsdekkingsgraad van het SPW 115,9% (ultimo 2017: 113,4%).   
Per 31 december 2016 had het SPW niet de beschikking over het wettelijk vereiste eigen vermogen van 25%. Derhalve is 

voor 1 april 2017 volgens de voorschriften van DNB een herstelplan vastgesteld, waardoor het SPW binnen een hersteltermijn  

van twaalf jaar weer zal beschikken over het wettelijk vereist eigen vermogen. Herstel van de beleidsdekkingsgraad zal voor- 

al komen uit het beleggingsrendement, maar het SPW sluit aanvullende maatregelen zoals premieverhoging of het versobe- 

ren van de pensioenregeling niet uit.         
         
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. 

         
Gebeurtenissen na balansdatum         
Begin 2017 is de voorlopige koopovereenkomst getekend voor het terugkopen van de woning Gildenhoed 14 te Groeningen. 

Deze woning is in het verleden verkocht met verkoop onder voorwaarden. Nu de eigenaar deze wil verkopen zijn wij gehouden  
aan de afspraak deze terug te kopen. Het transport (terugkoop) vond 7 december plaats, waarna de woning te koop is aangebo-
den. 

Eind december 2018 is de woning mondeling verkocht. De verwachte transportdatum is eind februari 2019. 
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10.4.2 Toelichting op de Winst- en verliesrekening 

 

      2018  2017 

         
HUUROPBRENGSTEN         
         
Woningen en woongebouwen      3.015.284,27  2.974.385,27 

Overige Daeb      86.642,88  85.403,04 

Af: huurderving wegens leegstand      -4.364,23  -6.354,53 

         
Huuropbrengsten per saldo      3.097.562,92  3.053.433,78 

         
De netto huuropbrengst ten opzichte van het vorig boekjaar is gestegen      
als gevolg van:         
- de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2017 die gemiddeld       
    voor het gehele bezit 0,2% bedroeg      2.938,38   
- de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2018 die gemiddeld       
    voor het gehele bezit 1,5% bedroeg      22.106,22   
- huurverhoging overig per 1 januari 2018     1.239,84   
- in exploitatie genomen      7.411,68   
- uit exploitatie genomen      0,00   
- verkopen 2017/2018      -4.033,32   
- meer huurderving 2018 t.o.v. 2017      1.990,30   
- huurverhoging als gevolg van geriefsverbeteringen en huurharmonisatie  12.476,04   
      44.129,14   

         
OPBRENGST SERVICECONTRACTEN         
         
Woningen en woongebouwen      16.076,41  16.068,59 

Overige Daeb      11.902,37  11.942,41 

Opbrengst servicecontracten per saldo     27.978,78  28.011,00 

         
De opbrengst servicecontracten is gebaseerd op de werkelijke kosten.      
         
LASTEN SERVICECONTRACTEN         
         
Leveringen en diensten:         
- water- en stroomverbruik         -15.987,99  -13.947,68 

- schoonmaakkosten, kosten rioolverzekering     -5.683,04  -5.885,53 

- kosten alarmering      -662,70  -658,89 

- kosten glasverzekering      -3.294,21   -2.936,62 

         
Lasten servicecontracten per saldo       -25.627,94  -23.428,72 

          
         
LASTEN VERHUUR- EN BEHEERACTIVITEITEN       
         
Toegerekende personeelskosten      -296.835,38  -268.629,66 

Toegerekende overige organisatiekosten      -230.655,89  -204.951,64 

Toegerekende afschrijvingen      -16.392,38  -106.282,18 

Verhuurderheffing      -366.374,00  -363.594,00 

         
Totale lasten verhuur- en beheersactiviteiten     -910.257,65  -943.457,48 

         
Specificatie personeelskosten         
         
Lonen en salarissen      196.823,10  191.126,83 

Sociale lasten      32.830,93  29.732,39 

Pensioenlasten      30.215,40  29.749,20 

         
Totaal lonen en salarissen       259.869,43  250.608,42 
Overige personeelskosten      36.965,95  18.021,24 

         
Totaal toegerekende personeelslasten      296.835,38  268.629,66 
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LONEN EN SALARISSEN      2018  2017 

         
Lonen en salarissen      196.823,10  191.126,83 

         
Lonen en salarissen per saldo      196.823,10  191.126,83 

         
Werknemers         
Ultimo boekjaar heeft de corporatie 4 werknemers in dienst (ultimo 2017: 4).     
Het aantal herleid op full-time basis bedraagt 3,67 (2017: 3,67). De indeling is als volgt:   
- Directeur-bestuurder      1  1 

- Administratie      1  1 

- Bewonerszaken/secretariaat      1  1 

- Technische Dienst      1  1 

      4  4 

         
SOCIALE LASTEN         
         
Sociale lasten      32.830,93  29.732,39 

         
Sociale lasten per saldo      32.830,93  29.732,39 

         
PENSIOENLASTEN         
         
Pensioenlasten      30.215,40  29.749,20 

         
Pensioenlasten per saldo      30.215,40  29.749,20 

         
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.         
         
Overige personeelskosten:         
Reis- en verblijfkosten      9.262,96  8.273,66 

Overige       27.702,99  9.747,58 

         
Overige personeelskosten per saldo     36.965,95  18.021,24 

         
         
Specificatie toegerekende overige organisatiekosten       
         
Directe bedrijfskosten:         
Contributies landelijke federatie      3.847,75  4.398,99 

Incassokosten en overige directe kosten      6.352,65  18.076,02 

      10.200,40  22.475,01 

Huisvestingskosten:         
Onderhoud kantoorgebouw      4.271,68  2.951,65 

Schoonmaakkosten kantoorgebouw      4.463,53  3.909,09 

Gas, water en elektra      2.457,06  4.278,96 

Belastingen en verzekeringen      1.437,87  1.390,70 

Overige huisvestingskosten      2.563,15  15.755,66 

      15.193,29  28.286,06 

Kosten Bestuur en Raad van Commissarissen:       
Presentie- en vacatiegelden (incl. soc. lasten)     32.225,00  19.350,00 

Overige bestuurskosten        13.244,68  7.310,28 

      45.469,68  26.660,28 
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      2018  2017 

         
Algemene kosten:         
Kopieerkosten      1.621,40  1.199,76 

Drukwerk en kantoorbenodigdheden      2.001,68  2.655,08 

Porti en telefoon      5.465,05  5.901,51 

Contributies en abonnementen      3.079,98  4.660,46 

Kosten automatisering      50.525,40  28.915,11 

Kosten woonruimteverdeling      0,00  1.064,80 

Kosten controle jaarrekening       23.680,00  45.069,26 

Advieskosten (incl. fiscaaladvies Deloitte)      23.858,76  20.243,20 

Bijdrageheffing Aw/saneringsheffing      36.445,99  2.609,30 

Ontwikkelen nieuwe website en PR campagne    1.633,50  0,00 

Overige algemene kosten      10.148,96  13.142,31 

Dotatie/vrijval voorziening dub. debiteuren     0,00  387,93 

Saldo kosten/baten glasfonds      1.331,80  1.681,57 

      159.792,52  127.530,29 

         
Totaal toegerekende overige organisatiekosten    230.655,89  204.951,64 

         
         
Honorarium accountantsorganisatie         
De honoraria van de accountantsorganisatie zijn als volgt (bedragen inclusief BTW):    
         
2017  Deloitte/Flynth  Deloitte     
  Accountant  1)  Overig  Totaal    
Meerwerk controle van de jaarrekening 2016 24.499,26  0,00  24.499,26   
Controle van de jaarrekening 2017  20.570,00  0,00  20.570,00   
Fiscale adviesdiensten  0,00  5.693,05  5.693,05   
  45.069,26  5.693,05  50.762,31   

         
2018  Flynth  Deloitte     
  Accountant    Overig  Totaal    
Meerwerk controle van de jaarrekening 2017 1.210,00  0,00  1.210,00   
Controle van de jaarrekening 2018  22.470,00  0,00  22.470,00   
Fiscale adviesdiensten  0,00  5.717,25  5.717,25   
  23.680,00  5.717,25  29.397,25   

         
 1) De meerkosten voor de controle voor de jaarrekening vanwege gewijzigde regelgeving zijn deels ten laste van het 

     het boekjaar 2016 gebracht. De extra kosten (o.a. i.v.m. de marktwaardeberekening komen ten laste van boekjaar 2017. 

         

         
Specificatie afschrijvingen         
         
         
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie    16.392,38  16.282,18 

Eenmalig afschrijving      0,00  90.000,00 

Totaal afschrijvingen      16.392,38  106.282,18 

         
         
LASTEN ONDERHOUDSACTIVITEITEN         
          

         
Kosten planmatig onderhoud      804.463,69  373.126,19 

Kosten niet planmatig onderhoud      141.954,30  124.740,46 

         
Totaal lasten onderhoudsactiviteiten     946.417,99  497.866,65 

         
OVERIGE DIRECTE OPERATIONELE LASTEN EXPLOITATIE BEZIT     
         
Onroerendzaakbelasting      82.301,37  83.518,68 

Overige belastingen      76.374,32  72.471,76 

Verzekeringskosten      6.471,81  6.413,35 

         
Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit  165.147,50  162.403,79 
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      2018  2017 
          
NETTO GEREALISEERD RESULTAAT VERKOOP VASTGOEDPORTEFEUILLE     
         
Opbrengst bestaand bezit         
Verkoopopbrengst      0,00  349.000,00 

af: boekwaarden      0,00  -183.703,00 

af: overige kosten/baten      0,00  -18.802,98 

af: interne kosten      0,00  -2.000,00 

Totaal netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille  0,00  144.494,02 

         
         
WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE       
          
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille     87.346,24  72.957,08 

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille    2.610.230,36   -219.227,08 

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden  0,00  -22.369,09 

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop  0,00  0,00 

Totaal waardeveranderingen vastgoedportefeuille  2.697.576,60  -168.639,09 

         
Specificatie waardeveranderingen vastgoedportefeuille      
         
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille       
         
Waardeverandering vastgoed in exploitatie     -87.653,76  -17.042,92 

Overige waardeveranderingen/vrijval voorziening    175.000,00  0,00 

Dotatie voorziening onrendabele investeringen en herstructurering  0,00  0,00 

Gerealiseerde waardeverandering verkoop voormalig kantoor    0,00  90.000,00 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille  87.346,24  72.957,08 

         
         

Dotatie voorziening onrendabele investering en herstructurering     
De voorziening onrendabele investeringen en herstructurering betreft de verwachte afboeking inzake 5 te bouwen woningen in  

Holthees. Het plan (uiteindelijk 6 woningen) is in 2018 gerealiseerd.     
         
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkoop onder voorwaarden  
Waardeverandering onroerende zaken verkocht onder voorwaarden  84.801,40  52.070,99 
Waardeverandering terugkoopverplichting onroerende zaken verkocht onder voorwaar-
den 84.801,40  74.440,08 

         
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkoop onder voorwaarden 0,00  -22.369,09 

 
        

         
OPBRENGST OVERIGE ACTIVITEITEN         
         
Inschrijfgelden      4.365,00  2.565,00 

Toerekening toezichtkosten      8.000,00  0,00 

Interne doorbelasting verkopen en glasfonds     2.177,75  3.893,45 

Overige opbrengsten       459,50  4.046,37 

Totaal opbrengst overige activiteiten     15.002,25  10.504,82 

         
LEEFBAARHEID         
         
Overige uitgaven leefbaarheid      18.904,61  23.806,18 

         
Leefbaarheid per saldo      18.904,61  23.806,18 

         
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN         

         
Rente op uitgezette liquide middelen      -794,36  5,93 

         
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten per saldo  -794,36  5,93 
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      2018  2017 

         
         
Rente langlopende schulden      482.725,05  501.980,11 

Overige rentelasten      0,00  876,87 

         
Rentelasten en soortgelijke kosten per saldo  482.725,05  502.856,98 

         
BELASTINGEN         
         
Mutaties belastinglatentie (uit hoofde van mogelijke verliescompensatie)  -313.301,00  -491.620,00 

Mutatie belastinglatentie (verkoop bestemd bezit)    -6.244,00  -16.960,00 

Mutatie belastinglatentie (leningenportefeuille)     -3.821,00  -225,00 

         
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening per saldo  -323.366,00  -508.805,00 

         
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening boekjaar:       
         
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen    3.288.246,00   
         
Correcties naar fiscaal resultaat:         
Bij:         
- (terugname van de) afwaardering naar lagere WOZ-waarde 2.095.975,00     
- gemengde kosten    4.500,00     
- saneringssteun    33.353,00     
       2.133.828,00   
Af:         
- resultaat leningen    -1.251,00     
- verschil afschrijvingen    -61.999,00     
- overige waardeveranderingen    -87.346,00     
- niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -2.610.230,00     
- niet gerealiseerde waardeveranderingen VOV  0,00     
- dotatie HIR    0,00     
- correctie verkoopresultaat vastgoedportefeuille  0,00     
      -2.760.826,00   
         
Belastbaar bedrag      2.661.248,00   

         
De verschuldigde belasting over het jaar 2018 bedraagt - als gevolg van de verliesverrekening - nihil.   
De aangiften vennootschapsbelasting tot en met 2017 zijn ingediend. Tot en met 2016 zijn definitieve aanslagen opgelegd. 

De aangifte over 2018 is tot heden nog niet ingediend. Voor het indienen van deze aangifte is uitstel aangevraagd. 

         
Belastbare bedragen (op basis van definitieve aanslagen/aangiftes vennootschapsbelasting)   
         
- 2012  -1.506.914,00  (na verrekening resultaat 2018)   
- 2013  -998.133,00         
- 2014  -1.709.213,00       
- 2016  -410.314,00        
         
De verrekenbare verliezen op basis van (definitieve) aanslagen tot      
en met 2016 en inschatting fiscaal resultaat 2017  -4.624.574,00     

 

 
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 
 
In de statuten van Wonen Vierlingsbeek is geen nadere bepaling omtrent de resultaatbestemming opgenomen. 

  
OVERIGE TOELICHTINGEN         
  
Wonen Vierlingsbeek heeft over het boekjaar geen functionarissen in dienst waarbij de beloning (incl. werkgeverslasten  

pensioen) de WNT-norm overschrijdt (klasse indeling A € 87.000,00). Er is sprake van overgangsrecht, waardoor het maximum 

in 2018 € 91.561,47 bedraagt .         
Als gevolg van afronding in de pensioenafdracht heeft er een kleine overschrijding (€ 8,00) plaatsgevonden die in 2019 wordt  

terugbetaald/verrekend.         
          
De WNT is van toepassing op topfunctionarissen. Als topfunctionarissen worden aangemerkt:   
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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 
A.G.N.  
Willems 

I.F.T.  
Peters 

I.F.T. 
 Peters 3) 

P.P.M.  
Nouwen 

P.P.M.  
Nouwen 3) 

H.M.C.A.  
van Mil 

R.L.J.M.  
Franssen 

Beloning 2018 2) 5.000,00 1.875,00 3.750,00 1.250,00 5.625,00 5.000,00 5.000,00 

Beloning 2017 1.950,00 4.800,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 

Belastbare kostenvergoedingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          
Voorzieningen betaalbaar op 
termijn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

WNT maximum 2018 1) 6.700,00 2.512,50 5.025,00 1.675,00 7.537,50 6.700,00 6.700,00 

Functie RvC-lid Voorzitter RvC-lid RvC-lid Voorzitter RvC-lid RvC-lid 

Start in het jaar 19-06-17 3-10-16 1-04-19 3-10-16 1-04-19 1-01-16 1-01-16 

Aftredend 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2022 

 1) beroepsregel VTW/o.b.v. maanden in het jaar  2) excl BTW 3) rolwisseling per 1 april 2018   

 
 

WNT-Tabel 2018 2017 

Naam P.W.H.M. Verhoeven P.W.H.M. Verhoeven 

Functie directeur bestuurder directeur bestuurder 

Datum in dienst 1-apr-13 1-apr-13 

Datum uit dienst     

Omvang dienstverband (fte) 1,00 1,00 

Looptijd dienstverband onbepaalde tijd onbepaalde tijd 

Dienstbetrekking ja ja 

Beloning 78.067,61 78.095,46 

Belastbare kostenvergoedingen 0,00 0,00 

Voorzieningen betaalbaar op termijn 13.502,07 13.466,01 

Beëindigingsuitkering     

Totaal 91.569,68 91.561,47 

Sprake van overgangsrecht ja ja 

Toepasselijk bezoldigingsmaximum 91.561,47 91.561,47 

Overschrijding 8,21 0,00 

Reden overschrijding afrondingen pensioen n.v.t. 

Afwikkeling verrekening in 2019 n.v.t. 

 
De bezoldigingen op grond van RJ271 zijn als volgt: 
 

Naam 2018 2017 

A.G.N. Willems 5.000,00 1.950,00 

I.F.T. Peters 5.625,00 4.800,00 

P.P.M. Nouwen 6.875,00 3.600,00 

H.M.C.A. van Mil 5.000,00 3.600,00 

R.L.J.M. Franssen 5.000,00 3.600,00 

 

Tabel op grond van RJ 271 2018 2017 

Naam P.W.H.M. Verhoeven P.W.H.M. Verhoeven 

Periodiek betaalde beloning 1) 88.778,61 88.020,46 

Beloningen betaalbaar op termijn 13.502,07 13.466,01 

Beëindigingsuitkering     

Totaal 102.280,68 101.486,47 

1)  is inclusief belastbare kostenvergoeding en werkgeversdeel sociale premies   
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10.4.3 Ondertekening door het bestuur en het toezichthoudend orgaan 

 
Bedrijfsnaam:   Stichting Wonen Vierlingsbeek 
 
Rechtsvorm:   Stichting 
 
KvK-nummer:   16045467 
 
 

 
 

         
Het bestuur van Wonen Vierlingsbeek heeft de jaarrekening 2018 opgemaakt op 31 maart 2019. 
         
 
 
 
 
         
P.W.H.M. Verhoeven         
Statutair directeur-bestuurder         
         
         
         
De Raad van Commissarissen van Wonen Vierlingsbeek heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld op 
13 mei 2019. 

         
         
         
         
         
         
P.P.M. Nouwen    R.L.J.M. Franssen   
Voorzitter Raad van Commissarissen    Vice-voorzitter Raad van Commissarissen 
         
         
         
         
         
    

A.N.G. Willems 
  

H.M.C.A. van Mil      
Lid Raad van Commissarissen    Lid Raad van Commissarissen 
         
         
         
         
         
         
I.F.T. Peters         
Lid Raad van Commissarissen         
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11. Overige gegevens 
 

 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 

 
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring 
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Spoorstraat 27 
5821 BB Vierlingsbeek 

 
 
 

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

 
 
Algemene gegevens 
 
 

boekjaar   1 januari 2018/31 december 2018 
 

oprichtingsdatum  13 januari 1970 
 

koninklijk besluit toelating 14 november 1970, nummer 12 
 

laatste wijziging statuten 29 november 2016 
 

KvK-nummer   16045467 
 

RSIN    005801643 
 

werkgebied   Gemeente Boxmeer 
 

NRV-register   2242 
 
Corporatie nummer  L1864 

 
 
 
Bestuur 
 

P.W.H.M. Verhoeven  directeur-bestuurder 
 
 
 
 
Raad van commissarissen 
 

P.P.M. Nouwen  voorzitter 
R.L.J.M. Franssen  vicevoorzitter 
H.M.C.A. van Mil  lid 
I.F.T. Peters    lid 
A.N.G. Willems  lid 

 


