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Voorwoord
De afgelopen jaren gaven we met veel inzet invulling aan ons ondernemingsplan
Resultaat door verbinden. Dat deden we in een tijd waarin de corporatiewereld
razendsnel veranderde. In die turbulente periode boekten we zichtbare, tastbare
en meetbare resultaten. We bouwden en renoveerden duizenden woningen,
zetten woonzorgcomplexen neer, initieerden ontmoetingen, organiseerden
kunst- en cultuurprojecten, pakten wietteelt en woonfraude aan en ontwikkelden
voorzieningen in de wijken. Dat deden we niet in ons eentje. We werkten nauw samen
met onze huurders, met gemeenten, met onze zorgpartner BrabantZorg en andere
maatschappelijke partners. En dat blijven we doen. Onze omgeving kan blijven rekenen
op onze lokale betrokkenheid en ons ondernemerschap.
Tegelijkertijd moeten we nieuwe keuzes maken. De verhuurdersheffingen en de
aangescherpte regelgeving hebben tot gevolg dat we niet meer alles kunnen en
mogen aanpakken wat we gewend waren.
Doen wat ertoe doet
In 2016 hebben we daarom een nieuw ondernemingsplan gepresenteerd. In dit nieuwe
ondernemingsplan stellen we nieuwe prioriteiten. Ook die hebben we niet in ons eentje
bepaald. We hebben onze huurders nadrukkelijk betrokken, door ze te vragen welke
keuzes zij zelf zouden willen maken. Want niemand weet zoveel van wonen in onze
wijken als zij.
BrabantWonen gaat er de komende vier jaar weer alles aan doen om een drijvende
kracht te zijn achter goed wonen en leven. Meer dan ooit gaat er daarbij om
dat we de juiste dingen doen. Zodat we de effecten bereiken die we met zijn allen
nastreven. Onze huurders, onze belanghouders en wij. Dat leest u terug in de titel
van dit nieuwe ondernemingsplan: Doen wat ertoe doet.
We werken met duurzaamheid als leidend principe aan drie doelen:
 Passend wonen.
 Tevreden klanten.
 Prettig thuis.
Een ondernemingsplan is allang geen blauwdruk meer. Het is eerder een momentopname
dan een verzameling samenhangende plannen, die we keurig achter elkaar gaan
uitvoeren. Onze wereld, steden en buurten veranderen daarvoor te snel. Vandaag, maar
ook morgen en overmorgen zullen we nieuwe keuzes moeten maken. Neem een
fenomeen als passend toewijzen, dat zomaar voorbij komt. Niet gepland, maar met veel
impact. Er is sprake van een grote dynamiek; we moeten ons voortdurend aanpassen.
Wendbaar zijn. Daarmee sluiten we mooi aan bij het gedachtengoed van onze
brancheorganisatie Aedes, die wendbaarheid als een van haar kernwaarden heeft
benoemd. Ons nieuwe ondernemingsplan is vooral een uiting van onze ambities. Zegt
meer over hoe we dingen doen, met welke houding, hoe we samenwerken, dan wat we
precies gaan doen.
Organisatieontwikkeling
In de afgelopen jaren zetten we belangrijke stappen in de ontwikkeling van de
BrabantWonen-organisatie. We maakten de organisatie platter en we brachten de
verantwoordelijkheid meer naar de randen van de organisatie. Het was een eerste stap
naar een wendbare organisatie met meer eigenaarschap. Dat alles realiseerden we
binnen een vestigingsmodel met lokale vestigingen. Een model dat ons veel heeft
gebracht, maar dat aan de grenzen van zijn mogelijkheden was gekomen. We zijn
goed lokaal verankerd en dat moet ook zo blijven. In 2016 zijn we overgestapt op een
nieuw besturingsmodel, dat niet geografisch, maar functioneel is ingericht: het
driekamermodel. Onze keuze heeft geleid tot een reorganisatie in twee fases. De eerste
fase, de inrichting van de directies Klant & Samenleving en Vastgoed & Bedrijfsvoering,
het benoemen van de directieleden en de nieuwe managers, is in 2016 afgerond. De
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nieuwe managers hebben vervolgens samen met de medewerkers bepaald waar ze voor
staan en hoe ze daaraan willen werken. Dat is de basis voor fase 2 van de reorganisatie
die in 2017 verder zal worden uitgevoerd.
Nieuwe woningwet
2016 was ook het jaar van de nieuwe woningwet. Nieuwe statuten, een nieuw financieel
reglement. 2016 was ook het jaar van het maken van een scheidingsvoorstel DAEB/nietDAEB. Een in meerdere opzichten flinke klus met een nieuwe portefeuillestrategie, een
nieuw financieel meerjarenplan en maar liefst 18 zienswijzen die we hebben opgehaald.
Positieve zienswijzen omdat we met toewijding veel energie hebben gestopt in onze
gesprekken met de huurders en andere belanghouders.
2016 was een stevig jaar waarin hard is gewerkt voor onze klanten. Ook een jaar waarin
we een nieuw ondernemingsplan hebben geformuleerd en onze organisatie hebben
vernieuwd. Ik wil graag iedereen bedanken die hier een bijdrage aan heeft geleverd. In
de eerste plaats mijn collega’s, maar ook onze huurders, de gemeenten en alle partners
waar we schouder aan schouder mee samenwerken. Dank.

Harrie Windmüller
Bestuurder
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Hoofdstuk 1: Behaalde resultaten 2016
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Inleiding
In 2016 hebben we ons ondernemingsplan ‘Doen wat ertoe doet’ voor de periode 20162020 vastgesteld, hierover meer in hoofdstuk 2 Governance en organisatie. In dit
hoofdstuk staan de behaalde resultaten van 2016 centraal. De uitgangspunten hierbij zijn
de ondernemingsdoelen uit ons nieuwe ondernemingsplan:
1. Passend wonen.
2. Tevreden klanten.
3. Prettig thuis.
1.1
Passend wonen
Of we nu renoveren, slopen, verkopen of bouwen, alles is gericht op onze basisopgave:
zorgen voor voldoende duurzame, goede huurwoningen, tegen lage woonlasten. Wij
bieden onze doelgroepen een betaalbare woning, met een kwaliteit die past bij de
huurprijs die we ervoor vragen. Daarbij zorgen we voor gelijke slaagkansen voor
iedereen. Als blijkt dat slaagkansen per doelgroep afnemen, nemen we daarbij passende
maatregelen.
1.1.1 Bouwen en herstructureren
We willen ons bezit ook op de lange termijn laten aansluiten bij de behoefte van onze
klanten. Dat kan door het woningbestand aan te passen aan de te verwachte aard en
omvang van onze (toekomstige) klanten en hun veranderende wensen. Met nieuwbouw
voegen we nieuwe woningen toe aan onze woningvoorraad of vervangen we verouderd
bezit. Het accent ligt op nieuwbouwontwikkelingen in Oss en ‘s-Hertogenbosch.
Projecten in de regio die voor ons relatief klein zijn, hebben echter vaak een groot effect
op de lokale gemeenschap. Bijvoorbeeld omdat we na jaren 'stilstand' sociale
huurwoningen bouwen in een dorp. Het toevoegen van een beperkt aantal woningen in
kleine kernen en dorpen kan een grote meerwaarde betekenen voor de lokale
gemeenschap. Jongeren kunnen bijvoorbeeld in het dorp blijven wonen en ouderen
kunnen in de kern blijven wonen waar ze altijd hebben gewoond.
De druk op de sociale woningmarkt neemt toe. De doelgroep van huishoudens met lage
inkomens groeit en ouderen blijven langer thuis wonen. Daarnaast was er in 2016 sprake
van een grote toename in de taakstelling met betrekking tot het huisvesten van
statushouders. In 2016 zijn plannen ontwikkeld met kleinere woningen die geschikt zijn
voor onze primaire doelgroep. Met diverse gemeenten hebben we afspraken gemaakt
over welke projecten prioriteit hebben. Vervolgens hebben we in 2016, samen met de
gemeenten, het besluitvormingstraject van een aantal projecten versneld. Deze
projecten waren niet opgenomen in de begroting van 2016.
Opgeleverd en in gebruik genomen
We leverden in 2016 247 sociale huurwoningen, 4 dure huurwoningen en 2.670 m2
maatschappelijk vastgoed op.
In de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben we 36 seniorenappartementen opgeleverd,
waarvan 4 woningen in het dure huursegment vallen. Daarnaast hebben we 11
grondgebonden woningen in Orthen, 37 grondgebonden woningen in Boschveld en 63
appartementen aan de Admiraliteitslaan in gebruik genomen.
In de gemeente Oss zijn op Park Zwanenberg 48 PG-eenheden en 2.670 m2
maatschappelijk vastgoed in gebruik genomen. In de wijk Horzak zijn 17 huurders blij
gemaakt met de sleutel van hun nieuwe grondgebonden woning.
Aan het begin van 2016 zijn in de gemeente Bernheze 25 grondgebonden woningen
opgeleverd in het project ‘De Hoef’ en 14 grondgebonden woningen in het project ‘De
Erven’.
Via onze verbindingen hebben we kavels verkocht ten behoeve van koopwoningen.
In ’s-Hertogenbosch verkochten we via Willemspoort CV 75 kavels aan derden.
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Op park Zwanenberg in de gemeente Oss hebben we 25 kavels in cluster 1 en 18 kavels
in cluster 2 geleverd aan de kopers. In cluster 1 zijn eind 2016 2 koopwoningen
opgeleverd die nog niet zijn verkocht.
Opgeleverde woningen per gemeente 2014-2016:
Huur
Gemeente
Schijndel
Sint Michielsgestel
Bernheze
Oss
s-Hertogenbosch
Totaal

2014
Koop
28
22
0
47
83
180

2015
Koop

Huur
0
0
0
0
21
21

2016
Koop

Huur

0
0
10
128
164
302

0
0
0
23
18
41

0
0
39
65
147
251

0
0
0
45
76
121

In aanbouw
In 2016 hadden we (inclusief opgeleverde verhuureenheden) 384 sociale huurwoningen,
4 dure huurwoningen, 1 koopwoning en 2.810 m2 maatschappelijk vastgoed in aanbouw.
Aantallen in aanbouw per gemeente gedurende 2016:

Naam
Gemeente 's-Hertogenbosch
Meerendonk Senioren plus
Eindhovenlaan
Boschveld Fase 3 vlek 18
Orthen Links fase 0
Admiraliteitslaan blok 3
Tijdelijke huisvesting De Vliert
Centrumplan st Michielsgestel
Gemeente Oss
Park Zwanenberg
Horzak Noord Hoeve II
45 Square fase 1
45 Square fase 2

Gemeente Bernheze
De Hoef fase 3
De Erven

Totaal BrabantWonen 2016

Niet
DAEB
DAEB
woninge DAEB
woningen n
MV
(vhe)
(vhe)
(m2)

32
51
37
11
63
36
22
252
48
17
19
9
93

Niet
DAEB
MV
(m2)

Koopwo
ningen
(ehd)

4
140
1

4

140

0

0

2.670

2016
2017
2016
2016
2016
2017
2017

1

2.670

0

Jaar
van in
gebruik
name

2016
2016
2017
2017
0

25
14
39

0

0

0

0

384

4

140

2.670

1

2016
2016

In aanbouw bij onze verbindingen
Na het behalen van het vereiste voorverkooppercentage is in 2015 gestart met de bouw
van cluster 1 en in 2016 met de bouw van cluster 2 van het project Park Zwanenberg in
Oss. Gedurende 2016 hadden we 4 koopwoningen in aanbouw, ultimo 2016 waren 2
woningen nog niet verkocht.
Projecten in voorbereiding
Eind 2016 hebben we besloten in 2017 te starten met de bouw van:
 52 appartementen aan de Oeterselaan in ’s-Hertogenbosch;
 54 appartementen Visserskerk in Oss;
 42 appartementen SOOS66 in Oss;
 12 grondgebonden woningen aan de Jeneverbes in Oss;
 40 appartementen Horzak in Oss.
Naast genoemde projecten is in 2016 gestart met de voorbereiding van diverse projecten
in de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Oss en Bernheze.
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1.1.2 Duurzaam bouwen en verbeteren
In ons nieuwe ondernemingsplan geven we aan dat we ervoor zorgen dat alles wat we
bouwen, ook weer gemakkelijk afbreekbaar en herbruikbaar is. Daarbij stellen we harde
eisen aan onze inkoop én de bedrijven waar we van afnemen. Dat gaat niet alleen om
duurzaam geproduceerde en afbreekbare materialen, maar ook over zaken als
maatschappelijk verantwoord ondernemen, bijvoorbeeld op het gebied van social return.
Door onze woningen energetisch te verbeteren of gebruik te maken van innovatieve
energiebronnen, beperken we de CO2-uitstoot én de woonlasten van onze huurders.
Duurzaamheid
In ons ondernemingsplan introduceren we duurzaamheid als leidend principe voor ons
handelen. Tegelijkertijd staat het thema ook hoog op de maatschappelijke agenda. We
zorgen voor goede woningen en nemen maatregelen om de duurzaamheid van woningen
te verbeteren. Dit levert wooncomfort op, het bespaart woonlasten en het levert
milieuvoordelen op. Natuurlijk zorgen we ook voor onderhoud. Als het niet anders kan,
slopen we woningen en vervangen deze door nieuwbouw. BrabantWonen volgt hierbij
drie lijnen:
 Verduurzaming van ons bezit.
 Bewustwording van onze huurders.
 Verduurzaming van onze eigen organisatie.
Eén van de manieren om ons bezit duurzamer te maken, is bij renovatie in te zetten op
energiebesparende maatregelen. Op die manier verbetert de energieprestatie van de
woningen en krijgt de woning een betere energie-index (EI). Naast de verbetering van de
energieprestatie, wordt het gebruik van duurzaamheidsaanpassingen zoals het realiseren
van waterbesparende toiletspoelingen en douchekoppen en het plaatsen van HRcombiketels doorgezet. Voorafgaand en tijdens de uitvoering van de renovaties hebben
we contact met onze huurders uit de betreffende complexen. Duurzaamheid is daarbij
een terugkomend gespreksonderwerp.
Pilotprojecten
 In het complex Argentum in ‘s-Hertogenbosch is de algemene verlichting vervangen
door LED-verlichting en zijn zonnepanelen toegepast. Dit betrof een pilot. De
resultaten van deze pilot hebben ertoe geleid dat besloten is de algemene verlichting,
die nu planmatig wordt vervangen, uit te voeren in LED-verlichting. In 2017 weten
we wat de opbrengst van de zonnepanelen is.
 Samen met Heijmans zijn we bezig met de pilot ‘Vernieuwbouw’. Hierbij gaan we
volgens het principe ‘leren door te doen’ op kleine schaal aan de slag om ervaring op
te doen met duurzaam renoveren. Bij vernieuwbouw wordt een woning dusdanig
gerenoveerd dat de kwaliteit vergelijkbaar is met die van een nieuwbouwwoning.
Omdat technische innovaties snel gaan, kan een stapsgewijze aanpak bijdragen aan
slim investeren. Ook kan hierdoor meer worden ingespeeld op klantwensen met
betrekking tot duurzaamheid. Eind 2016 is het besluit genomen 4 woningen aan de
Leuvenstraat in ’s-Hertogenbosch volgens deze methodiek aan te pakken, waarbij één
leegstaande woning tot Nul-Op-de-Meter (NOM) woning wordt getransformeerd.
Indien de overige bewoners kiezen voor alle aangeboden modules, leidt dit
aanvullend tot een drietal NOM-woningen.
Duurzaam zorgvastgoed
Voor ons zorgvastgoed hebben we samen met BrabantZorg onze gezamenlijke ambities
verkend. Die ambities richten zich op:
 Afval en de circulaire economie.
 Schone en beperkte energievraag.
 Positieve gezondheid en gebouwkwaliteit.
 Duurzame verbondenheid met lokale gemeenschappen.
In 2016 zijn we diverse projecten gestart om samen met BrabantZorg invulling te geven
aan onze ambities.
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Transformatie De Heegt in Geffen en Maasland in Herpen
We zijn te gast op onze aarde: in een gesloten systeem streven we naar volledig
hergebruik en nieuwe levenscycli van producten en materialen. Dit gedachtegoed passen
we toe bij de transformaties van twee verzorgingshuizen. We experimenteren hierbij met
een nieuwe aanpak, waarbij we vooraf scherp onze ambities formuleren. Dit betekent
niet dat we, zoals in het verleden gebeurde, zelf de vastgoedplannen uitwerken en alles
tot achter de komma berekenen. We geven consortia de ruimte, om met behulp van de
beschrijving van de ambities, zelf de beste aanpak te bedenken voor de circulaire
transformatie van de verzorgingshuizen. In 2016 hebben we de ambities bepaald, de
gemeenschap gesproken en het vervolgproces beschreven. In 2017 gaan we concreet
aan de slag met de planvorming voor beide locaties.
Pilot rondom energiemanagement in zorglocaties
We hebben een tweetal marktpartijen gevraagd een samenwerking met BrabantWonen
en BrabantZorg aan te gaan om op enkele zorglocaties energie-monitoring pilots te
starten. Hierbij zal gedurende drie jaar intensieve monitoring plaatsvinden, wat leidt tot
een betere energieprestatie van de technische installaties. Concreet willen we:
a) inzicht verkrijgen in het functioneren van het gebouw met betrekking tot energie,
comfort en installatieperformance;
b) realisatie van (gegarandeerde) energiebesparing en kostenbesparing in
energieverbruik op korte termijn;
c) ervaring opdoen met prestatievarianten en slimme monitoring. Hiermee hebben we een
vergelijking tussen partijen van gehanteerde systemen en resultaten en bevindingen
vanuit deze pilots. Mede op basis hiervan kunnen we, na de overeengekomen periode van
drie jaar, een onderbouwde beslissing nemen over een vervolg.
Voor de pilots werken we samen met marktpartijen die zijn geselecteerd op basis van
hun kennis op dit vlak en de bereidheid nieuwe vormen van samenwerking te
ontwikkelen op basis van vertrouwen, transparantie en lerend vermogen. Via deze pilots
kunnen we leren over prestatievarianten rondom energiebeheer en lopen we geen of
nauwelijks risico omdat we kiezen voor een beperkt aantal locaties. We kunnen snel
resultaat behalen zonder investeringen.
Transformatie Nieuwe Hoeve
We richten ons op de versterking van de cliënt/bewoner en het sociaal netwerk om hem
of haar heen. Gezondheid is in dit verband het vermogen je aan te passen en zelf regie
te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Dit
gedachtegoed passen we toe in de verbouwing van Nieuwe Hoeven in Schaijk: naast een
renovatie van het gebouw is het de bedoeling het gebouw weer faciliterend te maken aan
de bewoners en medewerkers, een verduurzaming te realiseren en zorg en groen
nadrukkelijker met elkaar te verbinden. In 2016 hebben we hiertoe diverse scenario’s
uitgewerkt: in 2017 staat de uitwerking en uitvoering gepland.
Participatiekliniek
Medio 2016 is de ParticipatieKliniek gestart in een deel van het voormalige
verzorgingshuis de Maashorst te Megen. Tijdens een 24-uursverblijf in de kliniek ervaren
verzorgenden hoe het voelt om oud, beperkt en cliënt in de ouderenzorg te zijn. Door
diverse mankementen en opdrachten, ondersteund door acteurs die het personeel
spelen, worden zij geconfronteerd met het wel en wee van de bewoners. Om dit initiatief
mogelijk te maken, hebben we de leegstaande vleugel van de Maashorst geschikt
gemaakt en zijn er afspraken gemaakt met bewoners en gebruikers van de locatie. In
2017 wordt gekeken of er een vervolg kan worden gegeven aan dit initiatief.
Renovaties
In totaal hebben we in 2016 399 woningen gerenoveerd: 155 woningen in ’s-Hertogenbosch
en 244 in Oss. De Echternachstraat, de Karel Doormanstraat en de Voltastraat werden in
’s-Hertogenbosch aangepakt. In Oss zijn woningen aan de Boterstraat, Da Costastraat en
Hesche Pad gerenoveerd. Ultimo 2016 zijn we in ’s-Hertogenbosch gestart met de renovatie
van 51 woningen Antwerpenstraat, 40 woningen aan de Copernicuslaan en 28 woningen aan
de Oostwal in Oss. Voor 2016 stond de renovatie van 470 woningen gepland.
8
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In ’s-Hertogenbosch hebben we minder woningen gerenoveerd dan vooraf begroot. Dat
heeft bij het project aan de Copernicuslaan te maken met het aanvankelijk niet behalen van
een ruime meerderheid (70%) van bewoners voor akkoord. Inmiddels is deze meerderheid
behaald en is het project begin 2017 gestart.
Het gaat om renovatiewerkzaamheden aan de binnen- en buitenzijde van de woning. In
elke woning voeren we (een combinatie van) energiebesparende maatregelen uit, zoals
zolder-, gevel- en/of glasisolatie. Onze renovatieprojecten hebben ook een sociale
component. Onze woonconsulenten en wijkbeheerders hebben oog en oor voor de
persoonlijke situatie van onze huurders. Daarnaast voerden we de reguliere
onderhoudsprojecten uit, zoals het vervangen van cv-ketels, keukenblokken en
dakbedekking.
Stepsubsidie
In 2016 zijn meerdere projecten gerenoveerd waarvoor in een eerdere fase Stepsubsidies
zijn aangevraagd. Grotendeels is hiervoor in 2016 de beschikking binnengekomen. Na
afmelding zullen de subsidiegelden vanaf 2017 worden uitgekeerd.
Aangevraagde en gehonoreerde subsidiebedragen
Project
Aantal
Aangevraagd
woningen
subsidiebedrag
Barten Zuid, fase 2
80
€ 282.400,Barten zuid, fase 3
Echternach, fase 1
Echternach, fase 2
Voltastraat
Componistenwijk
Copernicus

117
42
50
28
134
40

€ 537.800,€ 199.200,€ 230.200,€ 89.800,€ 441.200,€ 124.800,-

Totaal

Datum
beschikking
18-11-2016

Afgemeld na
renovatie
€ 292.300,-

24-11-2016
22-12-2016
9-11-2016
30-11-2016
1-12-2016

€ 421.200,€ 151.600,€ 168.200,Nog niet afgemeld
€ 407.200,Nog niet afgemeld

Nog niet
beschikt

€ 1.905.400,-

€ 1.440.500,-

1.1.3 Woningvoorraad
Per 31 december 2016 bezit BrabantWonen 20.794 verhuurbare eenheden. Dit bezit is als volgt
verdeeld:
Woningbezit naar type 2016
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

8.087

4.702
2.196

2.198

2.573
662

275
63

18

20

Bron: Tobias; peildatum: 31-12-2016
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Dagelijks onderhoud
Hierbij gaat het om onderhoudswerkzaamheden als gevolg van reparatieverzoeken en
door verhuizingen (mutaties). Onderstaande aanpassingen zijn doorgevoerd:

Na afronden van de pilot Magazijnbevoorrading is de bestelprocedure en
bevoorrading van de bussen en magazijnen geheel geautomatiseerd. De
voorraadkosten zijn daarbij tot het moment van afname, voor de leverancier. Deze
nieuwe werkwijze geldt voor de gehele vakgroep van BrabantWonen. Hierdoor
besparen wij in voorraadkosten en handelingskosten. Ook de factuurverwerking is
grotendeels een geautomatiseerd proces, waardoor wij ook daar een besparing
hebben weten te realiseren.

BrabantWonen streeft naar het werken binnen één ERP systeem, om daarbij onder
andere de efficiëntie en dienstverlening te vergroten. In 2016 heeft de afdeling
Dagelijks Onderhoud de voorbereiding getroffen om in januari 2017 over te gaan
naar een nieuw softwarepakket voor onze reparaties en mutaties. Ook de
aannemers en leveranciers die werken met BrabantWonen gaan gebruik maken van
dit nieuwe pakket, om op die manier een betere overdracht en
informatievoorziening te krijgen. Tijdens de voorbereiding en inrichting zijn ook de
standaard reparatieteksten, welke veelal bestonden uit vakjargon, aangepast en
eenvoudiger gemaakt. Zo maken wij het mogelijk dat onze huurders in de toekomst
zelf digitaal hun reparatieverzoeken kunnen indienen en plannen.
Serviceonderhoud
Eind 2016 hebben we 12.397 serviceabonnementen. Dit aantal is ongeveer 300
abonnementen minder dan eind 2015. Enerzijds komt deze daling doordat het
serviceabonnement vanaf 2016 gekoppeld is aan een contract en niet meer aan een
woning. Hierdoor worden leegstaande woningen niet meer meegenomen in de bepaling
van de stand per einde jaar. Daarnaast laten we nieuwe huurders vrijer in hun keuze al
dan niet gebruik te maken van een serviceabonnement.
1.1.4 Betaalbaarheid
We bespreken hier 6 ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de betaalbaarheid van onze
woningen:
1. Huurverhoging
2. Huurharmonisatie
3. Sturen op woonlasten
4. Servicekosten
5. Huismeesterkosten
6. Glasfonds
Huurverhoging
De jaarlijkse huurverhoging verschilde per inkomensgroep:
• Voor huurders met een huishoudinkomen tot € 34.678,- (prijspeil 2014) was de
huurverhoging maximaal de inflatiecorrectie van 0,6%.
• Voor huurders met een huishoudinkomen boven € 34.678,- (prijspeil 2014) kon de
huur stijgen tot de maximaal redelijke huurprijs. Voor deze groep met
middeninkomens gold de streefhuur niet en is de inkomensafhankelijke
huurverhoging ingevoerd.
• Voor huurders met een jaarinkomen tussen € 34.678,- en € 44.360,- (prijspeil 2014)
was de huurverhoging 2,6%.
• Bij een jaarinkomen hoger dan € 44.360,- (prijspeil 2014) was dat 4,6%.
Ons beleid leidde ertoe dat, van de woningen waarvan de huur is verhoogd per 1 juli 2016,
80% is verhoogd met 0,6%. Van de opgeleverde nieuwbouw in 2016 en woningen waarvan
een sloopbesluit is genomen, wordt de huur niet verhoogd. Ook zijn er diverse contracten
waarbij de huur per 1 januari verhoogd wordt.
Bij 1.312 huurders is de huur in 2016 met 2,6% en bij 1.664 huurders met 4,6%
verhoogd.

10
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In ons huurbeleid is vastgesteld dat bij mutatie van een woning de nieuwe kale huurprijs
wordt vastgesteld op de streefhuur. Als de huurprijs van de woning vóór mutatie hoger
was dan de streefhuur, verlagen we de huur bij mutatie tot de streefhuur om tot de
vastgestelde prijs-kwaliteitsverhouding te komen. In 2016 hebben we de huur van 386
woningen verlaagd.
Ook in 2016 hebben we een speciaal aftersales team opgericht om eventuele bezwaren
tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging te behandelen.

Woningbezit naar rekenhuur 2016
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

8.736

2.326

2.142

2.408
686

*
Betreft woningbezit exclusief intramurale plaatsen, bedrijfsruimtes, woonwagens/standplaatsen,
parkeerplaatsen/garages/scootmobielplaatsen en overig bezit

Als we de rekenhuur bekijken, dan is te zien dat gemiddeld 67,9% van bovenstaande
verhuurbare eenheden een huur heeft onder de eerste aftoppingsgrens van de
huurtoeslag (€ 586,68) en 81,0% een huur onder de tweede aftoppingsgrens (€ 628,76).
Huurharmonisatie
We volgen een harmonisatiebeleid om de huurprijs meer in overeenstemming te brengen
met de kwaliteit en populariteit van onze woningen. Hierbij hebben we oog voor de
bereikbaarheid van onze woningen voor onze doelgroep.
BrabantWonen

2014

2015

2016

Huurprijs kaal gemiddeld

€ 513

€ 526

€ 538

Streefhuurprijs gemiddeld

€ 566

€ 575

€ 585

% maximale huurprijs (kale huur t.o.v. max.huur) gemiddeld

60%

68%

69%

Gemiddeld aantal WWS punten

168

159

161

Bron: Huur, peildatum: 31-12-2016

Sturen op woonlasten
We zien het aantal huishoudens dat, ondanks een gematigd huurbeleid, financieel de
eindjes maar met moeite aan elkaar kan knopen de komende jaren toeneemt. Een van
de uitwerkingen van het Manifest in Oss betreft het voornemen samen met de gemeente
en bewonersvertegenwoordiging de woonlastenaanpak vorm te geven. Dit heeft er toe
geleid dat er in 2016 een Woonlastenakkoord is gesloten. Voor 2017 zijn de volgende
prioriteiten genoemd:
 Voeren bewustwordingscampagne.
11
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Vroegtijdige signalering van problemen.
Instellen woonlastenfonds.
Monitoring.

In de Wagenaarstraat en omgeving in Oss hebben we een renovatie afgerond. Als
onderdeel van de renovatie in de wijk, zijn we gestart met energieworkshops en een
wedstrijd onder bewoners om bewustwording over energieverbruik te stimuleren. Het
doel hiervan is de woonlasten verlagen. Energiekosten gaan namelijk niet alleen omlaag
met renovatie, maar ook door het gedrag van bewoners te beïnvloeden. De wedstrijd is
in 2016 afgerond. In totaal hebben 22 huishoudens deelgenomen aan de wedstrijd. De
resultaten waren bijzonder positief. Er was een flinke besparing en bewoners gaan
blijvend anders om met energieverbruik.
In ‘s-Hertogenbosch is eerder reeds een Woonlastenakkoord gesloten. Ook hier staat de
vraag centraal hoe we, ondanks de stijgende woonlastendruk, huishoudens meer
mogelijkheden kunnen aanreiken om hun woonquote gunstig te beïnvloeden en mee te
blijven doen aan de samenleving. Daartoe zoeken we steeds meer partijen op om een
bijdrage te leveren in de vorm van een woonlastenagenda.
Servicekosten
Voor de woningen in de wooncomplexen brengen wij naast de huur, ook een bedrag in
rekening voor de servicekosten. BrabantWonen is verplicht jaarlijks de servicekosten
voor 1 juli af te rekenen.
Afrekening en bezwaren
 Alle afrekeningen zijn ruim vóór 1 juli 2016 verstuurd. Er zijn daarop 5 bezwaren
binnen gekomen. Vier daarvan hadden betrekking op de individuele stookkostenafrekening (WKO). De vijf bezwaren hebben we naar tevredenheid kunnen oplossen.
 Bij de huurcommissie liepen nog twee bezwaren van eerdere jaren. Deze betroffen
het Manis Krijgsmanhof (twee adressen) in ‘s-Hertogenbosch. In beide gevallen is de
huurder deels in het gelijk gesteld. Het betrof de doorberekende kosten van
BrabantZorg voor de huismeester. Deze waren hoger dan wettelijk toegestaan. We
hebben dit daarna hersteld.
 In één van de complexen aan de Karel Doormanstraat in Oss is in 2015 de centrale
warmtebron veranderd van een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie naar een CVinstallatie. De afrekening ‘individuele stookkosten’ was niet juist. We zijn na overleg
met de bewonerscommissie tot een alternatieve afrekening gekomen.
 In ’s-Hertogenbosch is 1 complex (complex 11) foutief afgerekend. In dit complex zijn
eind 2014 individuele watermeters geplaatst, maar wij hebben afgerekend op basis
van gezamenlijk verbruik. Wij hebben de afrekening gecorrigeerd.
Huismeesterkosten
In 2015 hebben we besloten in alle complexen van BrabantWonen waar een huismeester
actief is, € 2,50 per maand per woning aan huismeesterkosten in rekening te brengen.
Wat hebben we in 2016 gedaan:
 Op 1 januari 2016 hebben we de bijdrage voor de complexen die meer betaalden dan
€ 2,50, verlaagd.
 Vanaf 1 maart 2016 tekent een nieuwe huurder automatisch voor huismeesterkosten.
 Vanaf maart 2016 hebben we de complexen waar nog geen huismeesterkosten in
rekening worden gebracht, aangeschreven. Bij een dergelijke wijziging moet namelijk
70% van de bewoners akkoord gaan.
Resultaten:
Aangeschreven
Akkoord
Niet Akkoord
Lopend

Locatie Oss
34
17
13
4

Locatie ’s-Hertogenbosch
33
2
24
7

TOTAAL
67
19
37
11
12
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Wat gebeurt er bij complexen die niet akkoord zijn:
Bij deze huurders maken we bekend dat er geen huismeester meer actief zal zijn, totdat
er door nieuwe huurders wel 70% is behaald. Op termijn willen we namelijk in ieder
complex een huismeester actief hebben. Wel houden we bij deze complexen een ‘oogje in
het zeil’ door af en toe een check uit te voeren omdat we niet willen dat deze complexen
afglijden doordat er helemaal geen toezicht meer is.
Glasfonds
BrabantWonen werkt met een glasfonds. Dit is geen verzekering, maar een overname
van de onderhoudsplicht die bij de huurder ligt. Deelnemers aan het fonds storten
periodiek een bijdrage. Deelname aan het glasfonds is niet verplicht.
Tot en met 2014 bleek het fonds sterk te groeien: er waren meer inkomsten dan
uitgaven. Daarom hebben we, per 1 juli 2015, besloten voor alle appartementen en
eengezinswoningen de bijdrage aan het glasfonds te verlagen naar € 0,25 per maand.
Zowel over 2015 als over 2016 neemt de voorziening af. Ieder jaar bekijken we het
verloop van het fonds. Op basis hiervan bepalen we de bijdrage.
Het glasfonds in cijfers:
Voorziening per 31-12-2015

€ 742.000,-

Bijdrage huurders 2016

€ 47.000,-

Kosten 2016

- € 121.000,-

Voorziening per 31-12-2016

€ 668.000,-

Gemiddelde kosten laatste 3 jaar

€ 132.000,-

De voorziening is per saldo met € 74.000,- afgenomen. In 2016 bedroeg de maandelijkse
bijdrage € 0,25. Deze bijdrage handhaven we in 2017. Naar verwachting neemt de
voorziening in 2017 verder af.
1.1.5 Woning toewijzingen
Toewijzing DAEB-woningen
Voor 2016 geldt dat toegelaten instellingen minimaal 80% van hun woningen met een
huurprijs tot en met € 710,68 moeten toewijzen aan huishoudens met een gezamenlijk
verzamelinkomen onder € 35.739,-. Tevens mogen we 10% van deze woningen
toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen € 35.739,- en € 39.874,-. Maximaal
10% van deze woningen (huurprijs ≤ € 710,68) mogen we toewijzen aan huishoudens
met inkomens vanaf € 39.874,-.
2016
% van toewijzingen BrabantWonen

Inkomen

Inkomen € 35.739,-

Inkomen

≤ € 35.739,-

tot € 39.874,-

> € 39.874,-

93,8%

1,4%

4,8%

Bron: Tobias, peildatum: 31-12-2016
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Passend toewijzen
95% van onze woningen moet passend worden toegewezen. Huurders die recht hebben
op huurtoeslag moeten een woning toegewezen krijgen met een huurprijs die past bij het
inkomen. De overheid wil hiermee voorkomen dat huishoudens met lagere inkomens in
te dure woningen gaan wonen.
2016

Passend

% van toewijzingen BrabantWonen

Niet passend

94%

6%

Bron: Tobias, peildatum: 31-12-2016

We hebben in 2016 meer dan 5% niet passend toegewezen. Voordat de regelgeving in
2015 bekend werd, hadden we in Heesch al nieuwbouwwoningen toegewezen waarvan de
huurcontracten in 2016 zijn ingegaan. Daarnaast zijn er in de herstructureringswijk
Orthen Links terugkeerafspraken gemaakt in een Bewoners Verhuisregeling. Ook deze
afspraken dateren van vóór de regelgeving rondom passend toewijzen.
Het keuzegedrag van onze huurders is onvoorspelbaar en daarom is het moeilijk hierop
te anticiperen. Voor 2017 zijn nieuwe afspraken gemaakt om dit nauwlettend te volgen.
Woonruimteverdeling
In 2014 zijn in ’s-Hertogenbosch stedelijk afspraken gemaakt over de herijking van de
woonruimteverdeling. Het verhogen van slaagkansen voor de primaire doelgroep,
jongeren en huishoudens die kort ingeschreven staan, waren daarbij het vertrekpunt. Het
veranderen van de huurinkomenstabel waardoor lagere inkomensgroepen meer keuze
kregen en het verhogen van de lotingmodule, zijn de belangrijkste wijzigingen die in dat
jaar zijn ingevoerd. Op gebruikers- en bestuurlijk niveau heeft twee keer een evaluatie
plaatsgevonden waarna wederom verbeteringen zijn doorgevoerd.
WoonService, het loket waarbinnen de corporaties in ’s-Hertogenbosch de vrijkomende
sociale huurwoningen aanbieden, is per 1 juli 2015 verzelfstandigd. Deze entiteit voert
het woonruimteverdeelbeleid uit. Het woningaanbod wordt alleen digitaal aangeboden.
In 2015 heeft BrabantWonen in Oss een evaluatie uitgevoerd van haar huidige
woonruimteverdeling. In dit onderzoek hebben we de huidige regelgeving bekeken,
sterktes en zwaktes benoemd, de klantwens in beeld gebracht en goed naar de nieuwe
wetgeving gekeken. In 2016 hebben we een begin gemaakt met de herijking van de
woonruimteverdeling. Doel is de woonruimteverdeling meer up to date te maken. Dit
doen we samen met onze stakeholders. De resultaten en voorstellen worden in 2017
verder uitgewerkt.
Mutatiegraad
2015
Mutaties

Totaal

1.674

2016

Mutatiegraad
10,6%

Mutaties

1.585

Mutatiegraad
9,7%

Bron: Tobias, peildatum: 31-12-2016

De mutatiegraad over 2016 is 9,7%. In 2016 hebben we 203 nieuwbouwwoningen
opgeleverd. Exclusief nieuwbouw komt de mutatiegraad uit op 8,6%. In 2015 was de
mutatiegraad exclusief nieuwbouw (302 woningen) 8,9%.
1.1.6 Maatwerk
Schouder aan schouder met gemeenten en andere partners pakken we het
betaalbaarheidsvraagstuk aan. Zeker nu de gemeenten op veel meer beleidsvlakken de
regie hebben gekregen, kunnen we daar samen effectiever in optreden. Een vervolgstap
is problemen samen, integraal oppakken en de kosten en baten eerlijk verdelen. En dan
14
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komen we automatisch uit bij maatwerk. Het uitgangspunt voor ons blijft het perspectief
voor onze huurders. De gekozen oplossing moet niet alleen perspectief bieden, maar ook
duurzaam zijn. Dat vraagt om innovatieve samenwerkingen en regelruimte, vanuit een
maatschappelijke kosten-batenafweging.
Proeftuin De Ruwaard Oss
Wij nemen deel aan de Proeftuin Ruwaard. Een project om slimmere zorg te realiseren
door 'anders denken, doen en organiseren'. Door de wijkbewoners en hun behoeften echt
centraal te stellen. Een gebiedsgerichte, integrale samenwerking en bekostiging van
wonen, welzijn en zorg en de actieve betrokkenheid van wijkbewoners vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid en leefwereld, worden als hefboom voor deze gezamenlijke ambitie
gezien. Participanten zijn: BrabantWonen, BrabantZorg, CZ, Gemeente Oss, GGD Hart
voor Brabant, GGZ Oost-Brabant, Interzorg, Ons Welzijn, Pantein, Unik en VGZ.
De kern van de Proeftuin Ruwaard is op basis van goed gekozen experimenten, te leren
op diverse niveaus: persoonlijk (zowel bewoners als professionals), binnen de
afzonderlijke organisaties, en het gehele systeem (alle deelnemers in de proeftuin
samen). Proeftuin Ruwaard bestaat uit verschillende initiatieven in de wijk Ruwaard. Huis
van de wijk, casuïstiek en gebiedsgerichte financiering.
In 2016 is er een vlucht genomen en veel energie ontstaan op de casuïstiek. Samen met
de partners zijn we op zoek naar goed maatwerk. In 2016 is BrabantWonen betrokken bij
9 casussen. Veel casussen hebben we zelf ingediend, omdat deze eerder vastliepen en
niet verder kwamen. Vaak doordat partijen alleen keken naar hun eigen
verantwoordelijkheid en niet naar de gezamenlijke oplossing om een maatschappelijk
probleem op te lossen. Het zijn zeer wisselende casussen, van het opruimen van een
woning van een verzamelaar, tot het verplaatsen van een overlast gevend gezin naar een
andere woning met een contract met voorwaarden. De eerste successen zijn ondertussen
behaald. Een opgeruimde woning, rust in de omgeving en minder psychische begeleiding.
Het belangrijkste in de aanpak is dat de bewoner centraal staat en dat hij betrokken
wordt bij de oplossing. De oplossing moet passend zijn voor de huurder en moet blijvend
effect hebben. Daarnaast staat ook centraal wat de bewoner terug kan doen voor de
maatschappij. Tijdens de overleggen met de proeftuin-partners blijkt dat huisvesting een
van de meest voorkomende vragen is.
Aan het einde van de casus worden ook de financiële consequenties in kaart gebracht.
Hierbij wordt gekeken wat we als maatschappij kwijt zouden zijn als we ‘op de oude
manier verder zouden gaan’ tegenover de oplossing binnen de proeftuin. Een voorzichtige
conclusie is dat we veel geld besparen door op deze manier naar oplossingen te zoeken.
Sterrebos en D’n Iemhof Oss
De gemeente Oss is samen met de eigenaar van wijkgebouw D’n Iemhof al enige jaren
bezig met plannen voor nieuwbouw voor het wijkgebouw. De ontmoetingsfunctie voor de
wijk staat hierbij centraal. In het naastgelegen Sterrebos is een restaurant (De Spil) van
waaruit ook activiteiten voor senioren in de wijk worden georganiseerd. Medio 2016 zijn
de handen ineen geslagen en wordt gewerkt aan een gezamenlijk programma. Behalve
De Spil, die al eerder in het plan een plek kreeg, wordt hierbij ook gekeken naar een deel
van de begane grond van Sterrebos waar veel ruimten al worden gebruikt voor andere
functies dan wonen. Het is een puzzel die BrabantWonen samen maakt met de
gemeente, het bestuur van D’n Iemhof, de wijkraad, de wijkstichting, BrabantZorg, Ons
Welzijn, proeftuin Ruwaard, etc. Uiteraard is ook een afvaardiging van de
bewonerscommissie betrokken. Het streven is begin april 2017 een gedragen programma
van eisen te hebben. BrabantWonen werkt parallel hieraan aan een aangepast
woonconcept voor de Sterrebos, waarbij ontmoeten net als in ‘de nieuwe Iemhof’ een
belangrijke pijler is.
Wijkpunten
De Wijkpunten in Oss dragen bij aan het stimuleren en intensiveren van samenwerking,
korte lijnen en het leggen van nieuwe verbindingen. De sociale wijkteams hebben in alle
15
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wijken inmiddels vorm gekregen. In 2016 zijn de welzijnsorganisaties Rigom, Viviaan, Mee
en Aanzet gefuseerd tot een nieuwe organisatie: Ons Welzijn. Deze nieuwe
fusieorganisatie heeft in 2016 een start gemaakt met het opstellen van een strategisch
huisvestingsplan, waar deelname in wijkpunten onderdeel van uitmaakt. In het najaar van
2016 is het wijkpunt CKM in de Verlengde Tuinstraat gestopt en verplaatst naar
Ontmoetingscentrum Meteoor. Eind 2016 is er op initiatief van BrabantWonen en de
gemeente, gezamenlijk overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de betrokken
professionals in de wijkpunten. Afgesproken is dat de gemeente de lead gaat nemen in de
te voeren regie op ontwikkelingen en keuzes rondom ontmoetingscentra en wijkpunten.
In ‘s-Hertogenbosch zijn zeven wijkpleinen in verschillende wijken. Hier kunnen inwoners
van de stad terecht met vragen over wonen, zorg, welzijn en inkomen, maar ook voor
mantelzorg, vrijwilligerswerk en activiteiten in de wijk. Vrijwilligers en professionals van
corporaties, Divers, Juvans, het buurt- en Sociaal Wijkteam en andere professionals
werkzaam in de wijk, treffen elkaar in het wijkplein. Hierdoor zijn korte lijnen ontstaan.
1.1.7 Huurachterstanden, ontruimingen en budgetondersteuning
Huurachterstanden
In 2016 zijn we gestart met een nieuwe werkwijze voor de afdeling Incasso. Als pilot zijn
we gestart in Oss. Het doel van incasso is om vroegtijdige, passende en blijvende
oplossingen te zoeken voor huurachterstand. Belangrijk hierbij is de situatie van de
huurder. We gaan op zoek naar gezamenlijke oplossingen, zowel met partners,
bewindvoerders als huurders. We maken afspraken die haalbaar voor de huurder zijn.
Hierbij wordt het dus steeds belangrijker de situatie en de huurder centraal te zetten en
van daaruit te kijken hoe de huurachterstand kan worden aangepakt.
De volgende veranderingen hebben plaatsgevonden:
 Er is een risicoprofiel opgesteld dat ons helpt bij het herkennen van onregelmatig
betaalgedrag. Door het vroegtijdig herkennen, kunnen we eerder ingrijpen en
daarmee escalatie proberen te voorkomen.
 We zoeken zo vroeg mogelijk contact met huurders. Op basis van het risicoprofiel
worden de risicogroepen nagebeld en worden echte risico’s zo snel mogelijk
gesignaleerd en opgepakt.
 Medewerkers zijn rayongericht gaan werken. Zij hebben hierdoor meer feeling met de
wijk en de mensen die er wonen en de hulpverlening die hier actief is.
 Er worden huisbezoeken afgelegd door medewerkers van Incasso en Sociaal Beheer
samen en meer afspraken op kantoor geregeld. Contact is hierbij het sleutelwoord.
 We zijn met een aanbestedingstraject gestart voor de deurwaarder. De volgende
uitgangspunten stonden centraal bij de keuze voor de deurwaarder: vroegtijdig,
passend en blijvend. Per 1 januari 2017 werken we samen met Janssen & Janssen uit
Eindhoven.
Ontruimingen
In totaal hebben we in 2016 21 woningen ontruimd waarbij in ieder geval sprake was van
huurachterstand (9 in Oss 12 in ’s-Hertogenbosch). Bij het merendeel van de woningen
spelen er bij een doorgezette ontruiming ook andere redenen mee. Sommige bewoners
zijn namelijk al vertrokken zonder de sleutel in te leveren. Bij anderen speelt ook
overlast mee of woonfraude. Uiteindelijk ontruimen we dan toch op een vonnis van
huurachterstand. In 2015 waren er 19 ontruimingen. Dit betekent een lichte stijging ten
opzichte van vorig jaar.
Door hoog in te zetten op preventie en te zoeken naar vroegtijdige, passende en blijvende
oplossingen voor de huurder en een goede samenwerking met de hulpverlening,
verwachten we dat het aantal ontruimingen zal dalen.
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Aangezegde ontruimingen

2014

2015

2016

Oss

DB

Oss

DB

Oss

DB

88

31

52

21

42

16

Huurachterstand

9

12

12

4

8

12

Illegale bewoning/ woonfraude

-

-

1

-

-

-

Overlast

-

-

1

1

-

-

Huurachterstand/Hennepteelt

-

-

-

-

1

-

Totaal werkelijke ontruimingen

9

12

14

5

9

12

Werkelijke ontruimingen, wegens:

Ontruimingen exclusief sleutelinlevering. Bron: deurwaarder

Budgetondersteuning
In beide steden bieden we budgetondersteuning aan huurders die betalingsproblemen
hebben of waarvan we verwachten dat ze betalingsproblemen kunnen krijgen. In totaal
hebben 55 huurders budgetondersteuning ontvangen.
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1.2
Tevreden klanten
We bieden onze klanten goede dienstverlening, betrokkenheid en maatwerk. En
aanvullende diensten waar ze écht wat aan hebben. We ontwikkelen ons tot een
klantgestuurde, wendbare organisatie: we leven ons voortdurend in in de vragen en
problemen van onze doelgroepen. We geven snel en duidelijk antwoord: zeggen nee als
iets niet kan, voeren uit als het wel kan. Onze online dienstverlening neemt een vlucht,
maar we blijven tegelijkertijd persoonlijk benaderbaar en bereikbaar.
1.2.1 Klanttevredenheid meten
We monitoren de tevredenheid van onze klanten over onze dienstverlening al meer dan
tien jaar. Zo blijven we continu alert op mogelijkheden om onze dienstverlening nog
verder te verbeteren.
Kwaliteit: KWH en benchmark
We kiezen er al jaren voor onze kwaliteit te laten meten door Kwaliteitscentrum
Woningcorporaties Huursector (KWH). Een overkoepelend onderzoek, met overal
dezelfde meting, wordt sinds 2014 uitgevoerd door onze brancheorganisatie Aedes. Aan
deze ‘Aedes Benchmark Woningcorporaties’ werkten in 2016 309 corporaties (88% van
het totaal) mee. De deelnemende corporaties vertegenwoordigen 97,5% van de
verhuureenheden in de sector. Wij willen transparant zijn in wat we doen en dit met
cijfers kunnen onderbouwen. De benchmark maakt duidelijk welke corporaties een goede
dienstverlening hebben tegen aanvaardbare kosten. Met de resultaten kan iedere
corporatie zien waar verbetering mogelijk is.
De benchmark bestaat uit diverse onderdelen, zoals Huurderoordeel, Bedrijfslasten,
Onderhoud & Verbetering, Duurzaamheid en Beschikbaarheid & Betaalbaarheid.
De laatste drie onderdelen zijn in 2016 nog niet meegenomen in het bepalen van de
benchmarkpositie.
BrabantWonen scoort voor het Huurdersoordeel een ‘A’. Dit betekent dat we bij de
corporaties behoren met de hoogste klanttevredenheid. Dit is een verbetering ten
opzichte van onze score in 2015 (‘B’). Met name op het onderdeel ‘Huurders met een
reparatieverzoek’ scoren we hoog, namelijk een 7,9, terwijl het gemiddelde van alle
corporaties een 7,4 is.
Op het onderdeel Bedrijfslasten scoren we in 2016 een ‘C’. Dat betekent dat we hogere
bedrijfslasten hebben dan het gemiddelde van alle corporaties. In 2015 scoorden we een
‘B’. Diverse acties zijn in gang gezet om de bedrijfslasten verder terug te dringen.
Totaal scoren we een AC.
In de Aedes-benchmark onderscheiden we vijf benchmarkposities:
1. Koplopers: corporaties die zowel qua Huurdersoordeel als Bedrijfslasten tot de Aklasse behoren (AA).
2. Achter de koplopers (AB, BA).
3. Middengroep (AC, BB, CA).
4. Voor de staartgroep (BC, CB).
5. Staartgroep (CC).
Dit betekent dat we in de middengroep zitten.
KWH-label
De verwachting is dat we in april 2017 vernemen dat het KWH-label opnieuw wordt
verlengd. Momenteel (januari) zijn alle scores ruim boven de norm en daar zijn we trots
op. De resultaten van de metingen hebben we geïntegreerd in onze P&C-cyclus.
Daarnaast heeft de KWH-meting een vaste plek gekregen in onze Balanced Scorecard.
KWH meet de kwaliteit van onze dienstverlening op zes onderdelen:
•
Contact.
•
Woning zoeken.
•
Nieuwe woning.
•
Huur opzeggen.
•
Reparatie.
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•

Onderhoud.

1.2.2 Omgaan met klachten
Klachtencommissie
Voor bijna alle klachten vinden wij met onze huurders een oplossing waar beide partijen
tevreden over zijn. Soms lukt dit niet. Dan kan een huurder zijn klacht voorleggen aan
de Klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie. Indien nodig adviseert zij
het bestuur over ontvangen klachten. Naast klachtenbehandeling is het een taak van de
commissie knelpunten te signaleren en aanbevelingen te doen ter verbetering van de
dienstverlening van BrabantWonen. De werkwijze is vastgelegd in een reglement. In de
brochure ‘Niet tevreden? Laat het ons weten’ leggen we deze werkwijze uit. Het verslag
van de klachtencommissie kunt u vinden in de bijlage 2 van ons jaarverslag.
Huurcommissie
Naast de Klachtencommissie doet de (landelijke) huurcommissie uitspraak in geschillen
over huurprijzen, onderhoudsgebreken en servicekosten. In 2016 zijn 22 zaken
behandeld door de Huurcommissie.
Huurverhoging
8 zaken gingen over bezwaar aangaande de huurverhoging. In 5 gevallen werd
BrabantWonen in het gelijk gesteld en werd de huurverhoging als redelijk beoordeeld. In
1 geval werd de zaak niet ontvankelijk verklaard en in 2 gevallen is eind 2016 nog geen
uitspraak gedaan door de commissie.
Huurverlaging
9 zaken gingen over huurverlaging als gevolg van gebreken. In 4 gevallen oordeelde de
Huurcommissie dat geen huurverlaging hoefde te worden doorgevoerd. In 2 gevallen is
er nog geen uitspraak gedaan. 1 verzoek is ingetrokken door de huurder. In 2 gevallen is
(tijdelijk) de huurprijs verlaagd.
In 1 geval heeft de huurder verzocht aan de Huurcommissie om te beoordelen of zijn
verzoek om de huurprijs te verlagen terecht is. De huurcommissie oordeelt dat dit
verzoek niet terecht is en stelt vast dat de verhuurder een correcte huurprijs vraagt.
Afrekening servicekosten
4 zaken gingen over de afrekening servicekosten. In deze gevallen zijn de huurders
(gedeeltelijk) in het gelijk gesteld en is de afrekening servicekosten naar beneden
bijgesteld.
1.2.3 Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV)
Het is gebleken dat BrabantWonen in het verleden in sommige gevallen fouten heeft
gemaakt tijdens de eindafrekening. BrabantWonen heeft meermaals uitgesproken dit te
betreuren en de mensen die ten onrechte teveel betaald hebben bij hun eindafrekening
op te sporen, zodat wij mogelijke fouten kunnen herstellen. In 2015 zijn wij gestart met
het oproepen van de benadeelde huurders, door het plaatsen van meerdere advertenties
in de huis-aan-huis bladen en ons eigen magazine. In 2016 heeft dit een vervolg
gekregen en zijn de vertrokken huurders, die nog woonachtig waren binnen de gemeente
Oss, persoonlijk aangeschreven. In totaal verstuurden wij 1.320 brieven en ontvingen wij
94 reacties. Een speciaal team heeft alle ingekomen verzoeken zorgvuldig afgehandeld.
Niet alle aanvragen hebben geleid tot een restitutie. Bij een kleine 50% van de reacties
bleek de eindafrekening correct uitgevoerd of had de reactie betrekking op een ander
onderwerp. Van de 94 ingekomen reacties, zijn wij in 52 gevallen overgegaan tot
restitutie van (een deel van) de oorspronkelijk berekende kosten. Bij twijfel hebben wij
beslist in het voordeel van de klant.
Ondertussen hebben wij de nodige maatregelen genomen om nieuwe fouten te
voorkomen. Zo zijn alle medewerkers die met ZAV te maken hebben extra getraind,
worden alle inspecties voortaan met foto's vastgelegd en is een interne werkgroep in het
leven geroepen voor het beoordelen van complexe situaties. In 2016 hebben wij
bovendien kritisch gekeken naar de communicatie over ZAV en deze duidelijker en
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eenvoudiger gemaakt. Wij zien dat dit direct positieve resultaten oplevert. Er zijn geen
nieuwe klachten meer binnengekomen over de eindafrekeningen. De maatregelen in het
proces werpen dus hun vruchten af.
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1.3
Prettig thuis
We willen dat mensen over de wijken en buurten waar we bezit hebben, zeggen: ‘daar
wil ik wonen’. Dat onze huurder zich thuis voelt in een schone, hele en veilige wijk. We
gunnen het mensen dat ze op hun vertrouwde plek kunnen blijven wonen – ook als het
niet meer vanzelf gaat. Aandacht voor mensen in de wijk die zorg nodig hebben neemt
de komende jaren alleen maar toe. Dus spelen we op wijkniveau in op de groeiende
vraag naar zorg en diensten, samen met onze huurders en zorgpartners.
1.3.1 Leefbaarheid
De druk op buurten en wijken wordt steeds groter waardoor in sommige buurten het
absorptievermogen afneemt. Deze druk wordt verhoogd door de toename van het aantal
te huisvesten statushouders en het scheiden van wonen en zorg. Samen met de
gemeenten monitoren we de effecten op buurten en wijken. Daarnaast kijken we hoe we
samen kunnen werken aan adequate huisvesting voor specifieke doelgroepen, de balans
kunnen bewaken in buurten en wijken en welke preventieve ontwikkelstrategieën hierbij
horen.
In alle wijken waar we woningbezit hebben, hebben we projecten om de leefbaarheid te
bevorderen. Vaak hebben bewoners ideeën genoeg om hun buurt te verbeteren. We
dagen bewoners uit zelf initiatief te nemen. We stellen een leefbaarheidsbudget
beschikbaar om initiatieven te ondersteunen. Denk hierbij aan initiatieven die bijdragen
aan het bevorderen van veiligheid, leefbaarheid of onderlinge verbondenheid. Bewoners
nemen zelf (een deel van) de organisatie op zich.
Aanpak woonfraude, hennep en drugs
Wanneer er sprake is van woonfraude, hennep of handel in drugs gaan we over tot
uitplaatsing en gerechtelijke procedures. Door hier actief op in te zetten konden we diverse
ongewenste situaties beëindigen en deze woningen regulier op de woningmarkt brengen. In
2016 hebben we ervoor gekozen ons te focussen op de (zware) overlastsituaties, hennep en
drugs. Opvallend is de toename in het aantal hennep en drugsmeldingen.
Opiumwet, artikel 13B in Oss
Op basis van artikel 13B van de Opiumwet hebben gemeentes de mogelijkheid panden te
sluiten. Dit om de zogenaamde ‘loop’ eruit te halen. Afhankelijk van de overtreding kan
een waarschuwing worden gegeven of kan het pand voor minimaal 3 maanden en
maximaal voor onbepaalde tijd worden gesloten. Alleen in Oss wordt door de gemeente
gebruik gemaakt van deze maatregel.
Woonfraude
‘s-Hertogenbosch
Oss
Totaal

5
17
22

Hennep/drugs/artikel
13B
6
19
25

Vrijwillige opzegging
Procedure tot
ontruiming gestart
Waarschuwing
Loopt nog

19
2

18
7

0
31

0
4

Aanpak zorgelijke (overlast)situaties
We zagen het afgelopen jaar wederom een toename van problematische, zorgelijke
overlastsituaties. Dit was vooral zichtbaar bij bewoners die uitstromen uit de
hulpverlening of die wonen met ambulante begeleiding. Het gaat om een kwetsbare
groep die moeite heeft met zelfstandig wonen. We gebruiken steeds vaker tijdelijke
contracten, gedragsaanwijzingen en ‘laatste kans contracten’ bij bewoners die extra
begeleiding nodig hebben en een stok achter de deur nodig hebben.
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De kunst van het samenwerken
De inzet van cultuurprojecten voegt waarde toe aan de wijk. Vanuit verschillende
onderzoeken is gebleken dat cultuur een waardemaker is: wijken met veel ‘cultuur’
hebben duidelijk een hogere vastgoedwaarde dan vergelijkbare wijken. Cultuur is
daardoor ook een teken voor de stedelijke vernieuwing en leefbaarheidsverbeteringen.
Wijken met veel culturele activiteiten herstellen zich sneller dan vergelijkbare andere
wijken. BrabantWonen ziet grote toegevoegde waarde in ‘Buurtcultuur’. Daarnaast
vinden we het van belang dat we de bewonersparticipatie vergroten, door bewoners zelf
aan zet te laten zijn op het gebied van wijkaanpak.
Daarom hebben we in 2012 een Fonds op Naam bij het Prins Bernhard Cultuur Fonds
(PBCF) geopend onder de naam ‘Buurtcultuurfonds BrabantWonen’. Een grote
toegevoegde waarde van de samenwerking met het PBCF is de inzet van hun specifieke
kennis en ervaring op het gebied van buurtcultuur. Het doel van de samenwerking met
het PBCF is als volgt gedefinieerd: het geven van een stimulans aan buurtcultuurprojecten in wijken waarin BrabantWonen haar woningbezit heeft. Het streven is om het
aantal initiatieven van bewoners uit de wijk zelf te laten toenemen met behulp van een
vouchersysteem. Hiermee neemt de initiërende rol vanuit BrabantWonen af. We hebben
het dan over een transitie van cultuurconsumerende (of zelfs cultuurnegerende) wijken
naar cultuurproducerende wijken. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft eind 2016
laten weten dat de huidige constructie met het Prins Bernard Cultuurfonds niet past
binnen de nieuwe Woningwet. Er zijn gesprekken gaande tussen de corporaties met een
fonds op naam en de autoriteit over voortzetting in een aangepaste constructie die wel
past binnen de nieuwe Woningwet.
Een greep uit de gerealiseerde projecten in 2016.
Oss

Het Begi(j)nt bij de deur. In de entree van twee complexen aan de Begijnestraat is
een muurschildering aangebracht. De bewoners hebben een keuze gemaakt uit
meerdere ontwerpen en samen met de kunstenares een schildering aangebracht.

In de voormalige pastorie aan de Kromstraat ontwierpen de bewoners een 3Dkunstwerk voor in de hal. Tijdens workshops leerden de jongeren de mogelijkheden
van 3D printen en maakten ze een ontwerp.

Bewoners uit 7 buurten in de Osse wijk Ruwaard maakten ieder een deel van een
kunstwerk. Zo bedachten bewoners van de Dichtersbuurt iets met ‘woorden’ en in
de Componistenbuurt draaide het om muziek. De deelprojecten werden
samengevoegd tot één kunstwerk dat tijdens het Midzomerfestijn is onthuld.

In de Schadewijk ontmoetten kinderen en ouderen elkaar tijdens het project ‘Over
en Weer’. De kinderen interviewden de ouderen over het leven vroeger en ze
vertelden aan hen over hun eigen leven. De ontmoetingen werden vastgelegd op
foto. Het project resulteerde in een fototentoonstelling in het wijkcentrum en een
boekje.

In de nieuwbouwcomplexen Valeriaan en Azalea werden de entrees verfraaid met
respectievelijk graffiti en een muurschildering. De bewoners kozen zelf de
kunstvorm en het ontwerp. In Azalea was het een van de bewoonsters zelf die de
muurschildering maakte.

In de Schietspoel creëerden bewoners samen met een kunstenares een glazen
ontmoetingsplaats met geprinte foto’s.
’s-Hertogenbosch

De wijk Orthen-Links wordt gesloopt om er nieuwe woningen te kunnen bouwen.
Als onderdeel van het afscheid nemen van de oude wijk, is samen met de bewoners
een project gestart dat heeft geresulteerd in een kunstwerk (Mus Mollige Molly).
Het kunstwerk bestaat uit glasplaten met daarop foto’s van de oud-bewoners. Het
ontwerp van het kunstwerk is afkomstig van een jongetje uit de wijk.

Binnentuin Berewouthof. In de Berewouthof ontstond de vraag van bewoners om
meer onderlinge verbinding. Samen met bewoners is gebrainstormd. Het resultaat
is een door een kunstenaar ontworpen en met zelfwerkzaamheid van de bewoners
tot stand gekomen bank. Deze bank staat in de gemeenschappelijke tuin die kan
worden gebruikt om bij elkaar te komen en voor activiteiten.
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Muziek- en theaterroute Boschveld. Tijdens een tweedaagse muziek- en theatertour
speelden verhalen en activiteiten van bewoners een hoofdrol. Op zes plekken in de
wijk speelden zich scenes af waartussen de Boschveld band de verbinding vormde
met passende wereldmuziek.
Binnentuin St. Joristraat. De binnentuin van de St. Jorisstraat was erg
verwaarloosd. Samen met de bewoners is deze omgetoverd tot een prachtige
toegankelijke tuin.
Wereldreis west. De Wereldreis was een (wijk-)feest voor de ca. 20.000 bewoners
van 's-Hertogenbosch West (Schutskamp, Kruiskamp, Boschveld en Deuteren).
Ontmoeten en uitwisseling stonden centraal. Door middel van cultuur, creativiteit,
sport en eten leerden de wijkbewoners elkaar kennen. Het feest bood de bewoners
van de wijk een 'podium' om zijn of haar activiteiten in de wijk onder de aandacht
te brengen.




Schadewijk Oss
Wij participeren in de werkgroep die de activiteiten in het wijkcentrum coördineert.
Ook in 2016 is de samenwerking met het sport expertisecentrum (SEC) samen met de
gemeente en IKC Regenboog voortgezet. Het betreft een activiteitenprogramma rondom
het Cruijffcourt om door middel van sport en bewegen onrust, overlast en vandalisme
door jongeren (hangjeugd) aan te pakken en/of te voorkomen. In 2016 is, samen met
partijen in de wijk, een enquête gehouden onder bewoners om beter in beeld te krijgen
hoe de leefbaarheid in de wijk wordt ervaren. In 2017 volgt de uitvoering.
1.3.2 Gemengde, gedifferentieerde wijken
Het feit dat we in onze wijken meer kwetsbare mensen en groepen zien, onderstreept het
belang van de ‘ongedeelde stad’, van ‘ongedeeld wonen’. Zodat gemengde,
gedifferentieerde wijken kunnen ontstaan. Wijken met een mix van koop en huur, waarin
arm en modaal, jong en oud en verschillende culturen elkaar kunnen ontmoeten. Dus
blijven we de samenstelling van ons aanbod daarop aanpassen. In dat kader verkopen
we ook op strategische wijze huizenblokken. Omdat we in onze wijken vaak een groot
deel van de woningen in bezit hebben, kunnen we door strategische verkoop voor
differentiatie zorgen.
Verkoop woningen en maatschappelijk vastgoed
Sinds medio 2013 bieden we voor verkoop aangewezen woningen aan de zittende
huurders aan. Een onafhankelijk bedrijf keurt deze woningen. Huurders kunnen aan de
hand van het keuringsrapport eventueel een onderhoudsplan maken. Als een huurder de
woning niet wil kopen, wordt de aangewezen woning na huuropzegging verkocht.
Onze prognose was dat we in 2016 circa 61 woningen zouden verkopen. Uiteindelijk
hebben we 13 woningen verkocht aan zittende huurders en 47 woningen bij mutatie. We
hebben 1 woonwagen verkocht. Ook hebben we Oisterwijkstraat 1 in ’s-Hertogenbosch
verkocht (een voormalig coöptatiepand) en het zorgcomplex Sint Joseph in Oijen.
Daarnaast hebben we 18 woningen verkocht volgens de koopgarantconstructie.
BrabantWonen
Verkochte woningen bestaand bezit
Verkochte woningen met KoopGarant
Aangekochte woningen
*
**
***

2014

2015

2016

113*

83*

60***

18

20

18

10**

26**

16**

Cijfers betreffen alle getransporteerde woningen minus KoopGarant.
Woningen die we onder KoopGarant terugkochten.
Cijfers betreffen alle getransporteerde woningen minus KoopGarant, excl. Centrada, woonwagen,
zorgcomplex en coöptatiewoning.
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Verkoop woningen Lelystad aan Centrada
We hebben in het verleden samen met drie matchingpartners (Portaal, Woningstichting
Eigen Haard en Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking) geïnvesteerd in 197
woningen in Lelystad.
Op verzoek van de matchingpartners is er sinds medio 2015 enkele keren gesproken met
Centrada over de aankoop van de 197 woningen. De belangrijkste reden hiervoor is dat
de matchingpartners, met het oog op de nieuwe wet- en regelgeving, afscheid wilden
nemen van hun bezit in Lelystad.
In 2016 is overeenstemming bereikt tussen de matchingpartners en Centrada over de
verkoopprijs van de woningen. De woningen zijn per december 2016 verkocht aan
Centrada.
Verkoop voormalig verzorgingshuis Sint Jozef te Oijen.
In september 2016 hebben we goedkeuring ontvangen van de Aw voor de verkoop van
het voormalig verzorgingshuis Sint Jozef. Hiermee hebben we de verkoop van het
voormalig verzorgingshuis afgerond en krijgt het voormalig verzorgingshuis een tweede
leven in Oijen.
Wijkaanpak en herstructurering
In een aantal wijken in Oss en 's-Hertogenbosch willen we de aanwezige sociale of
fysieke structuur versterken. Die wijken geven we een impuls, zodat we de waarde voor
onze bewoners en voor ons vastgoed op peil houden. In onze wijkaanpak werken we
samen met bewoners en andere belanghebbenden aan de verbetering van de
leefbaarheid in de directe woon- en leefomgeving van onze huurders. Zo nemen we in
iedere wijk deel aan het kernteam of wijknetwerk. In het kernteam/wijknetwerk komen
alle signalen over de wijk samen en bedenken diverse partners in samenspraak
oplossingen voor de problemen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. In een
aantal buurten is dit niet voldoende. Daar vervangen we woningen en herstructureren we
delen van de buurt. We committeren ons daarbij aan de wijkvisies en –plannen die we in
Osse en Bossche wijken met gemeenten en partners maakten. Hiermee hebben we voor
meerdere jaren afspraken gemaakt over de aanpak. In onderstaande een overzicht per
buurt van de belangrijkste resultaten in 2016.
’s-Hertogenbosch
In ’s-Hertogenbosch maken we onderscheid in aandachtswijken, preventiewijken en
basiswijken. Wij zijn actief in de aandachtswijken Graafsewijk, Eikendonk, Deuteren,
Boschveld, Orthen Links, Gestelse buurt en Hambaken. Ook de preventiewijken
Kruiskamp en Aawijk Zuid behoeven extra aandacht. BrabantWonen heeft in al deze
wijken een substantieel aantal woningen in bezit. Onze rol varieert van sloop en
nieuwbouw tot inzet op leefbaarheid. We maakten met partners afspraken over een
meerjarenaanpak welke is vastgelegd in wijkvisies.
Deuteren
In 2016 is gestart met de planontwikkeling voor nieuwbouw van 52 nieuwbouwwoningen
in de Oeterselaan (2 t/m 80 (even)). De 40 bestaande woningen die in 2017 worden
gesloopt zijn in 2016 deels gebruikt voor de huisvesting van vergunninghouders en
worden deels tijdelijk bewoond via AdHoC.
Voor Deuteren fase 2; Blok H, I en Engelermeer zijn verkennnende gesprekken gevoerd.
Orthen-Links
In 2011 is de bewonersverhuisregeling ingegaan en zijn mensen gaan verhuizen. Volgens
deze regeling zou begin 2016 fase 1 leeg zijn en aan het einde van 2016 moesten de
mensen uit fase 2 verhuisd zijn. Met name in fase 2 hebben we veel extra maatwerk
geleverd om dit voor elkaar te krijgen. Eind 2016 wonen er nog 27 van de 240 huishoudens
in de wijk in fase 3. De woningen in fase 1 zijn gesloopt en de voorbereidingen voor de
sloop van de woningen in fase 2 zijn getroffen. De infrastructuur van de wijk wordt ook
volledig vernieuwd. In 2016 is daarmee gestart.
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Boschveld
•
Het plangebied in Boschveld is opgedeeld in 21 deelprojecten die we gefaseerd
oppakken. In 2016 is de bouw van vlek 18 (fase 3) opgeleverd.
•
In vlek 20 hebben we 28 grondgebonden woningen gerenoveerd en zijn we ver
gevorderd met de voorbereiding van de renovatie van 40 appartementen. In vlek 3
zijn we druk doende met de voorbereiding van de besluitvorming voor de
nieuwbouw van een appartementencomplex van waarschijnlijk 38 appartementen.
•
Voor de 12 appartementen aan de Marconistraat 4 t/m 26 is, op verzoek van de
gemeente, een sloopbesluit genomen. In samenspraak met bewoners is er een
bewonersverhuisregeling afgesloten welke door meer dan 70% voor akkoord is
ondertekend.
•
Voor de 152 huurappartementen in vlek 21 is in 2016 ook een besluit genomen om
deze gefaseerd te gaan vervangen door nieuwbouw. Alle bewoners zijn hierover
geïnformeerd. Inmiddels zijn de gesprekken met een bewonersafvaardiging gaande
om te komen tot een bewonersverhuisregeling. Naar verwachting zal in 2019
worden gestart met de sloop van het eerste woonblok.
Kruiskamp en Schutskamp
In 2016 hebben we gebouwd aan appartementengebouw Badeloch aan de
Eindhovenlaan. Het betreft 45 appartementen voor mensen met beginnend regieverlies,
parkinson en niet aangeboren hersenletsel en hun mantelzorger. Daarnaast werd
gebouwd aan 3 kangoeroewoningen voor mensen die zorg nodig hebben en hun
mantelzorger(s). Het gebouw wordt opgeleverd in 2017.
•
Begin 2016 is de laatste flat van De Rijskampen aan de Admiraliteitslaan
opgeleverd. Hierdoor zijn 5 flats in de wijk Kruiskamp geheel vernieuwd en is het
project feestelijk afgesloten met bewoners.
•
Er heeft een renovatie van de Hofjeswoningen plaatsgevonden.
•
Schoollocatie Eindhovenlaan: in 2016 is gestart met de planontwikkeling van de
schoollocatie aan de Eindhovenlaan.
Binnenstad
BrabantWonen bezit in de buurten Binnenstad en ‘t Zand van ’s-Hertogenbosch meerdere
monumentale panden waar sprake is van bijzondere woonvormen zoals het voormalig
Claraklooster. In het kader van actualisatie van ons bezit, beheer en regelgeving is in
2016 aandacht geschonken aan meerdere aspecten binnen deze panden zoals bewoning,
woonruimteverdeling, onderhoud, veiligheid en leefbaarheid. Doel is het realiseren van
veilige, leefbare panden alsmede de kennis over deze panden en de bewoners te
actualiseren. Deze aanpak wordt ook in 2017 voortgezet.
Nieuw Zuid
•
Samen met onze partners werken we al jaren aan de wijkaanpak Nieuw Zuid. Door
de lage score in zowel de buurt- als de veiligheidsmonitor 2014, is de wijkaanpak in
2015 herijkt en in 2016 verder uitgevoerd. We hebben met onze partners een
nieuwe wijkvisie opgesteld waarin we afspraken maken over gewenste
investeringen. Minder armoede, meer draagkracht en nieuwe perspectieven voor
jongeren zijn de resultaten die we in de Gestelse Buurt willen bereiken. Extra
aandacht is er daarbij voor de veiligheid en werkgelegenheid. Deze speerpunten
zijn vertaald in concrete projecten.
•
Er zijn mede door onze inzet nog steeds extra activiteiten van S-PORT mogelijk.
Een voorbeeld hiervan is het partnership om Sport en Beweeg activiteiten in de wijk
Zuid te realiseren en koppeling van de activiteiten met de Krajicek foundation en de
Krajicek Playground.
•
In 2016 zijn de bewoners van de 132 appartementen in de Gestelse buurt
geïnformeerd over de voorgenomen sloop van de betreffende flats. Ook zijn er
afspraken gemaakt met een afvaardiging van bewoners uit deze flats, welke zijn
vastgelegd in een Bewoners Verhuisregeling. In 2017 wordt gestart met huis aan
huisgesprekken, waarbij de Bewoners Verhuisregeling aan de betreffende bewoners
wordt uitgelegd.
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Aawijk
•
In de Aawijk is de pilot ‘De kracht van Oost’ verder vormgegeven. Dit betreft een
pilot om de transitie AWBZ/WMO in deze wijk op een eigen manier vorm te geven.
Rondom een wijkcentrum ontwikkelen bewoners activiteiten en proberen
vervolgens eenzame buurtgenoten te betrekken bij deze activiteiten. Ook diverse
instellingen openen hun deuren in de wijk voor een kennismaking met de
omwonenden. Dit maakt het mogelijk dat mensen uit de wijk participeren, met als
adagium: samen wat samen kan, apart wat apart moet.
•
Het Beheerplan tussen de gemeente, omwonenden, politie, BrabantWonen en
instellingen wordt nog steeds goed uitgevoerd. Daardoor zijn er vrijwel geen
overlastmeldingen.
Oss
In Oss hadden we in 2016 geen wijken die we herstructureerden.
Sloop
In Oss hebben we in 2016 geen woningen gesloopt. In ’s-Hertogenbosch hebben we 117
woningen gesloopt in Orthen en zijn de voorbereidingen getroffen voor het slopen van
andere complexen.

Gesloopte woningen

2012

2013

2014

2015

2016

0

61

80

57

117

Huisvesting bijzondere doelgroepen
Slaagkansen doelgroepen
BrabantWonen streeft naar gelijke slaagkansen voor onze doelgroepen. Met onze
partners volgen we structureel de ontwikkelingen rondom de slaagkansen van enkele
specifieke doelgroepen van de woningmarkt.
In 2016 hebben we meer maatwerk geboden, bijvoorbeeld bij de woningtoewijzing bij
urgentie. Hiervoor zijn prestatieafspraken gemaakt met diverse maatschappelijke
organisaties en zijn er initiatieven ontstaan, zoals proeftuin Ruwaard in Oss.
Dit zijn de verhuurcijfers van recente jaren*:
2014

Jaar
Locatie Oss /
’s-Hertogenbosch (DB) / Zorgvastgoed
(ZV)
Statushouders

2015

2016

Oss

DB

Oss

DB

ZV

Oss

DB

ZV

62

26

77

36

-

88

66

-

40

42

36

43

3

37

34

-

-

29

-

23

-

-

22

-

102

97

113

102

3

196

119

-

Sociaal en medisch geïndiceerde / uitstroom
maatschappelijke opvang /
prestatieafspraken diverse instellingen
Sloopurgenten
Totaal

Peildatum: 31-12-2016
*In bovenstaande tabel is geen rekening gehouden met de gezinssamenstelling. Genoemde aantallen gaan uit
van verhuring aan één persoon.

Huisvesting statushouders
Een asielzoeker die de asielprocedure heeft doorlopen en daarvoor in aanmerking komt,
ontvangt een verblijfsvergunning en wordt van asielzoeker vergunninghouder. Hiermee
krijgt hij recht op huisvesting in een aangewezen gemeente. Gemeenten hebben de
26

RVC/BW/17/081

verplichting aan deze taakstelling te voldoen. De taakstelling is gebaseerd op het aantal
inwoners per gemeente en wordt elk halfjaar door het ministerie vastgesteld.
BrabantWonen wil, samen met de gemeente, aan de taakstelling voldoen.
In 2016 hebben we 154 woningen verhuurd aan statushouders (88 in Oss en 66 in
’s-Hertogenbosch). In ’s-Hertogenbosch hebben we de taakstelling ruimschoots gehaald.
In Oss hebben we de taakstelling in 2016 net niet gehaald (4 vergunninghouders). In
januari 2017 hebben we de achterstand echter ingehaald.
Voor de huisvesting van vergunninghouders zijn verschillende middelen gebruikt.
In Oss hebben we het instrument kamergewijze verhuur ingezet, waarbij er drie
vergunninghouders in een eengezinswoning konden worden gehuisvest. Dit leverde veel
commotie op in de buurt. We hebben daarop het proces van huisvesten voor alle
vergunninghouders 2,5 maand stil moeten leggen. In die tussentijd hebben we het
proces van het kamergewijs verhuren herzien en verbeteringen aangebracht. O.a de
communicatie naar de buurt is hierop verbeterd (de buren worden persoonlijk
geïnformeerd) en de welzijnspartij heeft een grotere rol gekregen bij het ondersteunen
van de buurt. Uiteindelijk hebben we 11 woningen kamergewijs verhuurd waar in elke
woning 3 alleenstaanden wonen. Door een verandering in de stroom vergunninghouders
(minder alleenstaanden), wordt de vorm van kamergewijze verhuur nu nog maar
minimaal ingezet.
Huisvesting internationale studenten
Naast de huisvesting van Nederlandse studenten studerend aan middelbaar- en hoger
beroepsonderwijsinstellingen, huisvesten wij in ‘s-Hertogenbosch ook internationale
studenten die studeren aan bijvoorbeeld de Avans Hogeschool of de Hogere Agrarische
School. Sinds september 2016 huisvesten wij ook internationale studenten studerend aan
de Jheronimus Academy of Datascience (JADS Marienburg). Dit is een nieuw
samenwerkingsverband en initiatief van de Universiteiten Tilburg en Eindhoven.
Tijdelijke woningen Bruistensingel ‘s-Hertogenbosch
Voor mensen met een laag inkomen die met spoed op zoek zijn naar een woning en nog
niet lang genoeg bij WoonService staan ingeschreven, is het moeilijk om in
’s-Hertogenbosch snel een woning toegewezen te krijgen. Tussen de corporaties in
’s-Hertogenbosch en de gemeente, is op bestuurlijk niveau de afspraak gemaakt in 2016
en 2017 stedelijk ongeveer 100 tijdelijke woningen te realiseren voor de doelgroep snelen spoedzoekers (bestaande uit één- en tweepersoonshuishoudens). Er is een grote
groep woningzoekenden die op korte termijn een woning zoekt. Om ook deze groep te
helpen, zijn we in 2016 gestart met de realisatie van 36 tijdelijke woningen aan de
Bruistensingel.
Woonwagens
Samen met de gemeente Oss en woningcorporatie Mooiland hebben we overlegd over de
huisvesting van woonwagenbewoners in de gemeente. In 2016 is een nieuw beleid
vastgesteld door de gemeenteraad. Het afbouwbeleid wordt losgelaten. Aan de hand van
ruimtelijk-planologische criteria en op basis van de woonkwaliteit, wordt door de
gemeente bepaald welke locaties geschikt zijn voor behoud op langere termijn.
Overeengekomen is dat waar dit tot de taak en doelgroep van de corporatie behoort, we
samen met de gemeente en Mooiland de mogelijkheden van huisvesting verkennen van
woonwagenbewoners in huurwoonwagens op standplaatsen. In 2017 geven we hieraan
uitvoering.
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Hoofdstuk 2: Governance en organisatie
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2.1
Het besturen van BrabantWonen
Het bestuur dient het belang van de organisatie van BrabantWonen in relatie tot de
maatschappelijke functie van de stichting. Hiertoe is het bestuur verantwoordelijk voor
de financiële continuïteit, de rechtvaardigheid van de uitgaven (de legitimiteit), het
maatschappelijk presteren en de relatie met onze belanghouders, een deugdelijke
governancestructuur en de gewenste gedragsaspecten (integriteit).
Het bestuur geeft inhoud aan de missie en visie van de organisatie.
Onze missie, visie en kernwaarden
Onze missie, visie en kernwaarden zeggen alles over de houding en het gedrag waar
onze bewoners en partners op mogen rekenen. Ze gaan over onze identiteit, over wie
BrabantWonen in wezen is. Het zijn principes waar onze omgeving ons altijd op mag
aanspreken.
Onze missie
Drijvende kracht achter goed wonen en leven
BrabantWonen daagt uit, inspireert en jaagt aan. En desnoods duwen en trekken we in
het belang van goed wonen en leven van onze klanten. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet
alleen om goed wonen, maar ook om goed leven. Corporaties zijn anderhalve eeuw
geleden ontstaan om aan de sociale vraagstukken van toen te werken. Nu gaat het om
de sociale vraagstukken van dit moment. Dat betekent aandacht voor wonen in de
breedste zin van het woord.
Onze visie
Samen maken we het verschil
De samenleving rekent in toenemende mate op ons en kán ook op ons rekenen. Wij
zetten onze capaciteit in om de leef- en woonsituatie van mensen te verbeteren.
Vandaag, morgen en overmorgen. Wij vervullen een voortrekkersrol om, samen met
anderen, de leefbaarheid van buurten te verbeteren en goede voorzieningen voor zorg en
welzijn te realiseren.
Onze kernwaarden
Met respect voor mens en omgeving
Dit zegt alles over onze motivatie. We gaan respectvol met elkaar om. We zijn gericht op
duurzaamheid. Het verplicht ons op ieder moment zorgvuldig om te gaan, zowel met de
mensen waarvoor, als de omgeving waarin wij onze dingen doen.
Gepassioneerd betrokken bij de samenleving
Zo staan we in de wereld. Onze betrokkenheid is nooit vrijblijvend en nooit
onderhandelbaar. Gepassioneerd voegt daar onze gedrevenheid aan toe. Samen staan ze
model voor onze bereidheid grensverleggend te werken aan buurten en wijken, met en
voor de bewoners.
Open en aanspreekbaar
Dit zegt alles over onze houding. We zoeken actief de dialoog en gaan de confrontatie
niet uit de weg. We nodigen en dagen partners uit om met ideeën te komen. We
luisteren naar onze samenwerkingspartners en naar onze klanten. We zijn zichtbaar in de
wijken en buurten, aanspreekbaar voor iedereen. We doen wat we zeggen en zeggen wat
we doen.
2.1.1 Update Ondernemingsplan
In 2012 maakten we ons ondernemingsplan ‘Resultaat door verbinden’. Dit plan had een
looptijd van vier jaar (tot en met 2016). De afgelopen jaren gaven we met veel inzet
invulling aan ons ondernemingsplan. In 2016 heeft een update plaatsgevonden van het
ondernemingsplan. Het resultaat is een richtinggevend ondernemingsplan dat continue
zal worden bijgesteld met de titel ‘Doen wat ertoe doet’.
In dit plan hebben we aangegeven waar voor ons in de komende periode het accent ligt
en hoe we daaraan willen werken. Geen blauwdruk, onze maatschappelijke omgeving is
daarvoor te dynamisch. We richten ons met name op de gewenste maatschappelijke
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effecten van ons handelen. We vertalen dit jaarlijks in ons activiteitenplan naar concrete
projecten.
De strategische doelen waar we de komende vijf jaar op sturen:
A. Passend wonen
Voldoende goede, betaalbare woningen
B. Tevreden klanten
Eenvoudige, snelle dienstverlening
C. Prettig thuis
Lekker wonen in een zorgzame omgeving
2.1.2
Integriteit
Vanuit een gezonde basishouding blijven we continu aan integer handelen werken. We
werken als corporatie veel en intensief samen met maatschappelijke en marktpartijen.
Dit is een context die vraagt om bewustzijn over wat wel en wat niet kan. We hebben in
onze organisatie veel geregeld om integriteit in de volle breedte van onze organisatie in
te bedden.
Eind 2016 hebben we ons integriteitsbeleid geactualiseerd. Naar aanleiding van de Wet Huis
voor Klokkenluiders hebben we een klokkenluidersreglement opgesteld. Daarnaast hebben
we een reglement Ongewenste omgangsvormen geformaliseerd. Het nieuwe klokkenluidersreglement geeft een stevige basis om misstanden aanhangig te maken. De basis voor integer
handelen is vertrouwen. Intern voeren we samen de discussie. Samen hierover de dialoog
aangaan, heeft onze voorkeur.
BrabantWonen heeft een externe vertrouwenspersoon aangetrokken om medewerkers bij
te staan bij het melden van een misstand of integriteitsschending. Deze professional
ondersteunt de medewerker ook in geval er sprake is van een klacht inzake ongewenste
omgangsvormen (zoals seksuele intimidatie en pesten).
In 2016 heeft de externe vertrouwenspersoon geen meldingen conform het
klokkenluidersreglement ontvangen of klachten conform het reglement ongewenste
omgangsvormen behandeld.
2.1.3
Governancestructuur
BrabantWonen is een stichting en een ‘toegelaten instelling’. De governancestructuur van
BrabantWonen is ingericht volgens de ‘tweelagen structuur’: een Raad van
Commissarissen (RvC) die op dit moment uit zes personen bestaat en een Raad van
Bestuur bestaand uit één persoon.
De bestuurder is verantwoordelijk voor het besturen van de onderneming en legt
daarover in dit bestuursverslag verantwoording af. De RvC ziet toe op de financiële
continuïteit, de rechtvaardigheid van de uitgaven (de legitimiteit), het maatschappelijk
presteren, de governancestructuur, een aantal gedragsaspecten (integriteit) en het
functioneren van het bestuur.
De taken van de bestuurder en de RvC zijn vastgelegd in de statuten van Stichting
BrabantWonen (laatste wijziging d.d. 19 december 2016) en het reglement RvC. Tussen
de voorzitter van de RvC en de bestuurder bestaat regelmatig contact, ook buiten de
reguliere vergaderingen om.
In de statuten van Stichting BrabantWonen is bepaald dat de RvC bestaat uit tenminste
drie en ten hoogste zeven personen. Verder is in de statuten bepaald dat de werkzame
huurdersorganisaties het recht hebben een bindende voordracht te doen voor twee leden.
RvC-leden hebben een benoeming voor vier jaar. Herbenoeming voor een volgende
zittingstermijn is, conform het reglement en wetgeving, eveneens voor vier jaar.
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Bij de samenstelling van de RvC is evenwicht van expertise op de diverse vakgebieden en
spreiding van maatschappelijke focus van belang. De selectie van nieuwe leden vindt
plaats conform het reglement ‘Selectiecommissie’.
2.1.4
Governance en codes
Alle geledingen binnen BrabantWonen vinden goed bestuur, toezicht, transparantie,
externe verantwoording en financiële beheersing, oftewel een goede corporate
governance van essentieel belang. Wij onderschrijven de ambities, positionering en
rolopvatting van de AedesCode en de daaraan gekoppelde Governancecode
Woningcorporaties. Hier handelen we ook naar. De corporate-governanceprincipes
komen tot uitdrukking in documenten die BrabantWonen heeft vastgesteld in de vorm
van statuten, reglementen, protocollen, beleid en processen. Die processen zijn
gebaseerd op principes als functiescheiding, controleerbaarheid, checks and balances,
verantwoorden, transparantie en integriteit.
Op basis van de codes voeren we elke vier jaar een uitgebreide visitatie uit. De laatste
visitatie dateert van 2013. Het bijbehorende rapport staat op onze website.
2.1.5
Beleidscyclus
Alle besluiten die de directie neemt, spelen zich af binnen de context van onze
vierjaarlijkse beleidscyclus. Het ondernemingsplan geeft de richting aan: de
verbeterplannen die we maken, vloeien hier uit voort. We doorlopen voortdurend de
Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA). Dit helpt ons van verbeterplannen daadwerkelijk
verbeteringen te maken. Daarbij blijven we er alert op dat onze plannen aansluiten bij de
actuele ontwikkelingen. We kijken hierbij afwisselend naar buiten en naar binnen.
2.1.6 Belanghoudersbijeenkomst 2016: Rau op je dak. Samen energie opleveren.
We spreken onze belanghouders bilateraal voorafgaand aan het vaststellen van het
activiteitenplan. We organiseren ook jaarlijks een bijeenkomst waarin we samen met onze
belanghouders een bepaald thema uitdiepen. In 2014 riep Wouter Hart op terug te gaan
naar ‘de bedoeling’. In 2015 hield Albert Jan Kruiter ons voor hoe je dat dan doet,
teruggaan naar de bedoeling, met een pleidooi voor maatwerk en het ongelijkheidsbeginsel.
Dit jaar nam architect en grondstofgoeroe Thomas Rau de aanwezigen mee in het gebruik
van grondstoffen en energie.
De bijeenkomst was dit jaar samen met BrabantZorg georganiseerd. Als start legden
beide organisaties uit hoe intensief de samenwerking zich de afgelopen jaren heeft
ontwikkeld. En hoe vanzelfsprekend een gezamenlijke belanghoudersbijeenkomst dus
eigenlijk is. Nooit eerder was het meer van belang samen naar de toekomst te kijken. En
daar draaide het bij de bijeenkomst om.
Volgens Thomas Rau is de aarde een gesloten systeem en de middelen die dat systeem
biedt, moeten we beschouwen als ‘collectors items’. Maar dat doen we niet. We werken
van ‘cradle to grave’. “Ons zijn is eindig, maar de gevolgen van onze acties zijn oneindig.
Alles draait om houding en gedrag.” Rau kan de term duurzaamheid niet meer horen,
omdat ze verworden is tot optimalisatie van een fout systeem. Omdat het tot doel
verheven is. Steeds een beetje veranderen, hier en daar. Geen doorbraak, geen oplossing.
Energie? Daar hebben we meer dan genoeg van. Probleem is dat we onze grondstoffen
razendsnel opmaken. Kijkend naar de woon- en zorgsector: we moeten verder denken
dan het gebouwniveau en ons richten op een kringloop van grondstoffen. En dat alles in
een nieuw model, waar de prestatie, de performance centraal staat. Waarin we
bijvoorbeeld geen uitvraag doen naar lampen, armaturen en elektriciteit, maar naar licht.
In het nieuwe model ziet Rau het materiaal en de grondstoffen als leengoederen. Je mag
ze een tijd hebben, maar je moet ze terugbrengen.
Thomas Rau heeft dat principe al op meerdere plaatsen in de praktijk gebracht. Een
gebouw als grondstoffendepot, waarbij we opschrijven wat we er in stoppen. Niet
afschrijven, maar opschrijven dus. Het kan, als je vraagt naar prestaties. Als je andere
vragen durft te stellen, aan jezelf, aan elkaar, aan de markt.
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Het is moeilijk de oplossing buiten onze bestaande systemen te zoeken. Om écht andere
vragen te stellen. We willen ons comfortabel voelen. Maar er verandert pas iets als we
ons in een oncomfortabele situatie begeven.
BrabantWonen en BrabantZorg proberen momenteel die andere benadering toe te passen
bij de aanpassing van twee verzorgingshuizen in onze regio. Door andere vragen te
stellen aan de omgeving en de markt. Het gaat om positieve gezondheid. Hoe faciliteer je
die? Wie en wat heb je daarvoor nodig? Het is een lastige zoektocht.
We moeten het oude loslaten, terwijl we niet weten wat het nieuwe is.
2.1.7
Onderzoek en planning
Elke vier jaar nemen we deel aan het landelijk woningbehoefteonderzoek. We noemden
al de visitatie en de belanghoudercyclus. We doen ook motivatiemetingen bij onze
medewerkers. Voor de planning van ons beleid formuleren we een langetermijnvisie op
de woningmarkt en stellen we onze portfoliostrategie vast. Verder maken we
meerjarenplannen voor financiën en onderhoud en een treasury jaarplan en ontwikkelen
wijkvisies met onze maatschappelijke partners. Vanuit de PDCA-cyclus komen al deze
elementen ook jaarlijks terug: we herijken onze portfoliostrategie en meerjarenplannen
en stellen een kaderbrief op.
Een beschrijving van de Governancestructuur en de bijbehorende documenten staan op
onze website www.brabantwonen.nl.
2.2
Implementatie Woningwet in 2016
2.2.1 Woningmarktregio
Op verzoek van de gezamenlijke gemeenten in de regio Noordoost-Brabant heeft de
minister besloten de woningmarktregio Noordoost-Brabant te vormen. Alleen ons bezit in
de Bommelerwaard valt buiten die regio. Bij uitbreiding/nieuwbouw in de
Bommelerwaard moeten we daarom een ontheffing vragen.
2.2.2 Scheiding DAEB en niet-DAEB
Eind 2016 is het ontwerpvoorstel voor de scheiding tussen DAEB en niet-DAEB opgesteld
en bij de Aw aangeleverd. Onze keuzes zijn een rechtstreeks gevolg van onze
ondernemingsvisie en portfoliostrategie. We hevelen circa 1.700 woningen extra over naar
de administratief gescheiden niet-DAEB tak. Een klein deel daarvan is bedoeld om de huur
te liberaliseren, een deel (met name in ’s-Hertogenbosch) is bedoeld om de
middeninkomens te kunnen blijven bedienen. Een belangrijk deel heeft als doel zorgwonen
flexibel te kunnen faciliteren zodat ouderen met een zorgbehoefte onafhankelijk van hun
inkomen kunnen worden gehuisvest. We hebben dit afgesproken met huurdersorganisaties
en gemeenten, die we in een vroegtijdig stadium bij het proces hebben betrokken. Dat
heeft geleid tot positieve zienswijzen (met uitzondering van één gemeente). De extra over
te hevelen woningen zijn vastgesteld en de consequenties zijn doorgerekend. Omdat
BrabantWonen een financieel krachtige corporatie is, zijn de aanvullende investeringen in
nieuwbouw (DAEB) en duurzaamheid (vanaf 2020) mogelijk binnen de grenzen van de
financiële ratio’s van zowel BrabantWonen als de Aw en het WSW.
2.2.3 Statutenwijziging
Naar aanleiding van de nieuwe Woningwet moesten de statuten van BrabantWonen vóór 1
januari 2017 worden aangepast. De RvC behandelde de nieuwe statuten in juni 2016 en zij
keurde deze goed op 31 augustus 2016. De statuten dienden we vervolgens ter
goedkeuring in bij de Aw. Eind oktober 2016 ontvingen we de goedkeuring van de Aw. De
nieuwe statuten zijn per 19 december 2016 definitief van kracht.
2.2.4 Reglement Financieel Beleid en Beheer
Tussen 1 februari en 1 september 2016 moesten alle corporaties een voorstel voor het
Reglement Financieel Beleid en Beheer indienen bij de Aw. De RvC keurde het reglement
goed op 23 juni 2016 en we dienden deze vervolgens in bij de Aw op 31 augustus 2016.
Eind oktober 2016 hebben we goedkeuring van de Aw ontvangen.
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2.3
Portfoliostrategie
Onze portfoliostrategie voor het reguliere vastgoed hebben we in 2016 herijkt op basis
van de actuele marktonwikkelingen. Jaarlijks monitoren we de voortgang en actualiseren
we onze wensportefeuille als marktontwikkelingen of wetgeving daar aanleiding toe
geven. Op die manier dragen we zorg voor een vastgoedportefeuille die zo optimaal
mogelijk aansluit op de vraag en behoefte van onze (toekomstige) doelgroepen. Bij de
ontwikkeling van deze portfoliostrategie zijn de klankbordgroepen uit ‘s-Hertogenbosch
en Oss betrokken in een tweetal workshops. Daarnaast is de nieuwe portfoliostrategie
met diverse gemeenten besproken. De afspraken die we maken met gemeenten en
huurdersorganisaties over de omvang van de sociale woningvoorraad, ambities in
duurzaamheid en wonen voor bijzondere doelgroepen, hebben we geborgd in onze
portfoliostrategie.
De portfoliostrategie van het zorgvastgoed hebben we in samenwerking met BrabantZorg
al eerder herzien. Door de sterke vergrijzing in onze regio zien we een grote behoefte
aan woon-zorgvormen richting 2030. Door de veranderende klantwens en zorgbehoefte
is transformatie van de bestaande vastgoedportefeuille noodzakelijk. Het ombouwen van
verzorgingshuizen naar verpleeghuizen en het omzetten van zorgvastgoed naar
zelfstandig wonen met zorg krijgt de komende jaren vorm.
2.4
Bod aan de gemeenten en prestatieafspraken
Dit jaar analyseerden we samen met de gemeenten, woningcorporaties en
huurdersorganisaties de lokale (sociale) woningmarkt en maakten tot 2020 concrete
afspraken over onze inzet en gezamenlijke speerpunten.
Oss
Samen met de huurdersorganisaties, gemeente Oss en Mooiland zijn in 2016
prestatieafspraken vastgesteld. Uitgangspunt voor deze prestatieafspraken is een
gezamenlijke benadering op basis van wederkerigheid. Dit betekent dat alle partijen hun
inbreng leveren om de genoemde resultaten te bereiken. De gemaakte
prestatieafspraken zijn een logisch vervolg op het in 2016 (door de gemeente,
woningcorporaties BrabantWonen en Mooiland en huurders) gesloten Volkshuisvestelijk
Manifest Oss 2016-2020. In dit manifest en bod hebben we gezamenlijk beschreven
welke effecten we op een aantal volkshuisvestelijke thema’s willen bereiken.
Speerpunten zijn:
 Gelijke slaagkansen voor de doelgroepen.
 Aanbod van sociale huurwoningen sluit aan bij de veranderende kwalitatieve
woonvraag.
 Levensloopbestendig maken van sociale huurwoningen.
 Mede zorgdragen dat huurders zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.
 Investeren in duurzaamheid.
 Sluiten van een woonlastenakkoord en stabiliseren van het aantal huurders met te
hoge woonlasten en verminderen betalingsproblemen.
 Bijdragen aan een prettige en veilige woonomgeving.
 Verminderen van woonoverlast.
 Bijdragen aan huisvesting vergunninghouders en bijzondere doelgroepen.
’s-Hertogenbosch
In ’s-Hertogenbosch verkenden we met de gemeente, Stedelijk Huurders Platform en
corporaties Zayaz, Kleine Meierij en Mooiland de lokale huishoudensontwikkeling, de
ontwikkeling van doelgroepen van beleid en de gewenste ontwikkeling van de
woningvoorraad. Doelen, speerpunten en afspraken zijn daarbij vastgelegd in het Sociaal
Woonakkoord 2016 -2020. Speerpunten zijn:
 Tenminste 70% van de sociale voorraad heeft een huurprijs onder de
aftoppingsgrenzen.
 Uitbreiden sociale woningvoorraad voor primaire en secundaire doelgroep.
 Prioriteit bij huisvesting vergunninghouders en verbeteren slaagkans spoedzoekers.
 Bijdragen aan de ontwikkeling van een inclusieve samenleving (wonen, welzijn, zorg).
 Zorgdragen voor vitale wijken.
 Inperken woonoverlast.
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Investeren in duurzaamheid.

Zowel in Oss als ‘s-Hertogenbosch maken we zo concreet mogelijke afspraken over hoe
het daaropvolgende jaar aan deze speerpunten en thema’s wordt gewerkt. Op basis van
gezamenlijke monitoring volgen we de effecten van onze acties op het woon- en
leefklimaat van onze huurders en woningzoekenden.
2.5
Regio
BrabantWonen is actief in 13 gemeenten. In sommige gemeenten en/of kernen gaat het
om een enkel (woon)zorgcomplex. Gemeenten en ook collega corporaties hechten steeds
meer waarde aan de inbreng van BrabantWonen. We bezien ons werkgebied in
samenhang. We staan open voor samenwerking, mits die past in onze portfoliostrategie
en maatschappelijke opgave. Als we actief worden in een gemeente, maken we
volwaardige afspraken. In 2016 deden we dit in Sint-Michelsgestel en Bernheze.
We hebben met de gemeente Sint-Michielsgestel en de corporaties Kleine Meierij en Huis
& Erf een nieuwe woonvisie 2016-2021 opgesteld. Aan de hand van ons bod aan de
gemeente (activiteitenplan) en deze woonvisie, hebben we prestatieafspraken voor 2017
gemaakt.
In 2016 heeft de gemeente Bernheze de woonvisie “creatief naar een evenwicht”
opgesteld. Ook hieraan hebben wij een bijdrage geleverd. Op basis van deze woonvisie
hebben wij een bod uitgebracht met onze bijdrage aan de volkshuisvestelijke doelen in
Bernheze. De woonvisie en het bod hebben we uitgewerkt in concrete prestatieafspraken
voor 2017, met een doorkijk naar de daarop volgende jaren. Dit hebben we samen met
corporaties Mooiland en Kleine Meierij gedaan.
2.6
Invloed van huurders op beleid en werkwijze
Ook door de invloed van huurders op ons beleid en onze werkwijze, maken we het
verschil. Los van wet- en regelgeving vinden we het belangrijk om huurders te betrekken
bij onze beleidskeuzes. We investeren op verschillende schaalniveaus in participatie. Als
huurders graag meedenken op complexniveau, kunnen zij lid worden van een
bewonerscommissie. Daarnaast zoeken we op projectniveau naar passende
participatievormen en organiseren we klantenpanels.
Als huurders op stedelijk niveau willen meedenken, kunnen zij in Oss en
’s-Hertogenbosch deelnemen aan de BrabantWonen Klankbordgroep.
2.6.1 Huurdersbelangenvereniging Oss
Sinds enige jaren bestaat het bestuur van de HBV Oss uit één persoon. Dit is voor beide
partijen geen wenselijke situatie. Daarom heeft BrabantWonen in 2014 de HBV gevraagd
tot eind 2017 als gesprekspartner op te treden. Tegelijkertijd is een klankbordgroep
opgericht met als doel deze te ontwikkelen tot een officiële gesprekspartner en een
goede vertegenwoordiging van de huurders. Het kost tijd om de klankbordgroep zowel
inhoudelijk als organisatorisch tot een volwaardig platform te ontwikkelen.
Op deze manier is een overgangsperiode gecreëerd die zowel BrabantWonen als de
huurders in de gelegenheid stelt te werken aan een nieuwe participatiestructuur met de
klankbordgroep als centraal orgaan. In de overgangsperiode neemt de voorzitter van de
HBV deel aan de klankbordgroep. Hij gebruikt de standpunten, ideeën en suggesties uit
de klankbordgroep ter onderbouwing van de adviezen van de HBV. Dit betekent dat in
2017 de HBV wordt afgebouwd (en tot die tijd dus nog steeds bestaat en actief is) en de
vernieuwde huurdersparticipatie zodanig wordt ontwikkeld dat de inspraak en
zeggenschap van huurders kwalitatief en qua continuïteit is gegarandeerd.
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2.6.2 Klankbordgroepen Oss en ’s-Hertogenbosch
In 2016 hebben beide klankbordgroepen een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. In
Oss is de klankbordgroep een steeds krachtiger instrument geworden in participatie. Er
worden daarnaast steeds meer mensen gevonden die apart ook themagericht willen
meepraten en meedenken. In ’s-Hertogenbosch heeft het petit comité hierin een sterkere
rol gekregen.
In beide steden zijn 5 klankbordgroep bijeenkomsten georganiseerd. Bij iedere
bijeenkomst waren tussen de 40 en 55 huurders aanwezig. We hebben onder andere de
volgende onderwerpen in een plenaire bijeenkomst van de klankbordgroep besproken:
 Woonlasten (Oss). De uitkomsten hebben we gebruikt om het woonlastenakkoord
met de Gemeente Oss, Mooiland en de huurders op te stellen.
 Ondernemingsplan. We hebben gevraagd welke onderwerpen huurders belangrijk
vinden om terug te laten komen in het ondernemingsplan. We hebben daarna weer in
een aparte bijeenkomst het resultaat teruggekoppeld.
 Huisvesting statushouders (Oss). We hebben input gevraagd over hoe we nog beter
statushouders kunnen huisvesten. We hebben de resultaten onder andere gebruikt
om kamergewijze verhuur verder aan te scherpen.
 Levensloopbestendig wonen (Oss). We hebben input gevraagd over wat er nodig is
om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Daarbij is gevraagd naar wat
onze rol moet zijn en de rol van de huurders.
 Kwetsbare huurders (’s-Hertogenbosch). Dit was een informatiebijeenkomst waarin
we inzichtelijk hebben gemaakt welke partijen een rol hebben in het zelfstandig laten
wonen van kwetsbare huurders.
 Zeggenschap (’s-Hertogenbosch). We hebben samen met de klankbordgroep en het
petit comité gekeken naar hun status. We zijn aan de hand hiervan gestart met een
nieuw zeggenschapsmodel.
Thema gerichte verdiepingsgroepen
Voor de uitwerking van specifieke onderwerpen werden verdiepingsgroepen geformeerd.
Deze groepen werden per onderwerp samengesteld uit leden van de klankbordgroep. De
volgende onderwerpen zijn in de verdiepingsgroepen besproken:
 Nieuwe regels rondom het leefbaarheidsbudget.
 Scheiden van DAEB / niet-DAEB.
 Nieuwe vorm van huisregelborden in complexen.
 De portfoliostrategie.
 Het woonruimteverdeelsysteem (Oss).
2.6.3 Overleg met Stedelijk Huurders Platform (SHP) ‘s-Hertogenbosch
De locatie 's-Hertogenbosch voert samen met Kleine Meierij en Zayaz regelmatig overleg
met het SHP om de betrokkenheid en invloed van bewoners te bevorderen op woon- en
volkshuisvestingsbeleid op stedelijk niveau. Dit overleg is gelieerd aan het drie
partijenoverleg (DPO), waar behalve de directeuren van de corporaties ook de gemeente
aanschuift. Het gaat over de onderwerpen waar we elkaar treffen, maar vooral ook de
houding, gedrag en afspraken worden vastgelegd. Zeker in relatie tot de nieuwe
Woningwet, is zij een belangrijke gesprekspartner. Het SHP is gesprekspartner bij de
prestatieafspraken, het woonakkoord, de woonlastenagenda. Vanuit de klankbordgroep
zijn enkele leden vertegenwoordigd in het SHP. Op deze manier praten de
vertegenwoordigers uit de klankbordgroep mee over allerlei stedelijke onderwerpen en
vraagstukken. In de klankbordgroep vindt terugkoppeling plaats over wat in de SHP is
besproken.
2.6.4 Bewonerscommissies: meedenken op complexniveau
In ‘s-Hertogenbosch hebben we 40 en in Oss 66 bewonerscommissies. Sommige
commissies organiseerden vooral leefbaarheidsactiviteiten, andere hielden zich meer bezig
met het beheer van een complex. We sluiten zo goed mogelijk aan bij de wens van de
commissieleden. We beseffen dat niet iedere groep representatief is voor alle bewoners,
maar we zijn blij dat we op deze manier in gesprek zijn met onze bewoners. Bij steeds meer
bewonerscommissies is de terugkoppeling naar ‘de achterban’ georganiseerd. We proberen
op andere manieren met andere bewoners in contact te komen, zodat we een zo’n compleet
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mogelijk beeld krijgen van de ideeën van bewoners. Onze woonconsulenten houden
intensief contact met al deze commissies.
2.6.5 Cliëntenraden
Binnen onze intramurale locaties zijn de cliënten vertegenwoordigd via cliëntenraden.
Binnen de bestaande overlegvorm tussen lokale cliëntenraden en BrabantZorg is het
gebouw een onderdeel van het overleg. Vanuit deze overlegvorm koppelt BrabantZorg
terug aan BrabantWonen als het gaat om onderwerpen die direct de woon- en/of
leefomgeving van de bewoners betreffen.
2.7
Samenwerking tussen BrabantWonen en BrabantZorg
Het doel van de samenwerking is en blijft de gezamenlijke klanten zo lang, zo plezierig en
zo thuis mogelijk te laten leven en wonen, in een veilige leefomgeving. Als dat niet meer
gaat, streven we minimaal naar behoud van eigen regie. Waar mogelijk en waar dat nodig
is, werken we samen met één of meer welzijnsorganisaties. We staan voor een
pragmatische aanpak, waarbij samenwerking met lokale partijen en bewoners essentieel is.
De samenwerking met BrabantZorg is bijzonder en uniek, maar niet exclusief. Bij de
integrale gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheidsvraagstukken nodigen wij ook andere
(zorg)partijen uit om met ons samen te werken.
Onderstaand enkele highlights uit 2016.
 BrabantWonen biedt samen met BrabantZorg het product Zorgwonen aan. Ondanks
het scheiden van wonen en zorg kunnen senioren met een minder zware zorgvraag
hierdoor tóch terecht in een zorglocatie, want BrabantWonen treedt op als
verhuurder. Na een grondige evaluatie is besloten het product aan te passen, zodat
het zich scherper onderscheidt van de andere woonzorgproducten van zowel
BrabantZorg als andere aanbieders. Klantperspectief staat hierbij voorop, zodat het
beter aansluit bij de behoeften van (potentiële) klanten. De implementatie vindt
plaats in 2017.
 Realisatie van een ontmoetingsplek bij locatie Ministershof. In samenwerking met
bewoners, wijkraad, gemeente en praktijk school.
 Als onderdeel van de voorzieningenkaart in de gemeente Geffen werkten we mee aan
‘Geffen zorgt’. Daarbij gaat het niet alleen om de medische zorg, maar juist ook om
de zorg in de breedte voor alle inwoners van het dorp met een zorgvraag. Enkele
inwoners hebben samen met professionals en leden van de dorpsraad
uitgangspunten geformuleerd gericht op een verbetering van de zorg in Geffen.
 Het project “Wij zijn toch buren” in Grave is gestart. Dit project heeft als doel dat
bewoners van het complex en de omwonenden elkaar ontmoeten en (beter) leren
kennen.
2.8
Woningcorporaties
Binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch werken we intensief samen met Zayaz en Kleine
Meierij. Na de gemeentelijke herindeling heeft ook Mooiland meer bezit gekregen in
’s-Hertogenbosch. In het overleg van Bossche corporatiedirecteuren (DBW) is het overleg
met Mooiland dit jaar daardoor intensiever geworden; ditzelfde geldt voor WoonZorg
Nederland. De woningen van deze corporaties bieden we via één loket aan: WoonService.
WoonService werd in 2015 een afzonderlijke entiteit. De corporaties en het Stedelijk
Huurders Platform zijn leden van deze coöperatie.
In de regio Oss zijn naast BrabantWonen, Mooiland en Area actief. We voeren overleg
met beide corporaties en stemmen onze activiteiten en voornemens zoveel mogelijk af.
Dit vanuit de overtuiging dat een goede samenwerking met andere corporaties bijdraagt
aan een betere dienstverlening aan onze klanten. In 2016 overlegden we met Mooiland
en Area over de markt in verschillende delen van hun werkgebied. Onderwerp van
gesprek waren onder andere vluchtelingenaanpak en nieuwbouwprojecten.
Daarnaast werkten we in 2016 steeds intensiever samen met de zogenaamde Lente
corporaties. Dit is een samenwerkingsverband van een negental Brabantse corporaties,
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gericht op kennisontwikkeling en -deling. In dit verband werken we aan de thema’s
betaalbaarheid, legitimatie & participatie en slimmer organiseren.
2.9
Organisatieontwikkeling en -structuur
BrabantWonen heeft in 2016 een belangrijke stap gezet in de organisatieontwikkeling.
Onze organisatie doet het goed. We behalen mooie resultaten. De kwaliteit van onze
dienstverlening is op orde. Onze laatste visitatie in 2013 was bijzonder lovend. Waarom
kiezen we er dan toch voor te veranderen?
We werken in een dynamische sector. De wet- en regelgeving verandert, de samenleving
staat onder druk, nieuwe uitdagingen dienen zich aan. We moeten ons voortdurend
aanpassen en wendbaar zijn. Ons organisatiemodel was niet efficiënt genoeg. In de
Aedes benchmark is zichtbaar dat andere corporaties hetzelfde werk doen met minder
bedrijfskosten, met minder mensen.
Daarom hebben we onszelf, in het belang van de huurder, de volgende opdracht
opgelegd: we willen, kunnen en moeten efficiënter werken. En met minder geld onze
opgaven vervullen.
Dit manifesteert zich in een aantal thema’s en ontwikkelingen binnen en buiten onze
organisatie:
 Ons nieuwe ondernemingsplan: we hebben ons ondernemingsplan aangescherpt. We
moeten ervoor zorgen dat onze organisatie klaar is om de aangescherpte ambities te
realiseren.
 Onze organisatievorm: we ervaren steeds duidelijker de nadelen van de
organisatievorm (vestigingsmodel). We zien en ervaren de inefficiënties ervan.
 Vastgoedsturing: we kunnen en moeten meer sturen op rendement en
waardeontwikkeling.
 Onze bedrijfskosten: de Aedes benchmark toont aan dat onze personeelskosten en
overige bedrijfskosten te hoog zijn.
Deze aanleidingen vormen met elkaar reden om te veranderen.
Ons nieuwe ondernemingsplan
Daarom hebben we per 1 oktober 2016 afscheid genomen van ons vestigingsmodel. We
stappen over van een geografisch model naar een functioneel gestuurd model. We
hebben ons hierbij laten inspireren door het driekamermodel. Dit model kent in principe
drie kamers: de Vermogenskamer, de Vastgoedkamer en de Maatschappelijke kamer.
BrabantWonen voegt hier een vierde kamer aan toe: de Bestuurskamer.
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Onze organisatievorm
Vanuit de gedachte van het driekamermodel hebben we vervolgens ons nieuwe
organisatiemodel opgebouwd. De hoofdstructuur van onze organisatie bestaat uit de
directie Klant & Samenleving, de directie Vastgoed & Bedrijfsvoering en het bestuur. Het
directieteam bestaat uit drie personen.

Klant & Samenleving
Het bedrijfsonderdeel Klant & Samenleving vertegenwoordigt de Maatschappelijke kamer.
De verantwoordelijkheid van de Maatschappelijke kamer is een effectieve inzet van
beschikbare middelen voor maatschappelijk gewenste activiteiten. Vanuit Klant &
Samenleving zorgen we voor de lokale verankering, voor het overleg met onze
belanghouders, voor het organiseren van participatie en voor de kwaliteit van
dienstverlening aan onze klanten.
Vastgoed & Bedrijfsvoering
Deze directie vertegenwoordigt zowel de Vermogenskamer als de Vastgoedkamer. Beide
kamers hebben namelijk veel gemeen. De verantwoordelijkheid van de Vermogenskamer
is het behoud van de financiële continuïteit en het definiëren van de ‘budgettaire ruimte
van het speelveld’. De verantwoordelijkheid van de Vastgoedkamer is het efficiënt
exploiteren van het vastgoed. In deze kamer staat binnen het driekamermodel de
vastgoedsturing centraal.
Bestuur
Elk van de drie kamers brengt zijn eigen verantwoordelijkheden met zich mee. Dat kán
ervoor zorgen dat er tegengestelde posities of belangen ontstaan. Daarom richten we
ook de Bestuurskamer in. Die heeft de verantwoordelijkheid de integratie en samenhang
tussen de drie kamers te realiseren. De Bestuurskamer draagt de verantwoordelijkheid
voor de strategische beleidsontwikkeling.
Ter nadere toelichting op onze vastgoedsturing gaan we hier nog kort op in. Het
verbeteren van onze vastgoedsturing is een belangrijke reden achter de
organisatieontwikkeling. We gaan scherper sturen op zowel financieel als maatschappelijk
rendement en daarbij werken we volgens het principe van assetmanagement. Met
assetmanagement sturen we in samenhang op:
 efficiënte exploitatie van ons vastgoed (direct rendement);
 waardeontwikkeling van ons vastgoed (indirect rendement);
 gewenste transformatie (naar de wensportefeuille) van ons vastgoed.
De assetmanager richt zich volledig op dit integrale vraagstuk. Hij bewaakt de balans
tussen de kamers, is verantwoordelijk voor de proceskwaliteit, signaleert knelpunten en
ontbrekende zaken in het vastgoedsturingsproces en lost die op samen met de
vertegenwoordigers van de drie kamers. De assetmanager is een verbinder, die het
totale proces van vastgoedsturing coördineert: van portefeuille naar wijkwens naar
complexen en weer terug.
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Onze bedrijfskosten: terugbrengen aantal fte’s
Daarnaast hebben we ook een doelstelling geformuleerd voor het reduceren van het
aantal fte’s. De begroting van 2016 gaat uit van 245,3 fte. Op 1 januari 2019 is dit
aantal teruggebracht naar 190 fte. Dit doen we voor een deel zonder gedwongen
ontslagen. Als eerste hebben we de directie en managers benoemd. Iedere vestiging had
bijvoorbeeld een eigen manager Dagelijks Onderhoud. In de nieuwe organisatievorm
komt er één manager Dagelijks Onderhoud terug. Het afscheid nemen van de managers
heeft plaatsgevonden op basis van een Sociaal Plan. Hiermee is het eerste deel van de
bezuinigingsopdracht gerealiseerd. Daarnaast is een groot deel van de
personeelsreductie in de loop der tijd al gerealiseerd door het niet opvullen van
vacatures. Ultimo 2016 bedroeg het aantal fte in onze organisatie 214,4 fte. De
resterende reductie bereiken we vanaf 2017 onder andere door een externe
vacaturestop, het niet verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten, inhuur te
beperken en afspraken te maken met de Ondernemingsraad over vrijwillig vertrek van
medewerkers. Hierdoor verwachten we dat er een interne carrousel op gang komt die
medewerkers ook kansen en mogelijkheden biedt om zich verder te ontwikkelen.
2.10 Personeel en Organisatie
2.10.1 Personeelskosten
Begroot
Realisatie
Verschil

Salarissen

Sociale lasten

€ 12.529.926
€ 11.669.968
€ 859.958

€ 1.910.433
€ 1.894.539
€ 15.894

Pensioenlasten
€ 1.902.877
€ 1.898.248
€ 4.629

Inleen

Overige

Totaal

€ 1.518.000
€ 1.610.762
€ 92.762

€ 617.086
€ 1.792.004
€ 1.174.918

€ 19.166.927
€ 19.242.510
€ 75.583

De salariskosten en aanverwante sociale- en pensioenlasten komen een kleine
€ 900.000,- lager uit dan begroot. Daarentegen zijn de inhuurkosten een kleine ton
hoger uitgevallen dan begroot. In de overige kosten is reeds € 1,3 miljoen opgenomen
als reorganisatiekosten. Deze post was niet begroot voor 2016.
2.10.2 Werkkostenregeling
De fiscale loonsom over 2016 bedroeg € 11.581.582,-.
De ruimte voor de werkkostenregeling (1,2%) bedroeg derhalve € 138.979,-.
Gerealiseerd werd € 92.160,-.
2.10.3 Ziekteverzuim
Ten opzichte van 2015 is het verzuimpercentage 2016 met bijna 1% gedaald van 5,29%
naar 4,28%. We zitten daarmee 0,28% boven het streefcijfer van 4%.
8,1%
5,94%

4,81%

7,6%
5,34%

6,1%
4,6%

6,00%
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Realisatie 2016

Met een gemiddelde verzuimfrequentie van 1 zitten we lager dan in 2015 (1,18) en zitten
we organisatie-breed op het streefcijfer én op het landelijk gemiddelde. Er zijn echter wel
aanzienlijke verschillen tussen de verschillende bedrijfsonderdelen.
De gemiddelde verzuimduur ligt landelijk op 6 dagen per werknemer. Met een
gemiddelde verzuimduur van 11,53 dagen per werknemer scoren we als BrabantWonen
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vrij hoog. Dit zien we ook terug in een relatief hoog percentage op langdurig verzuim
(2,53%).
In totaal zijn er, van de 130 verzuimconsulten bij de bedrijfsarts, 22 consulten werkgerelateerd (17%). In vergelijking met andere bedrijven (gemiddelde score is 40-50%),
is dit vrij laag.
Van de 72 consulten bij de bedrijfsarts met betrekking tot de arbeidsomstandigheden,
zijn er 10 werk-gerelateerd (14%). In vergelijking met andere bedrijven (gemiddelde
score 40%), scoren we ook hier vrij laag.
Er zit wel verschil tussen de bedrijfsonderdelen onderling. Bij diverse afdelingen was sprake
van een aantal langdurige ziektegevallen die niet werk gerelateerd en niet beïnvloedbaar
waren. Dit verzuim had een grote impact op het verzuimpercentage en de hoge gemiddelde
verzuimduur.
Ook wisselt de hoogte van de verzuimfrequentie sterk per afdeling. Een paar afdelingen
scoren bovengemiddeld met een frequentie van 1,58. Hierbij worden verzuimgesprekken
gevoerd en gezamenlijk naar oplossingen gezocht om toekomstig verzuim te voorkomen.
Vanuit P&O wordt dit in 2017 actief opgepakt.
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Verzuimfrequentie 2015
Verzuimfrequentie 2016
2.10.4 Arbo
Eind 2016 is een start gemaakt met de inventarisatie van de wettelijke verplichtingen op
het gebied van Arbo en Verzuim versus de huidige situatie. Hieruit volgt in Q1 van 2017
een actieplan Arbo en Verzuim.
Het actieplan van de RI&E 2014 is in 2016 verder afgewerkt. En er zijn nog wat
openstaande acties die meegenomen worden in het actieplan Arbo en Verzuim.
In 2016 zijn de herhalingstrainingen voor BHV (brand en EHBO) en AOT
(Alarmopvolgteam) uitgevoerd.
In 2016 hebben er 13 agressie-incidenten plaatsgevonden die conform het protocol
agressie zijn afgewikkeld. Er was geen sprake van blijvende schade of uitval.
De werkplekdeskundigen zijn in 2016 ongeveer 50 keer actief geweest bij de instelling
van een werkplek. Bij bijzondere klachten (waar operatie aan te pas kwam) is 2 keer een
externe deskundige ingezet.
Eind 2016 is het klimaat van het kantoor aan de Venusstraat in Oss opnieuw bekeken. De
luchtbehandelingsinstallatie wordt in 2017 vervangen.
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2.10.5 Overige statistieken
38,2% van onze medewerkers werkt parttime. Ten opzichte van 2015 (36,4%) is dat een
lichte stijging. De verhouding man/vrouw is met 54-46 nauwelijks gewijzigd ten opzichte
van 2015 (53,5 - 46,5). De gemiddelde leeftijd bedraagt 48 jaar. Exact 1 jaar hoger dan
in 2015 (47 jaar).
2.10.6 Investeren in medewerkers
Vanaf juni 2016 nemen we deel aan het regionale mobiliteitscentrum ‘Expeditie
loopbaan’. Expeditie Loopbaan geeft medewerkers de mogelijkheid zelf regie te nemen
over hun loopbaan in een snel veranderende arbeidsmarkt. Er worden diverse faciliteiten
geboden zoals een coachpool, een jobportal, dag van de mobiliteit en
inspiratiewerkplekken.
Begin 2016 bedroeg het saldo van het individueel loopbaanbudget € 882.962,-. Het
eindsaldo 2016 bedraagt € 792.228,-. De uitgaven scholing en training in het kader van
het loopbaanbudget bedroegen € 56.756,-. € 33.951,- is besteed aan aankoop van 55+
uren.
In september heeft de afdeling P&O de mogelijkheden ten aanzien van opleiding en
ontwikkeling toegelicht. Inmiddels weten steeds meer medewerkers de weg naar P&O te
vinden en pakken de regie op hun loopbaan. Dit onder andere door meer gebruik te
maken van de faciliteiten op het gebied van opleiding en ontwikkeling.
In 2016 heeft BrabantWonen naast het loopbaanbudget € 320.233,- geïnvesteerd in
opleiding en ontwikkeling van haar medewerkers.
2.10.7 MMO
In februari 2016 heeft het Medewerkers Motivatie Onderzoek (MMO) plaatsgevonden. Dit
betrof een herhalingsmeting ten opzichte van het onderzoek in 2012.
Over de hele linie scoorde BrabantWonen redelijk goed en overwegend beter dan in
2012. Met een respons van 82% een representatief resultaat.
Op afdelingsniveau zijn de resultaten besproken en nader geduid waarna er actieplannen
zijn opgesteld.
Op centraal niveau zijn ontwikkelthema’s benoemd die worden meegenomen in de
organisatieontwikkeling en het HR-plan.
2.10.8 Strategisch HR-plan
In lijn met de update van het nieuwe ondernemingsplan van BrabantWonen is P&O in
nauwe samenwerking met het Bestuur een strategisch HR-plan aan het formuleren, dat
begin 2017 wordt opgeleverd.
2.11 Verslag van de Raad van Commissarissen
Inleiding
Elk jaar leggen wij als Raad van Commissarissen verantwoording af over de wijze waarop
wij het intern toezicht vormgeven. Wij doen dit vanuit onze rol als toezichthouder, als
werkgever en als adviseur.
Over besturen en toezichthouden
Toezichthouder, werkgever, adviseur
De Raad van Commissarissen is het intern toezichthoudend orgaan bij BrabantWonen. Wij
houden toezicht op het functioneren van het bestuur, het beleid en de algemene gang van
zaken binnen BrabantWonen. Het beleid van het bestuur toetsen wij aan wet- en
regelgeving en de Governance- en Aedescode voor woningcorporaties en ons eigen
governance- en toezichtskader. De Raad van Commissarissen adviseert het bestuur
gevraagd en ongevraagd, is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing
of ontslag) van de bestuurder en stelt de beoordeling en arbeidsvoorwaarden van het
bestuur vast. De Raad van Commissarissen geeft de accountant opdracht voor de controle
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van de jaarstukken en keurt de opdrachtverlening goed voor de visitatie die
BrabantWonen elke vier jaar laat uitvoeren.
2.11.1 De Raad als toezichthouder
Legitimatie
De Raad van Commissarissen handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten
zijn omschreven. De werkwijze van de Raad is beschreven in het reglement Raad van
Commissarissen en de bijbehorende bijlagen. Hierin is opgenomen dat de Raad werkt met
separate commissies (Auditcommissie, Remuneratiecommissie en Selectiecommissie).
Deze commissies hebben ieder een eigen reglement. De commissies adviseren de Raad
over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de besluitvorming van de
Raad voor. Naar aanleiding van de nieuwe Woningwet zijn de statuten van BrabantWonen
aangepast en hebben we ons reglement met bijbehorende bijlagen herijkt en opnieuw
vastgesteld.
Aan de hand van het toezichtkader toetsen wij de inzet en behaalde resultaten aan de
met het bestuur gemaakte prestatieafspraken en aan meer specifieke door het bestuur
vastgestelde en door ons goedgekeurde beleids- en financiële kaders, zoals:
 De statuten en reglementen.
 Het ondernemingsplan.
 De portfoliostrategie (inclusief bijvoorbeeld het huur- en verkoopbeleid).
 Het statuut Investeringen & Verbindingen, het Financieel Statuut, het Reglement
Financieel Beheer en Beleid en het Fiscaal Statuut.
 Het Inkoopstatuut en het Inkoop- en aanbestedingsbeleid.
 De (meerjaren)begroting en het activiteitenplan van BrabantWonen.
Wij kijken of onze inzet maatschappelijk verantwoord is. Wij baseren ons oordeel op
informatie uit de kwartaalrapportages en informatie afkomstig van het bestuur, de
directie en de medewerkers. Ook de externe belanghouders en toezichthouders
betrekken wij in onze oordeelsvorming, via informatie vanuit:
 De belanghoudercyclus.
 De Autoriteit woningcorporaties (Aw).
 Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
 Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
 Gemeenten.
 De media.
Daarnaast spelen de bevindingen van de vierjaarlijkse visitatie een rol. De laatste visitatie
dateert van 2013.
Commissies
De Raad heeft drie kerncommissies ingesteld: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie
en de Selectiecommissie. Elke commissie heeft een eigen reglement dat onderdeel is van het
reglement van de Raad van Commissarissen. De Raad als geheel ontvangt een verslag van
de vergaderingen van de commissies.
De Remuneratiecommissie ondersteunt de Raad van Commissarissen bij de uitoefening
van onze taken op het gebied van de beoordeling van het functioneren van het bestuur en
zijn beloning. De Auditcommissie ziet toe op het financiële beleid, de risico’s, treasury en
het interne beheerssysteem.
De derde commissie betreft de Selectiecommissie. Deze commissie heeft tot taak nieuwe
leden te werven, selecteren en voor te dragen voor benoeming door de Raad van
Commissarissen.
Governancecode Woningcorporaties
BrabantWonen hecht belang aan goed bestuur, waaronder wordt verstaan: het integer en
transparant handelen van het bestuur, een goed toezicht en het afleggen van
verantwoording over het uitgevoerde toezicht. Om het vertrouwen in corporaties te
bevorderen, zijn de regels over goed bestuur ondergebracht in de Governancecode
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Woningcorporaties. Deze code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie,
externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties.
Vanaf 1 mei 2015 is de nieuwe Governancecode woningcorporaties van kracht. Zowel het
bestuur als de Raad onderschrijven de inhoud van de nieuw Governancecode.
De vijf principes van de vernieuwde Governancecode zijn uitgewerkt in (in totaal) zestig
bepalingen. De code kent twee type bepalingen: ‘pas toe’ en ‘pas toe of leg uit’.
In lijn met nieuwe wetgeving en om de kwaliteit en transparantie van handelen van
bestuur en Raad van Commissarissen te bevorderen is afwijking met ‘leg uit’ op een aantal
bepalingen niet mogelijk, hiervoor geldt uitsluitend ‘pas toe’. Dit is bij de betreffende
bepalingen in de code weergegeven.
Voor de overige bepalingen geldt dat corporaties daarvan kunnen afwijken als dit volgens
de betreffende corporatie tot een beter resultaat leidt. Hierbij dient echter nog steeds in de
geest van het principe te worden gehandeld en moet de corporatie op inzichtelijke wijze
onderbouwen en actief verantwoorden (‘leg uit’) waarom zij hiervan afwijkt. Indien zij op
deze wijze gemotiveerd afwijkt, volgt zij dus ook de code.
BrabantWonen voldoet aan de Governancecode 2015 en wijkt af met ‘leg uit’ bij de
volgende bepaling:
Bepaling
‘Leg uit’
Bepaling 3.3
De heer Windmüller werkt sinds 1991 bij
Een bestuurder wordt door de RvC
BrabantWonen en bekleedt sinds oktober
benoemd, geschorst en ontslagen. Bij
2004 de functie van bestuurder. De heer
benoeming worden de wettelijke termijnen Windmüller heeft een arbeidsovereenkomst
in acht genomen.
voor onbepaalde tijd.
Accountant in 2016
In 2014 is PwC voor vier jaar herbenoemd tot onze accountant. De accountant heeft
opdracht gekregen de jaarstukken te controleren en daarover een verklaring af te geven.
Hij is gesprekspartner voor de Auditcommissie en de Raad van Commissarissen:
 De accountant stelt in overleg met de Raad het Auditplan op. De volledige Raad van
Commissarissen bespreekt dit na de zomer in het bijzijn van de accountant.
 De managementletter wordt, in het najaar, direct na de interim-controle besproken
door de accountant met de Auditcommissie.
 De accountant en de Auditcommissie bespreken de jaarrekening in het voorjaar.
Wanneer er geen bijzonderheden zijn, dan zal de accountant niet aansluiten bij de
RvC-vergadering waarin goedkeuring van het jaarverslag aan de orde komt.
 Ieder jaar is er gelegenheid voor de Raad van Commissarissen of de Auditcommissie
om met de accountant te spreken zonder aanwezigheid van het bestuur.
Deze werkwijze hebben we in onze reglementen vastgelegd.
Vanwege de introductie van het OOB-regime per 1 januari 2017, zal voor de accountant
een wettelijke rotatietermijn gelden van 10 jaar. Dit betekent dat 2016 het laatste
controlejaar is voor PWC. In de eerste helft van 2017 wordt de werving van een nieuwe
accountant opgepakt.
Klachtenbehandeling
De Raad van Commissarissen wordt, door middel van het jaarverslag van de
klachtencommissie, jaarlijks geïnformeerd over de werkzaamheden van de externe
klachtencommissie. Het jaarverslag van de klachtencommissie van het jaar 2015 is
besproken tijdens de raadsvergadering in het voorjaar van 2016.
2.11.2 De Raad als werkgever
Bestuur
De Raad van Commissarissen treedt op als werkgever van het bestuur van
BrabantWonen. Bij BrabantWonen bestaat het bestuur uit één persoon. De heer
ir. H.M.H. Windmüller bekleedt sinds oktober 2004 deze functie. Hij werkt vanaf 1991 bij
BrabantWonen.
Nevenfuncties
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De heer Windmüller bekleedt de volgende nevenfuncties:
 Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Stichting Katholiek
Basisonderwijs Oss (SKBO) (sinds 2012).
 Lid van de Raad van Toezicht van RIBW Nijmegen & Rivierenland (sinds 2014).
 Voorzitter stuurgroep De Bouw Werkt Noordoost Brabant (sinds 2014).
Bij deze nevenfuncties is geen sprake van onverenigbaarheid zoals opgenomen in de
nieuwe Woningwet artikel 25 lid 4.
Permanente Educatie
In de Governancecode Woningcorporaties is opgenomen dat bestuurders van
woningcorporaties in drie jaar tijd 108 PE-punten dienen te behalen. Dit is gebaseerd op
108 studiebelastingsuren zoals vastgesteld door de geaccrediteerde opleidingsaanbieder.
De heer Windmüller heeft het volgende aantal PE-punten behaald:
Aantal behaalde
Aantal behaalde PEMinimaal aantal te
PE-punten in 2015
punten in 2016
behalen punten in 2017
20
62,5
25,5
Beloning bestuur
De Raad van Commissarissen stelt de beloning van de bestuurder vast. De opbouw van
zijn beloning was in 2016 als volgt:
Beloning
Onkostenvergoeding
Werkgeversdeel pensioen

€ 185.016,€
0,€ 185.016,€ 22.143,€ 207.159,-

De beloning van de bestuurder in 2016 voldoet aan het wettelijk overgangsrecht uit de
Wet Normering bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) en de daarmee samenhangende regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen
toegelaten instelling volkshuisvesting, zoals deze in 2016 van toepassing waren.
Op basis van het overgangsrecht en de geldende spelregels hebben wij als Raad met de
bestuurder afgesproken dat het salaris van de heer Windmüller vanaf 1 januari 2017 in
drie jaar wordt afgebouwd naar bezoldigingsmaximum WNT-1 (regeling 2014). Op
1 januari 2020 start het overgangsrecht WNT-2 met twee jaar afbouw (naar het
bezoldigingsmaximum naar de in het betreffende jaar geldende maximum van de
bijbehorende bezoldigingsklasse) waarna op 1 januari 2022 aan het dan geldende
maximum moet worden voldaan.
Het bestuur en de Raad van Commissarissen maken aan het begin van het jaar
afspraken over de te bereiken resultaten van het bestuur en de directie. Tijdens onze
jaarlijkse RvC-zelfevaluatie is dit onderwerp geagendeerd.
De remuneratiecommissie maakt de principeafspraken met de bestuurder en legt dit
voorstel voor aan de Raad van Commissarissen. De remuneratiecommissie spreekt met
de bestuurder over de voortgang en ontwikkelingen. De commissie brengt hierover
verslag uit aan de Raad van Commissarissen. Aan de hand van afgesproken
doelstellingen voor de organisatie, de bijdrage van de bestuurder hieraan en de
persoonlijke doelstellingen, zijn de resultaten geëvalueerd. Aan de hand van afgesproken
doelstellingen voor de organisatie, de bijdrage van de bestuurder hieraan en de
persoonlijke doelstellingen zijn de resultaten geëvalueerd. De remuneratiecommissie is
positief over het functioneren van de bestuurder. Naast alle reguliere werkzaamheden
stond 2016 in het teken van de implementatie van de nieuwe Woningwet, het updaten
van het ondernemingsplan en de vormgeving van de organisatieontwikkeling. Deze
thema’s deden een stevig appèl op de bestuurder en zijn leiderschap in het bijzonder ten
aanzien van de samenwerking met de Ondernemingsraad, het directieteam en de
huurdersvertegenwoordiging. Voor 2017 zijn nieuwe doelstellingen bepaald, mede aan de
hand van de voor het eerst toegepaste 360 graden feedback.
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Daarnaast hebben we gesproken over de bezoldiging van de bestuurder. Wij hebben met
de bestuurder afgesproken dat hij, conform het overgangsrecht, in 2017 een stap maakt
in het neerwaarts bijstellen van het salaris.
2.11.3 De Raad als adviseur
Bij diverse onderwerpen hebben we onze rol als adviseur inhoud gegeven. Dit gold in het
bijzonder voor het nieuwe Ondernemingsplan en de organisatieontwikkeling.
Ondernemingsplan BrabantWonen
Op 6 april 2016 heeft er een extra ‘benen-op-tafel’ overleg plaatsgevonden over dit
onderwerp. Tijdens deze avond hebben we vrij gediscussieerd over onder andere kansen
en bedreigingen voor BrabantWonen. Vervolgens is door het bestuur een nieuw
Ondernemingsplan voor de jaren 2016-2020 vastgesteld. We hebben dit plan
goedgekeurd tijdens de vergadering van juni 2016.
Organisatieontwikkeling
De organisatieontwikkeling hangt nauw samen met het nieuwe ondernemingsplan. In het
ondernemingsplan staat de klant centraal, de organisatieontwikkeling heeft betrekking op
de interne organisatie en over de vraag hoe de klant uiteindelijk beter kan worden
bediend. We zijn tijdens diverse overleggen regelmatig geïnformeerd door het bestuur
over de voortgang van de organisatieontwikkeling, de benoeming van de managers en de
relatie met de Ondernemingsraad. Het bestuur heeft een aantal moeilijke besluiten
genomen zoals het terugbrengen van het directieteam van 4 naar 3 personen en het
verder terugbrengen van het aantal leidinggevenden. In dit traject is afscheid genomen
van medewerkers die vaak lang en met veel inzet voor BrabantWonen hebben gewerkt.
Een dergelijk besluit gaat gepaard met veel emotie. In deze periode hebben we een extra
overleg gevoerd met de Ondernemingsraad over de organisatieontwikkeling.
2.11.4 Over de Raad van Commissarissen
Samenstelling Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen bestaat uit zes leden, waarvan twee leden zijn benoemd op
voordracht van de huurdersorganisatie. In de nieuwe Woningwet is bepaald dat indien de
Raad van Commissarissen bestaat uit zes commissarissen, de huurdersorganisaties het recht
hebben een bindende voordracht te doen voor twee commissarissen. We voldoen aan deze
wetgeving.
Werving nieuwe leden Raad van Commissarissen
Per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen voor een zienswijze
van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. In 2016 waren twee leden
van de Raad per 26 november aftredend en niet herbenoembaar.
In mei en juni 2016 heeft de werving en selectie plaatsgevonden van twee nieuwe leden
(profiel Vastgoed en Financieel). De selectiecommissie, bestaande uit de heer Prins, mevrouw
Bijl en mevrouw Van Blokland, is tijdens het werving- en selectietraject begeleid door
GovernanceQ (mevrouw Dinjens).
In totaal hebben we 42 reacties ontvangen op de advertenties in De Volkskrant, het Brabants
Dagblad en op de websites van GovernanceQ en BrabantWonen. Uit deze 42 reacties zijn 8
kandidaten geselecteerd voor de eerste gespreksronde. Naast de selectiecommissie nam
tevens de heer Windmüller, als adviseur, deel aan de eerste gespreksronde.
Van deze 8 kandidaten zijn 4 kandidaten doorgegaan naar de tweede ronde. Naast de
selectiecommissie nam tevens de heer Verbaal deel aan de gesprekken.
Uiteindelijk hebben 2 kandidaten een assessment ondergaan. Op basis van het assessmentrapport heeft de selectiecommissie een unanieme voordracht voor beide vacatures uitgebracht.
Tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen van 23 juni 2016 zijn de heren
Geelhoed en De Leeuw, onder voorbehoud van een positieve zienswijze van de Aw,
benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Op respectievelijk 4 en 12 augustus
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2016 heeft de Aw een positieve zienswijze tot benoeming afgegeven. Daarnaast hebben
we de Ondernemingsraad gevraagd advies uit te brengen op de voorgenomen
benoemingen. De Ondernemingsraad heeft een positief advies uitgebracht.
Op 29 september 2016 zijn de heren Geelhoed en De Leeuw, voor een periode van vier
jaar, benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen
heeft hierdoor, in het kader van de overdracht, tijdelijk bestaan uit 8 leden.
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Schema samenstelling & rooster van aftreden:
Naam
(leeftijd op 31-12-16)

Functie
in RvC

Kerncommissie

Expertise

(Neven)functies

Benoemd

Termijn

Aftredend

De heer
R.P. Prins
(66 jaar)

Voorzitter

Remuneratiecommissie

Algemene
bedrijfsvoering,
bestuur



23-11-2010

2e termijn

18-11-2018




Voormalig directievoorzitter Organon
BioSciences Nederland BV
Voorzitter Raad van Toezicht ROC de Leijgraaf
Voorzitter RvC BioConnection

De heer ing.
J.C.J. Reijers
(66 jaar)

Vicevoorzitter
(tot 26-112016)

Remuneratiecommissie
(tot 26-11-2016)

Gebieds- en
Projectontwikkeling




Directeur Li.Re Holding BV
Directeur Rehoma BV

26-11-2008

2e termijn

26-11-2016

De heer drs.
J.M.P. van der Laak RA
(54 jaar)

Lid

Auditcommissie

Accountancy



Registeraccountant en directeur
De Beer Accountants & Belastingadviseurs
Lid Raad van Toezicht Stichting K2

26-11-2008

2e termijn

26-11-2016

Mevrouw drs.
A.F. Bijl*
(52 jaar)

Lid (per 1412-2016
vicevoorzitter)

19-11-2013

1e termijn

19-11-2017
(herbenoembaar)

Overleg met
Ondernemingsraad


Overleg met
huurdersorganisaties

Volkshuisvesting,
welzijn, leefbaarheid





Vennoot en beeldend kunstenaar bij
DichterbijKunst
Lid Platform voor Innovatie in Toezicht
Voorzitter Stichting Kunst in het Kerkje

Overleg met
Ondernemingsraad
Remuneratiecommissie (per
14-12-2016)

De heer
J.W.A. Verbaal MBA*
(57 jaar)

Lid

Overleg met
huurdersorganisaties

Wonen, zorg, welzijn



Raad van Bestuur Stichting Elisabeth Breda

01-04-2014

1e termijn

01-04-2018
(herbenoembaar)

Mevrouw drs.
J.J. van Blokland RA
(44 jaar)

Lid

Auditcommissie
(per 14-12-2016
voorzitter
Auditcommissie)

Financieel- en
risicomanagement



Eigenaar Van Blokland BV, financiële
expertise/interim-management (onder andere
bij corporaties)
Lid Raad van Commissarissen Novisource N.V.
(tot 01-06-2016)

01-04-2014

1e termijn

01-04-2018
(herbenoembaar)
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De heer J. de Leeuw
(56 jaar)

Lid

Auditcommissie

Finance & Risk







De heer R.C.W. Geelhoed
(60 jaar)

Lid

n.v.t.

Volkshuisvesting
Vastgoedmanagement
Gebieds- en
Projectontwikkeling





Hoofd bedrijfsmanagement Rabobank
Nederland
Voorzitter RvC Bo-Ex
Lid Adviesraad LOOBE (Landelijk Overleg
Opleidingen Bedrijfseconomie)
Lid Adviesraad NCOI
Lid Partnernetwerk Peer Talent Development

29-09-2016

1e termijn

29-09-2020
(herbenoembaar)

Partner bureau Geelhoed en Peekstok
Eigenaar van Ruud Geelhoed Advies &
Management B.V.
Ruud Geelhoed Holding B.V.

29-09-2016

1e termijn

29-09-2020
(herbenoembaar)

* voorgedragen door de organisaties die in het belang van de huurders werken
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Integriteit en onafhankelijkheid
De Raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en
welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en hun taak
naar behoren kunnen vervullen. De leden van de Raad hebben geen nevenfuncties die
tegenstijdig zijn aan het belang van BrabantWonen of onverenigbaar op basis van de
nieuwe Woningwet (artikel 30 lid 6).
Commissarissen melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang in de plenaire
vergaderingen. De bestuurder meldt mogelijke tegenstrijdige belangen bij de
voorzitter van de Raad van Commissarissen. In het verslagjaar deden zich bij de
besluitvormig door de Raad van Commissarissen geen onverenigbaarheden voor. Er
zijn geen transacties geweest waarbij sprake was van een tegenstrijdig belang.
Het integriteitbeleid of onderdelen van het integriteitbeleid staan regelmatig op de
agenda van de werkoverleggen in de organisatie. Het bestuur koppelt een en ander
terug naar de Raad als daar aanleiding toe is. Naar aanleiding hiervan, de evaluatie van
ons inkoop- en aanbestedingsbeleid etc. hebben we geconcludeerd dat er vanuit de
Raad geen aanleiding is om te veronderstellen dat er integriteitsvraagstukken aan de
orde zijn.
Zelfevaluatie
Eens per jaar komen we bijeen voor onze zelfevaluatie. Eén keer per twee jaar doen we
dat onder begeleiding van een externe adviseur. De zelfevaluatie van 2015 heeft
plaatsgevonden onder externe begeleiding.
Bij de zelfevaluatie van 2016 is onder andere aandacht besteed aan de volgende
onderwerpen:
Visie op Toezicht
We hebben een eerste visie op toezicht geformuleerd. Deze visie wordt in 2017 verder
afgerond.
Informatievoorziening
We zijn tevreden over de ontwikkeling in de door het bestuur aangeleverde informatie.
We blijven echter scherp op de informatie over scenario’s, risicobeheersing en de brede
blik. Het voorwoord van de bestuurder blijft hierbij essentieel. We hebben de behoefte
niet alleen bij de start en afronding van dossiers, maar ook tussentijds op de hoogte te
worden gehouden van ontwikkelingen. Dit draagt bij aan een zorgvuldige dialoog en
weloverwogen vaststelling en/of goedkeuring.
Auditcommissie
De Auditcommissie heeft zich beraden over een nieuwe werkwijze en invulling waarbij
verdieping in diverse thema’s en de samenhang tussen ratio’s en strategie tijdig
zichtbaar zijn. In 2017 wordt invulling gegeven aan de nieuwe werkwijze.
Opleiding en training
De nut en noodzaak voor zowel vakinhoudelijke als competentie bijscholing wordt breed
ondersteund. In 2017 willen we aandacht geven aan de mogelijke ‘witte vlekken’ in de
voltallige Raad.
Naast genoemde onderwerpen is tevens het gesprek van de remuneratiecommissie
met de bestuurder voorbereid.
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Lidmaatschappen & Permanente educatie
De leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de Vereniging Toezichthouders
Woningcorporaties (VTW). Zij ontvangen diverse vaktijdschriften en brochures. De
leden worden daarnaast in de gelegenheid gesteld om opleidingen te volgen.
Vanaf 2015 zijn leden van de VTW verplicht in twee jaar tijd 10 PE-punten te behalen.
Dit is gebaseerd op 10 studiebelastingsuren zoals vastgesteld door de geaccrediteerde
opleidingsaanbieder.
De leden van de Raad hebben het volgende aantal PE-punten behaald.
Naam toezichthouder
Aantal behaalde PEAantal behaalde PEpunten over 2015
punten over 2016
De heer Prins
9
1
Mevrouw Bijl
29,5
26
Mevrouw Van Blokland
40
23
De heer Van der Laak*
3
5
De heer Reijers*
2
11
De heer Verbaal
19
0
De heer De Leeuw
nog geen RvC-lid in 2015
15
De heer Geelhoed
nog geen RvC-lid in 2015
2
* RvC-lid tot en met 26 november 2016

Beloning van de Raad van Commissarissen
De honorering van de Raad is sinds 1 januari 2014 niet meer aangepast.
Op 1 januari 2015 is de WNT 2 ingegaan. Hierin wordt het percentage voor de
bezoldiging van de leden van een RvC verhoogd naar 10% en voor de voorzitter naar
15% van de maximale bezoldigingsklasse die voor de desbetreffende corporatie van
toepassing is. De percentages bedroegen eerst 5% en 7,5%. De wet geeft dus ruimte
aan toezichthouders om hun bezoldiging met 100% te verhogen. Deze verhoging is
bepaald vanuit de gedachte dat toezichthouden steeds professioneler wordt en de
laatste jaren meer tijd vergt, de risico’s groter zijn geworden en de eisen veel strenger
zijn geworden. Op 20 april 2015 heeft de VTW voor haar leden een bindende
beroepsregel vastgesteld voor een substantiële matiging van de bezoldiging van de
toezichthouders. Deze regeling houdt rekening met de intentie van de WNT 2 om
toezichthouders substantieel beter te belonen. Leden van de VTW kunnen wel een
hogere bezoldiging krijgen, welke recht doet aan de zwaarte van de functie en de
investering in uren, maar dan wel maximaal tot ‘in de geest van de WNT 2’. Dit
betekent een stijging van maximaal 54% in bezoldiging (in plaats van de wettelijk
toegestane 100%).
Het bestuur onderschrijft dat toezichthouden de laatste jaren meer tijd vergt, de
risico’s groter zijn geworden en de eisten strenger zijn. Daarnaast zorgt de start van
Permanente Educatie voor extra inspanning en tijdsduur voor de leden van de Raad,
maar hier staat tegenover dat dit relevante kennis oplevert.
Op voorstel van het bestuur is besloten onze beloning te verhogen tot het aangegeven
maximale niveau zoals aangegeven door de VTW, te bereiken in een periode van drie
jaar:
Jaar
2016
2017
2018

Leden
5,9%
6,8%
7,7%

De heer Prins
Mevrouw Bijl
Mevrouw Van Blokland
De heer Verbaal

Voorzitter
8,85%
10,2%
11,55%
€
€
€
€

15.842,00
10.561,00
10.561,00
10.561,00

Voorzitter
Lid
Lid
Lid
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De heer De Leeuw
€
3.520,33
Lid per 29 september 2016
De heer Geelhoed
€
3.520,33
Lid per 29 september 2016
De heer Van der Laak
€
9.680,92
Lid tot en met 26 november 2016
De heer Reijers
€
9.680,92
Lid tot en met 26 november 2016
De honorering is onafhankelijk van de financiële prestaties van BrabantWonen.
Budget van de Raad van Commissarissen
Naast de honorering van de leden van de Raad, is in 2016 in totaal € 48.103,- aan
kosten gemaakt ten lasten van het budget van de Raad. Het betreft:
Onderzoeks- en advieskosten
Abonnementen
Aansprakelijkheidsverzekering
Advertenties
Cursuskosten
Overig

€
€
€
€
€
€

34.358,4.587,4.130,2.364,1.770,894,-

Totaal

€

48.103,-

2.11.5 Besluiten 2016
Als Raad van Commissarissen nemen we besluiten door documenten vast te stellen of
door goedkeuring te verlenen aan bestuursbesluiten. Onze belangrijkste besluiten van
2016 op een rij:
 Vaststelling honorering Raad van Commissarissen.
 Vaststelling reglement Raad van Commissarissen en bijbehorende bijlagen.
 Vaststelling jaarverslag Raad van Commissarissen 2015.
 Vaststelling jaarrekening 2015 BrabantWonen.
 Benoeming 2 nieuwe commissarissen.
 Vaststelling Mandaat Bestuur 2017.
Goedkeuring verleend aan de bestuursbesluiten:
 Jaarverslag 2015 BrabantWonen en Jaarverslag 2015 BrabantWonen Holding BV.
 Activiteitenplan & Begroting 2017, Financiële kaders nieuwbouw 2017, Financieel
meerjarenplan 2017 – 2026 en Treasury jaarplan 2017.
 Het reglement Financieel Beheer en Beleid BrabantWonen.
 Investeringen: herstructurering 6 flats Gestelse Buurt ’s-Hertogenbosch, Boschveld
vlek 21 ’s-Hertogenbosch, 45 Square Oss, tijdelijke units huisvesting ’sHertogenbosch, Visserskerk Oss, Horzak Noord Oss, Soos 66 Oss, Jeneverbes Oss
en herontwikkeling Oeterselaan Deuteren ’s-Hertogenbosch
 Goedkeuring aan gemaakte afspraken met Moeskops’ Bouwbedrijf aangaande
Natuurlijk Deuteren ’s-Hertogenbosch.
 Verkoop: Gezondheidscentrum Groote Wielen en Medisch Kinderdagverblijf ’sHertogenbosch, locatie Sint Jozef te Oijen, woning Orseleindstraat 62 Oss, verkoop
197 woningen aan Centrada en Wiegersmastraat 1 Lith
 Statutenwijziging BrabantWonen.
 Ondernemingsplan BrabantWonen 2016 – 2020.
 Organisatieontwikkeling zoals omschreven in notitie ‘Organisatieontwikkeling
BrabantWonen’.
 Kaderbrief 2017.
 Scheidingsvoorstel DAEB / niet-DAEB.
 Portfoliostrategie BrabantWonen 2016 – 2028.
 Portfoliostrategie Zorgvastgoed.
 Beleidsnotitie Risicomanagement.
 Integriteitbeleid, reglement Klokkenluider en reglement Ongewenste
Omgangsvormen.

51

RvC

Aantal
bijeenkomsten
in 2016

Bespreekpunten, onder andere:

Reguliere
vergaderingen

6

Naast genoemde besluiten 2016 en actuele ontwikkelingen:

Analyse Benchmark

Oordeelsbrief

Werving nieuwe leden

Zelfevaluatie

Resultaten Medewerkers Motivatie Onderzoek

Jaarverslag Klachtencommissie 2015

Evaluatie inkoop en aanbesteding 2015

Sociaal Woonakkoord ‘s-Hertogenbosch

Manifest Oss

Diverse eindopstellingen

Kwartaalrapportages

Bod aan gemeenten

Huurverhoging 2016

Waarderingskeuze marktwaarde

Client Service Plan 2017

Accountantverslag PwC

Proces nieuwe accountant, samenwerking accountant

Notulen kerncommissies en overleg huurdersorganisaties

Relevante correspondentie van ILT, WSW en Aw

P&C cyclus

Grondposities

Vlootschouw

Zelfevaluatie

1

We






hebben stilgestaan bij:
Visie op toezicht
Informatieverstrekking
Functioneren commissies
Permanente Educatie
Voorbereiding remuneratie

Overig

2




Deelname belanghouderbijeenkomst BrabantWonen
Projectendag samen met bestuur en RvT BrabantZorg

Overzicht commissievergaderingen en bespreekpunten
Remuneratiecommissie

1





Evaluatie doelen 2016 en doelen 2017
360 graden feedback bestuurder
Memo afbouw salaris bestuurder

Auditcommissie

3

We





















hebben stilgestaan bij:
Jaarverslag en jaarrekening 2015 BrabantWonen
Jaarrekening 2015 BrabantWonen Holding BV
Jaarrekening 2015 BrabantWonen BelegdVastgoed BV
Jaarrekening 2015 BrabantWonen Go Bernhoven BV
Jaarrekening 2015 Go P&P BV
Jaarrekening 2015 GOGWO BV
Jaarrekening 2015 BrabantWonen Vastgoedontwikkeling BV
Jaarrekening 2015 BrabantWonenGOWillemspoort BV
Jaarrekening 2015 BrabantWonenEnergie BV
Concept Accountantsverslag
Activiteitenplan en begroting 2017
Scheiding DAEB / niet-DAEB
Financieel Meerjarenplan 2017
Treasury jaarplan 2017
Controleplan 2016 PwC
Beleidsnotitie Risicomanagement
Intern Controleplan 2017
Uitstel evaluatie huisbankierschap
Proces nieuwe accountant
Evaluatie Auditcommissie ter voorbereiding op zelfevaluatie

Selectiecommissie

7



Werving 2 nieuwe RvC-leden met profiel Vastgoed en Financieel

Overleg met
Ondernemingsraad (OR)

2

Besproken onderwerpen, onder andere:

Kennismaking nieuwe RvC-leden

Organisatieontwikkeling
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Overleg met
huurdersorganisaties

2

Besproken onderwerpen, onder andere:

Onderlinge samenwerking

Betaalbaarheid woningen

Aantal te bouwen woningen in relatie tot de wachttijden

Ondernemingsplan en organisatieontwikkeling

2.11.6 Overleg met Ondernemingsraad
Twee leden van de Raad van Commissarissen vertegenwoordigen ons tijdens het jaarlijks
overleg met de Ondernemingsraad. In 2016 heeft er 2x een overleg plaatsgevonden. Beide
overleggen hebben in het teken gestaan van de organisatieontwikkeling van
BrabantWonen.
2.11.7 Overleg met huurders(vertegenwoordiging)
De commissarissen die op bindende voordracht van de huurdersorganisaties zijn
benoemd wonen regelmatig bijeenkomsten van de Klankbordgroepen bij. In 2014 is
tevens een jaarlijks overleg van een delegatie van de Raad met de huurdersorganisaties
ingesteld. Doel van dit overleg is op informele wijze met elkaar over actuele
ontwikkelingen en eventuele knelpunten te spreken. Het overleg op 23 mei 2016 heeft
met name in het teken gestaan van de onderlinge samenwerking, de betaalbaarheid
van het wonen en het aantal te bouwen woningen in relatie tot de wachttijd.
Daarnaast heeft er op 12 september 2016 een extra overleg plaatsgevonden met de
huurdersvertegenwoordiging in ’s-Hertogenbosch over het nieuwe Ondernemingsplan
en de organisatieontwikkeling van BrabantWonen.
2.11.8 Zichtbaarheid Raad van Commissarissen
We willen als Raad van Commissarissen toezicht houden op gepaste afstand, maar
tegelijkertijd ook zichtbaar zijn voor de organisatie en belanghebbenden. We zijn daarom
als delegatie of voltallig aanwezig bij diverse evenementen zoals
Klankbordgroepbijeenkomsten, openingen en themabijeenkomsten. Daarnaast publiceren
we ons jaarverslag separaat van het totale jaarverslag BrabantWonen zichtbaar op de
website.
2.11.9 Verklaring
De Raad van Commissarissen en het bestuur van BrabantWonen verklaren dat:
 ook in 2016 geen leningen of garanties zijn verstrekt aan leden van de Raad van
Commissarissen, de bestuurder en/of medewerkers;
 BrabantWonen in het verslagjaar 2016 haar middelen uitsluitend heeft besteed in
het belang van de volkshuisvesting;
 BrabantWonen de Aedescode heeft ondertekend en in het verslagjaar
overeenkomstig de Aedes- en Governancecode heeft gehandeld;
 BrabantWonen de relevante wet- en regelgeving naleeft en dat de interne
risicobeheersing- en controlesystemen effectief zijn;
 in 2016 geen sprake is geweest van tegenstrijdige belangen zoals bedoeld in
principe II.3 van de Governancecode woningcorporaties 2015, noch van bestuur
noch van RvC-leden en dat de bepalingen III 6.1 tot en met III 6.3 van de code zijn
nageleefd;
 alle RvC-leden voldoen aan het onafhankelijkheidsprincipe III 2.3 van de
Governancecode woningcorporaties 2015 en dat de RvC-leden geen nevenfuncties
uitvoeren die onafhankelijk toezicht kunnen belemmeren.
Aldus vastgesteld op 6 april 2017 te Oss.
Namens de Raad van Commissarissen,
R.P. Prins
Voorzitter
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2.12 Verslag van de Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad ontleent zijn rol en positie primair aan de WOR. Vanuit die rol
en positie geeft hij gevraagd en ongevraagd advies. De samenwerking tussen
Ondernemingsraad en Bestuur is goed. De Ondernemingsraad krijgt voldoende ruimte
om zijn rol en zijn positie in te vullen. Het Bestuur informeert de Ondernemingsraad in
een vroeg stadium over belangrijke dossiers. De communicatie met betrekking tot
essentiële onderwerpen doen we in gezamenlijkheid.
Wijzigingen in de samenstelling
We stelden de Ondernemingsraad samen met medewerkers vanuit de verschillende
bedrijfsonderdelen en organisatielagen. Hierdoor borgen we een deskundige, flexibele
en transparante afspiegeling van onze organisatie. Per 1 januari 2016 traden Erik
Cuppen, Gerard van de Ven en Neclá Cakir toe tot de Ondernemingsraad. In 2016
wijzigde de organisatiestructuur van BrabantWonen. In 2017 past de
Ondernemingsraad zijn Reglement aan op de nieuwe structuur. Hierdoor wijzigen de
kiesgroepen.
Samenstelling Ondernemingsraad 2016
De volgende acht enthousiast betrokken leden vormden in 2016 de
Ondernemingsraad:
Tabel: Samenstelling op basis van kiesgroepen uit het oude vestigingsmodel.
Naam
Peter Krol

OR functie
voorzitter

Erik Cuppen

geb. datum 1e benoeming functie
24-1-1963
1-1-2003
projectleider
ontwikkeling
secretaris
7-3-1971
1-1-2012
medewerker klant en
wonen
lid
18-1-1977
1-1-2014
beheerder wagenpark
en magazijn
lid
30-8-1971
1-1-2015
opzichter maatsch.
vastgoed
lid
18-5-1979
1-1-2015
ontwikkelingsmanager
projectontwikkeling
vicevoorzitter 2-12-1975
1-1-2016
business controller

Neclá Cakir

lid

12-8-1971

1-1-2016

woonconsulent

Gerard van de Ven lid

10-4-1966

1-1-2016

Werkvoorbereider
Dagelijks Onderhoud

Marjon Heeres
Christian Jordaans
Dennis Ruys
Patrick Werther

vacature

kiesgroep
Klant en
Samenleving
Klant en
Samenleving
Klant en
Samenleving
Klant en
Samenleving
Vastgoed en
Bedrijfsvoering
Vastgoed en
Bedrijfsvoering
Klant en
Samenleving
Klant en
Samenleving

lid

Overleg met Bestuur
De Ondernemingsraad en het Bestuur overleggen minimaal één keer per maand met
elkaar over interne en externe ontwikkelingen. De Ondernemingsraad had hierover
veelvuldig overleg met het Bestuur. Tijdens de overleggen ontving de
Ondernemingsraad de volgende aanvragen:
 Instemmingsaanvragen
- Organisatieontwikkeling fase 1 (29 juni 2016)
- Benoemingsprocedure leidinggevenden (25 augustus 2016)
- Functie manager Zorgwonen (31 augustus 2016)
- Integriteitsbeleid BrabantWonen 2016 (10 november 2016)
- Werving vacature inkoper (28 november 2016)
- Collectieve verlofdagen 2017 (15 december 2016)
 Adviesaanvragen
- Organisatieontwikkeling fase 1 (29 juni 2016)
- Benoeming twee leden RvC (29 juni 2016)
Het afgelopen jaar stond voornamelijk in het teken van de aangekondigde

54

organisatieontwikkelingen.
Overleg Directie
Minimaal één keer per jaar overlegt de Ondernemingsraad met de voltallige directie.
Dit gebeurde ook in 2016. Daarnaast vond een extra overleg plaats in het kader van
de organisatieontwikkeling.
Overleg Raad van Commissarissen
De Ondernemingsraad sprak ook met een afvaardiging van de Raad van
Commissarissen tijdens het jaarlijks overleg. Het overleg van 2016 stond in het teken
van kennismaking met de nieuwe leden van de Raad van Commissarissen,
betrokkenheid bij bedrijfsvoering, relatie met Bestuur en de performance van
BrabantWonen. Daarnaast vond er nog een extra overleg plaats in het kader van de
organisatieontwikkelingen.
mr. H.P. Krol
Voorzitter Ondernemingsraad

55

Hoofdstuk 3: Financieel Verslag
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3.1
Financieel beleid en sturing
In ons ondernemingsplan 2016-2020 gaven we al een duidelijke richting aan de
nieuwe organisatie met het benoemen van kernbegrippen als efficiënt, uniform,
functioneel, maatwerk en scherpe (vastgoed)sturing. Eind 2016 effectueerden we een
groot deel van deze doelstellingen met de aanpassing van onze structuur in de geest
van het Driekamer-besturingsmodel. De geplande activiteiten vertalen wij naar
financiële planning in de verschillende jaarschijven. Binnen die jaarschijven kennen we
een aantal formele momenten waarop we intern en extern verantwoording afleggen
over de realisatie en de prognoses. De momenten leggen we jaarlijks vast in een
cyclus van planning & control activiteiten (hierna: P&C cyclus). De P&C cyclus is geen
doel op zich, maar een instrumentarium om te komen tot een situatie waarin
processen transparant zijn, de organisatie doelmatig werkt, de risico’s inzichtelijk en
aanvaardbaar zijn en de managementinformatie juist, volledig en tijdig is. In 2016
keurde het Aw ons reglement financieel beleid en beheer goed. Dit reglement is niet
zozeer onderdeel van de P&C cyclus, maar verduidelijkt de onderlinge samenhang
tussen de statuten, reglementen en Management Control Systeem.
In dit hoofdstuk beperken we ons tot de financieel gerelateerde risico’s. Daarbij geven
we inzicht in ons financieel resultaat 2016, onze financiële positie, ons financieel beleid
en onze risicobereidheid (risk appetite).
3.1.1 Financieel resultaat 2016
Het geconsolideerde financieel resultaat 2016 bedraagt € 124 miljoen positief (zie
4.2). Voorgaand resultaat is in 2016 behaald op basis van de verplichte nieuwe
waarderingsgrondslagen voor de corporatie, n.l. waardering van het vastgoed tegen
marktwaarde in verhuurde staat (zie ook de toelichting in 4.7). In het verslagjaar
2015 was het resultaat op basis van de “oude” waarderingsgrondslagen nog € 110
miljoen negatief. Echter, gewaardeerd volgens de “nieuwe” waarderingsgrondslagen
van 2016 bedraagt het resultaat van 2015 gelijk € 125 miljoen positief. Hiermee is het
aanzienlijke effect van waardering tegen marktwaarde op het resultaat duidelijk
geworden, in de vergelijkende cijfers van 2015 geeft dat gelijk een positief effect van
ca. € 235 miljoen waarbij op kasstroombasis uiteraard geen enkele wijziging
plaatsvindt door toepassing van de gewijzigde waarderingsgrondslagen. De
kasstromen in 2016 zijn op een uitermate gezond niveau gebleven. Wij verwijzen u
graag voor een nadere toelichting op de kasstromen in 2016 naar 4.3.
Het resultaat 2016 ten opzichte van 2015 is daarmee ca. € 1 miljoen negatiever.
De belangrijkste oorzaken van het beperkte verschil bestaan per saldo uit:
-

Verbeterd netto resultaat exploitatie vastgoed
Verminderd resultaat verkoop vastgoed
Verminderd resultaat waardeveranderingen vastgoed
Verbeterd resultaat financiële baten en lasten
Verminderd resultaat belastingen/deelnemingen

€
€
€
€
€

7
4
3
1
2

miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
miljoen

Verbeterd netto resultaat exploitatie vastgoed
De belangrijkste oorzaken voor de verbetering van 2016 ten opzichte van 2015 komt
voort uit enerzijds een stijging van de huuropbrengsten en anderzijds een daling van
personeelslasten die zijn toe te rekenen aan activiteiten van de exploitatie van het
vastgoed.
Verminderd resultaat verkoop vastgoed
Het verminderd resultaat komt eenvoudigweg voort uit het feit dat in 2016 minder
vastgoed is verkocht dan in 2015.
Verminderd resultaat waardeveranderingen vastgoed
Voor een nadere toelichting op de verschillen tussen de marktwaarde 2016 ten
opzichte van de marktwaarde 2015 verwijzen wij u graag naar 3.1.5.

57

Verbeterd resultaat financiële baten en lasten
Het op zich beperkt in omvang verbeterd resultaat komt doordat we nieuwe
financieringen tegen zeer lage rentekosten aantrekken en doordat minder financiering
dan gepland benodigd was in 2016.
Verminderd resultaat belastingen/deelnemingen
Het verminderd resultaat verklaart zich enerzijds door een nadeel van € 4 miljoen op
de verschuldigde belastingen en anderzijds door een verbeterd resultaat van € 2
miljoen op de deelnemingen. Het nadeel op de belastingen komt doordat de
verrekenbare verliezen uit het verleden volledig ingezet zijn, zodat wij in een
betaalpositie komt voor de vennootschapsbelasting. De verbetering van het resultaat
op de deelnemingen in 2016 komt doordat in 2015 diverse voorzieningen voor
afwaardering van gronden zijn gevormd die in 2016 niet meer aan de orde zijn.
Voor een nadere toelichting op voornoemde posten binnen de betreffende
resultaatonderdelen verwijzen wij u naar hoofdstuk 11.
3.1.2 Financiële continuïteit
Onze financiële continuïteit bewaken we met financiële kengetallen. Op deze manier
waarborgen we onze financiële positie op lange termijn. De kengetallen nemen we op
in onze financiële meerjarenplanning, treasury jaarplan, begroting en
kwartaalrapportages. Daarnaast toetsen we de ontwikkeling van deze kengetallen op
het moment van investerings- en financieringsbesluiten. De normen voor LtV en
solvabiliteit op basis van marktwaarde zijn nog niet definitief bepaald door onze
toezichthouders en daarom in onderstaande tabel vooralsnog gelijk gehouden aan de
normen op basis van bedrijfswaarde.
De door ons gehanteerde kengetallen zijn:
Kengetallen
ICR inclusief verkopen
ICR exclusief verkopen
DSCR inclusief verkopen
DSCR exclusief verkopen
LtV bedrijfswaarde
LtV marktwaarde
Solvabiliteit bedrijfswaarde
Solvabiliteit marktwaarde

Realisatie
2016
5,57
4,50
2,74
2,21
49,8%
23,8%
48,6%
73,6%

Norm 2016
BW
WSW
1,40
1,40
1,40
1,40
1,00
1,00
1,00
1,00
<65,0%
<75,0%
<65,0%
<75,0%
>35,0%
>20,0%
>35,0%
>20,0%

Realisatie
2015
4,23
2,68
1,66
1,05
47,5%
26,0%
42,3%
70,7%

Toelichting:
Interest Coverage Ratio (ICR)
Een “gezonde” operationele kasstroom garandeert onze financierbaarheid. We sturen
daarom onder andere op het rentedekkingsgetal. Het rentedekkingsgetal kent een
jaarlijkse norm van minimaal 1,4, waarmee we voldoen aan de eisen van het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit Woningcorporaties (Aw).
Deze prestatie-indicator geeft inzicht in de mate waarin we onze rentelasten kunnen
voldoen vanuit de operationele kasstroom. In 2016 is een stijging zichtbaar in
vergelijking met 2015. Dit wordt veroorzaakt door een toename in de operationele
kasstromen. De opbrengsten zijn gestegen daar waar de kosten afgenomen zijn. De
daling van de uitgaande kasstromen is zichtbaar bij personeel, onderhoud,
bedrijfslasten en rente-uitgaven. Deze hogere operationele kasstroom resulteert in
een hogere ICR. Met een ICR exclusief verkopen van 4,50 voldoen we ruim aan de
normen van onze toezichthouders.
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Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
Wij sturen ook op de DSCR. Dit kengetal geeft aan of we naast onze rentelasten, ook
in staat zijn, om indien nodig, aan onze aflossingsverplichtingen te voldoen. De norm
DSCR is minimaal 1,0. In vergelijking met 2015 is er een stijging van de DSCR. Deze
wordt veroorzaakt door hogere operationele kasstromen zoals bovenstaand
beschreven bij de bepaling van de ICR. Als de verkoopopbrengsten niet worden
meegerekend, komt de DSCR uit op 2,21. Dit voldoet aan de norm van de
toezichthouders. Deze uitkomst van de DSCR is exclusief de uitgaande kasstroom aan
de verbinding GO ’s-Hertogenbosch betreffende rente en aflossing op de grondpositie
Groote Wielen. Als we de uitgaven van € 16,4 miljoen meerekenen komt de DSCR uit
op 1,41, wat voldoet aan de normen van onze toezichthouders.
Loan to Value (LtV)
De LtV meet in welke mate het bezit van de corporatie is belast met schulden en in
hoeverre er kasstroom vrij komt bij verkoop van bezit. Dit is van belang voor de
continuïteit op lange termijn. Het WSW hanteert een bovengrens voor de LtV van
75%. Wij hanteren zelf een grens van 65%. Onze LtV bedraagt ultimo 2016 49,8% op
basis van bedrijfswaarde. Als we de stand van de leningenportefeuille afzetten tegen
de marktwaarde 2016 komen we uit op 23,8%. Ter vergelijking zijn de kengetallen
van 2015 ook aangepast naar bepaling tegen marktwaarde 2015.
Solvabiliteit
Deze prestatie-indicator drukt het eigen vermogen uit in een percentage van het
totale vermogen. Het WSW hanteert een norm van 20%. Wij hanteren zelf een norm
van minimaal 35%. Onze solvabiliteit bedraagt ultimo 2016 48,6% als we deze
bepalen tegen bedrijfswaarde. Om de solvabiliteit tegen bedrijfswaarde te kunnen
bepalen moeten we het effect van de stelselwijziging corrigeren op de gehanteerde
marktwaarde in de jaarrekening. Het eigen vermogen en het totale vermogen
verlagen we met deze mutatie. Het effect van de stelselwijziging is in het vermogen
per 1-1-2015 € 772 miljoen en via het resultaat in 2015 € 227 miljoen. Deze correctie
van € 999 miljoen namen we mee in de berekeningen om de solvabiliteit tegen
bedrijfswaarde te kunnen bepalen. Deze kan nu vergeleken worden met de realisatie
2015. De marktwaarde 2015 maken we vanuit de vergelijkende cijfers op.
3.1.3 Volkshuisvestelijke beklemming eigen vermogen
Ons totale groepsvermogen bestaat uit een algemene reserve (eigen vermogen
inclusief resultaat boekjaar) en een herwaarderingsreserve. De herwaarderingsreserve
ontstaat vanwege de waardering tegen actuele waarde. In de gevallen dat de
marktwaarde van een waarderingscomplex hoger is dan de stichtingskosten, dient er
een herwaarderingsreserve te worden gevormd. Deze herwaarderingsreserve is een
ongerealiseerde winst die wellicht in de toekomst deels gerealiseerd wordt,
bijvoorbeeld bij verkoop van een complex waarbij de verkoopwaarde hoger is dan de
stichtingskosten. Echter deze ongerealiseerde winst zal nooit in zijn geheel worden
gerealiseerd aangezien de uitgangspunten van de marktwaarde geen recht doen aan
onze volkshuisvestelijke doelstelling die gekenmerkt wordt door het doorexploiteren
van het vastgoed. Verkoop van vastgoed is niet het leidend principe.
Het vastgoed tegen marktwaarde in verhuurde staat is volgens het handboek
gewaardeerd. Hierin wordt een aantal uitgangspunten genomen die niet
overeenkomen met het beleid van de corporatie. In de waardering van de woningen
en parkeerplaatsen wordt immers uitgegaan van een actief uitpondbeleid tenzij
doorexploitatie tegen markthuur lijdt tot een hogere waarde.
De marktwaarde in verhuurde staat bedraagt € 1.956 miljoen en de bedrijfswaarde
bedraagt € 948 miljoen. De bedrijfswaarde geeft een waardering die meer aansluit bij
de volkshuisvestelijke doelstellingen. Het verschil tussen deze twee waarderingen
betreft de volkshuisvestelijke- en de bedrijfsmatige bestemming. De
volkshuisvestelijke bestemming kan als volgt worden geduid:
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De marktwaarde gaat uit van een actief uitpondbeleid. Wij verkopen slechts een
beperkt aantal woningen per jaar en er zijn diverse woningen aangemerkt als
toekomstige verkoopvijver. Wanneer de marktwaarde herrekend wordt tegen een
doorexploiteerscenario dan daalt de marktwaarde en het eigen vermogen met circa
€ 317 miljoen.
In het doorexploiteerscenario binnen de marktwaarde wordt de huur bij mutatie
geharmoniseerd naar de laagste van de markthuur of de maximale huur. In
werkelijkheid wordt de huur geharmoniseerd naar de streefhuur zoals vastgesteld
in het beleid. Deze streefhuur ligt normaliter lager dan de markthuur. Wanneer de
marktwaarde wordt herrekend met de streefhuur als zijnde de markthuur dan
daalt de marktwaarde en het eigen vermogen met € 163 miljoen.

Daarnaast is er ook sprake van bedrijfsmatige bestemming. Dit verschil wordt als
volgt verklaard:
 Er bestaan verschillen in parameters die worden gehanteerd. In de marktwaarde
wordt er gerekend met disconteringsvoeten per type bezit. In de bedrijfswaarde
wordt gerekend met 1 disconteringsvoet. Dit geeft een positief effect van € 124
mln.
 De onderhoudslasten in de marktwaarde zijn gebaseerd op marktnormeringen en
houden beperkt rekening met een exploitatietermijn van 50 jaar of langer.
Daarnaast is het onderhoudsniveau van de woningen dat wij nastreven hoger dan
het minimale instandhoudingsonderhoud dat de markt vereist. Hierdoor zijn de
werkelijke onderhoudslasten hoger dan de onderhoudslasten binnen de
marktwaarde. Dit heeft een negatief effect op vermogen en kasstroom van € 390
mln.
 De beheerlasten in de marktwaarde zijn gebaseerd op marktnormeringen. Deze
genormeerde bedrijfslasten zijn lager dan onze bedrijfslasten. De werkelijke
bedrijfslasten liggen hoger door onder meer volkshuisvestelijke keuzes en de
sociale aard van een toegelaten instelling. De hogere bedrijfslasten hebben een
negatief effect op vermogen en kasstroom van € 245 mln.
 De overige verschillen betreffen een negatief effect van € 17 mln.
Resumerend krijgen we dan het volgende verloop van marktwaarde in verhuurde staat
naar bedrijfswaarde ultimo 2016.
Verloop marktwaarde
1.956 Marktwaarde
948 Bedrijfswaarde
1.008 verschil
-317 uitpondscenario
-163 streefhuur
124 discontering
-390 genormeerd onderhoud
-245 beheerlasten
-17 overig
-

Levensvatbaarheid en financierbaarheid van de corporatie
Wij zijn in staat om te blijven voldoen aan de volkshuisvestelijke bedrijfsdoelstellingen
op basis van onze toekomstige vermogensontwikkelingen. Dit blijkt uit de financiële
kengetallen gebaseerd op de meerjarenbegroting. Aan de gestelde normen van de Aw
en WSW wordt ruimschoots voldaan. De beoordelingen van zowel de Aw en WSW zijn
positief. Zij oordelen dat wij voldoende levensvatbaar zijn en dat in de toekomst
voldaan kan worden aan de aflossingsverplichtingen.
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3.1.4 Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties
De minister bepaalde in mei 2017 per corporatie en per gemeente de indicatieve
bestedingsruimte van de individuele corporatie. Het betreft een modelmatige aanname
van de beschikbare middelen en is slechts een benadering van de complexe
werkelijkheid. Het betreft de mogelijke financieringsruimte van de corporatie op basis
van het vermogen gewaardeerd op marktwaarde. In het rekenmodel is rekening
gehouden met de normen die de Aw en WSW stellen. Daarbij is gekeken naar het
investeringsvolume bij nieuwbouw; bij verbeteringen en bij huurmatiging.
De indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties (IBW) geeft per gemeente aan of
Wij financiële ruimte hebben om activiteiten in de betreffende gemeente uit te voeren.
We spreken ook wel over investeringscapaciteit. Het ministerie van BZK berekent deze
capaciteit. Daarbij gaat het om een grove indicatie. Voor ons was het berekende
bedrag in 2016 voor alle gemeenten bij elkaar ruim € 400 miljoen. Dit bedrag wekt de
suggestie dat het gaat om liquide middelen die wij direct beschikbaar hebben om
bijvoorbeeld huren te verlagen of investeringen te doen. Zo simpel is het echter niet.
De indicatie geeft bijvoorbeeld geen inzicht in het beste moment van besteding. De
aanname is dat al het beschikbare geld in het komende jaar volledig besteed wordt.
Op die manier zouden wij als het ware al onze reserves in één keer opmaken.
Daarmee gaat het ministerie volstrekt voorbij aan de noodzaak om ook op lange
termijn te kunnen blijven investeren in de volkshuisvestelijke opgaven.
3.1.5 Ontwikkeling marktwaarde 2015-2016
Ultimo 2016 heeft onze vastgoedportefeuille een marktwaarde van ruim € 1,9 miljard.
Ten opzichte van 2015 is er sprake van een positieve waardeontwikkeling van € 114
miljoen.
Woningen
marktwaarde 2015
Voorraadmutaties
Mutatie objectgegevens
Mutatie waarderingsparameters
Marktwaarde 2016

De
-

BOG/MOG

DAEB
Parkeren

niet-DAEB
Intramurale
Subtotaal Woningen BOG/MOG Parkeren Intramurale Subtotaal Totaal
zorg
zorg
2.552
271.007 1.779.748
49.653
3.461
9.390
62.505 1.842.253

1.494.199

11.990

18.762
18.412
73.629

2.355
715
-201

324
740
319

-1.380
-41.303
28.173

20.062
-21.436
101.920

462
1.787
300

2.738
3.821

679
2.617
1.051

-

3.879
4.404
5.172

23.941
-17.032
107.092

1.605.002

14.860

3.935

256.498

1.880.295

52.203

10.019

13.738

-

75.960

1.956.255

belangrijkste van deze mutatie zijn als volgt te benoemen:
Voorraadmutaties € 23 miljoen positief.
Mutatie objectgegevens € 17 miljoen negatief.
Mutatie waarderingsparameters € 107 miljoen positief.

De voorraadmutaties hebben betrekking op verkoop bestaand bezit, sloop en
opgeleverde nieuwbouw. Per saldo zorgen deze mutaties voor een totale mutatie van
€ 23 miljoen.
De mutatie van de objectgegevens hebben voornamelijk betrekking op wijzigingen in
contractgegevens van het vastgoed. De daling is grotendeels het gevolg van het
doorvoeren van huurverlaging op delen van het intramurale zorgvastgoed. Rondom de
fusie hebben we hierover afspraken gemaakt met BrabantZorg.
De waarderingsparameters laten zien welk effect de verschillen zijn tussen het
waarderingshandboek 2015 en het waarderingshandboek 2016 op de ontwikkeling van
de marktwaarde. De parameters die de grootste mutatie veroorzaken zijn de
volgende:
- De disconteringsvoet laat een significante stijging zien van bijna € 65 miljoen.
- Doordat in de prijsinflatie een daling waarneembaar is heeft dit een negatief
- effect op de marktwaarde van € 13 miljoen.
- Doordat de leegwaardeontwikkeling en boveninflatoire huurverhoging hoger zijn
ten opzichte van 2015 levert dit een positief effect op de marktwaarde op van
bijna € 28 miljoen.
- Binnen de intramurale zorg is het effect zichtbaar inzake het omzetten van het
modeljaar, hier wordt m.b.t. tot de eindwaarde niet in jaar 2016 overgegaan op de
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markthuur maar is dit in tegenstelling tot 2015 afhankelijk van de resterende
looptijd. Dit zorgt voor een positief effect van € 30 miljoen.
3.2
Treasury
Kasstromen
Wij leggen periodiek verantwoording af over de geprognosticeerde kasstromen en de
realisatie op jaarbasis. We stellen hiervoor een maandelijkse treasury rapportage op.
Daarnaast stellen we op basis van ons strategisch beleidsplan, ook de Financiële
Meerjarenplanning (FMP) op met daarin de verwachte kasstromen voor de komende
10 jaar. Op deze wijze beheersen we onze financieringsbehoefte en eventuele
tijdelijke overtollige liquiditeiten.
Financieren
In het treasury jaarplan 2016 gingen uit van een financieringsbehoefte van € 40,0
miljoen in 2016. We trokken in werkelijkheid € 12,5 miljoen aan nieuwe financieringen
aan. Deze beperktere financieringsbehoefte was onder andere het gevolg van:
 Fusieafspraken 2015, deze kasstromen zijn gerealiseerd in 2016;
 Lagere uitgaven onderhoud en bedrijfslasten;
 Lagere productie projecten;
 Hogere verkoopopbrengsten bestaand bezit als begroot.
Deze € 12,5 miljoen aan nieuwe leningen trokken we in twee leningen aan met WSW
borging. Naast deze uitbreiding van onze leningenportefeuille is er ook € 39,0 miljoen
aan herfinanciering aangetrokken. De herfinanciering is een gevolg van de
kasgeldleningen van ZorgGoedBrabant2 die na fusie onderdeel uitmaakten van de
leningenportefeuille van BrabantWonen. Deze ongeborgde kasgeldleningen liepen bij
De Rabobank en bij BrabantZorg per einde boekjaar 2015 en hadden een totale
waarde van € 49,0 miljoen. Door de fusie met BrabantWonen was het mogelijk de
kasgeldleningen te herfinancieren onder borging van het WSW en in te lossen bij de
geldgevers, eerder was borging binnen ZorgGoedBrabant2 niet mogelijk bij het WFZ.
Met de stand van de liquiditeiten na fusie, mede door verkopen van bestaand bezit
tijdens de fusie, was het mogelijk te volstaan met een geborgde herfinanciering van
€ 39,0 miljoen. Met deze transactie hebben we € 10,0 miljoen minder geherfinancierd
en dus afgelost op de bestaande portefeuille.
De hoogte van het verstrekte borgingsplafond door het WSW was per 1 januari 2016
€ 513,81 miljoen. Aangezien we in 2016 minder financiering aantrokken en we meer
aflosten dan begroot komt de geborgde leningenportefeuille lager uit. De geborgde
leningenportefeuille is per ultimo 2016 € 460,6 miljoen. Deze lagere
financieringsbehoefte in 2016 en de hogere aflossingen werken door in het kengetal
LtV, welke fors lager uitvalt dan begroot.
Beleggen
Door de fusie met Nieuw Berlerode is er een effectenportefeuille toegevoegd aan onze
beleggingen, deze heeft een waarde van € 0,4 miljoen per balansdatum 2015. Deze
belegging is niet toegestaan volgens ons financieel statuut en zijn in het eerste
kwartaal van 2016 verkocht en liquide gemaakt. Ultimo 2016 bedroegen de
beleggingen € 7,3 miljoen, zijnde een WSW geborgde lening aan een collega
corporatie welke in 2023 volledig ingelost wordt.
Treasury Organisatie
Binnen BrabantWonen bestaat een Treasurycommissie. De Treasurycommissie bestaat
uit de directeur Vastgoed & Bedrijfsvoering, de manager Financiën en een controller.
Met betrekking tot financierings- en beleggingstransacties stelt de Treasurycommissie
transactievoorstellen op voor het bestuur.
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Treasury commissie
De Treasurycommissie kwam in 2016 elf keer bijeen en informeerde het bestuur over:
kasstromen, renteontwikkelingen en, indien van toepassing, financieringsvoorstellen.
Wij maken gebruik van de treasurymodule van Aareon om kasstromen en
financieringen te monitoren. Met deze tool hebben we dagelijks de lopende
financieringen en operationele kasstromen in beeld.
3.3
Risicomanagement
Het doel van risicomanagement en interne controle is het beheersen van risico’s
(gebeurtenissen) die de realisatie van onze strategische doelstellingen beïnvloeden.
Risicomanagement is dan ook een continu proces van risico’s definiëren, monitoren,
analyseren, bijsturen, beheersen en verantwoorden. Daarbij moeten we niet alleen
oog hebben voor de ‘harde kant’ maar ook voor de ‘zachte kant’. Voor de harde kant
gebruiken we vaak de normeringen van externe stakeholders. De zachte kant heeft
deze normeringen nauwelijks, maar de ervaringen van de afgelopen jaren leren ons
dat houding en gedrag, stijl van leidinggeven en de aanwezigheid van check en
balances een belangrijke rol spelen. We spreken hierbij vooral over mensen,
risicobewustzijn, kennis, vaardigheden, beloningen, integriteit, cultuur, waarden,
vertrouwen en communicatie.
Ons risicomanagement borgen wij in een Management Control Systeem (MCS). In het
MCS vertalen we de strategische visie naar een control visie, een conceptueel kader
en randvoorwaarden voor het verbeteren van de interne beheersing. In het
conceptueel kader van het MCS staan vijf begrippen centraal:
 Bestuurlijke informatievoorziening
 Planning & control
 Risicomanagement
 Organisatiestructuur
 Informatiestructuur
In onze visie draagt het continu verbeteren van deze begrippen bij aan het realiseren
van een integraal risicomanagementsysteem. Voor een aantal risico’s is het zeer lastig
mitigerende factoren in te regelen, maar deze zijn wel zeer bepalend voor onze
organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de veranderingen als gevolg van de
herziene Woningwet.
Daarnaast is onze ‘risicobereidheid’ van belang. Onder risicobereidheid verstaan we de
mate waarin we risico’s accepteren. De bereidheid om risico’s te lopen duiden we per
risicoveld op een schaal van 1 tot 5. Op niveau 1 wensen we dit risico nooit te lopen,
op niveau 5 lopen we dit risico zonder terughoudendheid. In de navolgende grafiek
geven we naar de stand ultimo 2016 per risicocategorie de risicobereidheid weer ten
opzichte van het huidige risicoprofiel (de inschatting van het risico, dat we momenteel
lopen).
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Strategisch
Vanzelfsprekend nemen we strategische besluiten na een zorgvuldige afweging van de
onderkende risico’s. Ondanks een zorgvuldige risicoafweging zijn deze risico’s nooit
geheel uit te sluiten. We schatten het huidig risicoprofiel ook iets hoger in dan onze
risicobereidheid.
Operationele risico
Dit risico beheersen we door onze processen via interne audits periodiek te monitoren.
Zowel de interne als de externe monitoring geeft aan dat onze beheersing van de
operationele processen voldoende is.
Marktrisico
Dit risico beheersen we middels onze portfoliostrategie, waarin we onze noodzakelijk
geachte vastgoedtransitie afzetten ten opzichte van de verwachte ontwikkelingen op
wet- en regelgeving en ontwikkelingen van onze doelgroepen. In onze P&C cyclus
monitoren we de marktrisico’s. Vanaf 2017 werken we ons portfoliobeleid verder uit
met de invoering van assetmanagement, waardoor we dit risico nog beter gaan
beheersen.
Macro-economisch risico
Hieronder verstaan we het risico dat macro-economische ontwikkelingen een impact
hebben op de totale sector en dus ook op onze organisatie, waardoor ze resulteren in
negatieve gevolgen voor de realisatie van onze strategische doelstellingen. De macroeconomische risico’s hebben raakvlakken met alle andere genoemde risico’s. Deze
verwachtingen halen we op bij erkende externe partijen zoals CPB, CBS, Ministerie van
BZK.
Financiële risico’s
De financiële risico’s monitoren we continu in onze kwartaalrapportages middels de
verwachte ontwikkelingen op de door ons gehanteerde financiële kengetallen. Onze
liquiditeitspositie en onze financieringsbehoefte bespreken we maandelijks in de
Treasurycommissie. Bij de huidige lage rentestand kiezen we bij herfinanciering voor
rentevaste looptijden voor de gehele (restant) looptijd. Renterisico’s sluiten we
daarmee grotendeels uit. Bij een stijgende rente handhaven we deze werkwijze
mogelijk niet. De risicobereidheid op het gebied van treasury ligt daarom hoger dan
het huidige risicoprofiel.
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Verslaggevingsrisico
Dit risico beheersen we door de registratie en de rapportage te scheiden. De
registratie verzorgt de afdeling Financiën. De rapportages verzorgt de afdeling Control
& Informatiebeheer. De concerncontroller toetst vervolgens de juistheid en de
volledigheid van de opgestelde interne en externe rapportages. De huidige werkwijze
voldoet aan de gewenste risicobeheersing.
Cultuur/leiderschapsrisico
De behoefte binnen onze organisatie betreft vooral in het bevorderen van de gewenste
risicocultuur. Om die te bereiken is er een sterke behoefte aan soft controls. Veel
medewerkers kijken naar leidinggevenden voor het ‘vaststellen’ van gewenst gedrag.
Het ontwikkelen van een duidelijke visie op leiderschapsstijl is cruciaal voor het laten
slagen van risicomanagement. We wensen hier dan ook geen risico op te lopen.
3.3.1 Projecten
Onze activiteiten op het gebied van projectontwikkeling kenmerken zich door een
diversiteit aan mogelijke risico’s. Bovendien zijn er enorme verschillen in de impact
van projectrisico’s. Om grip te houden op het risicoprofiel van onze
projectontwikkelingsactiviteiten hanteren we de Capital at Risk methode.
Capital at Risk (CaR)
De CaR is de optelsom van alle gekwantificeerde risico’s van de onze nieuwbouw
projectenportefeuille. De uitkomst van dit model is een betrouwbare inschatting van
de maximale hoeveelheid verliezen die kunnen. Het risicomodel geeft hiermee inzicht
in de benodigde kapitaalbuffer om financiële tegenvallers op te vangen.
Uitkomst CaR
De uitkomst van de CaR berekening van onze nieuwbouwprojecten in eigen beheer
ultimo 2016 is € 1,6 miljoen (eind 2015: € 1,5 miljoen). Op basis van onze financiële
positie, concluderen we dat ons eigen vermogen ruim voldoende is om de risico’s
verbonden aan projectontwikkeling op te vangen.
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3.3.2 Risicoprofiel per project via verbindingen
Bernhoven C.V.
• Ziekenhuisterrein Veghel
We stopten in 2016 met de oorspronkelijke plannen uit 2013 omdat ziekenhuis
Bernhoven en ouderenzorginstelling BrabantZorg aangaven geen zorgvastgoed op
deze locatie af te nemen. Om de financiële schade te beperken, onderzoeken we
verschillende scenario’s uiteenlopend van herontwikkeling door onszelf of een collegacorporatie. Maar verkoop van de gehele locatie is ook een optie. Bernhoven C.V. legde
bij ons nog wel een claim neer voor de vertragingskosten. Indien we deze kosten niet
terugverdienen met de ontwikkeling of verkoop van de grondpositie, leggen we de
kosten door aan BrabantZorg. Vanuit het ziekenhuis ontvingen we in 2016 een
tegemoetkoming in huurderving.
• Ziekenhuisterrein Oss (Park Zwanenberg)
Doordat de verkoopmarkt in Oss nog niet optimaal is, is de doorlooptijd van de
verkoop langer dan verwacht. Hierdoor staat de grondexploitatie onder druk en leidt
tot een verwacht verlies. Dit verlies is voorzien in de jaarrekening van de verbinding.
Willemspoort C.V.
• Noord
Eind 2015 namen we een investeringsbesluit voor deel Noord. Het totale risico voor
deze ontwikkeling bedraagt € 9,0 miljoen. Wij dragen voor 1/3 (maximaal € 3,0
miljoen) een financieel risico over zowel grond- als opstalexploitatie. We namen
boekhoudkundig al € 2,0 miljoen verlies, waardoor € 1,0 miljoen aan mogelijk
financieel risico overblijft.
• Zuid
Voor Willemspoort Zuid was in 2016 nog onduidelijk wanneer het bestemmingsplan
komt. Pas na afronding van de bestemmingsplanprocedure, nemen we gefaseerd
grond af. We lopen voor dit project vooral een risico op imagoschade, indien we niet
tot een planuitvoering overgaan. We blijven dan ook samen met de gemeente op zoek
naar een haalbaar plan voor deze locatie.
Gebiedsontwikkeling ’s-Hertogenbosch Oost C.V.
De grondpositie ’s-Hertogenbosch Oost is vanuit strategisch oogpunt samen met AM
Wonen aangekocht via gebiedsontwikkeling ’s-Hertogenbosch Oost CV. Het risico is
aanwezig dat de betreffende gronden geen woonbestemming krijgen. Het bestuur en
de directie van BrabantWonen ondernemen actief initiatief richting met name de
politiek om deze risico’s te reduceren. Vooralsnog is niet te voorspellen wat de
mogelijke uitkomsten van deze acties zijn. Op basis van de vastgestelde GREX is de
het project afgewaardeerd in eerdere jaren. We gaan ervan uit dat we in de toekomst
wel gaan ontwikkelen in de Groote Wielen te Rosmalen.
Risicoprofiel per project
Park Zwanenberg Oss
Bij de oplevering van het gezondheidscentrum begin 2016 verhuurden we 5 kleine
commerciële ruimtes (à 50 m2) nog niet. Ultimo 2016 zijn deze ruimtes helaas nog
steeds niet verhuurd. Afdeling Vastgoed Projecten en directie Klant en Samenleving
steken veel energie in het werven van huurders.
In december 2015 constateerden we diverse lekkages bij de PG-eenheden boven het
gezondheidscentrum. In januari 2016 zijn opnieuw lekkages vastgesteld. Wij hebben
de W-installateur hiervoor ultimo 2016 aansprakelijk gesteld. Inmiddels zijn alle
kosten in kaart gebracht en ligt de opzet en vraag tot uitkering van de verzekering
van te installateur. We schatten in dat we maximaal € 0,1 miljoen van de totale
geleden schade (€ 0,5 miljoen) niet vergoed krijgen.
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Grondposities
Bergse Heihoek Berghem
In dit project is nog een voorraad aanwezig van 27 onverkochte bouwkavels en 2
kavels voor patiowoningen, met een gezamenlijke waarde van circa € 2,0 miljoen. In
2016 boden we deze kavels te koop aan, maar dit leidde nog niet tot verkoop. In 2016
waardeerden we de grondposities af met € 47.500 op basis van een nieuwe taxatie.
Talentencampus Oss
In 2014 namen conform afspraak 3.622 m2 grondpositie af op de Talentencampus
voor een bedrag ad € 1,1 miljoen, met oog op de realisatie van een nieuw
hoofdkantoor voor BrabantWonen en BrabantZorg. Van dit plan zagen we om
verschillende redenen af. In 2016 besloten we in overleg met gemeente de locatie zelf
te gaan ontwikkelen voor woningbouw. We streven naar start bouw in 2019. De
taxatiewaarde van de grond bedraagt per 31 december2016 € 0,8 miljoen (eind 2015
€ 0,9 miljoen).
Grondpositie locatie Bernhoven Veghel
Na terugtrekkende bewegingen van Bernhoven en BrabantZorg is er geen reden voor
ons om maatschappelijk vastgoed op deze locatie te ontwikkelen. We hebben het
economisch eigendom van een deel van de grond op het ziekenhuisterrein in Veghel.
Bernhoven C.V. is juridisch eigenaar. Ultimo 2016 is de grondwaarde € 1,32 miljoen.
In 2016 is de ziekenhuislocatie ter beschikking gesteld van het COA en dachten wij in
samenspraak met de Bernhoven C.V. na over andere ontwikkelmogelijkheden. De
scenario’s lopen uiteen van herontwikkeling van het beoogde maatschappelijk
vastgoed tot verkoop van de gehele locatie. Hierover zijn wij in gesprek met
verschillende marktpartijen en een collega-corporatie. We verwachten hierover in het
2e kwartaal 2017 meer duidelijkheid te hebben. De eindafrekening met BrabantZorg
stellen we nog op, maar is mede afhankelijk van het definitieve scenario.
Grondpositie Deuteren ‘s-Hertogenbosch
De bestaande bebouwing sloopten we al geruime tijd geleden. Moeskops Bouwbedrijf
B.V. realiseert, in samenwerking met de gemeente ‘s-Hertogenbosch en ons, op deze
locatie 77 wooneenheden, variërend van appartementen tot zeer ruime twee-ondereen kap woningen in diverse prijscategorieën. Vanwege de crisis en de stagnerende
verkoop keurde ons directieteam het voorstel goed om te komen tot het versneld
afbouwen van de wijk Deuteren door Moeskops. Moeskops neemt onvoorwaardelijk de
plandelen (A, H, I en J) af voor december 2018 en zorgt dat deze minimaal in
aanbouw zijn. Moeskops verwerft de plandelen conform realisatieovereenkomst.
3.3.3 Treasury en risico’s
We onderkennen de volgende treasury risico's:
Politieke risico’s
De onzekerheid over de politieke besluitvorming bemoeilijkt het prognosticeren van de
kasstromen op middellange en lange termijn. De verhuurderheffing is een feit; dit
betekent voor ons een jaarlijkse uitgave van minimaal € 11,0 miljoen vanaf 2017.
Sinds 2013 dragen wij verhuurderheffing af voor zelfstandige woonruimten, waarvan
de huurprijs niet hoger is dan de liberalisatiegrens. Bepalend voor de afdracht is de
hoogte van de WOZ waarde vermenigvuldigd met een vastgesteld tarief. Dit tarief
stijgt de komende jaren fors. In 2016 droegen wij € 10,2 miljoen aan
verhuurderheffing af.
Daar staat tegenover dat we (deels inkomensafhankelijke) huurverhogingen mogen
doorvoeren. Hierdoor komt de betaalbaarheid van de huren in de toekomst misschien
in het gedrang.
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Beschikbaarheidsrisico’s
Zowel bij nieuw aan te trekken financiering, als bij herfinancieringen, is de
beschikbaarheid van financieringen een niet te onderschatten risico. Per 1 januari
2016 was de ruimte binnen het borgingsplafond € 88,7 miljoen. Na het aantrekken
van (her)financieringen en het verrichten van aflossingen op bestaande
leningenportefeuille is de ruimte per 31 december 2016 € 37,0 miljoen. De
beschikbaarheid van financiering van onze DAEB investeringen stellen we hiermee
veilig.
Met betrekking tot de financiering van niet-DAEB activiteiten, waarbij we geen gebruik
kunnen maken van WSW borging, is de beschikbaarheid van financiering minder
vanzelfsprekend. We gaan daarom steeds meer uit van de totale cashflows van de
niet-DAEB activiteiten.
Renterisico’s
Zowel bij nieuw aan te trekken financieringen als bij renteconversie-momenten lopen
wij renterisico’s. De verwachtingen van de lange rente zijn dat deze laag blijft;
daarmee is het risico gering. Omdat we bij de bestaande financieringen voornamelijk
langlopende lineaire of annuïtaire leningen afsloten met een rentevast periode gelijk
aan de looptijd en geen eindwaarde, lopen wij nauwelijks renterisico’s bij
herfinanciering. Of we dit beleid ook in de toekomst voortzetten, is afhankelijk van
onze kasstromen en mogelijkheden op de kapitaalmarkt.
Debiteurenrisico’s
Ons debiteurenrisico is beperkt. De beleggingen bestaan ultimo 2016 nog uit één
uitstaande geldlening aan een collega-corporatie. Voor de collegiale financiering is de
zekerheid van betaling van rente en aflossingen afgedekt met een WSW-borging. Over
de hoofdsom en de renteontvangsten lopen we dus geen risico.
3.4
Verbonden partijen
Een deel van onze activiteiten zit in verbonden partijen, al dan niet in samenwerking
met andere partijen. Met verbonden partijen bedoelen we juridische
samenwerkingsverbanden waarin wij een bestuurlijk én een financieel belang hebben.
In onze organisatie onderscheiden we ultimo 2016 nog twee categorieën verbonden
partijen:
1. de
en
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

verbonden partij, waarin wij voor 100% direct of indirect zeggenschap hebben
de administratie voeren;
BrabantWonenHolding B.V.
BrabantWonenEnergie B.V.
BrabantWonen Vastgoedontwikkeling B.V.
BrabantWonen GOGWO B.V.
BrabantWonenGOWillemspoort B.V.
BrabantWonenBelegdVastgoed B.V.
BrabantWonen GO Bernhoven B.V.

2. de verbonden partij, waarin wij samen met derden kapitaal verschaffen en waar
(tot heden) derden de administratie voeren.
i) Samenwerking PeelrandWonen
j) Ontwikkelcombinatie Meerendonk C.V.
k) Ontwikkelcombinatie Meerendonk Beheer B.V.
l) Gebiedsontwikkeling ’s-Hertogenbosch-Oost C.V.
m) Gebiedsontwikkeling ’s-Hertogenbosch-Oost Beheer B.V.
n) Willemspoort C.V.
o) Ontwikkelingscombinatie Willemspoort Middengebied B.V.
p) Ontwikkelingscombinatie Bernhoven Beheer B.V.
q) Ontwikkelingscombinatie Bernhoven C.V.
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In
-

2016 beëindigden wij onze deelname in de verbonden partijen:
BrabantMakelaars B.V.
VB&T VvE Diensten Noord Oost Brabant B.V.
BrabantWonen GO P&P B.V.
Stichting Ontmoetingsplein Bitswijk
Woonservice Regionaal Coöperatief U.A.

De ontwikkelingen en risico’s van onze samenwerkingsverbanden volgen we kritisch.
Hierover rapporteren we periodiek aan RvC, bestuur en directie via onze
managementrapportages.
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Het totaalschema verbonden partijen ultimo 2016 ziet er als volgt uit:
66 2/3%

OCM
Bernhoven
Beheer BV

BrabantWonen
TI

100%

33%

Willemspoort
Middengebied BV

50%

Ontwikkelingscombinatie
Meerendonk
Beheer BV
4%

48%

100%

100%

GO
Beheer
BV

BrabantWonen
Holding
BV
100%

BrabantWonen
Vastgoed
Ontwikkeling
BV

BrabantWonen
Energie
BV

4%
BrabantWonen
GOGWO
BV

48%

4%

100%

5
0
BW
% GO

Bernhoven BV

Willemspoort
CV

GO
Willemspoort
BV

GO CV

100%

1%
OCM
Meerendonk
CV

50%

BrabantWonen
BelegdVastgoed
BV

64%

OCM
Bernhoven CV

100%

33 %

Op de volgende pagina presenteren we een totaaloverzicht van onze verbonden
partijen waarbij we aangeven wat we tot nu aan kapitaal stortten, het percentage van
de deelneming, het behaalde resultaat en welke activiteit de verbonden partij uitvoert.
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Naam
Categorie 1
a
BrabantWonen Holding B.V.
b
BrabantWonenEnergie B.V.

Medevennoten

c

BrabantWonen Vastgoedontwikkeling B.V.

nvt

d

BrabantWonen GOGWO B.V.

nvt

e
f

BrabantWonenGOWillemspoort B.V.
BrabantWonen BelegdVastgoed B.V.

nvt
nvt

nvt
nvt

g
BrabantWonen GO Bernhoven B.V.
Categorie 2
h
Ontwikkelingscombinatie Bernhoven Beheer B.V.
i
Ontwikkelingscombinatie Bernhoven C.V.

nvt

j

Ontwikkelingscombinatie Meerendonk C.V.

AM B.V.

k

Ontwikkelingscombinatie Meerendonk Beheer B.V. AM B.V.

l

Gebiedsontwikkeling 's-Hertogenbosch-Oost C.V. AM B.V.

m

Gebiedsontwikkeling 's-Hertogenbosch-Oost
Beheer B.V.
Willemspoort C.V.

n
o
p

Ontwikkelingsmaatschappij Willemspoort
Middengebied B.V.
Samenwerking PeelrandWonen

AM B.V.
AM B.V.

AM Grondbedrijf B.V.
Properstok Groep B.V., Bossche
investeringsmaatschappij, Jeroen Bosch Ziekenhuis
Heijmans Vastgoed B.V.
PeelrandWonen

Totale %
deelname
kapitaal Omschrijving activiteiten
100,00% het optreden als beheer- en beleggingsmaatschappij.
100,00% het leveren van alle soorten energie, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel
bestaande als duurzame energiebronnen alsmede het verrichten van overige
activiteiten en het verlenen van diensten op dit gebied.
100,00% het ontwikkelen, doen realiseren van huur- en koopwoningen in het gebied
Meerendonk te 's-Hertogenbosch.
100,00% de exploitatie van grondgebieden en het optreden als commanditair
vennoot van GO 's-Hertogenbosch Oost C.V.
100,00% het optreden als commanditair vennoot bij Willemspoort C.V.
100,00% In het verleden is deze opgericht als fiscale beleggingsinstelling. Voor de
toekomst zijn de plannen nog onduidelijk.
100,00% het optreden als commanditair vennoot bij OCM Bernhoven CV
66,67% het optreden als beherend vennoot van OCM Bernhoven C.V.
66,67% het (her)ontwikkelen en realiseren vastgoed op de ziekenhuisterreinen
Bernhoven in Oss en Veghel.
50,00% het ontwikkelen, doen realiseren van huur- en koopwoningen in het
gebied Meerendonk in 's-Hertogenbosch.
50,00% het optreden als beherend vennoot van ontwikkelingscombinatie
Meerendonk C.V.
50,00% het exploiteren van grond, het ontwikkelen van huur en koopwoningen
in het gebied Groote Wielen in Rosmalen.
50,00% het optreden als beherend vennoot van GO 's-Hertogenbosch
Oost CV.
33,33% het ontwikkelen van huur- en koopwoningen in het gebied Willemspoort
's-Hertogenbosch.
33,00% het optreden als beheren vennoot van Willemspoort C.V.
0,00% een samenwerkingsverband inzake de ontwikkeling, exploitatie, financiering en het
aanbieden van diensten terzake van 36 zorgwoningen te realiseren in Boekel.

71

3.5
Fiscaliteit
Kader
Om ons gewenste risicoprofiel in te kaderen stelden we een fiscaal statuut op. Dit statuut
geeft onze organisatie handvatten voor fiscale risicobeheersing.
Beheersing
We zijn ons bewust van de fiscale risico’s die spelen in onze sector. Voor verschillende
belastinggebieden formeerden wij fiscale kenniskringen met als doel om fiscale
ontwikkelingen te bewaken en interne verbeteringen aan te brengen in ons fiscale
risicoprofiel. Deze kenniskringen bestaan uit interne medewerkers en externe
belastingadviseurs. Daarnaast is een fiscale toets een integraal onderdeel van onze
investeringsbesluiten. Onder investeringen verstaan we dan grond- en vastgoed
aankopen, renovatieprojecten en (ver)nieuwbouwprojecten.
Belastingdienst
Wij hechten waarde aan een transparante en constructieve relatie met de
Belastingdienst. Wij zoeken regelmatig afstemming met de Belastingdienst over lopende
dossiers. In 2016 zochten we concreet afstemming over:
 Het kantine- en prijsbeleid in relatie tot de werkkostenregeling (WKR);
 De ingenomen standpunten in de aangiften vennootschapsbelasting;
 De ingenomen standpunten WKO bij het project Park Zwanenberg te Oss;
 Het integrale boekenonderzoek van commissie Stevens;
 Taakoverdracht vastgoed Zayaz.
Vennootschapsbelasting
Vanaf de invoering van de integrale belastingplicht namen we in onze aangiften
vennootschapsbelasting gangbare en pleitbare standpunten in. De belangrijkste
standpunten zijn:
 Het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen;
 De verwerking van projectontwikkelingsresultaten;
 Het treffen van een onderhoudsvoorziening;
 Het vormen van een herbestedingsreserve.
Vanuit het integrale boekenonderzoek van commissie Stevens kwamen er nog specifieke
discussiepunten naar voren waarover wij van mening verschillen met de Belastingdienst.
Dit zijn:
 De aftrekbaarheid van de bijdrage in het BrabantWonen Cultuurfonds
(samenwerkingsverband met Prins Bernard Cultuur Fonds);
 De wijze van het vormen van een fiscale onderhoudsvoorziening.
Eigenbouwerschap
Wij kwalificeren fiscaal als eigenbouwer. Bij onze activiteiten passen wij daarom de Wet
ketenaansprakelijkheid en de Wet inlenersaansprakelijkheid toe.
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Hoofdstuk 4: Jaarrekening 2016
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1.

Geconsolideerde balans per 31 december 2016
(na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)
31 december 2016

31 december 2015
EUR

EUR

Ref.
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Software

10.1

1.457

1.500
1.457

Materiële vaste activa
DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-Daeb vastgoed in exploitatie
DAEB vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen
exploitatie
Niet-Daeb vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen
exploitatie
Onroerende zaken in ontwikkeling
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de
exploitatie

1.500

10.2.1
10.2.2

1.880.295
75.960

1.779.749
62.505

10.2.3

13.811

18.334

10.2.4
10.2.5

30.565

3.308
150
29.325

10.2.6

3.502

3.947
2.004.133

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Latente belastingvordering(en)
Leningen u/g
Overige effecten

10.3
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4

4.524
4.668
7.300
-

Som der vaste activa

1.897.318

2.901
4.019
7.300
442
16.492

14.662

2.022.082

1.913.480

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Overige voorraden

Onderhanden projecten
Vorderingen
Huurdebiteuren
Overheidsinstellingen
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt
deelgenomen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen
Som de vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

10.4
5.849
8.914
-

10.5

4.895
11.176
277
14.763

16.348

818

894

10.6
10.6.1
10.6.2

2.028
236

1.160
291

10.6.3
10.6.4
10.6.5
10.6.6

261
2.155
384

4
9.509
724

10.7

5.064

11.688

9.145

17.774

29.790

46.704

2.051.872

1.960.184
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31 december 2016

31 december 2015
EUR

EUR

Ref.
GROEPSVERMOGEN
Eigen vermogen
Resultaat boekjaar
Herwaarderingsreserve
Resultaat aandeel derden
Aandeel derden

10.8
10.8.1
10.8.2
10.8.3
10.8.4
10.8.4

576.836
123.973
809.685
-119
-11

507.264
124.944
754.313
10
-13
1.510.364

VOORZIENINGEN
Voorziening onrendabele complexen
Voorziening onrendabele investeringen
nieuwbouw
Voorziening latente belastingverplichting
Voorziening reorganisatiekosten
Voorziening deelnemingen

1.386.518

10.9
10.9.1

-

-

10.9.2
10.9.3
10.9.4
10.9.5

3.524
218
-

6.546
18
3.742

LANGLOPENDE SCHULDEN
Schulden/leningen overheid
Schulden/leningen kredietinstellingen
Schulden aan maatschappijen waarin wordt
deelgenomen
Overige schulden
Verplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden

10.10
10.10.1
10.10.1

3.143
453.818

4.831
421.204

10.10.1

86

10.10.2

28.309

6.564

14.633
90
27.831
485.356

KORTLOPENDE SCHULDEN
10.11
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan gemeenten
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Schulden aan maatschappijen waarin wordt
deelgenomen
Schulden aan participanten
Onderhanden projecten
Overige schulden
Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

468.589

18.886
1.068
5.896
4.585
338

66.008
1.237
6.862
7.384
226

331
156
13.699
7.451

365
198
939
14.766
528
52.410

98.513

2.051.872

1.960.184
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2.

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2016
(x € 1.000)
2016

2015
EUR

EUR

Ref.
Huuropbrengsten
Opbrengsten serviceonctracten
Lasten servicecontracten
Overheidsbijdragen
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
Af: lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Af: toegerekende organisatiekosten
Af: toegerekende financieringskosten
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.1

129.825
4.154
-4.865
-24.361
-35.874
-6.436

126.602
3.192
-4.583
231
-20.856
-40.875
-8.561
62.443

1.496
-1.813
-1
-1
11.2

55.150
2.217
-2.198
-3
-1

-319

15

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto resultaat verkoop vastgoedportefeuille

11.3.1
11.3.2
11.3.3
11.3

13.703
-419
-10.989

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

11.4.1

2.176

-6.569

11.4.2

78.219

89.219

11.4.3

-28

128

11.4.4
11.4

-

Opbrengsten overige activiteiten
Kosten overige activiteiten
Nettoresultaat overige activiteiten

11.5.1
11.5.2
11.5

1.003
-926

Overige organisatiekosten
Leefbaarheid
Andere rentebaten en soortegelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten

Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen
Geconsolideerd resultaat na belastingen
Aandeel van derden in het geconsolideerde resultaat na
belastingen
Resultaat na belastingen

2.295

11.8
11.9

6.584

80.367

11.6
11.7.1
11.7.2
11,7

22.541
-424
-15.533

82.778
1.146
-937

77

209

-1.052

-999

651
-15.558

705
-16.545
-14.907

-15.840

128.904

127.897

-4.890
-160
-5.050

-641
-2.302
-2.943

123.854

124.954

119

-10

123.973

124.944
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3.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2016
Directe methode (x € 1.000)
2016

2015
EUR

Operationele activiteiten
Ontvangsten:
Ontvangsten van huurders
Vergoedingen
Ontvangsten overige
Renteontvangsten
Saldo ingaande kasstromen
Uitgaven:
Betalingen aan werknemers
Betalingen aan leveranciers onderhoud
Betalingen overige bedrijfsuitgaven
Rente uitgaven
Verhuurderheffing
Betalingen leefbaarheid externe uitgaven niet
investeringgebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen

131.529
4.956
9.818
168

Betalingen investering nieuwbouw
Betalingen investeringen woningverbeteringen
Betalingen leefbaarheid, externe projectuitgaven
Betaling externe kosten bij verkoop
Tussenstelling uitgaande kasstroom MVA

17.147
35.118
30.627
17.094
9.135

715
-1.513

300
914

Aflossing door WSW geborgde leningen
Aflossing niet door WSW geborgde leningen DAEB
Aflossing niet door WSW geborgde leningen niet-DAEB
Tussentelling uitgaande kasstromen

110.335

50.121

34.388

22.863
3.336
18.069

33.517
7.956
2.746
-

26.199
56.639
3.430
-

44.219

60.069

-26.150

-33.870

1.112
17.063
-

543
8.930
-15.951

-8.387

8.020

-7.869

51.500
-

35.000
51.500

18.281
49.691
177

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
Wijziging kortgeldmutaties

Liquide middelen per 1 januari
Liquide middelen per 31 december
Mutatie liquide middelen 2016

96.350

14.970
3.099
-

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten
Financieringsactiviteiten
Nieuwe door WSW geborgde leningen
Nieuwe niet door WSW geborgde leningen DAEB
Nieuwe niet door WSW geborgde leningen niet-DAEB
Tussentelling inkomende kasstromen

144.723

16.490
29.436
25.223
15.822
10.177

Saldo in- en uitgaande kasstromen MVA
Ontvangsten verbindingen
Uitgaven verbindingen
Uitgaven overig
Saldo in- en uitgaande kasstromen FVA

127.600
4.130
12.800
193
146.471

Kasstroom uit operationele activiteiten
Investeringsactiviteiten
Verkoopontvangsten bestaande huur
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV)
(Des)investeringenontvangsten overige
Tussenstelling ingaande MVA

EUR

35.000
13.415
12.466
177

68.149

26.058

-16.649

8.942

-8.629

1.073

17.774
9.145

16.701
17.774
-8.629

1.073
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Toelichting kasstroomoverzicht
Kasstromen uit operationele activiteiten
De ontvangsten hebben betrekking op ontvangsten van huurders, overige ontvangsten
en renteontvangsten. De huurontvangsten betreffen de daadwerkelijk ontvangen
betalingen van huurders, voor zowel huur (€ 131,5 miljoen) als servicecontracten (€ 5,0
miljoen). Het verschil met 2015 komt door huurverhoging, huurharmonisatie,
opgeleverde nieuwbouw in 2016. Daarnaast zijn de nieuwbouwwoningen uit 2015 voor
het eerst een volledig jaar in exploitatie. De overige ontvangsten (€ 9,8 miljoen) hebben
hoofdzakelijk betrekking ontvangen betalingen van doorbelastingen aan BrabantZorg
(€ 8,3 miljoen). Het restant komt voort uit doorbelastingen aan BrabantWonenEnergie,
Woonservice, Vve’s en/of gemeenten. De daling ten opzichte van 2015 verklaren we
hoofdzakelijk door het wegvallen van de doorbelasting van overheadkosten na de fusie.
De renteontvangst á € 0,2 miljoen komt voornamelijk van de u/g lening aan een collega
corporatie.
De uitgaven hebben betrekking op betalingen aan werknemers, onderhoudsuitgaven,
heffingen/belastingen, rente op leningen en overige uitgaven. De betalingen aan
werknemers (€ 16,5 miljoen) bestaan naast de salarissen ook uit de betalingen voor
sociale lasten en pensioenen. De onderhoudsuitgaven bedragen € 29,4 miljoen voor
dagelijks- en planmatig onderhoud (exclusief verbeteringen). De afdracht
verhuurderheffing á € 10,2 miljoen is hoger dan vorig jaar. Dat komt door een hoger
tarief voor 2016 (0,491%) t.o.v. 2015 (0,449%). De dalende WOZ waarden zorgen weer
voor een licht positief effect. De rente op leningen (€ 16,0 miljoen) is lager dan in het
boekjaar 2015, dit is het gevolg van vervroegde aflossingen en herfinancieringen.
De overige uitgaven 2016 bedragen € 26,2 miljoen. De daling ten opzichte van 2015
komt door het wegvallen van de doorbelastingen na fusie (- € 1,5 miljoen). Op
geconsolideerd niveau vielen zowel de opbrengsten als de kosten weg. Ook bij de overige
uitgaven voor gemeentelijke belastingen (- € 0,4 miljoen), inleen van personeel (- € 0,4
miljoen), fusiekosten (- € 0,5 miljoen) en autokosten (- € 0,1 miljoen) zijn dalingen
zichtbaar.
Voor 2015 berekenden we een vennootschapsbelastinglast van € 2,4 miljoen. Echter
ontvingen we nog geen definitieve beschikking voor de afdracht. We presenteren nu een
negatief saldo á € 1,5 miljoen. Dit betreft belastingteruggaven uit voorgaande jaren.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
De investeringen in materiële vaste activa á € 44,2 miljoen betreffen
nieuwbouwprojecten (€ 33,5 miljoen), onderhoudsinvesteringen (€ 8,0 miljoen) en
terugkopen van woningen Verkoop onder Voorwaarden (€ 2,7 miljoen). Onze grootste
nieuwbouwprojecten zijn:
 Ziekenhuislocatie Oss
€ 6,1 miljoen
 Eindhovenlaan
€ 4,6 miljoen
 Boschveld
€ 3,8 miljoen
 Meerendonk seniorenapp.
€ 3,8 miljoen
 Orthen Links
€ 3,2 miljoen
 45 Square
€ 3,0 miljoen
 Horzak
€ 2,4 miljoen
 Admiraliteitslaan
€ 2,0 miljoen
 De Hoef Heesch
€ 1,0 miljoen
De desinvesteringen in materiële vaste activa bestaan uit verkopen van bestaand bezit
(€ 15,0 miljoen) en verkopen van woningen Verkoop onder Voorwaarden (€ 3,1 miljoen).
Eén van de meest opvallende verkopen bestaand bezit betreft de verkoop van ons
onverdeeld eigendom in 197 woningen te Lelystad (€ 6,0 miljoen). De resterende € 9,0
miljoen heeft betrekking op “reguliere” verkopen van 62 DAEB en 2 niet-DAEB woningen.
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De investering in financiële vaste activa (€ 17,1 miljoen) heeft hoofdzakelijk betrekking
op de rente en aflossing aangaande de grondpositie Groote Wielen (€ 16,4 miljoen). De
kredietfaciliteit van de BNG Bank binnen de verbinding GO ’s-Hertogenbosch Oost C.V.
losten AM en BrabantWonen af. Hiermee beëindigden we de garantstelling aangaande de
grondpositie Groote Wielen. De overige uitgaven (€ 0,7 miljoen) hebben betrekking op
de grondexploitatie van Bernhoven C.V. De desinvestering in financiële vaste activa a €
1,1 miljoen heeft betrekking op ontvangsten uit Bernhoven C.V. bij de verkoop van de
bouwkavels op het voormalige ziekenhuisterrein in Oss.
Kasstroom financieringsactiviteiten
De nieuwe door WSW geborgde financieringen (€ 51,5 miljoen) zijn onder te verdelen in
herfinancieringen (€ 39,0 miljoen) en toevoegingen aan de leningenportefeuille (€ 12,5
miljoen). De herfinanciering is een gevolg van de kasgeldleningen van ZorgGoedBrabant2
die na fusie onderdeel uitmaakten van onze leningenportefeuille. Deze ongeborgde
kasgeldleningen liepen bij De Rabobank en bij BrabantZorg per einde boekjaar 2015 en
hadden een totale waarde van € 49,0 miljoen. Door de fusie met BrabantWonen was het
mogelijk de kasgeldleningen te herfinancieren onder borging van het WSW en in te
lossen bij de geldverstrekkers. Eerder was borging binnen ZorgGoedBrabant2 niet
mogelijk bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Met de stand van de liquiditeiten na
fusie, mede door verkopen van bestaand bezit tijdens de fusie, was het mogelijk te
volstaan met een geborgde herfinanciering van € 39,0 miljoen. Door deze transactie
hebben we € 10,0 miljoen minder herfinanciering.
De aflossingen (€ 68,1 miljoen) bestaan uit aflossingen van leningen onder borging van
WSW volgens contractuele afspraken (€ 18,3 miljoen), aflossingen op kasgeldleningen na
fusie (€ 49,0 miljoen), aflossingen op niet geborgde leningen DAEB (0,7 miljoen) en
aflossingen op leningen niet-DAEB (€ 0,2 miljoen).
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4.
Algemene toelichting
4.1
Algemeen
Wij zijn een stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. Wij
hebben specifieke toelating in de gemeenten Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Bernheze,
Landerd, Lith, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint-Anthonis, Meierijstad, ‘s-Hertogenbosch,
Uden, Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel, Vught, Heusden, Zaltbommel en Lelystad. Wij
werken binnen de kaders van de Woningwet. Onze activiteiten bestaan voornamelijk uit
de exploitatie en de ontwikkeling van woningen voor de sociale huursector.
4.2
Groepsverhoudingen
Indien wij in de geconsolideerde jaarrekening het hebben over BrabantWonen of “wij”,
dan bedoelen we daarmee Stichting BrabantWonen en haar geconsolideerde
groepsmaatschappijen.
4.3
Grondslagen voor consolidatie
In de consolidatie nemen we de financiële gegevens op van Stichting BrabantWonen en
haar groepsmaatschappijen. Dit betreffen alle maatschappijen waarmee wij een
organisatorische en economische eenheid vormen. Integraal in de consolidatie nemen wij
deelnemingen op waarin wij beslissende zeggenschap op het beleid uitoefenen. In het
algemeen betreft het deelnemingen waarin het belang meer dan 50% bedraagt. Het
aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat vermelden we
afzonderlijk. De volgende rechtspersonen en vennootschappen namen we op in de
consolidatie:
Aandeel in
kapitaal
%
Volledig geconsolideerde groepsmaatschappijen
BrabantWonen BelegdVastgoed B.V., Oss
BrabantWonen Holding B.V., Oss
BrabantWonen Energie B.V., Oss
BrabantWonen GOGWO B.V., Oss
BrabantWonen GO Willemspoort B.V., Oss
BrabantWonen Vastgoedontwikkeling B.V., Oss
BrabantWonen GO Bernhoven B.V., Oss
Ontwikkelingscombinatie Bernhoven C.V., Oss
Ontwikkelingscombinatie Bernhoven Beheer B.V., Oss

100
100
100
100
100
100
100
64
67

Ondanks dat het aandeel in het kapitaal in Ontwikkelingscombinatie Bernhoven C.V. en
Ontwikkelingscombinatie Bernhoven Beheer B.V. minder dan 100% is, consolideren we
deze deelnemingen integraal mee. Wij hebben namelijk voor meer dan 50% beslissende
zeggenschap in het beleid van deze deelnemingen. Als gevolg van deze werkwijze
ontstaat er in de balans een afzonderlijke post aandeel van derden onder het
groepsvermogen. In de winst-en-verliesrekening nemen we daarom na het totale
groepsresultaat een post aandeel van derden in het geconsolideerde resultaat na
belastingen op (zie art. 10 van het Besluit modellen jaarrekening).
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Aandeel in
kapitaal
%
Overige deelnemingen, gewaardeerd op netto
vermogenswaarde
Gebiedsontwikkeling 's-Hertogenbosch-Oost Beheer B.V.
Gebiedsontwikkeling 's-Hertogenbosch-Oost C.V.
Ontwikkelingscombinatie Meerendonk Beheer B.V.
Ontwikkelingscombinatie Meerendonk C.V.
Ontwikkelingsmaatschappij Willemspoort Middengebied B.V.
Willemspoort C.V.

50
48
50
48
33
33

BrabantWonen Holding B.V. treedt op als beheermaatschappij.
De activiteiten van BrabantWonenEnergie B.V. beperken zich op dit moment tot de
aanleg en exploitatie van Warmte Koude Opslag installaties (WKO) en zonnepanelen.
BrabantWonen GOGWO B.V. fungeert als commanditair vennoot in de
Gebiedsontwikkeling ’s-Hertogenbosch-Oost C.V. ten behoeve van de toekomstige
ontwikkeling van gronden in de Groote Wielen in Rosmalen.
BrabantWonen Vastgoedontwikkeling B.V. treedt op als commanditair vennoot in de
Ontwikkelingscombinatie Meerendonk C.V. ten behoeve van de ontwikkeling in gebied
Meerendonk in ’s-Hertogenbosch.
BrabantWonen GO Willemspoort B.V. fungeert als commanditair vennoot in de
Willemspoort C.V. ten behoeve van de in de toekomst te ontwikkelen wijk Willemspoort
in ’s-Hertogenbosch.
BrabantWonen GO Bernhoven B.V. fungeert als commanditair vennoot in de
Ontwikkelingscombinatie Bernhoven C.V. ten behoeve van de ontwikkeling van de
ziekenhuisterreinen Bernhoven in Oss en Veghel.
Wij elimineren intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge
vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie
opgenomen rechtspersonen voor zover de resultaten niet door transacties met derden
buiten de groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties
elimineren we ook, tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering.
Resultaten op intercompany-transacties tussen in de consolidatie opgenomen
groepsmaatschappijen elimineren we volledig uit zowel de balanswaardering als het
groepsresultaat voor zover we deze resultaten nog niet door een overdracht van het
verkregen actief of passief aan derden buiten de groep realiseren.
4.4
Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen
Vanaf de overnamedatum nemen wij de resultaten en de identificeerbare activa en
passiva van de overgenomen vennootschap op in de geconsolideerde jaarrekening. De
overnamedatum is namelijk het moment dat overheersende zeggenschap in werking
treedt. De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of het equivalent hiervan dat we
overeen kwamen voor de verkrijging van de overgenomen onderneming vermeerderd
met eventuele direct toerekenbare kosten. Indien de verkrijgingsprijs hoger is dan het
nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva activeren we
het meerdere als goodwill onder de immateriële vaste activa. Indien de verkrijgingsprijs
lager is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en
passiva, dan nemen we het verschil (negatieve goodwill) als overlopende passiefpost op.
De geconsolideerde maatschappijen blijven in de consolidatie tot het moment dat we ze
verkopen of de beslissende zeggenschap overdragen.
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4.5
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening
vormen wij verschillende oordelen en maken wij schattingen die essentieel zijn voor de in
de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362
lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, namen wij de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen op in hoofdstuk 8 of bij de
toelichting op de betreffende jaarrekeningpost.
4.6
Schattingswijzigingen
In het kader van de marktwaarde en de bedrijfswaarde van de materiële vaste activa in
exploitatie voerden we schattingswijzigingen door die we nader uiteen zetten in
paragraaf 5.5.2 DAEB vastgoed in exploitatie & niet-DAEB vastgoed in exploitatie.
4.7
Stelselwijzigingen
Met ingang van verslagjaar 2016 zijn de vernieuwde Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
voor woningcorporaties van kracht (RJ 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvestingherzien 2016). De wijzigingen die hieruit voortkomen zijn gebaseerd op de verplichtingen
uit de Woningwet, de regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) en het
Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). Als gevolg van de nieuwe
verslaggevingsregels voerden we de volgende stelselwijzigingen door:
 Tot en met 2015 waardeerden we het DAEB vastgoed in exploitatie bij eerste
verwerking tegen vervaardigings- of verkrijgingsprijs en daarna tegen de actuele
waarde zijnde de laagste van de vervangingswaarde of de bedrijfswaarde onder
aftrek van cumulatieve afschrijvingen. Het niet-DAEB vastgoed in exploitatie
waardeerden we tot en met 2015 op actuele waarde gebaseerd op de marktwaarde in
verhuurde staat volgens RJ 2013. Vanaf 2016 vindt voor zowel het DAEB als het nietDAEB bezit waardering tegen actuele waarde plaats gebaseerd op marktwaarde in
verhuurde staat met inachtneming van de relevante feiten en omstandigheden van de
markt en de vereisten in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde zoals
deze is voorgeschreven in het RTIV artikel 14.
 De herwaarderingsreserve (het positieve verschil tussen de marktwaarde in
verhuurde staat en de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van het vastgoed)
presenteren we met ingang van dit jaar als afzonderlijke post binnen het eigen
vermogen. Tot en met 2015 stond wet- en regelgeving afzonderlijke opname binnen
het eigen vermogen niet toe;
 De latente belastingen die voortkomen vanuit het commerciële en fiscale verschil in
de waardering van het vastgoed in exploitatie is in lijn met RJ 272 bepaald door
rekening te houden met de verkoopverwachtingen volgens de portefeuillestrategie
met een looptijd van 10 jaar. Tot en met 2015 maakten we gebruik van een indeling
van de vastgoedportefeuille aan de hand van Kasstroom Genererende Eenheden. In
overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde verhuurde
staat maken we vanaf het boekjaar 2016 gebruik van een indeling volgens
waarderingscomplexen zoals gedefinieerd in het Handboek.
Op basis van deze stelselwijziging herrekenden we het vermogen per 1 januari 2016. Het
eigen vermogen nam toe met een bedrag van € 947,3 miljoen. De overige reserves
namen toe van € 440,5 miljoen naar € 633,5 miljoen.
Het resultaat over 2016 op basis van de nieuwe grondslag bedraagt € 123,9 miljoen. Het
resultaat over 2015 bedraagt op basis van de oude grondslag € 101,2 miljoen. Indien we
dit resultaat waarderen op de nieuwe grondslag, dan was het resultaat € 124,9 miljoen.
De vergelijkende cijfers over het boekjaar 2015 herrekenden we naar de nieuwe
waarderingsgrondslag.
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Balans per 1-1-2015

Jaarrekening 2015
EUR

Activa
Materiële vaste activa: Sociaal vastgoed in exploitatie
Materiële vaste activa: Sociaal vastgoed in exploitatie; effecten fusie
Materiële vaste activa: Sociaal vastgoed in exploitatie; onrendabele cpl
Materiële vaste activa: Installaties in exploitatie
Subtotaal effect: Sociaal vastgoed in exploitatie

606.895
59.095

Na stelselwijziging
EUR

Effect stelselwijziging
EUR

1.996
667.986

1.345.480
59.095
1.404.575

738.585
-1.996
736.589

Materiële vaste activa: Sociaal vastgoed in ontwikkeling
Materiële vaste activa: Sociaal vastgoed in ontwikkeling: effecten fusie
Subtotaal effect: Sociaal vastgoed in ontwikkeling

17.075
23
17.098

26.367
23
26.390

9.292
9.292

Materiële vaste activa: Commercieel vastgoed in exploitatie
Materiële vaste activa: Commercieel vastgoed in exploitatie; effecten fusie
Subtotaal effect: Commercieel vastgoed in exploitatie

42.953
8.970
51.923

44.675
8.970
53.645

1.722
1.722

5.067

1.199

-3.868
-

1.179
743.253

4.552
1.490.361

3.373
747.108

447.519
-

578.714
640.967

447.519
41.266

1.219.681
19.454
-

131.195
640.967
772.162
-21.812
-3.242
747.108

Materiële vaste activa: Commercieel vastgoed in ontwikkeling
Materiële vaste activa: Onroerende zaken in exploitatie
Materiële vaste activa: Onroerende zaken in ontwikkeling
FVA: Latente belastingvordering
Totaal
Passiva
Eigen vermogen: Overige reserves
Eigen vermogen: Herwaarderingsreserve
Eigen vermogen: Effecten fusie
Subtotaal effect: effect eigen vermogen
Voorziening: Onrendabele investeringen
Voorziening: Onrendabele complexen
Voorziening: Latente belastingverplichtingen
Totaal

Balans per 31-12-2015
Activa
Materiële
Materiële
Materiële
Materiële
Materiële
Materiële
Materiële

vaste
vaste
vaste
vaste
vaste
vaste
vaste

activa:
activa:
activa:
activa:
activa:
activa:
activa:

Sociaal vastgoed in exploitatie
Sociaal vastgoed in ontwikkeling
Installaties in exploitatie
Commercieel vastgoed in exploitatie
Commercieel vastgoed in ontwikkeling
Onroerende zaken in exploitatie
Onroerende zaken in ontwikkeling

FVA: Latente belastingvordering
Totaal
Passiva
Eigen vermogen: Overige reserves
Eigen vermogen: Herwaarderingsreserve
Subtotaal effect: effect eigen vermogen
Voorziening: Onrendabele investeringen
Voorziening: Onrendabele complexen
Voorziening: Latente belastingverplichtingen
Totaal

Resultatenrekening 2015
Verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa
Niet gerealiseerde waardeveranderingen onroerende zaken in exploitatie
Overige waardeveranderingen (onrendabele projecten)
Vennootschapsbelasting last/bate
Effect stelselwijziging op het resultaat over 2015

3.242
492.027

Jaarrekening 2015
EUR

1.239.135

Na stelselwijziging
EUR

Effect stelselwijziging
EUR

853.364

1.779.749

2.054
57.792
8.552

62.505
3.308

16.042

18.333

926.385
-2.054
4.713
-5.244
2.291

937.804

4.019
1.867.914

4.019
930.110

440.531
440.531
19.997

633.541
754.313
1.387.854
6.546
-

193.010
754.313
947.323
-13.451
-3.762
930.110

3.762
464.290

Jaarrekening 2015
EUR
5.221
43.632
4.080
95.510
1.806
150.249

1.394.400

Na stelselwijziging
EUR
7.145
1.522
-82.778
641
-73.470

Effect stelselwijziging
EUR
-1.924
-42.110
-86.858
-95.510
-1.165
-227.567

4.8
Presentatiewijzigingen
In de jaarrekening van 2016 is sprake van presentatiewijzigingen. Op grond van RJ 645
publiceert het Ministerie van Binnenlandse Zaken de modellen voor de balans, de winsten-verliesrekening en het kasstroomoverzicht. Deze modellen wijken af van de modellen
en de indeling zoals we deze tot en met 2015 hanteerden. De belangrijkste verschillen
zijn:
 Presentatie van het vastgoed onder materiële vaste activa;
 De winst-en-verliesrekening op basis van het functionele model.
Met bovenstaande presentatiewijzigingen sluiten we aan bij de verwerkingswijze zoals
geldend onder de nieuwe RJ645 en de vereisten vanuit de Woningwet. De vergelijkende
cijfers over 2015 pasten we als gevolg van deze presentatiewijzigingen aan.
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5.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

In de hoofdstukken 5 t/m 9 wordt toegelicht op welke wijze de diverse posten in de
jaarrekening zijn bepaald. In de hoofdstukken 10 en 11 worden de cijfers van de balans
en de winst-en-verliesrekening nader gespecificeerd en toegelicht.
5.1
Regelgeving
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met artikel 35 van de
Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, artikel 30 en 31 van
Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015, richtlijn 645 van de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (herzien in 2016) en de Beleidsregels toepassing
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT’).
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-enverliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting. Toelichtingen op posten in de balans,
winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht worden in de jaarrekening genummerd.
5.2
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste
stelselwijzigingen zoals opgenomen in paragraaf 4.7 en 4.8. Voor een aantal posten zijn
schattingen gewijzigd. Zie hiervoor paragraaf 4.6.
5.3
Verwerking verplichtingen
Bij de bepaling van voorzieningen wordt uitgegaan van in rechte afdwingbare of feitelijke
verplichtingen die op de balansdatum bestaan. Tot de feitelijke verplichtingen worden
ook gerekend verplichtingen die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd
en extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer uitdagingen namens de
corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande
verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige
nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het
besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering.
Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de definitief ontwerp
fase en afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden. Zie verder
voorzieningen.
5.4
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van
afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is
het geval als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroomgenererende eenheid
waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.
5.5
Materiële vaste activa
5.5.1 Algemene uitgangspunten
Tenzij we bij de afzonderlijke balansposten iets anders vermelden, gelden voor alle
materiële vaste activa de volgende algemene uitgangspunten.
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs hebben we bepaald als de som van alle direct toe
te rekenen uitgaven onder aftrek van afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige
gebruiksduur. Op grond schrijven we niet af. Verkregen subsidies die we kwalificeren als
investeringssubsidie brengen we in mindering op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Tevens activeren we hierbij de rente op vreemd vermogen tijdens de bouw en direct
toerekenbare interne kosten en transactiekosten. Toerekening van rente vindt plaats

84

zoals beschreven in paragraaf 6.3.10. Er wordt rekening gehouden met bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te
laten gaan en vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maakt de eventuele
boekwaarde van de opstallen en de gemaakte sloopkosten deel uit van de
verkrijgingsprijs van de grond.
Verwerking van groot onderhoud
Wij verwerkten de kosten van groot onderhoud in onze materiële vaste activa als
onderdeel van de boekwaarde indien wordt voldaan aan de criteria voor activering. De
geactiveerde kosten worden als afzonderlijke component behandeld. Voor zover sprake is
van vervanging van onderdelen van het actief wordt de nog aanwezige boekwaarde van
deze onderdelen gedesinvesteerd. Indien de boekwaarde van deze te desinvesteren
onderdelen niet afzonderlijk uit de activa registratie zijn te herleiden wordt deze
benaderd op basis van de huidige uitgaven, teruggerekend naar de datum van
oorspronkelijke investering, en indien van toepassing rekening houdend met de naar
benadering tot het moment van vervanging hierover gepleegde afschrijvingen.
5.5.2 DAEB vastgoed in exploitatie & niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Typering
DAEB vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de
huurtoeslaggrens op het moment van het afsluiten van de huurovereenkomst, het
maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een
algemeen huurprijsniveau dat door de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties wordt vastgesteld. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed
dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijsen 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.
Niet-DAEB vastgoed omvat woningen en overige objecten welke niet voldoen aan het
criterium van DAEB vastgoed.
Kwalificatie
Wij richten ons op het realiseren van de volkshuisvestelijke taken. Dit betekent dat
beleidskeuzes rondom het vastgoed primair worden gemaakt met inachtneming van onze
taak als sociale huisvester. Daarnaast worden investeringsbeslissingen mede genomen
op basis van een analyse van het financiële rendement. Een beperkt deel van de
portefeuille is gealloceerd voor verkoop. Basis voor de waardering is het Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde, met inachtneming van alle relevante feiten en
omstandigheden van de markt waarop wij actief zijn.
Waarderingsgrondslag
Vastgoed in exploitatie wordt ingaande de jaarrekening 2016 op grond van artikel 35 lid
2 van de Woningwet gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat. Wij
waarderen ons vastgoed in exploitatie bij eerste verwerking tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Daarna vindt waardering plaats tegen de actuele waarde zijnde
marktwaarde in verhuurde staat. De waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat
vindt plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde 2016’).
BrabantWonen past voor de waardering van de woongelegenheden en
parkeergelegenheden de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde toe. Voor het bedrijfsmatig-, maatschappelijk- en zorg onroerend goed
wordt de full-versie van dit handboek toegepast met tussenkomst van een externe
taxateur.
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Om de basisversie toe te kunnen passen heeft BrabantWonen een analyse gemaakt van
haar bezit en hierbij vastgesteld dat het type en de samenstelling van het bezit past
binnen de uitgangspunten en normeringen die de basisversie voorschrijft.
Dientengevolge heeft BrabantWonen geconcludeerd dat de toepassing van de basisversie
leidt tot een acceptabele uitkomst van de marktwaarde in verhuurde staat voor het
geheel van de betreffende complexen en past binnen het getrouwe beeld van het
vermogen en resultaat dat de jaarrekening, volgens het verslaggevingsstelsel moet
geven.
Complexindeling
Overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde vindt waardering op
waarderingscomplexniveau plaats. Elk waarderingscomplex bestaat uit vergelijkbare
verhuureenheden voor wat betreft type eenheid, bouwjaar en locatie. Daarnaast is het
mogelijk gehele waarderingscomplex als eenheid aan de derde partij te verkopen. Alle
verhuureenheden van BrabantWonen maken deel uit van een waarderingscomplex of
vormen een afzonderlijk waarderingscomplex.
Waarderingsmethode
De marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op een
modelmatige, op kasstromen gebaseerde methodiek. De basiskenmerken van de
methodiek zijn als volgt:
 De aannames aangaande de geprognosticeerde kasstromen zijn gebaseerd op de
contractuele verplichtingen van de toegelaten instelling die rusten op het
vastgoed.
 De overige (na de contractperiode in acht te nemen) aannames en
uitgangspunten zijn gebaseerd op gegevens van de markt waarop de toegelaten
instelling actief is.
 Feiten en omstandigheden die kunnen worden gekwalificeerd als verplichtingen
die niet specifiek aan het vastgoed zijn toe te rekenen zijn (zoals bijvoorbeeld
afgesloten convenanten met gemeenten over aan te houden volumes in huurprijs
categorieën en mogelijk in de toekomst te maken prestatie afspraken) zijn niet
opgenomen in de waardering van het vastgoed maar maken onderdeel uit van de
niet uit de balans blijkende verplichtingen.
 Het rekenmodel maakt gebruik van een Netto Contante Waardeberekening
(NCW), ook wel Discounted Cash Flow (DCF) genaamd. Dit betekent dat voor een
periode van 15 jaar de inkomsten en uitgaven betrouwbaar worden geschat en
dat deze aan de hand van een disconteringsvoet “contant” worden gemaakt naar
het heden. Daarnaast wordt een eindwaarde bepaald na afloop van de DCFperiode van 15 jaar (de zogenaamde exit yield).
 Toepassing van de basisversie kenmerkt zich door het feit dat een marktwaarde in
verhuurde staat op complexniveau wordt bepaald maar leidt tot een acceptabele
uitkomst van de marktwaarde in verhuurde staat voor het geheel van de
betreffende complexen en past binnen het getrouwe beeld van het vermogen en
resultaat dat de jaarrekening, volgens het verslaggevingsstelsel moet geven;
 In overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen is er geen
taxateur betrokken geweest bij de bepaling en toetsing van de marktwaarde in
verhuurde staat met uitzondering van het bedrijfsmatig-, maatschappelijk- en
zorg onroerend goed;
 Binnen de toepassing van de basisversie is het niet mogelijk om vrijheidsgraden
te gebruiken. Dit betekent dat de parameters zoals deze opgenomen zijn in het
handboek integraal gevolgd zijn.
Macro economische parameters
Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik
gemaakt van de macro-economische parameters:
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Parameters
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
woongelegenheden
e.v.
Prijsinflatie
0,20%
0,60%
1,07%
1,53%
2,00%
2,00%
2,00%
Loonstijging
1,60%
1,70%
1,57%
2,03%
2,50%
2,50%
2,50%
Bouwkostenstijging
1,60%
1,70%
1,57%
2,03%
2,50%
2,50%
2,50%
Leegwaardestijging
3,30%
2,60%
2,30%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
Instandhoudingsonderhoud per vhe - EGW
926,00
926,00
926,00
926,00
926,00
926,00
926,00
Instandhoudingsonderhoud per vhe - MGW
848,00
848,00
848,00
848,00
848,00
848,00
848,00
Instandhoudingsonderhoud per vhe 453,00
453,00
453,00
453,00
453,00
453,00
453,00
studenteneenheid
Injstandhoudingsonderhoud per vhe 987,00
987,00
987,00
987,00
987,00
987,00
987,00
zorgeenheid (extr.muraal)
Mutatieonderhoud - EGW
823,00
823,00
823,00
823,00
823,00
823,00
823,00
Mutatieonderhoud - MGW
618,00
618,00
618,00
618,00
618,00
618,00
618,00
Mutatieonderhoud - studenteneenheid
185,00
185,00
185,00
185,00
185,00
185,00
185,00
Mutatieonderhoud - zorgeenheid (extr.muraal)
618,00
618,00
618,00
618,00
618,00
618,00
618,00
Beheerkosten - EGW
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
Beheerkosten - MGW
413,00
413,00
413,00
413,00
413,00
413,00
413,00
Beheerkosten - studenteneenheid
389,00
389,00
389,00
389,00
389,00
389,00
389,00
Beheerkosten - zorgeenheid (extr.muraal)
381,00
381,00
381,00
381,00
381,00
381,00
381,00
Achterstallig onderhoud per VHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gemeentelijke OZB (% van WOZ)
0,1109% 0,1109% 0,1109% 0,1109% 0,1109% 0,1109% 0,1109%
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
lasten als percentage van de WOZ (exclusief
gemeentelijke OZB die is gebaseerd op de
gemeentelijke tarieven 2016, uitgedrukt in een
percentage van de WOZ waarde met
waardepeildatum 1 januari 2015)
Verhuurderheffing, als percentage van de WOZ
0,536% 0,569% 0,569% 0,569% 0,569% 0,569% 0,543%
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar 1,70%
0,80%
0,40%
0,00%
0,00%
0,00%
zelfstandige eenheden
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar 0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
onzelfstandige eenheden
Huurderving als percentage van de huursom
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
Mutatiekans bij doorexploiteren
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Mutatiekans bij uitponden
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Splitsingskosten
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Verkoopkosten bij uitponden, als percentage van
1,70%
1,70%
1,70%
1,70%
1,70%
1,70%
1,70%
de leegwaarde
Overdrachtskosten
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
Gemiddelde Disconteringsvoet
7,48%
7,48%
7,48%
7,48%
7,48%
7,48%
7,48%

In het doorexploiteerscenario wordt de huur bij mutatie aangepast naar de markthuur of
de maximale huur, afhankelijk of de woongelegenheid bij mutatie is te liberaliseren.
Indien de maximale huur lager dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de
nieuwe huur het minimum van de markthuur en de maximale huur volgens het
woningwaarderingsstelsel.
Indien de maximale huur hoger is dan de liberalisatiegrens, is de nieuwe huur de
markthuur. Voor de splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 500 per te splitsen
eenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en
registratiekosten, bedragen 3 % van de berekende waarde van een verhuureenheid.
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Parameters bedrijfsmatig
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
en maatschappelijk
e.v.
onroerend goed
Prijsinflatie
0,20%
0,60%
1,07%
1,53%
2,00%
2,00%
2,00%
Instandhoudingsonderhoud
€ 5,78 per m2 bvo
Mutatieonderhoud
€ 16,08 per m2 bvo
Marketing
7,23% van de marktjaarhuur
Beheerkosten - bedrijfsmatig
onroerend goed
3% van de markthuur
Beheerkosten - maatschappelijk
onroerend goed
2% van de markthuur
Gemeentelijke OZB (% van
WOZ)
0,2284% 0,2284% 0,2284% 0,2284% 0,2284% 0,2284% 0,2284%
Belastingen, verzekeringen en
overige zakelijke lasten als
percentage van de WOZ
(exclusief gemeentelijke OZB die
is gebaseerd op de
gemeentelijke tarieven 2016,
uitgedrukt in een percentage
van de WOZ waarde met
waardepeildatum 1 januari 2015)
Mutatieleegstand (in maanden)
Overdrachtskosten (% van de
berekende waarde)
Disconteringsvoet

0,13%
6

0,13%
6

0,13%
6

0,13%
6

0,13%
6

0,13%
6

0,13%
6

7%
9,19%

7%
9,19%

7%
9,19%

7%
9,19%

7%
9,19%

7%
9,19%

7%
9,19%

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en
registratiekosten, bedragen 7% van de bekende waarde van de verhuureenheid.
Parameters
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
parkeergelegenheden
e.v.
e.v.
Prijsinflatie
0,20%
0,60%
1,07%
1,53%
2,00%
2,00%
2,00%
Instandhoudingsonderhoud parkeerplaats
€ 46 per jaar
Instandhoudingsonderhoud garagebox
€ 154 per jaar
Beheerkosten parkeerplaats
€ 25 per jaar
Beheerkosten - garagebox
€ 35 per jaar
Belastingen en
verzekeringen, uitgedrukt in
een percentage van de
WOZ waarde met
waardepeildatum 1 januari
2015
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
Splitsingskosten
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Verkoopkosten
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Disconteringsvoet
6,69%
6,69%
6,69%
6,69%
6,69%
6,69%
6,69%

Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 500 per te splitsen eenheid. De
verkoopkosten bedragen € 500 per verhuureenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit
overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 7% van de
berekende waarde van een verhuureenheid.
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Parameters intramuraal
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
zorgvastgoed
e.v.
e.v.
Prijsinflatie
0,20%
0,60%
1,07%
1,53%
2,00%
2,00%
2,00%
Instandhoudingsonderhoud
€ 8,52 per m2 bvo
Mutatieonderhoud
€ 11,50 per m2 vvo
Marketing
€ 14,89 per m2 vvo
Beheerkosten
2,5 % van de markthuur
Belastingen en verzekeringen,
uitgedrukt in een percentage
van de WOZ waarde met
waardepeildatum 1 januari 2015
0,35%
0,35%
0,35%
0,35% 100,35% 200,35% 300,35%
Disconteringsvoet
7,82%
7,82%
7,82%
7,82%
7,82%
7,82%
7,82%

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en
registratiekosten, bedragen 3% van de berekende waarde van een verhuureenheid.
Onder toepassing van de full-versie hebben we van de onderstaande vrijheidsgraden in
het Handboek afwijkende standpunten ingenomen, rekening houdend met de specifieke
omstandigheden van het bezit en/of de omgeving waarbinnen we opereren:
 Onderhoud
 Technische splitsingskosten
 Erfpacht
 Schematische vrijheid
 Bijzondere omstandigheden
Type
Vrijheidsgraad
vastgoed

Toegepast Parameter
ja/nee
handboek

BOG/MOG Markthuur(stijging)

Ja

Zorg

Exit Yield
Leegwaarde(stijging)
Disconteringsvoet
Mutatie- en verkoopkans
Onderhoud
Mutatie onderhoud
Technische splitsingskosten
Erfpacht
Schematische vrijheid
Bijzondere omstandigheden
Markthuur(stijging)

Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja

Exit Yield
Leegwaarde(stijging)
Disconteringsvoet
Mutatie- en verkoopkans
Onderhoud
Mutatie onderhoud
Technische splitsingskosten
Erfpacht
Schematische vrijheid
Bijzondere omstandigheden

Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee

0,2%-2%
Eindwaarde
volgens
handboek
2%-3,3%
8,76%-9,39%
nvt
€ 5 p/m²
€ 10 p/m²

0,2%-2%
Eindwaarde
volgens
handboek
2%-3,3%
8,49%-9,32%
nvt
€ 8 p/m²
€ 910

Toegepaste
parameter binnen
bandbreedtes
0-2%

6,71%-19%
2%-3,3%
6,93%-11,11%
nvt
€ 3,5 p/m² - 12,58p/m²
€ 12 p/m²

0,2%-2%

5,84%-15,9%
2%-3,3%
6,73%-8,55%
nvt
€ 5,25 p/m² - 8,55 p/m²
€ 1.107

De invulling van deze vrijheidsgraden is door de externe taxateur beoordeeld op
aannemelijkheid.
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Toelichting toegepaste vrijheidsgraden BOG/MOG
Markthuur(stijging):
Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau referenties
geraadpleegd, uit de NVM-database teneinde marktconforme markthuur(stijgingen) voor
de getaxeerde BOG/MOG-objecten in de taxaties te kunnen verwerken.
Exit Yield:
Taxateur acht een inschatting van de exit yield op basis van het model van taxateur
(waarbij onder meer de aanwezige huurpotentie als uitgangspunt wordt gehanteerd)
beter passend en tot meer marktconforme waarderingsuitkomsten leidend. Voorts is
taxateur van mening dat de inschatting van het rendement per heden in hoge mate
afhankelijk is van de restantduur van het huurcontract. Het netto aanvangsrendement
(NAR) wordt hier dan ook ingeschat alsof er sprake is van een contract van 5+5 jaar.
Achterliggende gedachte is dat een object in principe alleen zal worden verkocht in een
dergelijke situatie.
Disconteringsvoet:
Deze vrijheidsgraad is wel toegepast. Taxateur is van mening dat de disconteringsvoet
die tot stand komt op grond van de basisversie onvoldoende recht doet aan de
afwijkende risicoprofielen van de complexen onderling, en heeft derhalve per complex
een inschatting gemaakt van de disconteringsvoet. Deze inschatting is vastgelegd
in het dossier en op verzoek verkrijgbaar.
Onderhoud:
Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van regulier onderhoud
op basis van de Vastgoedtaxatiewijzer 2016 beter passend.
Toelichting toegepaste vrijheidsgraden Zorg
Markthuur(stijging):
Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau referenties
geraadpleegd, uit de NVM-database.
Exit Yield:
Taxateur acht een inschatting van de exit yield op basis van het model van taxateur
(waarbij onder meer de aanwezige huurpotentie als uitgangspunt wordt gehanteerd)
beter passend en tot meer marktconforme waarderingsuitkomsten leidend. Voorts is
taxateur van mening dat de inschatting van het rendement per heden in hoge mate
afhankelijk is van de restantduur van het huurcontract. Het netto aanvangsrendement
(NAR) wordt hier dan ook ingeschat alsof er sprake is van een contract van 5+5 jaar.
Achterliggende gedachte is dat een object in principe alleen zal worden verkocht in een
dergelijke situatie.
Disconteringsvoet:
Deze vrijheidsgraad is wel toegepast. Taxateur is van mening dat de disconteringsvoet
die tot stand komt op grond van de basisversie onvoldoende recht doet aan de
afwijkende risicoprofielen van de complexen onderling, en heeft derhalve per complex
een inschatting gemaakt van de disconteringsvoet. Deze inschatting is vastgelegd
in het dossier en op verzoek verkrijgbaar.
Onderhoud:
Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van regulier onderhoud
op basis van de Vastgoedtaxatiewijzer 2016 beter passend.
In het boekjaar 2016 is het volledige vastgoed in exploitatie, wat op full-versie is
gewaardeerd, door een externe onafhankelijke taxateur gevalideerd door middel van
gevel/zicht taxatie. De twee daarop volgende jaren zal volstaan worden met een taxatieupdate over de volledige portefeuille.
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Mutatie marktwaarde in verhuurde staat
Mutaties in de marktwaarde in verhuurde staat van vastgoed in exploitatie worden in de
winst-en-verliesrekening verantwoord onder ‘niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille’ voor zover het gaat om herwaarderingen waarbij de marktwaarde
in verhuurde staat hoger ligt dan de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Mutaties
in de marktwaarde in verhuurde staat waarbij de marktwaarde lager ligt dan de initiële
verkrijgings- of vervaardigingsprijs worden verwerkt via de “overige
waardeveranderingen”.
Herwaardering
De herwaarderingsreserve wordt bepaald als het positieve verschil tussen de
marktwaarde in verhuurde staat en de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs (zonder
rekening te houden met enige afschrijving of waardevermindering) en onder aftrek van
(latente) belastingverplichtingen. Deze herwaardering is op het niveau van
waarderingscomplexen bepaald.
Als gevolg van het toepassen van de basisversie, waarmee een marktwaarde op
portefeuille niveau wordt nagestreefd, zit er een onnauwkeurigheid in de bepaling van de
herwaarderingsreserve op complexniveau. Deze onnauwkeurigheid is inherent aan de
toepassing van de basisversie. Dit leidt niet tot een hoger of lager vermogen maar ziet
enkel toe op de allocatie binnen het vermogen.
Bepaling bedrijfswaarde (ten behoeve van de toelichting)
Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of
samenstel van activa (kasstroom genererende eenheden) toe te rekenen toekomstige
kasstromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf. De
bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de geprognosticeerde
kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige
exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de investering.
De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen
die de beste schatting van de directie weergeven van de economische omstandigheden
die van toepassing zullen zijn gedurende de resterende levensduur van het actief. De
kasstromen zijn gebaseerd op de eind 2016 intern geformaliseerde meerjarenbegroting
en bestrijken een periode van 5 jaar behoudens de verwachte kosten van groot
onderhoud, erfpacht en overige contracten met een werkingsduur van meer dan vijf jaar.
De kosten van planmatig groot onderhoud worden gebaseerd op de in de
meerjarenonderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor latere jaren wordt
uitgegaan van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente
alsmede genormeerde lastenniveaus.
De bedrijfswaardeberekening is opgesteld in overeenstemming met de uitgangspunten
zoals deze door de Autoriteit Wonen zijn voorgeschreven. De onderstaande
uitgangspunten hebben we gehanteerd bij de bedrijfswaardeberekening.

Uitgangspunten

Jaarrekening 2016/ Begroting 2017 sociaal vastgoed

Jaarrekening 2015/ Begroting 2016 sociaal vastgoed

Huur

Aansluiting met de huren 2016

Aansluiting met de huren 2015

Huurharmonisatie

Vijf jaar voortschrijdend ingerekend

Vijf jaar voortschrijdend ingerekend

Huurderving

2016: 0,8% van de huursom Oss/Den Bosch, 1,5% 2016: 0,8% van de huursom; Huurderving sloop
servicewoningen; Huurderving sloop 50% T-1 jaar 50% T-1 jaar

Streefhuur

74% cf. streefhuren opgenomen in Tobias AX

66% in Oss en 68% in ’s-Hertogenbosch voor
zelfstandige niet geliberaliseerde woningen,
overig zie huurbeleid
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Huurstijging

cf. prijsindex

cf. prijsindex

Marktwaardebepaling

Basisversie cf. handboek 2016

Basisversie cf. handboek 2015

Mutatiekansen

Idealiter gebaseerd op werkelijke mutatiegraden
per complex/pmc --> 8% per PMC in 'sHertogenbosch en 8,2% in Oss

Idealiter gebaseerd op werkelijke mutatiegraden
per complex/pmc --> 8% per PMC in 'sHertogenbosch en 8,2% in Oss

Disconteringsvoet

5,00%

5,00%

Prijsindex

2016: 0,20%; 2017: 0,60%; 2018: 1,07%; 2019:
1,53% 2020 e.v.:2%

2015: 0,70%; 2016: 1,40%; 2017: 1,58%; 2018:
1,71%; 2019: 1,79% 2020 e.v.:2%

Loonindex

2016: 1,4%; 2017: 1,60%; 2018: 1,90%; 2019:
2,20% 2020 e.v.: 2,5%

2015: 1,2%; 2016: 1,2%; 2017: 2,02%; 2018:
2,31%; 2019: 2,52% 2020 e.v.: 2,5%

Index onderhoud/bouw

2016: 1,4%; 2017: 1,60%; 2018: 1,90%; 2019:
2,20% 2020 e.v.: 2,5%

2015: 1,2%; 2016: 1,2%; 2017: 2,02%; 2018:
2,31%; 2019: 2,52% 2020 e.v.: 2,5%

Marktindex

2016: 6,00%; 2017: 4,50%; 2018:3,67%; 2019:
2,83% 2020 e.v.: 2%

2015: 3,0%; 2016: 2,7%; 2017:2,49%; 2018:2,34%;
2019: 2,24% 2020 e.v.: 2%

Korte rente

2016: -0,99%; 2017: 0,77%; 2018: 1,51%; 2019:
2,03%; 2020: 2,40% 2021 e.v.: 3,25% +
creditspread 0,3%

2015: -0,02%; 2016: 0,96%; 2017: 1,65%; 2018:
2,13%; 2019: 2,47%; 2020 e.v.: 3,25% +
creditspread 0,3%

Lange rente

2016: 0,2%; 2017: 0,1%; 2018: 0,93%; 2019:
1,76%; 2020: 2,59% 2021 e.v.: 4,25% +
creditspread 0,5%

2015: 0,3%; 2016: 1,49%; 2017: 2,31%; 2018:
2,90%; 2019: 3,30%; 2020 e.v.: 4,25% +
creditspread 0,5%

Verkoopopbrengst

90% van de WOZ-waarde; indexatie met
marktindex

90% van de WOZ-waarde; indexatie met
marktindex

Variabele lasten en
opbrengsten

Gebaseerd op de begroting 2017

Gebaseerd op de begroting 2016

Klachtenonderhoud

Bepaald op vestiging niveau en totaal vestiging
ingerekend

Bepaald op vestiging niveau en totaal vestiging
ingerekend

Mutatieonderhoud

Er is geen mutatieonderhoud ingerekend

Er is geen mutatieonderhoud ingerekend

Planmatig onderhoud

Cf. MJOP rekening houdend met taakstellend
budget

Cf. MJOP rekening houdend met taakstellend
budget

Verbeteringen

Verbeteringen worden niet meegenomen in de
bedrijfswaarde cf. verslaggevingsregels

Verbeteringen worden niet meegenomen in de
bedrijfswaarde cf. verslaggevingsregels

Verhuurdersheffing

Percentage over WOZ-waarde. WOZ-waarde
wordt jaarlijks met marktindex geïndexeerd.
2016: 0,491%, 2017: 0,536%, oplopend tot
0,593% in 2022: 2023 ev: 0,567%
Levensduur o.b.v. SVB. Complexen zonder
sloop/verkoopbestemming hebben een minimale
levensduur van 15 jaar. Nieuwbouw heeft een
levensduur van 50 jaar.

Percentage over WOZ-waarde. WOZ-waarde
wordt jaarlijks met marktindex geïndexeerd.
2015: 0,449%; 2016: 0,491% en 2017 ev: 0,536%

restwaarde

Sociale kavelprijs cf. opgaaf gemeente , indexatie:
prijsindex
Minus restwaarde/sloop kosten:
€ 16.298 per kostenfactor, indexatie: prijsindex

Sociale kavelprijs cf. opgaaf gemeente , indexatie:
prijsindex
Minus restwaarde/sloop kosten:
€ 16.298 per kostenfactor, indexatie: prijsindex

AW heffing

€ 3,30 per eenheid en € 2,5 cent per € 1.000 WOZ € 2,63 per eenheid en € 2,0 cent per € 1.000 WOZ

Levensduur

Levensduur o.b.v. SVB. Complexen zonder
sloop/verkoopbestemming hebben een minimale
levensduur van 15 jaar. Nieuwbouw heeft een
levensduur van 50 jaar.

5.5.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Typering
Dit betreffen complexen in aanbouw, die zijn bestemd om te worden ingezet als vastgoed
in exploitatie.
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Waarderingsgrondslag
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt gewaardeerd tegen
uitgaafprijzen en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van
voorbereiding, toezicht en directievoering of lagere marktwaarde. Voorts wordt rente
tijdens de bouw toegerekend in overeenstemming met paragraaf 6.3.10.
Bijzondere waardevermindering
Wij beoordelen op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien de verwachte realiseerbare
waarde lager is dan de verwachte totale geactiveerde kosten bij oplevering, is sprake van
een onrendabele investering. Bij de bepaling of de onrendabele investering leidt tot een
bijzondere waardevermindering, worden de boekwaarde en de marktwaarde van de
kasstroomgenererende eenheid, waartoe de onroerende zaken gaan behoren, betrokken.
Indien en voor zover de onrendabele investering groter is dan het verschil tussen de
marktwaarde en de boekwaarde van de betreffende kasstroomgenererende eenheid, is
sprake van een bijzondere waardevermindering van het vastgoed in ontwikkeling.
Indien en voor zover de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van het
vastgoed in ontwikkeling, dan wordt het vastgoed in ontwikkeling op nihil gewaardeerd
en wordt een voorziening aan de creditzijde van de balans opgenomen.
5.5.4 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Wij verkopen woningen onder voorwaarden waarbij de koper een contractueel bepaalde
korting op de actuele waarde (marktwaarde) krijgt. De verwerking van dergelijke
transacties hangt af van de contractuele voorwaarden. We onderscheiden hierbij
gerealiseerde verkopen en verkopen welke kwalificeren als een financieringstransactie.
Als financieringstransactie kwalificeren we de verkopen waarbij we een plicht tot
terugkoop hebben tegen een vaste prijs, gebaseerd op de verwachte reële waarde op
terugkoopmoment.
Verkopen onder voorwaarden die niet als financieringstransactie kwalificeren zijn
verkooptransacties.
De als financieringstransactie gekwalificeerde verkopen onder voorwaarden worden als
volgt verwerkt:
 De betreffende onroerende zaken worden direct voorafgaand aan de verkoop
gewaardeerd tegen actuele waarde zijnde de met de koper overeengekomen
contractprijs; het verschil met de boekwaarde op dat moment wordt verwerkt:
- Bij een waardedaling: als een negatieve herwaardering indien en voor zover er
voor de betreffende woning(en) op dat moment nog sprake is van een
ongerealiseerde waardestijging, en voor het overige als een bijzonder
waardeverminderingsverlies;
- Bij een waardestijging: als een herwaardering indien en voor zover de actuele
waarde hoger is dan de boekwaarde op dat moment zou zijn geweest bij
toepassing van waardering tegen historische kostprijs minus afschrijvingen, en
voor een eventueel resterende overige waardestijging als terugname van een
bijzonder waardeverminderingsverlies;
 De woning wordt voor de overeengekomen contractprijs opgenomen onder de
“Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden”; de (nog te) ontvangen
contractprijs wordt opgenomen als “Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden” (eerste waardering).
 De woning wordt jaarlijks per balansdatum gewaardeerd tegen marktwaarde op basis
van de geldende contractvoorwaarden van de verkoop onder voorwaarden; eventuele
waardemutaties worden verwerkt als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille’.
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De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op het bedrag dat de toegelaten
instelling verschuldigd zouden zijn indien op balansmoment het actief tegen de
overeengekomen contractvoorwaarden teruggekocht zou moeten worden. Eventuele
mutaties in deze verplichtingen worden in het resultaat verwerkt als ‘Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.
Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden wordt
de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord.
5.5.5 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd
tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en onder aftrek van bijzondere
waardeverminderingen.
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden gewaardeerd tegen de
verwachte opbrengstwaarde.
5.6
Financiële vaste activa
5.6.1 Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden
gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (netto vermogenswaarde). Wanneer
20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt er van uitgegaan dat er
invloed van betekenis is. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de
grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Voor deelnemingen waarvan
onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de betreffende deelneming.
Indien de waarde van een deelneming volgens de netto vermogenswaarde negatief is,
wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover we in deze situatie geheel of ten
dele instaan voor de schulden van de deelneming respectievelijk het stellige voornemen
heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een
voorziening getroffen.
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van
de identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de
vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening,
uitgaande van de waarden bij eerste waardering.
5.6.2 Andere deelnemingen
Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een bijzondere
waardevermindering, vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde;
afwaardering vindt plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening.
5.6.3 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
De vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen worden initieel
gewaardeerd tegen de reële waarde, gewoonlijk de nominale waarde. Vervolgens vindt
waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs waarbij rekening wordt gehouden met
eventuele bijzondere waardeverminderingen.
5.6.4 Latente belastingvorderingen
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 5.12.2.
5.6.5 Leningen u/g
De leningen u/g worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde van het verstrekte
bedrag, gewoonlijk de nominale waarde. Vervolgens vindt waardering plaats tegen
geamortiseerde kostprijs waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele bijzondere
waardevermindering.
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5.6.6 Overige vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde, en na eerste verwerking tegen de
geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van
een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de
hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van
de effectieve rente, rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
5.6.7 Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa
Ook voor financiële vaste activa, waaronder financiële instrumenten, beoordelen we op
iedere balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere
waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van financiële activa. Bij
aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen
bepalen we de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere
waardeverminderingen en verwerken dit direct in de winst-en-verliesrekening.
Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de
omvang van de bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de
boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige
kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief
zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument.
Een eventueel bijzonder waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen indien de
afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na
afboeking. De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het
actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname,
als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere waardevermindering. Het
teruggenomen verlies wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
5.7
Voorraden
5.7.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop
Opgeleverd vastgoed beschikbaar en bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd op
vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten
die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de
voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van
vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie
gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, alsmede de, in overeenstemming met
paragraaf 6.3.10, toegerekende rente.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare
verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met
de incourantheid van de voorraden.
5.7.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop omvat nog niet opgeleverde en nog
onverkochte woningen uit projectontwikkeling en wordt gewaardeerd op
vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten
die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de
voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van
vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie
gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, alsmede de, in overeenstemming met
paragraaf 6.3.10, toegerekende rente.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare
verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met
de incourantheid van de voorraden.
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5.8
Onderhanden projecten
De post onderhanden projecten in opdracht van derden bestaat uit het saldo van
gerealiseerde projectkosten, toegerekende winst, en indien van toepassing, verwerkte
verliezen en reeds gedeclareerde termijnen. Onderhanden projecten worden afzonderlijk
in de balans onder de vlottende activa gepresenteerd. Indien de onderhanden projecten
een creditstand vertonen, worden deze gepresenteerd onder de kortlopende schulden.
Uitgaven voor projectkosten voor nog niet verrichte prestaties nemen we op onder de
voorraden.
5.9
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs, veelal gelijk aan de nominale waarde. Een eventuele
voorziening voor oninbaarheid wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.
5.10 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een
looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
5.11 Groepsvermogen en aandeel derden
Het aandeel derden als onderdeel van het groepsvermogen wordt gewaardeerd tegen het
bedrag van het netto-belang in de betreffende groepsmaatschappijen.
Voor zover de betreffende groepsmaatschappij een negatieve nettovermogenswaarde
heeft, worden de negatieve waarde en overige toekomstige verliezen niet toegewezen
aan het aandeel derden, tenzij deze derden-aandeelhouders een feitelijke verplichting
hebben en in staat zijn om de verliezen aan te zuiveren. Zodra de
nettovermogenswaarde van de groepsmaatschappij wederom positief is, worden
resultaten toegekend aan het aandeel derden.
5.12 Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en
verliezen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van
middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. De
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het
waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de
verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
5.12.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als
bijzondere waardeverandering 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 vormen we voor dit meerdere een
voorziening. Onder verwachte verliezen verstaan we in dit verband de netto contante
waarde van alle investeringsuitgaven minus aan deze investering toe te rekenen
ontvangsten.
5.12.2 Voorziening latente belastingverplichtingen
Latente belastingvorderingen en -verplichtingen nemen we op voor tijdelijke verschillen
tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften en de
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commerciële boekwaarden die in deze jaarrekening. De berekening van de latente
belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het
einde van het verslagjaar gelden of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden,
voor zover vastgesteld bij Wet. Latente belastingvorderingen uit hoofde van
verrekenbare verschillen en beschikbare voorwaartse verliescompensatie nemen we op
voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winsten beschikbaar komen.
Latente belastingvorderingen nemen we op onder de financiële vaste activa, latente
belastingverplichtingen nemen we op onder de voorzieningen.
5.12.3 Voorziening reorganisatiekosten
Dit betreft een voorziening voor te verwachten kosten van reorganisatie waarvoor reeds
in het verslagjaar planvorming en interne communicatie met betrokkenen heeft
plaatsgevonden.
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5.12.4 Voorziening deelnemingen
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is,
wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover we in deze situatie geheel of ten
dele instaan voor de schulden van de deelneming respectievelijk het stellige voornemen
heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een
voorziening getroffen.
5.13 Schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden
worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt
op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de
winst-en-verliesrekening als rentelast verwerkt.
De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is
opgenomen onder de kortlopende schulden.
In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden hebben we een
terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de
woningen in het economisch verkeer en de specifieke contractuele voorwaarden. 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.
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6.
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
6.1
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties
verantwoorden we in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen zodra zij
voorzienbaar zijn.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van
ongerealiseerde waardeveranderingen van op actuele waarde gewaardeerde vaste activa
en afgeleide financiële instrumenten.
De winst-en-verliesrekening wordt gepresenteerd op basis van de functionele indeling.
Omdat we naast verhuuractiviteiten, tevens activiteiten verrichten op het gebied van
ontwikkeling van vastgoed en verkoop van delen van de vastgoedportefeuille, geeft de
functionele indeling de gebruiker van de jaarrekening een beter inzicht dan de
categoriale indeling.
In de functionele winst-en-verliesrekening zijn alle opbrengsten direct toe te rekenen aan
onze activiteiten. Bij de kosten is er een onderscheid tussen de direct toerekenbare
kosten en de indirecte kosten. De direct toerekenbare kosten worden bij het betreffende
onderdeel verantwoord. De toerekening van de indirecte kosten aan de onderscheiden
onderdelen van de functionele winst-en-verliesrekening gebeurt op basis van
verdeelsleutels.
6.2
Bedrijfsopbrengsten
6.2.1 Opbrengstverantwoording algemeen
Opbrengsten uit de levering van goederen verwerken we zodra alle belangrijke rechten
en risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de
koper. Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot
de in totaal te verrichten diensten.
6.2.2 Huuropbrengsten
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het
verslagjaar 2016 bedroeg dit maximumpercentage:
 2,1% voor huishoudsinkomens onder of gelijk aan € 34.678;
 2,6% voor huishoudsinkomens boven € 34.678 maar onder of gelijk aan € 44.360;
 4,6% voor huishoudinkomens boven € 44.360.
6.2.3 Opbrengsten servicecontracten
Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders en bewoners ter dekking van te maken
en gemaakte servicekosten. Jaarlijks vindt verrekening plaats op basis van de
daadwerkelijke bestedingen. De kosten verantwoorden we onder de lasten
servicecontracten.
6.2.4 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
Dit betreft de opbrengsten uit verkoopprojecten. Voor onderhanden projecten waarvan
het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, verwerken we de
projectopbrengsten en de projectkosten als netto-omzet en kosten in de winst- en
verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de ‘Percentage of
Completion’-methode). De voortgang van de verrichte prestaties bepalen we op basis
van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale
projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat,
dan verwerken we de opbrengsten als netto-omzet in de winst-en-verliesrekening tot het
bedrag van de gemaakte projectkosten, dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de
projectkosten verwerken we dan in de winst-en-verliesrekening in de periode waarin ze
zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt
opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC-methode naar rato van de verrichte
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prestaties per balansdatum. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de
projectopbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de contractueel
overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk,
claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden
gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op
het project betrekking hebbende kosten, die kosten die in het algemeen aan
projectactiviteiten worden toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het project
en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten
overschrijden, dan verwerken we de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst- en
verliesrekening. De voorziening voor het verlies maakt onderdeel uit van de post
onderhanden projecten. De kosten die toe te rekenen zijn aan de verkoop van vastgoed
in ontwikkeling verantwoorden we onder de lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling.
6.2.5 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Onder deze rubriek worden de volgende verkoopopbrengsten opgenomen:
 Gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie;
 Verkoopopbrengst bij levering van vastgoed bestemd voor de verkoop.
Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte).
De kosten die toe te rekenen zijn aan de verkoop van de vastgoedportefeuille
verantwoorden we onder de toegerekende organisatiekosten.
6.3
Bedrijfslasten
6.3.1 Lastenverantwoording algemeen
Lasten verantwoorden we in het jaar waarop ze betrekking hebben. Hierbij maken we
onderscheid tussen direct en indirect toe te rekenen kosten. We hanteren aantallen FTE’s
per afdeling als verdeelsleutel voor de toerekening van de indirecte kosten.
6.3.2 Afschrijvingen (im)materiële vaste activa
De afschrijvingen op onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
worden gebaseerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het
moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire
methode op basis van de verwachte gebruiksduur. Met een mogelijke restwaarde wordt
rekening gehouden. Over terreinen en op marktwaarde in verhuurde staat gewaardeerde
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden
de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en –verliezen bij verkoop van
onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn begrepen onder de
afschrijvingen.
Afschrijvingen worden via verdeelsleutels toegerekend aan de afzonderlijke activiteiten.
6.3.3 Lasten onderhoudsactiviteiten
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van
onderhoud verantwoord voor zover deze betrekking hebben op het vastgoed in
exploitatie. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het
verslagjaar hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen waarvan de
werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de niet
uit de balans blijkende verplichtingen.
Het klachten- en mutatieonderhoud wordt onderscheid in kosten van derden en eigen
dienst, alsmede de kosten van het materiaalverbruik. In de winst-en-verliesrekening zijn
de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen en sociale lasten.
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De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er
geen sprake is van een waardeverhoging van het actief.
6.3.4 Erfpacht
Jaarlijks wordt door de gemeente voor het gebruik van de grond onder de
verhuureenheden erfpacht in rekening gebracht op basis van canons. De eenmalig
afgekochte meerjarige erfpachtcontracten maken onderdeel uit van de
vervaardigingsprijs en zijn daarmee onderdeel van de materiële vaste activa in
exploitatie en/of de vastgoedbeleggingen.
6.3.5 Lonen, salarissen en sociale lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten verwerken we op grond van de arbeidsvoorwaarden in
de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
6.3.6 Pensioenlasten
Wij hebben voor bijna al onze werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in
aanmerking komende werknemers bouwen jaarlijks een pensioenrecht op over het loon
van dat jaar (middelloonregeling).
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van ons personeel, zijn
ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). We
betalen hiervoor premies waarvan de werkgever iets meer en de werknemer iets minder
dan de helft betaalt. We verwerken de pensioenregeling volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premies verantwoorden we als last.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad
van het SPW-pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar
financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2016 is de
beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 104%. We hebben geen verplichting tot het
voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij SPW, anders dan het effect
van hogere toekomstige premies.
6.3.7 Leefbaarheid
De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke ingrepen niet zijnde
investeringen en uitgaven voor activiteiten in de omgeving van onze woongelegenheden,
die de leefbaarheid in de buurten en wijken ten goede moeten komen.
6.3.8 Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
Waardevermeerderingen op effecten verwerken we op basis van de gerealiseerde
resultaten bij verkoop. Voor aandelen verantwoord onder effecten worden
waardevermeerderingen eerst verantwoord via het eigen vermogen. Het cumulatieve
resultaat dat voorheen in het eigen vermogen was opgenomen wordt overgeboekt naar
de winst- en verliesrekening op het moment dat de desbetreffende aandelen niet langer
in de balans worden verwerkt.
(Bijzondere) waardeverminderingen op effecten verantwoorden we rechtstreeks in de
winst-en-verliesrekening.
6.3.9 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Dividend te ontvangen van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen
en aandelen verantwoord onder effecten worden verantwoord zodra we het recht hierop
hebben verkregen. Koersverschillen op effecten verantwoorden we onder
‘waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten’.
6.3.10 Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten verwerken we tijdsevenredig, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de
rentelasten houden we rekening met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen
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leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden
meegenomen.
6.3.11 Activeren van rentelasten
Rentelasten activeren we voor kwalificerende activa gedurende de periode van de
vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het
actief gebruiksklaar of verkoopklaar te maken. De te activeren rente berekenen we op
basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen
leningen en van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de
vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode
van vervaardiging. Bij niet-specifiek gefinancierde nieuwbouwprojecten hanteren we dit
boekjaar een gemiddelde rentevoet van 1,92% (gemiddelde rente lening portefeuille
vermenigvuldigd met vreemd vermogen gedeeld door totaal vermogen per
31 december 2015). Geactiveerde rente brengen we in de winst- en verliesrekening in
mindering op de post rentelasten en soortgelijke kosten.
6.3.12 Belastingen
Wij zijn integraal belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. In een
vaststellingsovereenkomst (VSO2) met de belastingdienst legden we specifieke afspraken
vast over de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en de wijze van
resultaatneming. De vennootschapsbelastinglast berekenen we over het fiscaal resultaat
waarbij we rekening houden met fiscale correcties voor onder andere vrijgestelde
winstbestanddelen en niet aftrekbare kosten. Bij wijzigingen in het belastingtarief houden
we hiermee rekening in de bepaling van de latente belastingvorderingen en latente
belastingverplichtingen.
6.4
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
6.4.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Dit betreffen waardeverminderingen, en eventuele terugname hiervan, die gedurende het
verslagjaar zijn ontstaan vanuit nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen
met betrekking tot investeringen in nieuwbouw, woningverbetering en herstructurering.
Ook waardeveranderingen als gevolg van projecten die geen doorgang vinden
verantwoorden we onder deze categorie.
6.4.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille hebben betrekking op
waardemutaties van op actuele waarde geactiveerde activa.
6.4.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkopen
onder voorwaarden
Dit betreft de jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van de woningen verkocht onder
voorwaarden. Dit betreft zowel de waardeverandering van de post “onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden” als de post “verplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden”.
6.4.4 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd
voor verkoop
Dit betreffen waardeveranderingen die ontstaan door een wijziging in de waarde van de
vastgoedportefeuille bestemd voor de verkoop in het lopende verslagjaar.
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7.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

Derivaten
Binnen ons treasurybeleid dient het gebruik van afgeleide financiële instrumenten
(‘derivaten’) ter beperking van inherente financiële risico's. Op grond van het vigerende
interne treasurystatuut is het gebruik van derivaten slechts toegestaan voor zover er een
materieel verband met de financieringspositie of het belegde vermogen kan worden
gelegd en alleen met toestemming vooraf van de Raad van Commissarissen. Derivaten
mogen niet worden gebruikt voor het innemen van een speculatieve positie. Wij hebben
op dit moment geen derivaten.
Valutarisico
Wij hebben enkel beleggingen en financieringen in euro’s en lopen geen valuta risico.
Renterisico
Voor schulden met variabele renteafspraken lopen wij zeer beperkt (schuld met variabele
rente bedraagt ultimo 2016: € 13,6 miljoen, zijnde 3 roll-over leningen voor € 9,0
miljoen, en één marktfinanciering niet-DAEB € 4,6 miljoen) risico ten aanzien van
toekomstige kasstromen als gevolg van wijzigingen in de rentestanden. De negatieve
rentestanden van deze tijd zorgen per saldo voor een lager percentage op deze leningen
dan de opslag die deel uitmaakt van de afspraken.
Kredietrisico
Wij hebben geen significante concentraties van kredietrisico met betrekking tot haar
vorderingen. Wij maken gebruik van meerdere banken als tegenpartij teneinde
kredietrisico te spreiden. Daarnaast kiezen we, gebruikmakend van de huidige historisch
lage rente, bij (her-)financieringen veelal voor een rentevaste financiering voor de
restant looptijd. Limieten legden wij formeel vast in het treasury jaarplan en naleving
daarvan monitoren we voortdurend.
Liquiditeitsrisico
De beschikbare liquiditeiten monitoren we dagelijks over een periode van minimaal 12
maanden. Investeringsverplichtingen gaan we uitsluitend aan wanneer we zeker hebben
gesteld dat hiervoor financiering beschikbaar is of is toegezegd. Voor zover noodzakelijk
verstrekken we nadere zekerheden aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten. De
vervalkalender van de bestaande leningenportefeuille monitoren we. De onbenutte
borgingsruimte WSW bedraagt € 53,2 miljoen in 2016.
Beschikbaarheidsrisico
Wij voldoen in de meerjarenplanning op termijn aan de financiële kengetallen zoals deze
door toezichthouders en ander financiële stakeholders worden gehanteerd. Wij hebben
de mogelijkheid om niet-DAEB investeringen en aflossingen van niet-DAEB leningen te
financieren uit de positieve operationele kasstroom en de kasstromen verkopen uit
bestaand bezit. In 2016 trokken we geen extra niet-DAEB financiering aan. De
verwachting is dat wij ook in 2017 de niet-DAEB investeringen uit de niet-DAEB
opbrengsten kunnen financieren en voor onze DAEB investeringen kunnen volstaan met
het aantrekken van WSW geborgde financiering. Met de vrije operationele kasstromen in
2016 losten we leningen vervroegd af waar relatief hoge percentages van toepassing
waren. Ook voor 2017 verwachten we enkele leningen vervroegd af te kunnen lossen en
daar waar nodig te herfinancieren met de huidige lage rentestand. Voor de
beschikbaarheid van financiering blijven we afhankelijk van het blijvend functioneren van
het borgingsstelsel via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
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8.

Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en resultaatbepaling

Wij maken bepaalde veronderstellingen en schattingen die van invloed zijn op de
waardering van activa en verplichtingen, op de resultaatbepaling en de rapportage van
voorwaardelijke activa en verplichtingen.
8.1
Waardering vaste activa
8.1.1 Materiële vaste activa, actuele waarde
De belangrijkste uitgangspunten bij de bepaling van de waardering van het DAEB en
niet-DAEB vastgoed in exploitatie zetten we uiteen in paragraaf 5.5.2. Bij het bepalen
van de marktwaarde in verhuurde staat maakten we gebruik van meerdere macro
economische parameters en/of schattingen (full versie). Aanpassingen van deze
parameters en/of schattingen kunnen van significante invloed zijn op de waardering
tegen marktwaarde in verhuurde staat. Om inzicht te geven in de effecten van
redelijkerwijs mogelijke wijzigingen in belangrijke parameters op de marktwaarde in
verhuurde staat stelden we voor de onroerende zaken in exploitatie de navolgende
gevoeligheidsanalyse op;
Parameters

Gehanteerd in
Mogelijke Effect op
Effect op
marktwaardebepaling afwijking marktwaarde (€) marktwaarde in %
Leegwaardeontwikkeling eerste jaren Basis
-0,5%
-15.688.433
-0,8%
Mutatiegraad
Basis/full
-1%
-70.650.750
-3,6%
Mutatiegraad
Basis/full
+1%
59.982.004
3,1%
Disconteringsvoet
Basis/full
-1%
184.705.524
9,4%
Disconteringsvoet
Basis/full
+1%
-149.575.107
-7,6%
BOG/MOG/ZOG op handboek
Basis
-61.654.783
-3,2%

In bovenstaande analyse brachten we de gevoeligheid van de marktwaarde in kaart op
een aantal parameters zijnde leegwaardeontwikkeling, mutatiegraad en de
disconteringsvoet.
Voor de leegwaarde brachten we het effect in kaart wanneer de leegwaarde stijging in de
eerste jaren tot het evenwichtigs jaar 0,5% lager uitvalt dan het handboek.
De mutatiegraad heeft een behoorlijke invloed op de uitpondwaarde van de
marktwaarde. De marktwaarde berekenden we met een +/- 1% van de mutatiegraad.
Binnen deze range van de mutatiegraad fluctueert de marktwaarde met € 131 miljoen.
De disconteringsvoet is deels door een taxateur (voor BOG/MOG/ZOG) bepaald en voor
het overige vastgoed op basis het handboek. De marktwaarde is berekend met een
+/- 1% van de risicovrije rentevoet. Binnen deze range van de disconteringsvoet
fluctueert de marktwaarde met € 335 miljoen.
Het BOG, MOG en ZOG is door een taxateur gewaardeerd aangezien de huuropbrengst
hiervan meer dan 5% van het totaal is. Deze full-waardering is een betere benadering
van de marktwaarde. We maakten echter inzichtelijk wat het verschil is tussen deze
waardering en de waardering volgens het handboek.
8.1.2 Vastgoedbeleggingen, reële waarde
De belangrijkste uitgangspunten welke we bij de bepaling van de reële waarde van de op
actuele waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen hanteerden betreft de gemiddelde
resterende looptijd van de bestaande huurcontracten
De looptijd van deze contracten met een bekende looptijd baseerden we op de
contractueel minimaal resterende contractduur.
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8.1.3 Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en
herstructurering
In de jaarrekening verwerken we naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens
feitelijke verplichtingen die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en
extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens ons zijn gedaan
richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake
toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke
verplichting is gekoppeld aan ons besluitvormingsproces rondom projectontwikkeling en
herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de
definitief ontwerp fase en afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning plaatsvond.
De aannames gedaan bij de financiële impact van bovengenoemde feitelijke
verplichtingen kunnen afwijken bij daadwerkelijke realisatie van de projecten.
Planvorming kan onder meer wijzigingen in de tijd ondergaan door bewegingen in het
prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures en aanpassingen in de voorgenomen
bouwproductie.
8.1.4 Verwerking fiscaliteit
Met betrekking tot de vennootschapsbelasting kozen we een fiscale strategie en stelden
we een fiscale planning op die de belastingdienst nog niet bekrachtigde. De belangrijkste
standpunten zijn:
 Het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen;
 De verwerking van projectontwikkelingsresultaten;
 Het treffen van een onderhoudsvoorziening;
 Het vormen van een herbestedingsreserve.
Op basis van bovenstaande standpunten is de status van onze fiscale aangiften als volgt:
2012: € 46.430.614 ingediend en beschikking ontvangen.
2013: € 5.039.792 ingediend.
2014: € 24.538.611 ingediend.
2015: € 15.624.168 ingediend.
2016: € 71.979.708 nog niet ingediend.
De Belastingdienst gaf aan dat ze mogelijk niet al onze standpunten overneemt. Dit kan
nog van invloed zijn op de gepresenteerde fiscale resultaten. Omdat we in onzekerheid
verkeren over de fiscale consequenties van de openstaande discussiepunten werken we
in 2017 aan een herziene fiscale meerjarenstrategie. In deze strategie schetsen we een
aantal mogelijke ontwikkelingen van onze fiscale positie in de komende jaren. De keuze
voor het meest wenselijke scenario maken we pas op het moment dat we duidelijkheid
hebben over de lopende discussiepunten met de belastingdienst. De uitkomsten van de
discussie met de belastingdienst en onze herziene fiscale meerjarenstrategie zijn ultimo
2016 nog niet bekend , we stemden met PwC accountants af dat we voor het bepalen
van de fiscale positie in de jaarrekening 2016 de volgende standpunten innemen:
- We verwachten dat de latentie over het vastgoed bestemd voor doorexploitatie en de
woningen verkocht onder voorwaarden niet tot afwikkeling komt binnen een
afzienbare termijn. Daarom waarderen we de contante waarde van de latentie voor
dit deel op nihil.
- We verwachten dat de omvang en de looptijd van de gevormde
onderhoudsvoorziening niet houdbaar is. We verwachten dat we de huidige stand van
de onderhoudsvoorziening in de toekomst niet meer realiseren. We waarderen de
contante waarde van de latentie daarom op nihil.
- De latentie met betrekking tot het bezit bestemd voor de verkoop baseren we op de
verwachte verkopen in de financieel meerjarenbegroting 2017-2026. De latentie
bepalen we voor de reguliere verkopen in de komende 10 jaren.
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9.

Kasstroomoverzicht

We stelden het kasstroomoverzicht op volgens de directe methode. Bij deze methode
passen we voor de bepaling van de kasstromen uit operationele activiteiten het
bedrijfsresultaat aan. We corrigeren het bedrijfsresultaat met posten uit de winst-enverliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar.
Daarnaast corrigeren we het bedrijfsresultaat voor mutaties in de balansposten en
posten van de winst-en-verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet tot de
operationele activiteiten horen.
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen onder
aftrek van bankkredieten. In het kasstroomoverzicht maken we onderscheid tussen
operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
De kasstromen uit hoofde van de financiering splitsen we in kasstromen met betrekking
tot mutaties in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde
rente (opgenomen onder operationele activiteiten). De investeringen in materiële vaste
activa nemen we op onder aftrek van de onder overige schulden voorkomende
verplichtingen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente en winstbelastingen nemen we op onder
de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of
uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder het afsluiten van financiële leasing,
namen we niet op in het kasstroomoverzicht.

106

10.

Toelichting op de geconsolideerde balans
(x € 1.000)

10.1

Immateriële vaste activa

Een overzicht van de immateriële vaste activa:
Software

EUR
1 januari 2016
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen
Boekwaarden per 1 januari 2016
Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

6.330
-4.830
1.500

900
-943

Totaal mutaties 2016

-43

31 december 2016
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen
Boekwaarden per 31 december 2016

7.230
-5.773
1.457

De investeringen in de immateriële vaste activa betreffen investeringen in
computerprogrammatuur zoals implementatie van Tobias AX-Pharos, verkenningsfase
MAX/Fox, sharepoint communities, migratie Visma, conversie VIM en huurdersportaal
naar Tobias, firewall en e-learning.
We onderscheiden in de immateriële vaste activa de volgende component en
afschrijvingstermijn:
- Computerprogrammatuur

lineair 5 jaar
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10.2 Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa voor DAEB- en niet-DAEB-vastgoed:

DAEB
vastgoed in
exploitatie
EUR
Stand 31 december 2015
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

Niet-DAEB
vastgoed in
exploitatie
EUR

Installaties in
exploitatie
EUR

DAEB
vastgoed in
ontwikkeling
bestemd voor
eigen
exploitatie
EUR

Niet-DAEB
vastgoed in
ontwikkeling
bestemd voor
eigen
exploitatie
EUR

Onroerende
zaken in
ontwikkeling
EUR

1.188.744
322.097
-657.477

61.227
13.002
-16.437

2.197
-143

27.743
-11.701

8.848
-295

150
-

853.364

57.792

2.054

16.042

8.553

150

926.385
1.779.749

4.713
62.505

-2.054
-

2.292
18.334

-5.245
3.308

150

6.806
-3.448
-10.811

1.412

12

29.364

2.950

-21

73.006

8.753

-47
-94

34.993

3.468

129

-401
904
-34.390

-6.258

-129

100.546

13.455

-

-4.523

-3.308

-150

Stand 31 december 2016
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
Herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

1.226.370
779.854
-125.929

60.296
29.830
-14.166

2.338

17.814

-2.338

-4.003

-

-

Boekwaarden per 31 december 2016

1.880.295

75.960

-

13.811

-

-

Boekwaarden 31 december 2015
Effecten stelselwijziging
Boekwaarde per 1 januari 2016
Mutaties 2016
Investeringen
Sloop
Verkoop
Afschrijvingen
Waardeveranderingen
Terugneming van waardeverminderingen
Overboekingen
Totaal mutaties 2016

-178

De bedrijfswaarde van het vastgoed in exploitatie bedraagt per balansdatum € 957 mln.
(2015: € 905 mln.). De WOZ waarde van het vastgoed in exploitatie bedraagt per
balansdatum € 2.454 mln. (2015: € 2.406 mln.).
Om het inzicht te vergroten staat hieronder een tabel met hierin opgenomen het verloop
over 2015 van het vastgoed in exploitatie en het vastgoed in ontwikkeling op basis van
marktwaarde aan het begin en het einde van het boekjaar.
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DAEB
vastgoed in
exploitatie
EUR
Stand 31 december 2014
Cumulatieve verkrijgings- of
vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen
Boekwaarden 31 december 2014
Effecten stelselwijziging fusie
Inbrengbalans fusie
Boekwaarde per 1 januari 2015
Effect stelselwijziging
Herrekende boekwaarde per 1 januari
2015
Mutaties 2015
Intramuraal vastgoed
Investeringen
DAEB naar niet DAEB
niet-DAEB naar DAEB
Verkoop
Sloop
Waardeverandering
Waardeverminderingen
Afschrijvingen
Terugneming van waardeverminderingen
Overig
Overboekingen

Niet-DAEB
vastgoed in
exploitatie
EUR

Installaties
in
exploitatie
EUR

DAEB
vastgoed in
ontwikkeling
bestemd voor
eigen
exploitatie

Niet DAEB
vastgoed in
ontwikkeling
bestemd voor
eigen
exploitatie

EUR

EUR

811.967
285.650

55.785
12.712

2.096

30.945

5.067

-503.051

-10.218

-100

-13.870

-

594.566

58.279

1.996

17.075

5.067

12.329
59.095
71.424

-15.326
8.970
-6.356

-

738.585

1.722

1.404.575

53.645

31
2.704
-2.017
-547

257.660
4.929
-2.704
2.017
-14.987
-4.594
91.164

-1.996

23
23

-

9.292

-3.868

-

26.390

1.199

101

44.676

9.778

-58
-43

-869

2.707

1.046
-9.156
-43.753

-7.669

-

-8.056

2.109

41.689

5.982

375.174

8.860

Stand 31 december 2015
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
Herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen

1.189.747
730.180
-140.178

50.311
24.134
-11.940

2.197
-2.197

27.743

8.848

-9.409

-5.540

Boekwaarden per 31 december 2015

1.779.749

62.505

-

18.334

3.308

Totaal mutaties 2015

10.2.1 DAEB vastgoed in exploitatie
De marktwaarde van het DAEB vastgoed in exploitatie laat ten opzichte van 2015 een
waardestijging zien van bijna € 100 miljoen. De belangrijkste oorzaak van deze mutatie
betreft de waardeverandering van het vastgoed met € 73 miljoen. Het restant van de
waardeontwikkeling komt door voorraadmutaties zoals opleveringen nieuwbouw, sloop en
verkopen bestaand bezit.
10.2.2 Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Ten opzichte van 2015 laat de marktwaarde een waardestijging zien van bijna € 13
miljoen. De belangrijkste oorzaak van deze mutatie betreft de waardeverandering van
het vastgoed in exploitatie met € 8,7 miljoen en opleveringen nieuwbouw met € 3,4
miljoen.
10.2.3 DAEB vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
In het boekjaar activeerden we voor onroerende zaken in ontwikkeling een bedrag van
€ 0,4 miljoen aan bouwrente. Bij niet-specifiek gefinancierde nieuwbouwprojecten
hanteerden we een gemiddelde rentevoet van 1,92% (gemiddelde rentelast op het
vreemd vermogen afgezet tegen het totale vermogen per 31 december 2015).
109

Waardeveranderingen
De waardeveranderingen vanuit vastgoed in ontwikkeling betreffen projectresultaten van
opgeleverde en nog te realiseren nieuwbouwprojecten
Het saldo overboekingen specificeren we als volgt:
EUR
Stichtingskosten opgeleverde projecten
Onrendabele investering opgeleverde projecten
Overboeking naar sociaal vastgoed in exploitatie
Overboeking van vastgoedbelegging in ontwikkeling
Overboeking naar onderhanden projecten
Overboeking van voorraad ten behoeve van verkoop
Mutatie presentatiewijziging voorziening ORT
Presentatiewijzging van creditzijde 1-1-2016
Presentatiewijzging naar creditzijde 31-12-2016

EUR

-42.391
7.398
-34.993
3.108
-19
288
-1.991
-939
156
-34.390

Overboeking naar sociaal vastgoed in exploitatie
De overgeboekte, opgeleverde en in gebruik genomen projecten sociaal vastgoed
betreffen:

Naam
Meerendonk Senioren plus
Boschveld Fase 3 vlek 18
Orthen Links fase 0
Admiraliteitslaan blok 3
Park Zwanenberg
Horzak Noord, Hoeve II
De Hoef fase 3
De Erven
Totaal

Gemeente
's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Oss
Oss
Bernheze
Bernheze

Woningen
32
37
11
63
48
17
25
14
247

De 48 PG eenheden Park Zwanenberg worden gehuurd door Stichting BrabantZorg.
Ultimo 2016 spraken we met BrabantZorg om in 2017 in 1 keer de hele huursom af te
kopen. Dit effectueren we in 2017.
Overboeking van vastgoedbelegging in ontwikkeling
Binnen het project Park Zwanenberg is er sprake van zowel DAEB als niet-DAEB
vastgoed. Als gevolg van een andere onderverdeling tussen zowel DAEB als niet-DAEB
heeft dit ook geleid tot een wijziging binnen projectontwikkeling, en heeft er een
overboeking plaatsgevonden van niet-DAEB vastgoed in ontwikkeling naar DAEB
vastgoed in ontwikkeling.
Overboeking naar onderhanden projecten
In het project Orthen links fase 0 te ’s-Hertogenbosch realiseerden en verkochten we
uiteindelijk 1 koopwoning conform gemaakte afspraken met een particulier. Deze
overboeking heeft betrekking op de grondcomponent.

110

Overboeking van voorraad ten behoeve van verkoop
Tijdens een controle van het project Oeterselaan te ’s-Hertogenbosch stelden we vast dat
de in voorgaande jaren uitbetaalde verhuiskostenvergoedingen ten onrechte ten laste
van het project Deuteren kwamen. Dit corrigeerden we nu.
Mutatie presentatiewijziging voorziening ORT
Voor bepaalde nieuwbouwprojecten is er in het verleden een voorziening ORT gevormd.
Gedurende de ontwikkelperiode vinden er mutaties plaats binnen deze voorziening. Bij
het in exploitatie gaan van deze projecten valt het eventuele restant van deze
voorziening vrij. De genoemde presentatiewijzigingen hebben hier betrekking op.
10.2.4 Niet-DAEB vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Ultimo 2016 zijn er geen projecten meer in ontwikkeling.
De overboeking uit commercieel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
bestaat uit:
EUR
EUR
Stichtingskosten opgeleverde projecten
Onrendabele investering opgeleverde projecten
Overboeking naar sociaal vastgoed in exploitatie
Mutatie presentatiewijziging voorziening ORT
Overboeking naar sociaal vastgoed in ontwikkeling
Overboeking

-8.690
5.222
-3.468
318
-3.108
-6.258

Overboeking naar sociaal vastgoed in exploitatie
De overgeboekte, opgeleverde en in gebruik genomen projecten commercieel vastgoed
betreffen:

Naam
Meerendonk Senioren plus
Park Zwanenberg

Gemeente
's-Hertogenbosch
Oss

Maatschappelijk
vastgoed

Woningen
4

2.670

Mutatie presentatiewijziging voorziening ORT
Voor bepaalde nieuwbouwprojecten is er in het verleden een voorziening ORT gevormd.
Gedurende de ontwikkelperiode vinden er mutaties plaats binnen deze voorziening. Bij
het in exploitatie gaan van deze projecten valt het eventuele restant van deze
voorziening vrij. De genoemde presentatiewijzigingen hebben hier betrekking op.
Overboeking van sociaal vastgoed in ontwikkeling
Zie voorgaande toelichting bij DAEB vastgoed in ontwikkeling.
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10.2.5 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
De mutaties in de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn:
Onroerende
zaken
verkocht
onder
voorwaarden
EUR
Stand 31 december 2015
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs

32.038
-2.713

Boekwaarden 31 december 2015

29.325

Mutaties 2016
Investeringen
Desinvesteringen
Herwaardering
Waardeverminderingen
Terugneming van waardeverminderingen
Herclassificaties
Overboekingen

2.879
-2.867
958
270
-

Totaal mutaties 2016

1.240

Stand 31 december 2016
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

32.050
-1.485

Boekwaarden per 31 december 2016

30.565

Mutaties in aantallen:
Woningen verkocht onder voorwaarden per 1-1-2016
Voorraad gelabelde verkoopwoningen VoV 1-1-2016
Totaal aantal woningen VoV 1-1-2016
Verloop voorraad gelabelde woningen ten behoeve van VoV
Voorraad gelabelde verkoopwoningen VoV 1-1-2016
Terugkoop 2016
Verkoop VoV 2016
Voorraad gelabelde verkoopwoningen VoV 31-12-2016
Verkoop vrije markt 2016
Woningen verkocht onder voorwaarden per 31-12-2016

179
4
183

41616
42
181

Vanaf 2010 verkopen we een gedeelte van ons ontwikkelde vastgoed op basis van het
“Koopgarant” principe. Hierbij verlenen we kortingen van 10% tot 25% op de
marktwaarde en leggen we terugkoopplicht vast. Na verkoop presenteren we deze
woningen enerzijds onder onroerende zaken verkocht onder voorwaarden tegen de
marktwaarde minus de verleende korting en anderzijds onder terugkoopverplichting
tegen de waarde waarvoor we verplicht zijn de woning terug te kopen. Het saldo van
deze twee posten in de balans verantwoorden onder niet gerealiseerde
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waardeverandering in de winst-en-verliesrekening. Jaarlijks passen we ook een
waardemutatie toe op basis van de taxatiewaarde ultimo boekjaar. Deze waardemutatie
verloopt ook via de niet gerealiseerde waardeveranderingen in de winst-enverliesrekening.
Per 1 januari 2016 verkochten we inmiddels 179 woningen van de in totaal 183
koopgarantwoningen. Eind 2016 waren er nog 4 woningen op voorraad.
De afname van de vastgoedportefeuille onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
komt omdat we 16 woningen terugkochten (€ 2,9 miljoen), we 16 woningen
doorverkochten onder voorwaarden (€ 2,9 miljoen) en we 2 woningen verkochten in de
vrije sector (€ 0,4 miljoen). We verantwoordden 1,2 miljoen aan waardeontwikkeling
onder de niet gerealiseerde waardeveranderingen (zie 11.4.3).
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10.2.6 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De mutaties in de materiële vaste activa zijn:
Onroerende en
roerende zaken
ten dienste van
de exploitatie
EUR
Stand 31 december 2015
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs

17.160
-13.213

Boekwaarden 31 december 2015

3.947

Effecten stelselwijziging
Boekwaarde per 1 januari 2016

3.947

Mutaties 2016
Investeringen
Subsidies
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvesteringen

-801
-729
485

Totaal mutaties 2016

-445

Stand 31 december 2016
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen
Boekwaarden per 31 december 2016

600

16.959
-13.457
3.502

De investeringen betreffen de aanschaf van auto’s (€ 0,25 miljoen), de verbouwing en
herinrichting van ons kantoorgebouw aan de Venusstraat in Oss (€ 0,29 miljoen) en de
uitbreiding van computerapparatuur met laptops en PDA’s (€ 0,06 miljoen).
De desinvesteringen betreffen de verkoop van personen- en bedrijfsauto’s (€ 0,67
miljoen), overheveling van eigen kantoorpand naar activa in exploitatie vanwege verhuur
aan derden (€ 0,09 miljoen) en de verkoop van computerapparatuur zoals tablets en
laptops (€ 0,05 miljoen).
Voor de post onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie hanteren we
de volgende componenten en afschrijvingstermijnen:
- Grond
geen afschrijvingen
- Opstal
lineair 50 jaar
- Installaties
lineair 5 jaar
- Inrichting
lineair 5 jaar
- Computerapparatuur & kantoormachines
lineair 5 jaar
- Gereedschappen & machines
lineair 5 jaar
- Voertuigen & aanhangers
lineair 5 jaar
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10.3 Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa specificeren we als volgt:

Deelnemingen

Latente
belastingvordering
(en)

EUR

Leningen
u/g

Overige
effecten

Totaal

EUR

EUR

EUR

EUR

Stand 1 januari 2016

2.901

4.019

7.300

442

14.662

Mutaties
Investeringen
Resultaat deelnemingen
Desinvesteringen
Waardeverminderingen
Stand 31 december 2016

-160
-597
2.380
4.524

649
4.668

7.300

-442
-

649
-160
-597
1.938
16.492

10.3.1 Deelnemingen
De deelnemingen betreffen:

Vestigingsplaats

Aandeel in
kapitaal
%

Resultaat
boekjaar
2016
EUR

Gebiedsontwikkeling
's-Hertogenbosch-Oost C.V.
Ontwikkelingscombinatie Meerendonk
C.V.
Gebiedsontwikkeling
's-Hertogenbosch-Oost Beheer B.V.
BrabantMakelaars B.V.
Ontwikkelingscombinatie Meerendonk
Beheer B.V.
Willemspoort C.V.
Ontwikkelingsmaatschappij
Willemspoort Middengebied B.V.
VB&T VvE Diensten NOB B.V.

Eigen
vermogen per
31 december
2016
EUR

Belang van
de
deelneming
EUR

Utrecht

48%

-1.501

3.321

1.594

's-Hertogenbosch

48%

-7

111

53

Utrecht
Eindhoven

50%
50%

-60
18

26
-

13
-

's-Hertogenbosch
Rotterdam

50%
33%

2
-50

125
5.905

63
1.949

Rotterdam
Eindhoven

33%
25%

-3
-7

-

5

2
-

We presenteren hierboven de resultaten en het eigen vermogen per deelneming en ons
belang in het eigen vermogen van de deelneming. Het resultaat deelnemingen betreft de
resultaten zoals verantwoord onder 11.9. Hierin namen we zowel bovengenoemde
resultaten van het boekjaar 2016 als resultaatcorrecties van het boekjaar 2015 op.
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10.3.2 Latente belastingvordering(en)
Het verloop van de belastingvordering(en) specificeren we als volgt:
Opgenomen
onder
financiële
vaste activa

EUR
Stand per 1-1
Stelselwijziging
Stand per 1-1
Mutatie
tijdelijke
verschillen
Compensabele verliezen
Verrekenbare tijdelijke
verschillen in verband
met investeringen in
groepsmaatschappijen
enz.

Opgenomen
onder
vlottende
activa

Niet
verwerkt

EUR

EUR

4.019
4.019

-

-

649
-

-

-

-

-

-

4.668

-

-

Opgenomen
onder
financiële
vaste activa

EUR

Opgenomen
onder
vlottende
activa

Niet
verwerkt

EUR

EUR

1.179
3.373
4.552

-

-

-533
-

-

-

-

-

-

4.019

-

-

Voor een aantal verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering nemen wij
latenties op. Op basis van nieuwe regelgeving voor de berekening van latenties vormen
we in 2016 alleen een belastingvordering voor de geplande verkopen bestaand bezit in
de komende 10 jaar. We verwachten dus in de toekomst fiscaal een lager resultaat op de
verkopen te halen dan commercieel. We dragen op dat moment dan minder belasting af
over de verkoopresultaten.
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10.3.3 Leningen u/g
De lening u/g betreft het volgende contract:
Einde looptijd

Leningen u/g
WonenBreburg

5-2-2023

Rente

1,98%

Stand per 31 december

2016

2015

EUR

EUR

7.300

7.300

7.300

7.300

De verstrekte leningen hebben een vaste rente voor de restant looptijd. De reële waarde
bedraagt € 7,16 miljoen.
10.3.4 Overige effecten
Het verloop van de post overige effecten is als volgt:
2016

2015

EUR
Boekwaarde per 1 januari
Mutaties

442
-442

Boekwaarde per 31 december

-

EUR
334
108
442

De totale beurswaarde van de onder de financiële vaste activa opgenomen
beursgenoteerde effecten bedraagt per balansdatum € 0 (2015: € 442). De voormalige
Stichting Nieuw Berlerode bracht een effectenportefeuille in. Ons Financieel Statuut staat
dergelijke beleggingen echter niet toe. Deze positie vervreemden we dan ook in het
eerste kwartaal 2016. De opbrengst voegden we toe aan de liquide middelen.
10.4

Voorraden
2016

2015
EUR

Vastgoed bestemd voor de verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
Overige voorraden

EUR

5.849
8.914
-

4.895
11.176
277

14.763

16.348

De voorraad bestemd voor de verkoop betreft 4 onverkochte koopgarantwoningen die we
in 2016 terugkochten (€ 0,7 miljoen), de grond van de Bergse Heihoek in Berghem
(€ 2,1 miljoen), het ziekenhuisterrein Bernhoven in Veghel (€ 1,3 miljoen), de grond Saal
van Zwanenbergsingel in Oss (€ 0,8 miljoen), 3 aangekochte woningen Orthen in
’s-Hertogenbosch (€ 0,4 miljoen), een pand in Lith (€ 0,3 miljoen) en een pand in Erp
(€ 0,2 miljoen).
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop betreft de grondpositie in
gebiedsexploitatie Deuteren in ’s-Hertogenbosch. Deze grondpositie verkopen we voor
december 2018 aan Moeskops Bouwbedrijf B.V.
Onder de overige voorraden viel voorheen de magazijnvoorraad. Tegenwoordig hebben
we zelf geen magazijnvoorraad meer. De voorraden die in het magazijn en de bussen
liggen, zijn in eigendom van leverancier Mastermate. We hebben we nog wel een
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beperkte grijpvoorraad (spijkers, schroeven, etc) in eigendom die we rechtstreeks in de
kosten verantwoorden.
10.5

Onderhanden projecten

De stand van de onderhanden projecten en de gedeclareerde termijnen is:
2016

2015

EUR

EUR

Gerealiseerde projectopbrengsten -/- verwerkte verliezen
en gedeclareerde termijnen < 0
Bernhoven C.V.

818

894

818

894

De stand betreffende Bernhoven C.V. heeft betrekking op de verkoopwoningen in
aanbouw op Park Zwanenberg in Oss.
10.6 Vorderingen
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde
van de vorderingen benadert de boekwaarde. Daar waar nodig vormden we ook
voorzieningen voor oninbaarheid.
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10.6.1 Huurdebiteuren
2016

2015
EUR

Huurdebiteuren
Af: voorziening wegens oninbaarheid
Boekwaarde per 31 december

EUR

3.802
-1.774

3.089
-1.929

2.028

1.160

De stijging van de huurdebiteuren is het gevolg de stijging van betalingsachterstanden
van natuurlijke personen met 0,1% in vergelijking met 2015. Landelijk gezien steeg de
huurachterstand sterk, omdat huurders steeds vaker in financiële problemen zitten.
Binnen onze organisatie hebben we de huurachterstand kunnen beperken. Circa 29% van
de huurdebiteuren heeft betrekking op vorderingen op BrabantZorg.
10.6.2 Overheidsinstellingen
2016

2015

EUR
Vorderingen
Vorderingen
Vorderingen
Vorderingen

op
op
op
op

gemeente
gemeente
gemeente
gemeente

Oss
's-Hertogenbosch
Sint Michielsgestel
Sint Oedenrode

Totaal vorderingen op overheid

EUR

75
130
30
1

288
3
-

236

291

10.6.3 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
2016

2015
EUR

EUR

Vordering op participatie in Woonservice

-

4

Totaal vorderingen op maatschappijen waarin wordt
deelgenomen

-

4

10.6.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2016

2015
EUR

EUR

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

242
19

-

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

261

-

De vordering op belastingen en premies sociale verzekeringen betreft de vermindering op
de aangifte omzetbelasting van Q4-2015 aan BrabantWonenEnergie B.V. met betrekking
tot de WKO Park Zwanenberg.
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10.6.5 Overige vorderingen
2016

2015
EUR

EUR

BrabantZorg
Overige vorderingen

1.954
201

8.479
1.030

Totaal overige vorderingen

2.155

9.509

De vorderingen op BrabantZorg hebben onder andere betrekking op de afrekeningen
vanuit extramuralisatie (€ 0,68 miljoen), werkzaamheden aan zorgcomplexen (€ 0,63
miljoen), doorbelasting ICT (€ 0,21 miljoen) en huur complex Corte Foort 2016 (€ 0,19
miljoen).
10.6.6 Overlopende activa
2016

2015
EUR

EUR

Overige

384

724

Totaal overlopende activa

384

724

Het aandeel in de reserve VvE’s brengen we in 2016 ten laste van het onderhoud, terwijl
we dit in 2015 nog presenteerden in de overlopende activa. Vanwege dit feit zijn de
vergelijkende cijfers 2015 aangepast naar de nieuwe verwerkingswijze. In 2016 bestaat
de overlopende activa voornamelijk uit vooruitbetaalde zakelijke lasten met betrekking
tot licenties en serviceovereenkomsten, premies verzekeringen, huur kantoorgebouw,
renovatie Oostwal te Oss en afkoop niet gerealiseerde huur Bernhoven te Veghel.
10.7

Liquide middelen
2016

2015
EUR

EUR

Kas/bank/giro
Afstortingen onderweg

9.145
-

17.769
5

Totaal liquide middelen

9.145

17.774

Wij beschikken niet over een kredietfaciliteit bij de huisbankier. De liquide middelen
staan ter vrije beschikking.
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10.8 Groepsvermogen
10.8.1 Eigen vermogen
Het eigen vermogen lichten we nader toe bij de balans in de enkelvoudige jaarrekening.
2016

2015

EUR

EUR

Stand per 1 januari

440.531

447.519

Invloed stelselwijziging (cumulatief effect)
Presentatiewijziging

947.323
-1.336

772.162

1.386.518

1.219.681

Herrekend eigen vermogen
Inbreng vermogen
Harmonisatie

Resultaat boekjaar voor stelselwijziging
Mutatie resultaat boekjaar aandeel derden
Resultaat boekjaar effect stelselwijziging

Stand na stelselwijziging

-

123.973
-127
123.846

-101.290
10
227.567
126.287

1.510.364

1.387.854

Presentatiewijziging VvE's
Stand per 31 december

124.948
-83.062

1.510.364

-1.336
1.386.518

10.8.2 Resultaat boekjaar
Zie enkelvoudige jaarrekening.
10.8.3 Herwaarderingsreserve
Zie enkelvoudige jaarrekening.
10.8.4 Aandeel derden
Het verloop van het aandeel derden is als volgt:
2016

2015
EUR

Stand per 1 januari
Bij: aandeel derden in winstverdeling

-119

Stand per 31 december

-119

EUR
10
10

Wij hebben een belang van 65% in Ontwikkelingscombinatie Bernhoven C.V. en een
belang van 67% in Ontwikkelingscombinatie Bernhoven Beheer B.V. Deze deelnemingen
consolideerden we integraal mee in verband met ons meerderheidsbelang. Als gevolg van
deze werkwijze ontstaat er in de balans een afzonderlijke post aandeel van derden onder
het groepsvermogen. In de winst-en-verliesrekening namen we daarom na het totale
groepsresultaat een post aandeel van derden in het geconsolideerde resultaat na
belastingen op.
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10.9 Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen is als volgt:
Stand per
1 januari
2016

Stelselwijziging

Stand per
1 januari
2016

EUR

Dotaties

EUR

Ontrekkingen

EUR

Vrijval

EUR

EUR

Stand per 31
december
2016
EUR

Onrendabele complexen
Onrendabele investeringen nieuwbouw
Latente belastingverplichtingen
Reorganisatiekosten
Deelnemingen

14.375
19.997
3.762
18

-14.375
-13.451
-3.762
-

6.546
18

1.755
1.300
-

-1.674
-1.082
-

-3.103
-18

3.524
218
-

Totaal

38.152

-31.588

6.564

3.055

-2.756

-3.121

3.742

10.9.1 Onrendabele complexen
Stand per
1 januari
2016

Stelselwijziging

EUR

Stand per
1 januari
2016

EUR

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Stand per 31
december
2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Onrendabele complexen

14.375

-14.375

-

-

-

-

-

Totaal

14.375

-14.375

-

-

-

-

-

De voorziening onrendabele complexen betrof de complexen met een negatieve bedrijfswaarde. Dit is niet meer van toepassing doordat we nu waarderen tegen marktwaarde.
10.9.2 Onrendabele investeringen nieuwbouw
Stand per
1 januari
2016
EUR

Stelselwijziging

EUR

Stand per
1 januari
2016
EUR

Dotaties

EUR

Onttrekkingen

EUR

Vrijval

EUR

Stand per 31
december
2016
EUR

Onrendabele investeringen nieuwbouw

19.997

-13.451

6.546

1.755

-1.674

-3.103

3.524

Totaal

19.997

-13.451

6.546

1.755

-1.674

-3.103

3.524

De dotatie van de voorziening wordt verklaard door het opnemen van onrendabele
investeringen als gevolg van nieuwe investeringsbesluiten en de vaststelling van de
werkelijke onrendabele investering bij opgeleverde projecten. Als gevolg van deze
vaststelling vind er ook een vrijval plaats binnen de voorziening. De onttrekking van de
voorziening heeft betrekking op mutaties binnen de voorziening als gevolg van de
oplevering van nieuwbouwprojecten.
10.9.3 Voorziening latente belastingverplichting
Door gewijzigde regelgeving berekenen we vanaf 2016 latenties op een andere wijze. De
gevormde latente belastingverplichting op basis van oude regelgeving uit 2015 komt
hiermee te vervallen.
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10.9.4 Voorziening reorganisatiekosten
2016

2015
EUR

Boekwaarde per 1 januari
Dotaties
Onttrekkingen

EUR

1.300
-1.082

Boekwaarde per 31 december

556
-556

218

-

De voorziening reorganisatiekosten vormen we voor kosten die direct samenhangen met
de goedgekeurde organisatieontwikkeling fase 1. We verwachten in totaal € 1,3 miljoen
aan kosten uit te geven aan transitievergoedingen, outplacement (begeleidings-/
opleidingskosten) en doorlopende salarissen van niet geplaatste leidinggevenden. In
2016 gaven we al een aanzienlijk deel van het budget uit aan leidinggevenden die niet
geplaatst werden. Transitievergoedingen, die we pas in 2017 uitbetalen, namen we op
onder kortlopende schulden.
10.9.5 Voorziening deelnemingen
De voorziening deelnemingen viel vrij doordat we onze deelname in BrabantMakelaars
B.V. beëindigden.
10.10 Langlopende schulden

Schulden/leningen overheid
Schulden/leningen kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde van
onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden
Overige schulden

Stand per
31
december
2016

Aflossingsverplichting
2017

Resterende
looptijd
> 1 jaar

Resterende
looptijd
> 5 jaar

EUR

EUR

EUR

EUR

3.977
472.704

835
18.886

2.044
79.146

1.098
374.672

28.309
90

2.555
2

10.221
12

15.533
76

505.080

22.278

91.423

391.379

In de tabel presenteren we per ultimo 2016 een langlopend en een kortlopend deel van
de aflossingsverplichting. Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het
boekjaar namen we in de balans op onder de schulden op korte termijn. De marktwaarde
van de leningenportefeuille bedraagt € 418,2 miljoen. De marktwaarde baseren we op de
marktrente van de komende jaren.
Het vervalschema van de langlopende schulden in de komende 5 jaar is:
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Aflosbaar
over 2 jaar

Aflosbaar
over 3 jaar

EUR
Schulden/leningen overheid
Schulden/leningen kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde van
onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden
Overige schulden

Aflosbaar
over 4 jaar

EUR

Aflosbaar
over 5 jaar

EUR

EUR

836
19.158

603
19.381

370
19.434

235
21.173

2.555
3

2.555
3

2.555
3

2.555
3

22.552

22.542

22.362

23.966

10.10.1 Leningen overheid en kredietinstellingen
De mutaties in 2016 van de schulden/leningen overheid en kredietinstellingen:

Schulden/
leningen
overheid
EUR
Stand per 1 januari (lang- en kortlopend)

Schulden/
leningen
kredietinstellingen
EUR

Overige
schulden

Totaal

EUR

EUR

5.883

438.212

513

444.608

-1.906

51.500
-17.008

-423

51.500
-19.337

Stand per 31 december (lang- en kortlopend)

3.977

472.704

90

476.771

Waarvan opgenomen onder schulden op korte termijn
Waarvan opgenomen onder schulden op lange termijn

835
3.142

18.886
453.818

2
88

19.723
457.048

Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

Schulden/leningen overheid
Hier namen we de door de gemeente Oss en ’s-Hertogenbosch verstrekte leningen op.
De schulden/leningen overheid hebben de volgende kenmerken:

Vastrentende leningen
Restschuld (inclusief kortlopend deel) per balansdatum
Gemiddelde rente
Gemiddelde looptijd
Reële waarde

2016

2015

3.977
4,5%
6,8
3.932

5.882
4,8%
6,9
3.622
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Schulden/leningen kredietinstellingen
Deze leningen hebben de volgende kenmerken:
Vastrentende leningen
Restschuld (inclusief kortlopend deel) per balansdatum
Gemiddelde rente
Gemiddelde looptijd
Reële waarde

Leningen met variabele rente
Restschuld (inclusief kortlopend deel) per balansdatum
Gemiddelde rente
Gemiddelde looptijd
Reële waarde

2016

2015

459.111
3,6%
18,1
404.327

473.954
3,9%
17,7
818.214

2016

2015

13.593
0,8%
23,8
10.655

13.770
1,0%
24,8
9.408

Overige schulden
De overige schulden hebben betrekking op een verstrekte lening door ouderenhuisvester
Habion.
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10.10.2 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden
2016

2015

EUR

EUR

1 januari
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Vermeerderingen/verminderingen

30.292
-2.461

30.968
-2.916

Schuld per 1 januari

27.831

28.052

Mutaties
Terugkoopverplichting 2016
Teruggekochte woningen
Waardeverandering
Terugneming waardeverandering
Terugkoopverplichting naar kortlopende schulden
Afwaarderingen terugkoopverplichting naar kortlopende schulden

2.879
-1.077
1.011
220
-2.638
83

4.088
-2.974
-92
524
-1.790
24

478

-220

31 december
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Vermeerderingen/verminderingen

29.699
-1.390

30.292
-2.461

Schuld per 31 december

28.309

27.831

Saldo mutaties

De verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden laat in
2016 een mutatie zien van € 0,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door mutaties in verkoop
(€ 2,9 miljoen) en terugkoop van woningen (€ 1,1 miljoen) en mutaties in de waarde van
de verkochte woningen (€ 1,2 miljoen). We verwachten ultimo 2016 15 woningen te
verkopen (€ 2,6 miljoen).
10.11 Kortlopende schulden
2016

2015
EUR

EUR

Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan gemeenten
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Schulden aan participanten
Onderhanden projecten
Overige schulden
Overlopende passiva

18.886
1.068
5.896
4.585
338
331
156
13.699
7.451

66.008
1.237
6.862
7.384
226
365
198
939
14.766
528

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

52.410

98.513
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Specificatie overige schulden
2016

2015

EUR
Nog niet vervallen rente
Voorziening glasfonds
Te betalen verlofrechten
Te verrekenen beheerswoningen
Te restitueren servicekosten
Uitgevoerde werkzaamheden waarvan de factuur nog niet is ontvangen
Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden < 1 jaar
Te betalen vergoedingen reorganisatie < 1 jaar
Overige te betalen posten
Totaal overige schulden

EUR

6.023
668
445
938
1.886
2.555
786
398

6.547
742
472
41
1.171
3.999
1.766
28

13.699

14.766

Specificatie overlopende passiva
In de overlopende passiva namen we de berekende acute vennootschapsbelastinglast
voor 2016 op van € 7,2 miljoen als nog te betalen vennootschapsbelasting.
10.12 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
10.12.1 Huurverplichtingen
De met derden aangegane huurverplichtingen betreffen:
Verhuurder

Betreft

Van Schijndel Gasstraat 20, Oss

Jaarhuur
€ 484.529

Servicekosten Einde
contract
€0
30-06-2025

10.12.2 Investeringsverplichtingen
De omvang van de investeringsverplichtingen op onze nieuwbouwprojecten bedraagt
eind 2016: € 9,49 miljoen. Naar verwachting voldoen we deze verplichtingen binnen
twee jaar.
Bij het beëindigen van de samenwerking Park & People in 2013 handhaafden we de
verplichting tot het afnemen van 74 kavels ten behoeve sociale woningbouw van Park &
People C.V. conform artikel 6f in de samenwerkingsovereenkomst. Dit legden we vast in
artikel 3a van de vaststellingsovereenkomst.
10.12.3 Onderhoudsverplichtingen
Ultimo boekjaar gingen wij onderhoudsverplichtingen aan voor een totaalbedrag van
€ 1,9 miljoen, waarvan de uitvoering nog start. Dit vindt binnen één jaar plaats.
10.12.4 Heffing saneringsfonds
Het saneringsfonds is er om noodlijdende corporaties er financieel weer bovenop te
helpen. In 2016 was er geen heffing voor dit fonds. In de prognose voor de jaren 2017
t/m 2021 rekenden we met jaarlijks 1% van de jaarhuur van de woongelegenheden voor
deze saneringsheffing. De minister bepaalt jaarlijks voor 1 oktober of de saneringsheffing
geheven wordt.
10.12.5 WSW Obligo
Uit hoofde van het borgingsstelsel hebben wij een WSW obligoverplichting van 3,85%
over de restschuld van de door ons opgenomen en door het WSW geborgde leningen.
Ultimo 2016 bedraagt dit obligo € 17,7 miljoen. Indien het WSW dit obligo opeist, dienen
wij het bedrag binnen 30 dagen aan het WSW over te maken. Wij kunnen, indien
noodzakelijk, aan deze verplichting voldoen door het nog niet benutte deel van het
bestaande financieringskrediet aan te spreken, en zo nodig een aanvullende lening aan te
trekken binnen het aanwezige faciliteringsvolume.
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10.12.6 Borgstelling
Onderstaande bedrijven gaven aan ons een bankgarantie af:
Project
Bernhoven GO B.V.

Bedrijf
BAM Groep N.V.

Omschrijving
Rentegarantie nr. 36434

De Erven Heesch
Meerendonk nieuwbouwproject
36 seniorenplus appartementen
Eindhovenlaan
45 Square (Berghemseweg)
45 Square (Berghemseweg)
Horzak Hoeve 2
36 tijdelijke woningen (Vliert)

Van Wanrooij B.V.

Concerngarantie

Bouwbedrijf Wagemakers B.V. Bankgarantie 3067.21.139
SMT Bouw
Garantienr. S-23527-23651 Zurich
Muller Bouw
Garantienr. NLHG0026506
Muller Bouw
Bankgarantienr. NLHG0029887
Van Wanrooij B.V.
Concerngarantie
De Groot Vroomshoop
Concerngarantie (C16.062)

Retour/vervalt
looptijd project
€
12 mnd. Na oplevering
(uiterlijk 1-2-2017)
€
looptijd project
looptijd project
3 mnd. na oplevering
3 mnd. na oplevering
30-7-2017
30-4-2017

Bedrag
1.400.000
78.550

€
€
€
€
€

185.323
287.209
59.306
28.100
83.265

€

119.933

Aan onderstaande bedrijven gaven wij een bankgarantie af:
Kantoor BW/BZ Gasstraat 20,
Bankgarantie huurovereenkomst nr. NL04
Oss
Van Schijndel Vastgoed B.V. RABO0304732273 en Contragarantie
looptijd huurtermijn

10.12.7 Overige aansprakelijkheidsverplichtingen
BrabantWonen vormt samen met BrabantWonen Holding B.V. en BrabantWonen
BelgdVastgoed B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Met
BrabantWonen BelegdVastgoed B.V. en BrabantWonenEnergie B.V. vormt BrabantWonen
een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Op grond van de voorwaarden zijn
BrabantWonen en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk
aansprakelijk voor de door de fiscale eenheid verschuldigde belasting.
10.12.8 Zekerheden
De materiële vaste activa en de vastgoedbeleggingen verzekerden we tegen aanschafof voortbrengingskosten. Jaarlijks passen we de waarde aan het indexcijfer voor
nieuwbouwwoningen aan conform CBS. Verhuureenheden kennen geen herbouwwaarde.
We betalen daarom een vaste premie per verhuureenheid, met de garantie van geen
onderverzekering. Ons vastgoed financierden we nagenoeg in zijn geheel met
rijksleningen of met kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie.
Wij verstrekten aan het WSW een volmacht voor het gehele bezit. Hiermee heeft het
WSW de mogelijkheid om direct hypotheek te vestigen op het door ons “ingezette” bezit.
We namen bij het aantrekken van een financiering van de Rabobank voor het niet-DAEB
project La Vie (€ 5,3 miljoen) een verpanding aan de Rabobank op voor de
huurpenningen van dit complex. Daarnaast is er een hypotheek gevestigd op een tweetal
leningen van de ING Bank van in totaal € 9,0 miljoen.
10.13 Verbonden partijen
Wij merken alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke
zeggenschap of invloed van betekenis uitoefenen als verbonden partij aan. We hebben
met onze deelnemingen een zakelijke relatie. Transacties met onze deelnemingen
baseren we op gebruikelijke marktconforme afspraken en condities.
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11.

Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
(x € 1.000)

11.1 Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille
11.1.1 Huuropbrengsten
2016

2015
EUR

Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken, niet zijnde woningen

128.179
2.595
130.774

125.760
2.045
127.805

-949

-1.203

129.825

126.602

Af: huurderving wegens leegstand en oninbaarheid
Totaal huuropbrengsten

De





EUR

"te ontvangen netto huur" wijzigde als gevolg van:
Algemene huurverhoging;
Huurharmonisatie;
Oplevering van nieuwbouw;
Verkoop van bestaand bezit;

De geografische onderverdeling van de netto huuropbrengsten is:
2016

2015
EUR

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Oss
's-Hertogenbosch
Uden
Boekel
Bernheze
Grave
Landerd
Sint-Michielsgestel
Heusden
Maasdriel
Lelystad
Meierijstad
Zaltbommel

Totaal huuropbrengsten

EUR

60.870
48.389
1.930
904
2.794
2.073
2.179
1.045
346
1.668
372
7.031
223

59.416
47.206
1.801
882
2.726
2.023
2.126
1.019
338
1.627
363
6.859
217

129.825

126.602

11.1.2 Opbrengsten servicecontracten
2016
EUR

2015
EUR

Overige goederen, leveringen en diensten
Af: opbrengstenderving wegens leegstand en oninbaarheid

4.173
-19

3.282
-90

Totaal opbrengsten servicecontracten

4.154

3.192
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11.1.3 Lasten servicecontracten
2016

2015
EUR

EUR

Stroomverbruik
Gasverbruik
Waterverbruik
Kosten schoonmaak
Kosten huismeesters
Overige lasten

-975
-1.054
-487
-801
-138
-673

-925
-928
-490
-771
-178
-533

Subtotaal

-4.128

-3.825

-737

-758

-4.865

-4.583

Toegerekende organisatiekosten aan servicekosten

Totaal lasten servicecontracten

11.1.4 Overheidsbijdragen
2016
EUR

2015
EUR

Vrijval egalisatierekening BWS-subsidies

-

231

Totaal overheidsbijdragen

-
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11.1.5 Lasten verhuur- en beheersactiviteiten
2016

2015
EUR

EUR

Toegerekende organisatiekosten aan verhuur
Verhuurderheffing
Overige lasten verhuur en beheeractiviteiten

-16.727
-10.263
2.629

-17.163
-9.135
5.442

Totaal lasten verhuur en beheeractiviteiten

-24.361

-20.856

De overige lasten verhuur en beheeractiviteiten werden lager als gevolg van lagere
afrekening extramuralisatie, minder doorbelaste uren en administratiekosten en lagere
geactiveerde productie met betrekking tot uren van de afdeling Projectontwikkeling voor
nieuwbouwprojecten.
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11.1.6 Lasten onderhoudsactiviteiten
2016

2015
EUR

EUR

Onderhoudslasten (cyclisch)
Onderhoudslasten (niet cyclisch)

-13.785
-14.182

-19.547
-13.341

Subtotaal

-27.967

-32.888

1.149

1.308

-26.818

-31.580

-9.056

-9.295

-35.874

-40.875

Interne dekking salariskosten
Subtotaal
Toegerekende organisatiekosten aan onderhoud
Totaal lasten en onderhoudsactiviteiten

De onderhoudslasten voor het vastgoed in exploitatie zijn:
2016

2015
EUR

EUR

Planmatig onderhoud
Mutatieonderhoud
Klachtenonderhoud

-13.785
-4.717
-9.465

-19.547
-4.544
-8.797

Totaal onderhoudslasten

-27.967

-32.888

We stelden een deel van ons planmatig onderhoud uit naar 2017. Dit kwam voornamelijk
door uitvoerig onderzoek naar duurzaamheid, waaronder de mogelijkheden voor Nul-Opde-Meter-woningen (NOM).
11.1.7 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
2016

2015
EUR

EUR

Belastingen
Verzekeringen
Contributie
Bijdrage Aw
Overige directe operationele lasten

-5.764
-490
-97
-97
12

-5.945
-496
-94
-53
-1.973

Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-6.436

-8.561

Het verschil in overige directe operationele lasten verklaren wij doordat wij in 2015 een
eenmalige voorziening van € 2,0 miljoen vormden voor de lening ug GO Willemspoort
B.V.
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11.2

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
2016

2015

EUR
Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
Af: lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Af: toegerekende organisatiekosten
Af: toegerekende financieringskosten
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

EUR

1.496
-1.813
-1
-1

2.217
-2.198
-3
-1

-319
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11.3 Netto resultaat verkoop vastgoedportefeuille
11.3.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

Verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Af: toegerekende organisatiekosten
Af: boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

2016

2015

EUR

EUR

13.703
-419
-10.989

22.541
-424
-15.533

2.295

6.584

11.3.2 Toegerekende organisatiekosten
2016
EUR

2015
EUR

Verkoopkosten
Toegerekende organisatiekosten aan verkoop bestaand bezit

-270
-149

-270
-154

Totaal toegerekende organisatiekosten

-419

-424

11.3.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
2016
EUR

2015
EUR

Boekwaarde huurwoningen
Boekwaarde maatschappelijk onroerend goed
Boekwaarde bedrijfsruimtes

-10.811
-178

-4.915
-10.618

Totaal boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

-10.989

-15.533
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11.4 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
11.4.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
2016
EUR
Onrendabele investeringen nieuwbouw
DAEB vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
via voorziening
Niet-DAEB vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen
exploitatie via voorziening
Grex-resultaat
Vervallen projecten
Totaal overige waardeveranderingen (im)materiële
vaste activa en vastgoedportefeuille

2015
EUR

1.031

-6.876

318
868
-41

-310
617

2.176

-6.569

11.4.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
2016
EUR

2015
EUR

Vastgoedbeleggingen in exploitatie
DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Sloop
Waardevermindering a.g.v. afgeboekte installaties

73.008
8.753
-3.448
-94

91.164
2.707
-4.594
-58

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

78.219

89.219

11.4.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht
onder voorwaarden
2016
2015
EUR
Ongerealiseerd op basis van herwaardering
Waardesprong verkoop onder voorwaarden gerealiseerd bij
terugkoop
Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

EUR

-1.255

-432

1.227

560

-28

128
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11.5 Netto resultaat overige activiteiten
11.5.1 Opbrengst overige activiteiten
2016

2015
EUR

EUR

Opbrengsten overige activiteiten

1.003

1.146

Totaal opbrengsten overige activiteiten

1.003

1.146

De opbrengsten hebben betrekking op activiteiten in het kader van de exploitatie van
WKO installaties en de positieve resultaten op VoV-transacties.
11.5.2 Kosten overige activiteiten
2016

2015
EUR

EUR

Overige kosten

-926

-937

Totaal kosten overige activiteiten

-926

-937

De kosten hebben betrekking op de exploitatie van WKO-installaties en de negatieve
resultaten op VoV-transacties.
11.6

Leefbaarheid
2016

2015

EUR
Vastgoed gerelateerde leefbaarheid
Mens gerelateerde leefbaarheid
Totaal leefbaarheid

EUR

-116
-936

-231
-768

-1.052

-999

11.7 Saldo financiële baten en lasten
11.7.1 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
2016

2015
EUR

EUR

Rente op vorderingen

651

705

Totaal andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

651

705
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11.7.2 Rentelasten en soortgelijke kosten
2016

2015
EUR

Rente langlopende schulden:
- Leningen overheid
- leningen kredietinstellingen**
Rente kortlopende schulden:
- Kredietinstellingen
- Overige schulden

-351
-15.283

-95
-14.495

-202
-134

-2.524
-142

412

711

-15.558

-16.545

Af: geactiveerde rente
Totaal rentelasten en soortgelijke kosten

EUR

** De hiervoor vermelde rentelast van langlopende schulden leningen kredietinstellingen
specificeren we als volgt:
2016

2015
EUR

EUR

Rentelasten van leningen met een vaste rente
Rentelasten van leningen met een variabele rente

15.240
245

15.484
1.535

Totaal rente langlopende schulden, leningen
kredietinstellingen

15.485

17.019

De rente van de roll-over leningen, variabele lening La Vie en de kasgeldleningen namen
we op onder de variabele rente.
11.8 Belastingen
De belastingen specificeren we als volgt:
2016
EUR

2015
EUR

Mutatie actieve latentie
Mutatie passieve latentie
VPB-last lopend boekjaar
Overige

649
-7.074
1.535

-534
-107

Totaal belastingen

-4.890

-641

De mutatie van de actieve latente belastingvordering komt doordat we op basis van onze
meerjarenprognoses verwachten nog meer bestaande woningen te verkopen. Doordat de
fiscale boekwaarde van de verkoopwoningen hoger is dan de commerciële boekwaarde
betalen op termijn minder vennootschapsbelasting over de verkoopresultaten. Het
verschil boekwaarde komt doordat we fiscaal waarderen op WOZ waarde en
stichtingskosten en commercieel waarderen we op marktwaarde.
De post overige ziet toe op ontvangen beschikkingen voor de organisaties waarmee we in
2015 fuseerden.
De VPb-last komend boekjaar bepalen we op basis van de uitgangspunten van VSO2 en
reguliere wet- en regelgeving. Deze vaststellingsovereenkomst tussen BrabantWonen en
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de belastingdienst geeft handvatten voor het berekenen van het fiscaal resultaat.
De acute belastinglast is als volgt bepaald:
2016
EUR
Resultaat voor belastingen volgens de geconsolideerde jaarrekening
Bijzondere waardeverminderingen
Tijdelijke verschillen
Permanente verschillen
Totaal permanente en tijdelijke verschillen

123.973
-80.368
-15.308
-95.676

Fiscaal resultaat

28.297

Verliesverrekening

-

Resultaat na verliesverrekening

28.297

Verschuldigde winstbelasting

7.074

De effectieve belastingdruk over het boekjaar 2016 is 5,7%.
Aangezien de fiscale waardering een andere grondslag kent dan commercieel brengen we
fiscale correcties aan op het commercieel resultaat omdat een juiste belastingaangifte te
komen. De correcties zijn divers en zien voornamelijk toe op waardeveranderingen,
afschrijvingen, vorming onderhoudsvoorziening en fiscale niet-aftrekbare bedragen.
11.9

Resultaat deelnemingen
2016

2015
EUR

EUR

Resultaat deelneming Gebiedsontwikkeling 's-Hertogenbosch-Oost C.V.
Resultaat deelneming Ontwikkelingscombinatie Meerendonk Beheer B.V.
Resultaat deelneming Ontwikkelingscombinatie Meerendonk C.V.
Resultaat deelneming Willemspoort C.V.
Resultaat deelneming VB&T VvE B.V.
Resultaat deelneming BrabantMakelaars B.V.
Resultaat deelneming Ontwikkelingsmaatschappij Willemspoort Middengebied B.V.
Resultaat deelneming Gebiedsontwikkeling 's-Hertogenbosch-Oost Beheer B.V.
Subtotaal
Vrijval voorziening Gebiedsontwikkeling 's-Hertogenbosch-Oost C.V.
Correctie 2015 Resultaat deelneming Ontwikkelingscombinatie Bernhoven Beheer B.V.

-118
1
-3
-16
-7
18
-1
-12
-138
-22

-9.447
11
322
-14
3
10
-1
-386
-9.502
7.200
-

Totaal resultaat deelnemingen

-160

-2.302

Het resultaat deelnemingen en de voorziening deelneming hebben betrekking op niet
meegeconsolideerde deelnemingen. De resultaten voegen we toe aan de
deelnemingswaarde zoals opgenomen onder 10.3 financiële vaste activa.
Na de jaarrekening 2015 werd afgerond, ontvingen wij de definitieve jaarrekeningen van
enkele deelnemingen. Hierin waren wijzigingen aangebracht, die wij in 2016 meenamen.
Op het resultaat van de deelnemingen corrigeerden we de gewijzigde resultaten uit 2015
van de deelnemingen Gebiedsontwikkeling ’s-Hertogenbosch-Oost C.V. € 0,60 miljoen,
Gebiedsontwikkeling ’s-Hertogenbosch-Oost Beheer B.V. € 0,02 miljoen en
Ontwikkelingscombinatie Bernhoven Beheer B.V. - € 0,02 miljoen.
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Aanvullende toelichting bij Winst-en-verliesrekening
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa
2016

2015
EUR

Afschrijving overige immateriële vaste activa
Afschrijving onroerende en roerende zaken ten dienste van
de exploitatie
Afschrijving WKO
Totaal afschrijvingen (im)materiële vaste activa

EUR

-943

-746

-729
-47

-776
-43

-1.719

-1.565

Lonen en salarissen
2016

2015
EUR

EUR

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelslasten

-11.597
-1.896
-1.898
-869

-12.084
-1.856
-2.101
-1.077

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten, pensioenlasten en overige personeelslasten

-16.260

-17.118

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2016 hadden we gemiddeld 226,3 FTE in dienst (2015: 239,5 FTE).
Dit aantal baseren we op het aantal fulltime equivalenten. Geen van de werknemers is
buiten Nederland werkzaam (2015: 0).
31-12-2016

31-12-2015

Gemiddeld
2016

Bestuur
Strategie, Beleid en Organisatie
Boventallig
Totaal bestuur

2,78
8,09
7,00
17,86

2,78
8,13
7,00
17,91

2,78
8,11
7,00
17,88

Directie Vastgoed en Bedrijfsvoering
Bedrijfsbureau
Projecten Vastgoed
Financiën
Facilitaire Zaken
Control & Informatiebeheer
Totaal Vastgoed en Bedrijfsvoering

2,00
9,75
20,00
9,75
14,49
16,08
72,07

2,00
14,86
21,00
10,75
15,71
19,19
83,51

2,00
12,31
20,50
10,25
15,10
17,64
77,79

Directie Klant & Samenleving
Klantinformatiecentrum en Verhuur
Dagelijks Onderhoud
Sociaal Beheer en Incasso
Ontwikkeling
Zorgvastgoed
Totaal Klant & Samenleving

3,00
22,09
46,54
28,72
16,32
9,00
125,67

4,00
23,75
53,03
29,42
17,32
8,00
135,52

3,50
22,92
49,78
29,07
16,82
8,50
130,59

Totaal aantal FTE

215,60

236,93

226,27

Aantal medewerkers in dienst berekend op fulltimebasis*

* Exclusief uitzendkrachten.
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Accountantshonoraria
In het boekjaar brachten we de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste
van het resultaat:
2016
2015
EUR
Controle van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Fiscale adviesdiensten
Andere niet-controlediensten

EUR

181
31
17

134
22
1

229

157

Bovenstaande bedragen betreffen uitsluitend de werkzaamheden accountantsorganisaties
en onafhankelijke externe accountants die bij ons en de in de consolidatie betrokken
maatschappijen zijn uitgevoerd door zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht
accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk
waartoe de accountantsorganisatie behoort.
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12.

Enkelvoudige balans per 31 december 2016
(na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)
Ref.

31 december 2016

31 december 2015
EUR

EUR

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Software

1.457

1.500
1.457

Materiële vaste activa
DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-Daeb vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
DAEB vastgoed in ontwikkeling bestemd voor
eigen exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie
Onroerende en roerende zaken ten dienste van
de exploitatie

1.500

1.880.295
75.960
30.565

1.779.749
62.505
29.325

13.811

18.334

-

3.308

3.502

3.947
2.004.133

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Latente belastingvordering(en)
Leningen u/g
Overige effecten
Overige vorderingen

14.3.1
14.3.1.1
14.3.1.2

285
4.668
32.935
-

Som der vaste activa

1.897.168

292
4.019
18.585
442
37.888

23.338

2.043.478

1.922.006

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Overige voorraden

14.3.2
5.849
401
-

Onderhanden projecten
Vorderingen
Huurdebiteuren
Vorderingen op gemeenten
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt
deelgenomen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen
Som der vlottende activa
TOTAAL ACTIVA

14.3.3
14.3.3.1

14.3.3.2
14.3.3.3
14.3.3.4

14.3.4

4.895
712
277
6.250

5.884

-

-

2.000
236

1.145
291

2.127
2.123
382

2.033
9.485
724
6.868

13.678

8.687

17.164

21.805

36.726

2.065.283

1.958.732
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Ref.

31 december 2016

31 december 2015
EUR

EIGEN VERMOGEN
Overige reserves
Herwaarderingsreserve
Resultaat boekjaar

EUR

14.3.5
571.150
809.685
124.067

509.258
754.314
117.263
1.504.902

EGALISATIEREKENING
VOORZIENINGEN
Voorziening onrendabele investeringen en
herstructureringen
Voorziening reorganisatiekosten
Voorziening deelnemingen

1.380.835

-

-

14.3.6
1.524
218
21.470

4.546
20.952
23.212

LANGLOPENDE SCHULDEN
Schulden/leningen overheid
Schulden/leningen kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden
Overige schulden

25.498

3.143
453.818

4.831
421.204

28.309
86

27.831
90
485.356

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan overheid
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Schulden aan groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling
Overige schulden
Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

453.956

14.3.7
1.068
18.886
5.418
338
4.585
338
156
13.573
7.451

1.237
66.008
6.513
553
7.344
226
939
14.573
1.050
51.813

98.443

2.065.283

1.958.732
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13.

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2016
Ref.

2016

2015
EUR

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Overheidsbijdragen
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Toegerekende organisatiekosten
Toegerekende financieringskosten
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

14.4.1.1
14.4.1.2
14.4.1.3

14.4.1

62.467

14.4.2

5

22.541
-424
-15.533
6.584

2.176

-6.569

78.313

89.277

-28

128

-

80.461

14.4.3.1
14.4.3.2
14.4.3

14.4.4.1
14.4.4.2
14.4.4

Resultaat voor belastingen

Resultaat na belastingen

-27

2.295

208
-153

Overige organisatiekosten
Leefbaarheid

Belastingen
Resultaat deelnemingen

49.414

131
-154
-3
-1

13.703
-419
-10.989

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Andere rentebaten en soortegelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten

126.602
3.738
-5.130
231
-20.852
-40.875
-14.300

157
-150
-1
-1

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Opbrengsten overige activiteiten
Kosten overige activiteiten
Netto resultaat overige activiteiten

129.825
4.718
-5.428
-24.338
-35.874
-6.436

EUR

14.4.5

82.836

209
-209
55

0

-1.052

-999

799
-15.558

812
-16.498
-14.759

-15.686

129.472

122.122

-4.880
-525

-819
-4.040

124.067

117.263
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14.

Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2016 en winst- en
verliesrekening over 2016
(x € 1.000)

14.1 Algemene toelichting
Wij hebben in onze enkelvoudige jaarrekening met dezelfde stelsel- en
schattingswijzigingen en presentatiewijzigingen te maken als in de geconsolideerde
jaarrekening (zie paragraaf 4.7 tot en met 4.8). In onderstaande paragrafen zetten we
de financiële consequenties voor de enkelvoudige jaarrekening uiteen.
14.1.1 Stelselwijziging
Op basis van deze stelselwijziging herrekenden we het vermogen per 1 januari 2016. Het
eigen vermogen nam toe met een bedrag van € 949,3 miljoen. De overige reserves
namen toe van € 432,9 miljoen naar € 627,8 miljoen.
Het resultaat over 2016 op basis van de nieuwe grondslag bedraagt € 124 miljoen.
Het resultaat over 2015 bedraagt op basis van de oude grondslag € 109 miljoen negatief.
Indien we op de nieuwe grondslag waarderen, dan was het resultaat € 117,3 miljoen
positief.
De vergelijkende cijfers over het boekjaar 2015 herrekenden we naar de nieuwe
waarderingsgrondslag.
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Balans per 1-1-2015

Jaarrekening 2015
EUR

Activa
Materiële vaste activa: Sociaal vastgoed in exploitatie
Materiële vaste activa: Sociaal vastgoed in exploitatie; effecten fusie
Materiële vaste activa: Sociaal vastgoed in exploitatie; onrendabele cpl
Subtotaal effect: Sociaal vastgoed in exploitatie

Na stelselwijziging
EUR

Effect stelselwijziging
EUR

606.895
59.095

1.345.480
59.095

665.990

1.404.575

738.585
738.585

Materiële vaste activa: Sociaal vastgoed in ontwikkeling
Materiële vaste activa: Sociaal vastgoed in ontwikkeling: effecten fusie
Subtotaal effect: Sociaal vastgoed in ontwikkeling

17.075

26.367

9.292

17.075

26.367

9.292

Materiële vaste activa: Commercieel vastgoed in exploitatie
Materiële vaste activa: Commercieel vastgoed in exploitatie; effecten fusie
Subtotaal effect: Commercieel vastgoed in exploitatie

42.953
8.970
51.923

44.675
8.970
53.645

1.722
1.722

5.067

1.199

-3.868
-

1.179
741.234

4.552
1.490.338

3.373
749.104

447.529
447.529
41.266

580.720
640.967
1.221.687
19.454

3.242
492.037

1.241.141

133.191
640.967
774.158
-21.812
-3.242
749.104

Materiële vaste activa: Commercieel vastgoed in ontwikkeling
Materiële vaste activa: Onroerende zaken in exploitatie
Materiële vaste activa: Onroerende zaken in ontwikkeling
FVA: Latente belastingvordering
Totaal
Passiva
Eigen vermogen: Overige reserves
Eigen vermogen: Herwaarderingsreserve
Subtotaal effect: effect eigen vermogen
Voorziening: Onrendabele investeringen
Voorziening: Onrendabele complexen
Voorziening: Latente belastingverplichtingen
Totaal

Balans per 31-12-2015
Activa
Materiële
Materiële
Materiële
Materiële
Materiële
Materiële

vaste
vaste
vaste
vaste
vaste
vaste

activa:
activa:
activa:
activa:
activa:
activa:

Sociaal vastgoed in exploitatie
Sociaal vastgoed in ontwikkeling
Commercieel vastgoed in exploitatie
Commercieel vastgoed in ontwikkeling
Onroerende zaken in exploitatie
Onroerende zaken in ontwikkeling

FVA: Latente belastingvordering
Totaal
Passiva
Eigen vermogen: Overige reserves
Eigen vermogen: Herwaarderingsreserve
Subtotaal effect: effect eigen vermogen
Voorziening: Onrendabele investeringen
Voorziening: Onrendabele complexen
Voorziening: Latente belastingverplichtingen
Totaal

Resultatenrekening 2015
Verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa
Niet gerealiseerde waardeveranderingen onroerende zaken in exploitatie
Overige waardeveranderingen (onrendabele projecten)
Vennootschapsbelasting last/bate
Effect stelselwijziging op het resultaat over 2015

Jaarrekening 2015
EUR

Na stelselwijziging
EUR

Effect stelselwijziging
EUR

853.364

1.779.749

57.792
8.552

62.505
3.308

16.042

18.333

926.385
4.713
-5.244
2.291

935.750

4.019
1.867.914

4.019
932.164

432.794
432.794
17.997

627.858
754.313
1.382.171
4.546

3.762
454.553

1.386.717

195.064
754.313
949.377
-13.451
-3.762
932.164

Jaarrekening 2015
EUR
5.221
43.632
4.080
95.510
1.986
150.429

Na stelselwijziging
EUR
7.145
1.522
-82.836
819
-73.350

Effect stelselwijziging
EUR
-1.924
-42.110
-86.916
-95.510
-1.167
-227.627

14.2 Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de vennootschappelijke
jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk voor zover we in dit
hoofdstuk geen andere grondslagen vermelden.
Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van
het resultaat verwijzen we naar de hoofdstukken 5 tot en met 8 en de opgenomen
toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.
14.2.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen en resultaat deelnemingen in
groepsmaatschappijen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarderen we op de netto vermogenswaarde in
overeenstemming met 10.3.1 in de geconsolideerde jaarrekening. Het resultaat
deelnemingen in de groepsmaatschappijen verantwoorden we in overeenstemming met
11.9 in de geconsolideerde jaarrekening.
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14.2.2 Vorderingen en schulden op groepsmaatschappijen
Vorderingen en schulden op groepsmaatschappijen waarderen we initieel tegen de reële
waarde van het verstrekte respectievelijk ontvangen bedrag, gewoonlijk de nominale
waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Vervolgens vindt
waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs waarbij we rekening houden met een
eventuele bijzondere waardevermindering.
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14.3

Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2016
(x € 1.000)

14.3.1 Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa specificeren we als volgt:
Deelnemingen in
groepsmaatschappijen

Latente
belastingvorderingen

EUR
Stand per 1 januari 2016
Mutaties
Investeringen
Resultaat deelnemingen
Desinvesteringen
Stand per 31 december 2016

292

Leningen u/g
EUR

Overige
effecten

Subtotaal

EUR

EUR

EUR

4.019

18.585

442

23.338

-7

649
-

16.413
-2.063

-442

17.062
-7
-2.505

285

4.668

32.935

-

-

37.888

14.3.1.1 Deelnemingen
Aandeel in
kapitaal
%
Volledig geconsolideerde groepsmaatschappijen
BrabantWonen BelegdVastgoed B.V., Oss
BrabantWonen Holding B.V., Oss
BrabantWonen Energie B.V., Oss
BrabantWonen GOGWO B.V., Oss
BrabantWonen GO Willemspoort B.V., Oss
BrabantWonen Vastgoedontwikkeling B.V., Oss
BrabantWonen GO Bernhoven B.V., Oss
Ontwikkelingscombinatie Bernhoven C.V., Oss
Ontwikkelingscombinatie Bernhoven Beheer B.V., Oss

Overige deelnemingen, gewaardeerd op
nettovermogenswaarde
Gebiedsontwikkeling 's-Hertogenbosch-Oost Beheer B.V., Utrecht
Gebiedsontwikkeling 's-Hertogenbosch-Oost C.V., Utrecht
Ontwikkelingscombinatie Meerendonk Beheer B.V., 's-Hertogenbosch
Ontwikkelingscombinatie Meerendonk C.V., 's-Hertogenbosch
Ontwikkelingscombinatie Willemspoort Middengebied B.V., Rotterdam
Ontwikkelingscombinatie Willemspoort C.V., Rotterdam

Resultaat
boekjaar
2016
EUR

Eigen
vermogen per
31 december
EUR

100
100
100
100
100
100
100
64
67

5
-258
-1
-168
-96
4
-347
-356

207
-21.209
1.417
-20.265
-2.475
50
-3
-392
-390

50
48
50
48
33
33

-60
-1.501
2
-7
-3
-50

26
3.321
125
111
5
5.905
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14.3.1.2 Leningen u/g
Einde looptijd

31 december
2016

Rente

EUR
Volledig geconsolideerd
WonenBreburg
BrabantWonen GOGWO B.V.
Voorziening GOGWO B.V.
BrabantWonen Holding B.V.
BrabantWonen GO Willemspoort B.V.
Voorziening GO Willemspoort B.V.
BrabantWonen GO Bernhoven B.V.

5-2-2023
Variabel

1,98%
Variabel

Variabel
14-4-2021

Variabel
3,75%

31-12-2018

5,50%

7.300
22.152
-5.739
2.000
-2.000
9.222
32.935

We leenden 16,4 miljoen aan GOGWO B.V. voor de aflossing van de BNG lening.
De overdracht van grond (€ 2,5 miljoen) en verkoop van kavels (€ 0,8 miljoen)
gebruikte BrabantWonen GO Bernhoven B.V. voor het aflossen van een gedeelte van de
lening u/g. Daarnaast zorgde het Grex-resultaat (€ 0,8 miljoen) en te betalen rente aan
BrabantWonen GO Bernhoven C.V. (€ 0,5 miljoen) weer voor een verhoging van lening
u/g positie van BrabantWonen GO Bernhoven B.V.
14.3.2 Voorraden
2016

2015
EUR

Vastgoed bestemd voor de verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
Overige voorraden

EUR

5.849
401
-

4.895
712
277

6.250

5.884

Het vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop betreft kavels Bergse Heihoek en
grond Deuteren. Zie toelichting in paragraaf 10.4.
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14.3.3 Vorderingen
14.3.3.1 Huurdebiteuren
2016

2015
EUR

EUR

Huurdebiteuren
Af: voorziening wegens oninbaarheid

3.774
-1.774

3.074
-1.929

Totaal huurdebiteuren

2.000

1.145

14.3.3.2 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
2016

2015
EUR

Vordering
Vordering
Vordering
Vordering
Vordering
Vordering
Vordering
Vordering
Vordering

op
op
op
op
op
op
op
op
op

deelneming
deelneming
deelneming
deelneming
deelneming
deelneming
deelneming
deelneming
deelneming

Totaal
vorderingen
deelgenomen

in
in
in
in
in
in
in
in
in

BrabantWonen
BrabantWonen
BrabantWonen
BrabantWonen
BrabantWonen
BrabantWonen
BrabantWonen
BrabantWonen
Woonservice
op

Holding B.V.
GOGWO B.V.
GO Willemspoort B.V.
Vastgoedontwikkeling B.V.
Energie B.V.
GO Bernhoven B.V.
OCM Bernhoven Beheer B.V.
GO P&P B.V.

maatschappijen

waarin

EUR

667
432
7
1.016
3
2
-

1
617
352
965
94

2.127

2.033

1
3

wordt

14.3.3.3 Overige vorderingen
2016

2015
EUR

BrabantZorg
Overige vorderingen
Totaal overige vorderingen

EUR

1.954
169

8.479
1.006

2.123

9.485

14.3.3.4 Overlopende activa
2016

2015
EUR

EUR

Overige

382

724

Totaal overlopende activa

382

724

Het aandeel in de reserve VvE’s brengen we in 2016 ten laste van het onderhoud, terwijl
we dit in 2015 nog presenteerden in de overlopende activa. Vanwege dit feit zijn de
vergelijkende cijfers 2015 aangepast naar de nieuwe verwerkingswijze.
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14.3.4 Liquide middelen
2016

2015
EUR

Kas/bank/giro
Afstortingen onderweg
Totaal liquide middelen

EUR

8.687
-

17.158
6

8.687

17.164

2016

2015

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
14.3.5 Eigen vermogen
Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

EUR

EUR

Stand per 1 januari

432.794

447.529

Invloed stelselwijziging (cumulatief effect)
Presentatiewijziging

949.377
-1.336

774.158

1.380.835

1.221.687

Herrekend eigen vermogen
Inbreng vermogen fusie
Harmonisatie fusie
Resultaat boekjaar voor stelselwijziging
Resultaat boekjaar effect stelselwijziging
Resultaat boekjaar na stelselwijziging

124.948
-83.062
124.067
124.067

Stand na stelselwijziging

1.382.171

Presentatiewijziging
Stand per 31 december

-109.029
227.627
118.598

-1.336
1.504.902

1.380.835
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Overige reserves
Het verloop van de overige reserves is als volgt:
2016

2015

EUR
Stand per 1 januari
Invloed stelselwijziging (cumulatief effect)
Herrekende overige reserves
Resultaat boekjaar voor stelselwijziging
Resultaat boekjaar effect stelselwijziging
Resultaat boekjaar na stelselwijziging
Fusie
Mutatie overige reserve

626.522
626.522

EUR
447.529
133.191
580.720

-

-109.029
227.627
118.598

68.695

41.886
-113.346

Stand na stelselwijziging

627.858

Presentatiewijziging
Stand per 31 december

-1.336
695.217

626.522

Herwaarderingsreserve
Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:
2016

2015

EUR
Stand per 1 januari
Invloed stelselwijziging (cumulatief effect)
Herrekende herwaarderingsreserve
Realisatie door verkoop
Realisatie door sloop
Mutatie door herwaardering
Stand per 31 december

EUR

754.313
-

640.967

754.313

640.967

55.372

113.346

809.685

754.313

Voor een nadere toelichting op de effecten op het vermogen en het resultaat over
verslagjaar 2015 verwijzen we naar 14.1.1 stelselwijziging.
In het vermogen namen we per 31 december 2016 een herwaarderingsreserve op van
€ 809,7 miljoen. De herwaarderingsreserve heeft voor € 779,9 miljoen betrekking op het
DAEB vastgoed in exploitatie en voor € 29,8 miljoen betrekking op het niet-DAEB
vastgoed in exploitatie.
Het verschil tussen het eigen vermogen volgens de enkelvoudige balans en het eigen
vermogen volgens de geconsolideerde balans kan als volgt worden verklaard:
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EV enkelvoudig
Aandeel derden
Afwaardering WKO EV

1.504.902.268
-130.126
-2.053.305

Afwaardering WKO V&W
EV verschil 2015 agv voorziening leningen
EV geconsolideerd

-94.000
7.739.500
1.510.364.337

In 2015 vormden we een voorziening van € 7,7 miljoen voor 2 uitstaande geldleningen,
werden de WKO-installaties voor € 2,1 miljoen afgewaardeerd en maakten we een
correctie op het aandeel derden van € 0,13 miljoen. Deze voorziening, afwaardering en
correctie op het aandeel derden worden echter in de geconsolideerde jaarrekening
geëlimineerd.
Het verschil tussen het enkelvoudige en geconsolideerde resultaat ontwikkelde zich in het
boekjaar als volgt:
2016

2015
EUR

Resultaat volgens geconsolideerde jaarrekening
Veranderingen in negatieve vermogenswaarde
geconsolideerde deelnemingen

van

EUR

123.973

124.944

94

-7.682

124.067

117.263

de

Resultaat volgens enkelvoudige jaarrekening

14.3.6 Voorzieningen
Het verloop van de voorziening deelnemingen is als volgt:
2016
EUR
Stand per 1 januari
Mutaties
Dotaties
Onttrekkingen
Vrijval

Stand per 31 december

2015
EUR

20.952

8.907

518
-

12.048
-3
-

518

12.045

21.470

20.952

De voorziening deelneming heeft met name betrekking op de negatieve
deelnemingswaarde van BrabantWonen Holding B.V. als gevolg van negatieve resultaten
van de deelnemingen BrabantWonen GOGWO B.V. en Gebiedsontwikkeling
’s-Hertogenbosch-Oost C.V.
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14.3.7 Kortlopende schulden
2016

2015
EUR

EUR

Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan gemeenten
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Onderhanden projecten
Overige schulden
Overlopende passiva

18.886
1.068
5.418
4.585
338
338
156
13.573
7.451

66.008
1.237
6.513
7.344
226
553
939
14.573
1.050

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

51.813

98.443

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De
reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het
kortlopende karakter van de schulden. Voor het in deze post opgenomen kortlopende
deel van langlopende schulden verwijzen wij naar de toelichting op de langlopende
schulden.
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14.4

Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2016
(x € 1.000)

14.4.1 Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille
14.4.1.1 Opbrengsten servicecontracten
2016

2015
EUR

EUR

Overige goederen, leveringen en diensten

4.737

3.828

Af: vergoedingsderving wegens leegstand

-19

-90

Totaal opbrengsten servicecontracten

4.718

3.738

14.4.1.2 Lasten servicecontracten
2016

2015
EUR

EUR

Stroomverbruik
Gasverbruik
Waterverbruik
Kosten schoonmaak
Kosten huismeesters
Overige lasten

-975
-1.617
-487
-801
-138
-673

-925
-1.475
-490
-771
-178
-533

Subtotaal

-4.691

-4.372

-737

-758

-5.428

-5.130

Toegerekende organisatiekosten aan servicekosten

Totaal lasten servicecontracten

14.4.1.3 Lasten verhuur en beheeractiviteiten
2016

2015
EUR

EUR

Toegerekende organisatiekosten aan verhuur
Verhuurderheffing
Overige lasten verhuur en beheeractiviteiten

-16.728
-10.263
2.653

-17.163
-9.135
5.446

Totaal lasten verhuur en beheeractiviteiten

-24.338

-20.852

De overige lasten verhuur en beheeractiviteiten werden lager als gevolg van lagere
afrekening extramuralisatie, minder doorbelaste uren en administratiekosten en lagere
geactiveerde productie met betrekking tot uren van de afdeling Projectontwikkeling voor
nieuwbouwprojecten.
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14.4.2 Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
2016

2015
EUR

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
Af: lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Af: toegerekende organisatiekosten
Af: toegerekende financieringskosten

EUR

157
-150
-1
-1

131
-154
-3
-1

5

-27

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

14.4.3 Netto resultaat overige activiteiten
14.4.3.1 Opbrengst overige activiteiten
2016

2015
EUR

EUR

Overige baten

208

209

Totaal opbrengsten overige activiteiten

208

209

14.4.3.2 Kosten overige activiteiten
2016

2015
EUR

EUR

Verkoopkosten Verkoop onder Voorwaarden

-153

-209

Totaal kosten overige activiteiten

-153

-209

14.4.4 Saldo financiële baten en lasten
14.4.4.1 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
2016

2015
EUR

EUR

Rente op vorderingen
Rente op liquide middelen

799
-

812
-

Totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten

799

812
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14.4.4.2 Rentelasten en soortgelijke kosten
2016

2015
EUR

Rente langlopende schulden:
- Leningen overheid
- Leningen kredietinstellingen
Rente kortlopende schulden:
- Kredietinstellingen
- Overige schulden
Af: geactiveerde rente
Totaal rentelasten en soortgelijke kosten

EUR

-351
-15.283

-95
-14.495

-202
-134

-2.524
-95

412

711

-15.558

-16.498

14.4.5 Resultaat deelnemingen
2016

2015
EUR

Resultaat
Resultaat
Resultaat
Resultaat
Resultaat
Resultaat

BrabantWonen Holding B.V.
BrabantWonen BelegdVastgoed B.V.
Gebiedsontwikkeling 's-Hertogenbosch-Oost Beheer B.V.
Ontwikkelingscombinatie Bernhoven Beheer B.V.
Gebiedsontwikkeling Willemspoort B.V.
Ontwikkelingscombinatie Meerendonk Beheer B.V.

Vrijval voorziening GO 's-Hertogenbosch-Oost C.V.
Correctie 2015 resultaat Ontwikkelingscombinatie Bernhoven Beheer B.V.

EUR

-258
5
-12
-238
-1
1

-10.887
4
-387
20
-1
11

-503
-22

-11.240
7.200
-

-525

-4.040
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15.
Overige informatie
15.1 Bestuurders en commissarissen
Lasten ter zake van bezoldiging en pensioenen, op grond van jaarrekeningrecht, van:
 bestuurders en voormalige bestuurders
€ 219.808 (2015: € 223.456)
 commissarissen en voormalig commissarissen
€ 89.452 (2015: € 66.773)
De bezoldiging van bestuurders omvat:
 periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld,
doorbetaling bij vakantie en ziekte, ter beschikking stelling van een auto en
presentiegelden);
 beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, VUT, sabbatical leave en
jubileumuitkeringen);
 uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband;
 winstdelingen en bonusbetalingen.
Het totaalbedrag specificeren we per individueel lid van het bestuur (de directie):
Bedragen * € 1

Periodiek betaalde
beloningen
2016

Naam
ir. H.M.H. Windmüller - bestuurder

2015

198.302

197.922

Beloningen betaalbaar
op termijn
2016
21.506

Uitkering bij beëindiging
van het dienstverband

2015

2016

25.534

2015

-

Winstdeling en bonus
2016

2015

-

-

-

De bezoldiging (inclusief btw) van de Raad van Commissarissen specificeren we als volgt:
Bedragen * € 1

Als lid van de Raad van
Commissarissen
2016
2015

Naam
R.P. Prins - voorzitter
drs. A.F. Bijl - vicevoorzitter
J.W.A. Verbaal MBA - Lid 1
J.J. van Blokland RA - Lid 2
J. de Leeuw - Lid 3
R.C.W. Geelhoed - Lid 4
Ing. J.C.J. Reijers - Lid 5
Drs. J.M.P. van der Laak RA - Lid 6

19.169
12.779
12.779
12.779
4.259
4.259
11.714
11.714

Totaal

89.452

Als lid van commissies

Overige kosten
vergoedingen
2016
2015

2016

2015

15.116
10.077
10.077
10.077
10.713
10.713

-

-

-

331
331

66.773

-

-

-

662

15.2

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke
sector (WNT)
Per 1 januari 2015 ging de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT2) in. Ook kleurde de verschillende ministeriële regelingen de
WNT nader in, waaronder de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten
instellingen 2014 (hierna: "Regeling 2014") en de Regeling bezoldigingsmaxima
topfunctionarissen toegelaten instellingen 2016 (hierna: "Regeling 2016") die de Regeling
2014 verving. Wij kwalificeren als toegelaten instelling. Het bezoldigingsmaximum WNT
bedraagt daarom in 2016 € 179.000. De toepasselijke WNT-norm per functie berekenden
we naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het
dienstverband, waarbij de omvang van het dienstverband nooit groter is dan 1,0 FTE.
Toezichthoudende topfunctionarissen
Bij de vaststelling van de bezoldiging voor de leden van de Raad van Commissarissen
hanteren we de normeringen van de beroepsregel bezoldiging Commissarissen 2015 en
2016 van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Voor onze leden
van de Raad van Commissarissen gelden daarom de volgende WNT-maxima in 2016;
- voor de voorzitter van de Raad 8,85% van het bezoldigingsmaximum;
- voor de overige leden van de Raad 5,9% van het bezoldigingsmaximum.
De VTW normen zijn wettelijk niet verankerd, daarom hanteren we in voor de
verantwoording in onderstaande tabellen de wettelijk WNT normeringen voor de leden
van de Raad van Commissarissen in 2016:
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- voor de voorzitter van de Raad 15,0% van het bezoldigingsmaximum;
- voor de overige leden van de Raad 10,0% van het bezoldigingsmaximum.
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen
Bedragen * € 1
Functie
Duur dienstverband in 2016
Omvang dienstverband (in FTE)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Zo niet, langer dan 6 maanden
binnen 18 maanden werkzaam

ir. H.M.H. Windmüller
bestuurder
1/1 – 31/12
1
nee
ja
ja

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

2016
185.016
22.143
207.159

2015
185.016
260
25.534
210.810

Toepasselijk WNT-maximum
179.000
167.000
Motivering indien overschrijding: overgangsrecht van toepassing

Toezichthoudende topfunctionarissen
Bedragen * € 1
Naam
Functie(s)
Duur dienstverband in 2016
Bezoldiging
Beloning (excl. BTW)
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016
Totaal bezoldiging 2015
Toepasselijk WNT-maximum 2016
Motivering indien overschrijding: nvt

R.P. Prins
voorzitter
1/1 – 31/12

drs. A.F. Bijl
vicevoorzitter
1/1 – 31/12

J.W.A.
Verbaal MBA

J.J. van
Blokland RA

lid 1
1/1 – 31/12

lid 2
1/1 – 31/12

15.842

10.561

10.561

10.561

15.842
12.525
26.850

10.561
8.350
17.900

10.561
8.350
17.900

10.561
8.350
17.900

Bedragen * € 1
Naam
Functie(s)
Duur dienstverband in 2016
Bezoldiging
Beloning (excl. BTW)
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016
Totaal bezoldiging 2015
Toepasselijk WNT-maximum 2016
Motivering indien overschrijding: nvt

J. de Leeuw
lid 3
29/9 – 31/12

R.C.W.
Geelhoed
lid 4
29/9 – 31/12

Ing. J.C.J.
Reijers
lid 5
1/1 – 30/09

Drs. J.M.P
van der Laak
RA
lid 6
1/1 – 30/09

3.520

3.520

9.681

9.681

3.520
4.610

3.520
4.610

9.681
9.030
13.437

9.681
9.030
13.437

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen.
156

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die
in 2016 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum ontvingen, of waarvoor
in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT plaatsvond of moest
plaatsvinden. We betaalden in 2016 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen
die we op grond van de WNT dienen te rapporteren.
Bezoldiging of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen
Er zijn geen betalingen gedaan van bezoldiging of ontslag aan niet-topfunctionarissen.

Oss, 22 juni 2017

De heer ir. H.M.H. Windmüller
Bestuurder

De heer R.P. Prins
Voorzitter Raad van Commissarissen

Mevrouw drs. A.F. Bijl
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen

Mevrouw drs. J.J. van Blokland RA
Lid Raad van Commissarissen

De heer R.C.W. Geelhoed
Lid Raad van Commissarissen

De heer J. de Leeuw
Lid Raad van Commissarissen

De heer drs. J.W.A. Verbaal MBA
Lid Raad van Commissarissen
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16.
Overige gegevens
16.1 Statutaire resultaatbestemming
De resultaatbestemming verwerkten we conform de statuten en vooruitlopend op en
onder voorbehoud van de goedkeuring door de Raad van Commissarissen reeds in de
jaarrekening. Het gehele resultaat over het boekjaar voegden we toe aan het eigen
vermogen. De balans per 31 december 2016 geeft het eigen vermogen weer na
resultaatbestemming.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Bijlagen
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Bijlage 1: Belanghouders Stichting BrabantWonen
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De formele belanghouders van BrabantWonen zijn, in alfabetische volgorde:
Aanzet
BrabantZorg
Cello
Centrum voor Trajectbegeleiding en Bemoeizorg
Dichterbij
Divers Welzijnsonderneming
Exodus Stichting
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Gemeente Oss
GGZ Oost Brabant
Huurdersbelangenvereniging Oss
IVT Thuiszorg
Juvans Maatschappelijk Werk & Dienstverlening
Klankbordgroep ’s-Hertogenbosch
Klankbordgroep Oss
Kleine Meierij
MEE
Mooiland
Novadic-Kentron
Pantein
Politie (regio Brabant-Noord)
Reinier van Arkel Groep
Rigom
Stedelijk HuurdersPlatform ’s-Hertogenbosch
Stichting Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch
Stichting Oosterpoort
Van Neynsel
’t Verdihuis
Vivaan
Vivent
Zayaz
De Ondernemingsraad van BrabantWonen beschouwen wij ook als een formele
belanghouder.
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Bijlage 2: Jaarverslag Klachtencommissie
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Inleiding
De klachtencommissie fungeert als sluitstuk van de dienstverlening van BrabantWonen.
De commissie opereert binnen de taakomschrijving en bevoegdheden die zijn vastgelegd
in het reglement Klachtencommissie. Naast de klachtenbehandeling is het een taak van
de commissie knelpunten te signaleren en aanbevelingen te doen ter verbetering van de
dienstverlening van BrabantWonen. Informatie over de Klachtencommissie is te vinden in
de brochure ‘Niet tevreden? Laat het ons weten’. De informatie is ook te vinden op de
website van BrabantWonen.
In dit jaarverslag geven we de samenstelling van de commissie weer, de werkwijze en
het aantal, de aard en de afhandeling van de klachten.
Samenstelling van de commissie
Naam

Functie

Expertise

Benoemd

Herbenoemd

Benoemd tot

De heer G.P.
van den Anker

Voorzitter

Bestuurder

1-3-2011

1-3-2015

1-3-2019

Herbenoembaar
Nee

Mevrouw
J.G.W. van
Outersterp

Vicevoorzitter

Bouwkundige

1-3-2011

1-3-2015

1-3-2019

Nee

Mevrouw
F. de Vos

Lid

Adviseur
Sociaal
Domein

31-10-2012

31-10-2016

1-11-2020

Nee

Mevrouw De Vos is in 2016 herbenoemd. De huurdersbelangenvereniging Oss en het Petit
Comité ’s-Hertogenbosch hebben hierover een positief advies uitgebracht. Mevrouw de Vos
is in principe herbenoemd voor een periode van vier jaar. De uiteindelijke termijn van
herbenoeming is afhankelijk van de wetgeving rondom de landelijke geschillencommissie.
In de herziene Woningwet 2015 heeft minister Blok bepaald dat woningcorporaties,
vanwege hun positie als grootste verhuurder in Nederland, onder hetzelfde regime vallen
als bijvoorbeeld banken en zorgverzekeraars en dus ook gaan voldoen aan de
Implementatiewet. Deze wijziging zou ingaan per 1 januari 2017. Dit besluit leidt ertoe
dat niet alleen het klachtenreglement moet worden aangepast, maar de commissies
moeten ook anders worden georganiseerd. Nu hebben de meeste corporaties een eigen
klachtencommissie met een eigen reglement en werkwijze. Een huurder die vindt dat zijn
klacht niet goed afgewikkeld is door een corporatie, heeft op dit moment alleen de optie
om naar de rechter te stappen. De landelijke geschillencommissie biedt straks een
laagdrempelig alternatief voor een rechtszaak. Die commissie zal proberen klachten eerst
op te lossen met bemiddeling en als dat niet lukt, volgt een bindende uitspraak.
Aedes onderzocht in 2016 samen met de Woonbond hoe de landelijke geschillencommissie
het best vorm kan krijgen. De minister heeft in de tussentijd echter besloten de oprichting
van een geschillencommissie bij wet te regelen, het wordt onderdeel van het wetsvoorstel
over de introductie van een verhuurdersbijdrage en de verdere modernisering van de
Huurcommissie. Dit wetsvoorstel ligt momenteel bij de Tweede kamer.
Behoud huidige klachtencommissies
Corporaties hebben nu verplicht een onafhankelijke klachtencommissie. Aedes pleit
ervoor dat corporaties zelf kunnen kiezen of ze een eigen klachtencommissie houden als
onderdeel van de interne klachtenprocedure. Voor een huurder staat de weg naar een
landelijke geschillencommissie open, nadat de klachtencommissie van de corporatie haar
advies heeft uitgebracht en het bestuur van de corporatie een besluit heeft genomen.
Eind 2016 was de verwachting van Aedes dat de bestaande klachtencommissies kunnen
blijven bestaan.
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Omdat de wetsbehandeling nog moet starten gaat de landelijke geschillencommissie niet
per 1 januari 2017 van start. In de Woningwet en het BTIV staat dat corporaties zich
voor 1 januari 2017 moeten aansluiten bij de landelijke geschillencommissie, maar
hiervoor is uitstel verleend.
In het reglement van de klachtencommissie BrabantWonen is opgenomen dat de
klachtencommissie uit minstens drie en maximaal vijf leden moet bestaan. De commissie
heeft besloten de landelijke ontwikkelingen in 2017 af te wachten. Mocht het zo zijn dat
de klachtencommissie van BrabantWonen kan blijven bestaan en het bestuur hier ook
voor kiest, wordt de werving van nieuwe leden in 2017 opgepakt.
Werkwijze
De commissie neemt een klacht in behandeling op het moment dat de interne
klachtenprocedure van BrabantWonen is doorlopen. Wanneer de organisatie niet bekend
is met de klacht, wordt de klacht niet ontvankelijk verklaard door de commissie.
Na ontvangst van de klacht, wordt deze schriftelijk bevestigd door de ambtelijk
secretaris. Eerst krijgt de directeur Klant & Samenleving de mogelijkheid alsnog te
reageren op de klacht en te komen tot een oplossing met de klager. Op het moment dat
de klager niet tevreden is met de beantwoording van de klacht door de directeur, wordt
de klacht alsnog door de klachtencommissie in behandeling genomen. Vervolgens wordt
er een hoorzitting gepland. Tijdens deze zitting worden zowel de klager als
BrabantWonen gehoord. Afhankelijk van de keuze van de klager, worden de partijen
gelijktijdig of apart gehoord door de commissie.
Aan de hand van de stukken, wat de commissie tijdens de hoorzitting verneemt en
overige bevindingen vormt de commissie zich een oordeel en brengt op basis daarvan
een advies uit aan het bestuur van BrabantWonen. Dit gebeurt binnen twee weken na de
hoorzitting. Het bestuur heeft vervolgens één week de tijd om schriftelijk te reageren op
het advies. Als het bestuur het advies van de commissie niet wil overnemen, moet
hiervoor goedkeuring van de Raad van Commissarissen worden gevraagd.
De commissie behandelt geen klachten waarover de Huurcommissie een uitspraak doet
(huurprijs en servicekosten), klachten die betrekking hebben op het beleid van
BrabantWonen, klachten die in behandeling zijn bij de rechter, klachten die betrekking
hebben op de uitvoering van het woonruimteverdelingssysteem in ’s-Hertogenbosch
(hiervoor bestaat een aparte Beroepscommissie). Klachten die eerder zijn behandeld
door de klachtencommissie. Klachten die anoniem of discriminerend van aard zijn.
Van de klachten die alsnog naar tevredenheid van de klager zijn afgehandeld door
BrabantWonen, ontvangen de leden van de klachtencommissie het dossier. Zij blijven
daarmee op de hoogte van de aard van de klachten die binnenkomen en de wijze van
afdoening daarvan door BrabantWonen.
Aan de procedure van de Klachtencommissie zijn voor de klagers geen kosten
verbonden.
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Aantal en aard van de klachten die door de Klachtencommissie zijn behandeld
Begin 2016 stond er vanuit de locatie Oss nog één klacht open uit 2015.
Deze klacht is uiteindelijk behandeld door de klachtencommissie.
Datum hoorzitting
12 januari 2016

Aard van de klacht
Het doorlopen traject
ten aanzien van
woonfraude en de
bejegening van klager.
Daarnaast de klager
de mogelijkheid
ontnemen om in
verzet te gaan.

Advies commissie
De commissie heeft
geadviseerd de
klachten ongegrond
te verklaren.

Besluit bestuur
Het bestuur heeft
dit besluit
overgenomen.

In 2016 zijn er 10 klachten, gericht aan de Klachtencommissie, ontvangen. Op alle
klachten is door de directeur Klant & Samenleving, binnen de gestelde termijn van 3
weken, gereageerd. Drie klachten zijn niet ontvankelijk verklaard. Eén klacht was niet
schriftelijk onderbouwd door de klager. Vervolgens heeft de ambtelijk secretaris
geprobeerd per e-mail, telefonisch en schriftelijk in contact te komen met de klager. Dit
is echter niet gelukt. Bij de overige twee klachten was de interne klachtenprocedure niet
gevolgd.
Klachten locatie Oss
Van de 7 ontvankelijke klachten, betreffen er 4 de locatie Oss. Twee klachten zijn naar
tevredenheid van de klager afgehandeld door de directeur Klant & Samenleving.
Aard van de klacht
Geluidsoverlast
Niet eens met besluit verwijderen bomen
in tuin

Aantal
1
1

Van de overige twee klachten staat vast dat deze begin 2017 door de klachtencommissie
worden behandeld.
Klachten locatie ‘s-Hertogenbosch
Van de 7 ontvankelijke klachten, betreffen er 3 de locatie ‘s-Hertogenbosch. Drie
klachten zijn naar tevredenheid van de klager afgehandeld door de directeur Klant &
Samenleving.
Aard van de klacht
Klacht met betrekking tot de eindinspectie
Vervanging keukenkastjes
Afrekening servicekosten 2015

Aantal
1
1
1

Eind 2016 is door de directeur Klant & Samenleving gereageerd op alle klachten.
Conclusie
In 2016 zijn er 10 klachten ontvangen, dit is minder dan in 2015 (20). De
klachtencommissie is tevens minder vaak bij elkaar geweest. Er zijn geen bijzonderheden
te melden ten aanzien van de (wijze van) afhandeling van de klachten.
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Bijlage 3: Gegevens BrabantWonen
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Statuten
Stichting BrabantWonen is voortgekomen uit een juridische fusie van haar
rechtsvoorgangers Bouwvereniging Sint Willibrordus uit Oss en Stichting Hertoghuizen uit
‘s-Hertogenbosch. De statuten van BrabantWonen zijn voor het laatst gewijzigd op
19 december 2016.
Adresgegevens Stichting
Stichting BrabantWonen
Venusstraat 2, 5345 LP Oss
Postbus 151, 5340 AD Oss
Directieteam
Bestuurder
Directeur Klant & Samenleving
Directeur Vastgoed & Bedrijfsvoering

De heer ir. H.M.H. Windmüller
De heer H.G.P.F. Roozendaal
De heer drs. S.F.L. Kunkels RA

Raad van Commissarissen
De gegevens van de commissarissen zijn opgenomen in het verslag van de Raad van
Commissarissen.
Kamer van Koophandel
BrabantWonen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor OostBrabant onder het nummer 16024144.
De stichting wordt aangeduid onder de handelsnaam BrabantWonen
en heeft het nevenstaande logo/beeldmerk.
Bankgegevens
Rabobank NL58 RABO 0140 4008 85
Adresgegevens
Website:
www.brabantwonen.nl
E-mail:
info@brabantwonen.nl
BrabantWonen locatie Oss
Bezoekadres: Venusstraat 2, 5345 LP Oss
Postadres: Postbus 151, 5340 AD Oss
Telefoon: (0412) 66 49 11
BrabantWonen locatie ’s-Hertogenbosch
Bezoekadres: Graafseweg 294, 5213 AS ’s-Hertogenbosch
Postadres: Postbus 1703, 5200 BT ’s-Hertogenbosch
Telefoon: (073) 681 45 00
BrabantWonen Bestuur en Bedrijfsvoering
Bezoekadres: Gasstraat 20, 5349 AA Oss
Postadres: Postbus 151, 5340 AD Oss
Telefoon: (0412) 62 26 78
Persvoorlichting: (0412) 66 49 88
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