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WOORD VOORAF 

Gewoon dichtbij is het motto van het vigerend ondernemingsplan van de R.K. Woningbouw

vereniging Zeist (hierna: RKWBV). Al het daaruit voortvloeiende beleid van de organisatie is 

daarop gericht. Zo ook in 2019. In dit bestuursverslag wordt stilgestaan bij de meest in het oog 

springende prestaties. 

Een corporatie verhuurt meer dan woningen. Woonplezier en een prettige woonomgeving worden 

door bewoners als minstens zo belangrijk ervaren. Wat de RKWBV betreft heeft de bewoner 'het 

meeste recht van spreken' als het gaat over de stand van zaken van zijn directe woonomgeving. 

Daarom is in 2019 een roadshow georganiseerd: alle bewoners werden-per wooncomplex -

uitgenodigd om mee te discussiëren over het verleden-heden-toekomst van de leefbaarheid in de 

buurt. De opkomst was hoog en de gegeven input voor de nieuwe sociale complexbeheerplannen 

inspirerend en maatgevend. Het beleid zal de komende jaren dienen om de leefbaarheid verder te 

verbeteren. Terugkoppeling en feedback van bewoners en bewonerscommissies, horen daar 

natuurlijk bij. 

Wij vinden het logisch dat verduurzaming en betaalbaarheid in een adem worden genoemd. 

Investeringen in duurzaamheidsprojecten in de complexen zoals in de Verzetswijk en Couwenhoven 

eengezinswoningen, hebben geleid tot een aanzienlijke verbetering van de energieprestaties van 

deze woningen uit de jaren 60 en 70. Door deze ingrepen heeft de RKWBV reeds begin 2019 een 

gemiddeld label B voor het totale bezit behaald. Dit is ruim voor 2021 en de afspraken hierover 

met de koepelorganisatie. Natuurlijk streven wij de verduurzaming voor de gehele voorraad na. In 

2019 zijn voor de hoogbouwcomplexen verduurzamingsplannen gemaakt. Deze zullen in de 

periode vanaf 2020 in uitvoering gaan zodat alle bewoners in een verduurzaamde woning ook 

kunnen profiteren van een lagere woonlast. 

Waar het om directe betaalbaarheid gaat is, in goed overleg met de huurderbelangenvereniging 

Prisma, het inflatievolgend huurbeleid doorgezet. Wij hebben geconstateerd dat, de toch al lage, 

huurachterstanden verder afnamen in 2019. Waar mogelijk maakten wij op maat betaalafspraken 

met bewoners die de huur tijdelijk niet konden betalen. 

Het is het streven van de RKWBV om een aanzienlijke hoeveelheid sociale huurwoningen aan het 

bezit toe te voegen. We komen hiermee tegemoet aan de almaar oplopende vraag naar betaalbare 

woningen in Zeist en het sluit aan bij de versnellingsopgave van de gemeente Zeist. In 2019 zijn 

investeringsbesluiten genomen voor verschillende projecten. De bouw van 24 woningen geschikt 

voor senioren aan de Cornelis Vlotlaan; het voornemen om tot een turnkey-overeenkomst te 

komen aan de Geiserhof; de aankoop van een herontwikkelingslocatie aan de Dwarsweg en de 

participatie in een kleinschalig zorgproject aan de Dalweg, zijn daar voorbeelden van. De 

voorbereiding voor andere nieuwbouwprojecten hebben onze volle aandacht gehad. Naar 

verwachting zal de RKWBV in 2020 nog enkele nieuwbouwafspraken wereldkundig kunnen 

maken. 
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De Woningwet verplicht verenigingen in het corporatiestelsel om investeringsbesluiten boven de 

3 miljoen euro ter advies aan de algemene ledenvergadering (ALV) voor te leggen. De RKWBV 

heeft de besluiten waarvoor dit gold, conform de regelgeving voorgelegd. In de reguliere AL V van 

juni is over deze regelgeving, net als in voorgaande jaren, gesproken. Samen met het feit dat veel 

andere rechten en plichten de vereniging 'ontnomen' zijn, hebben bestuur en Raad van Commis

sarissen de AL V uitgenodigd om mee te denken over een transitie naar een nieuwe organisatie

vorm, de stichting. Een ledencommissie heeft namens de ALV in 2019 nagedacht over het behoud 

van de cultuur die ons kenmerkt en de wijze waarop dit geborgd kan worden. Een ter zake 

kundige notaris begeleidt de ledencommissie zodat een zorgvuldige besluitvorming aan de AL V 

in 2020 kan worden voorgelegd. 

De RKWBV werkt hard om de ambities te realiseren voor huidige en toekomstige bewoners. Een 

blijvend goede kwaliteit van dienstverlening mag hier niet onder lijden. Om de inherente risico's 

van een kleinere organisatie te verkleinen is in 2019 verdere, organische samenwerking met 

collega-corporatie Heuvelrug Wonen in Doom gezocht. Uitwisseling en inhuur van elkaars 

medewerkers is een onderdeel van die samenwerking. Ook is in gezamenlijkheid in 2019 een 

nieuw primair systeem (ERP) geselecteerd. In 2020 worden de processen van beide organisaties op 

elkaar aangesloten waardoor de uitwisseling van medewerkers en taken kan plaatsvinden. 

Medewerkers, bestuur en leden van de Raad van Commissarissen staan in continue verbinding 

met de (Zeister) samenleving. Het is de kracht van onze organisatie om 'buiten naar binnen te 

halen' en vice versa. Natuurlijk zijn wij trots op een hoge klantwaardering (Aedes benchmark 

2019), maar wij realiseren ons elke dag dat aan relaties gewerkt moet worden. Dat deden wij in 

2019 en hier gaan wij mee door. 

Afsluitend dank ik mijn team, adviseurs en toezichthouders voor hun zeer betrokken en 

succesvolle inzet in 2019. Dank voor de constructieve samenwerking gaat ook uit naar onze 

belangrijke partners: de gemeente Zeist, HBV Prisma, collega-corporaties in onze regio, 

welzijnsorganisatie Meander, zorginstellingen en politie. Bovenal een dankwoord aan de vele 

bewoners voor hun inzet voor hun buurt en buurtgenoten en hun vertrouwen in de R.K. 

Woningbouwvereniging Zeist. 

Camiel Schuurmans, directeur/bestuurder 

Maart 2020 
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DE R.K. WONINGBOUWVERENIGING ZEIST IN BEELD 

Portfolio van de RKWBV 

Aantal huurwoningen 

• waarvan sociale huurwoningen

• waarvan vrije sector huurwoningen

Gemiddelde energie-index 

Percentage huurwoningen met A++, A+, A- of B- label 

Aedes-benchmarkscore, Onderhoud en verbetering 

• instandhoudingskosten

• ervaren woonkwaliteit

Zelfstandige huurwoningen naar huurklasse 

• goedkoop
• betaalbaar

• bereikbaar tot en met huurtoeslaggrens, € 720,42

• > € 720,42 en vrije sector

Toewijzingen 

Aantal EU-toewijzingen 

• toegewezen aan doelgroep met inkomen < € 38.035

• toegewezen aan doelgroep met inkomen > € 38.035

• Percentage passend toegewezen

Organisatie en bedrijfsvoering 

Personeel en bedrijfslasten 

• aantal full-time equivalent

• Aedes-benchmarkscore, Bedrijfslasten

Huurdersoordeel, Aedes benchmarkscore 

• nieuwe huurder

• reparatieverzoek

• vertrokken huurder

Huuropbrengsten 

• netto huuropbrengsten x € 1 miljoen

• gemiddelde huur sociale huurwoning per maand x € 1

• gemiddeld percentage van maximaal redelijke huur

Financiële resultaten x € 1 miljoen 

• cashflow

• resultaat voor belastingen
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MISSIE, VISIE, KERNWAARDEN, JAARPLAN en VOORUITBLIK 

Onze missie 

'Goede huisvesting verzorgen voor mensen die dat niet zelfstandig kunnen organiseren. Met aandacht voor 

de mens, de kwaliteit van wonen en de woonomgeving, betaalbaarheid en duurzaamheid.' 

Onze visie 

Wij hebben oog voor de mens, zijn woning en leefomgeving. We bieden financieel minder draag

krachtige groepen in Zeist een goede, betaalbare woning aan. 

Een goede, betaalbare woning aanbieden alleen, vinden wij echter niet genoeg. Naast de 

woningen, hebben we ook oog voor de woonomgeving. Mensen moeten prettig kunnen wonen; 

zich thuis kunnen voelen. De woonomgeving speelt hier een belangrijke rol bij. We bieden daarom 

niet alleen kwalitatief goede woningen aan, maar maken ons ook hard voor een mooie en sociaal 

veilige woonomgeving. We steunen een wijkgerichte aanpak om vereenzaming tegen te gaan. 

Daarnaast zetten we in op kwaliteit en behoud van cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Zeist. 

Dat is ook zichtbaar in onze portefeuille. Indien zich kansen voordoen voor behoud van 

cultuurhistorisch erf goed in Zeist, zetten we ons in om dit erfgoed te behouden, te renoveren en te 

onderhouden en deze op duurzame wijze exploitabel te maken. 

Wij werken samen, zijn zelfstandig en maken bedrijfseconomisch verantwoorde keuzes. De 

financiën zijn voor ons niet van ondergeschikt belang. Degelijk financieel beleid en 

risicomanagement zijn voorwaarden voor het bereiken van onze maatschappelijke doelen. 

Integriteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn aangesloten bij de brancheorganisatie Aedes 

en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en volgen de regels met 

betrekking tot de governance code voor corporaties. 

Onze kernwaarden 

1. Rentmeester met hart voor de huurder

We willen zichtbaar zijn als een betrouwbare en klantvriendelijke verhuurder van sociale 

huurwoningen in Zeist. Een rentmeester die hart voor de huurder heeft. 

II. Huisvesting voor huishoudens met een laag inkomen en kwetsbare groepen

We voelen ons verantwoordelijk voor ( en zijn aanspreekbaar op) het beschikbaar stellen van 

betaalbare en kwalitatief goede, duurzame woningen in een prettige omgeving aan financieel 

minder draagkrachtige huishoudens. 

111. Community building

Wij investeren in een structurele dialoog met de bewoners. Wij bieden daarmee tegenwicht aan de 

individualisering van de maatschappij. 

IV. Oog voor cultuurhistorie

We hechten belang aan cultuurhistorisch erfgoed. Indien zich kansen voordoen voor behoud van 

cultuurhistorisch erfgoed in Zeist, zetten we ons, binnen de wettelijke en financiële kaders, in dit 

erfgoed te behouden, te renoveren en te onderhouden en deze op moderne en duurzame wijze 

exploitabel te maken. 

Jaarverslag 2019 1 RKWBV I definitieve versie 16062020 Pagina 9 van 106 



Onze strategische doelstellingen 

Onze missie, visie en kernwaarden vertalen wij naar de volgende strategische doelen waar we de 

actief op sturen: 

A. Voldoende, goede en betaalbare woningen

B. Sociaal prettige woonomgeving

C. Betrouwbare en klantgerichte organisatie

D. Financiële continuïteit

Vanuit het vigerend ondernemingsplan wordt jaarlijks een gedetailleerd jaarplan opgesteld. Het 

jaarplan 2019 is gebaseerd op de doelstellingen van de organisatie op het gebied van onder andere 

beschikbaarheid, betaalbaarheid, verduurzaming, leefbaarheid en financiële continuïteit. Over het 

jaarplan wordt tertiaal aan de Raad van Commissarissen gerapporteerd. Elders in dit jaarverslag 

zijn de resultaten op het gebied van deze doelstellingen opgenomen. 

Vooruitblik 

Ook in de komende jaren blijven wij investeren in de belangrijke doelstellingen: het vergroten van 

de beschikbaarheid, het op peil houden van de betaalbaarheid en het bijdragen aan de duurzaam

heidsdoelstellingen. Onze focus ligt daarbij primair op een geleidelijke groei van het (DAEB) 

woningbezit, passend binnen de prestatieafspraken met de gemeente Zeist. Uitbreiding van ons 

bezit draagt niet alleen bij aan de beschikbaarheid van goede, betaalbare woningen, maar ook aan 

het verlagen van onze bedrijfslasten per verhuurbare eenheid. Door een geleidelijke groei van ons 

bezit kunnen we ook een versterking van de eigen organisatie mogelijk maken. Naast uitbreiding 

van het aantal woningen is de verduurzaming, en daarmee ook verlaging van de woonlasten, 

hiervan een belangrijke doelstelling voor de komende jaren. Zowel bij grootonderhoud en mutatie. 

We blijven inzetten op een sociaal huurprijsbeleid. We bieden minimaal 70% van onze woningen aan 

in de huurklasse goedkoop en betaalbaar (onder de tweede aftoppingsgrens). We beperken de 

huurverhoging van zittende huurders met een laag inkomen. Bij toevoegingen van woningen aan 

ons bezit zal 2/3 deel in het betaalbare segment worden toegevoegd. 

In februari 2020 werd duidelijk dat ook Nederland werd getroffen door een uitbraak van het 

COVID-19-virus. In maart 2020 kondigde de overheid ingrijpende maatregelen af om de 

verspreiding van het virus te vertragen. De gevolgen voor het openbare leven zijn groot. In verband 

met de uitbraak van COVID-19 heeft de RKWBV voorzorgsmaatregelen en regels opgesteld en 

ingevoerd op basis van de aanbevelingen van de overheid. 

De RKWBV heeft veel waardering voor de manier waarop medewerkers de afgekondigde 

maatregelen implementeren en de manier van werken veranderen. Digitaal werken is de standaard 

geworden. Voor medewerkers die vaak direct in contact staan met huurders is er veel veranderd. 

Huurmutaties en mutatieonderhoud vinden wel doorgang, maar met aangepaste werkafspraken. 

Voor reparaties geldt dat die alleen worden uitgevoerd als ze noodzakelijk zijn voor een veilig, 

wind- en waterdicht huis. Ook reparaties gericht op warmtelevering en ontstoppingen vallen 

hieronder. Nieuwe en niet urgente reparaties worden uitgesteld. Projecten voor planmatig 

onderhoud en nieuwbouwprojecten zijn medio april 2020 vooralsnog niet vertraagd. 
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De huuropbrengsten worden voor de RKWBV niet materieel geraakt, maar het betalingsrisico kan 

wel toenemen. De RKWBV zal doen wat nodig is om de gevolgen van de RKWBV voor haar 

huurders te beperken. Mogelijk leidt dit tot een tijdelijke toename van de oninbare vorderingen en 

daardoor een afname van de liquiditeit, die nu nog niet valt te kwantificeren. De continuïteit van de 

RKWBV komt hierdoor niet in het geding. Dit wordt nader toegelicht onder de paragraaf Financiën, 

onderdeel 'financiële continuïteit'. 

De RKWBV blijft de situatie volgen en neemt maatregelen in lijn met de maatregelen en kaders van 

de overheid. 
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MAATSCHAPPELIJKE PRESTATIES 

Beschikbaarheid 

Samenstelling woningvoorraad 

De samenstelling van de voorraad is in 2019 niet gewijzigd. Op 31 december 2019 bezat de RKWBV 

962 woningen, waarvan 946 DAEB-woningen (zie tabel). 

Woningtype aantal 2019 aantal 2018 

Eengezinswoningen 321 321 

Seniorenwoningen 58 58 

Appartementen 582 582 

Overige woongelegenheden (Laan van Beek en Royen) 1 1 

Garages 19 19 

Carports 29 29 

De RKWBV heeft daarnaast de volgende (bedrijfs)ruimten in exploitatie: 

Locatie Aard Aantal 

Maria oord Kantoor + zaal 1 

Hortensialaan 30 Buitenschoolse opvang 1 

Hortensialaan 32 Kinderdagverblijf 1 

Choisyweg Kinderdagverblijf+ buitenschoolse opvang 1 

Couwenhoven Bedrijfsruimte + bergruimte 2 

Verkoop huurwoningen 

Er zijn geen woningen verkocht in 2019. 

Nieuwbouw/koop 

Er heeft geen nieuwbouw of aankoop van woningen plaatsgevonden in 2019. 

Sloop/woningonttrekking 

In 2019 zijn er geen woningen gesloopt of uit exploitatie gehaald. 
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Vrijgekomen woningen (DAEB-woningen) 

In 2019 zijn 58 DAEB-woningen opnieuw verhuurd. Dit is in lijn met de hoeveelheid woningen in 

afgelopen jaren. Het jaar 2016 vormt hierop een uitzondering in verband met een flinke stijging door 

de nieuwe contracten van de Doctor Schaepmanlaan. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

39 47 37 57 82 62 112 54 58 58 

Naast de 58 DAEB-woningen zijn er 3 woningen in de vrije sector verhuurd in 2019. 

Passend toewijzen 

Woningcorporaties wijzen sinds 2016 sociale huurwoningen, conform wet- en regelgeving, passend 

toe. De overheid wil hiermee voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure 

woningen terechtkomen. Tenminste 95% van de toewijzingen moeten hieraan voldoen. De RKWBV 

heeft in 2019 alle huishoudens met een laag inkomen een passende woning toegewezen, oftewel 

100% van de huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens hebben een woning met 

een netto huur tot en met de bijbehorende aftoppingsgrens toegewezen gekregen. In het 

onderstaande overzicht van passend toewijzen wordt uitgegaan van de netto huur1
• 

Type huishouden 

Eenpersoons 

Tweepersoons 

Drie- en meerpersoons 

Eenpersoons ouderen 

Tweepersoons ouderen 

Drie- en meerpersoons ouderen 

Totaal 

Netto huur 

bij toewijzing � € 607,46 

Toewijzings-

inkomen 
Aantal 

€ 22.700 19 

€ 30.825 5 

€ 30.825 

€ 22.675 5 

€ 30.800 1 

€ 30.800 

30 

� € 651,03 �€ 720,42 

Aantal Aantal 

12 

0 

12 

25% van de totale mutaties (61 woningen in DAEB en niet-DAEB) hebben plaatsgevonden in de 

huurklasse boven de€ 651,03. 

1 De huurprijs is als volgt opgebouwd:

42 

De bruto huurprijs is het bedrag dat maandelijks wordt betaald. Dit bedrag is het totaal aan kosten van de kale (netto) 

huur, service, schoonmaakkosten en subsidiabele kosten. De kale huur is het bedrag voor het gebruik van de woning, 

zonder servicekosten. Onder servicekosten wordt verstaan vaste kosten voor bijvoorbeeld rioolonderhoud, glasfonds, 

huismeester en schoonmaakkosten. De subsidiabele servicekosten is het deel van de servicekosten die opgeven mag 

worden aan de Belastingdienst voor de huurtoeslag. De kale huur en de subsidiabele servicekosten samen noemen we 

de subsidiabele huurprijs. Op basis hiervan wordt de huurtoeslag berekend. 
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In 2019 wordt de primaire doelgroep gevormd door huishoudens met een belastbaar huishoud

inkomen tot€ 38.035 per jaar. Van alle toewijzingen in de DAEB-sector moet in 2019 tenminste 80% 

gedaan zijn aan de primaire doelgroep. In 2019 zijn er geen woningen toegewezen aan een inkomen 

boven€ 38.035; 100% is toegewezen aan de primaire doelgroep. Hiermee blijven wij binnen de 

grenzen van de wet. 

Loting 

In 2019 hebben wij in totaal 2 woningen verloot conform de afspraken met de gemeente Zeist en 

Woongoed Zeist. 

Ontruimingen 

In 2019 hebben wij 2 woningen ontruimd. Eén woning is ontruimd vanwege huurschuld waarbij 

sprake was van wanprestatie en één woning vanwege overlast. 

De RKWBV voert een sociaal beleid en dit sociale beleid wordt ook bij huurincasso gevoerd. Het 

voorkomt uitzettingen, welke altijd een persoonlijk drama vormen. Anderzijds leidt dit beleid tot 

een lage huurderving. 

Doelgroepen 

Wonen en zorg 

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid houdt niet op bij het verhuren en onderhouden van 

woningen. Een deel van onze (toekomstige) huurders heeft niet alleen belang bij bijvoorbeeld een 

aangepaste woning, maar ook bij voorzieningen op het terrein van welzijn en zorg. Wij denken 

daarbij niet alleen aan senioren of mensen met een lichamelijke beperking. Ook (begeleid) wonen 

van mensen die een steuntje in de rug nodig hebben bij het zelfstandig wonen is een aandachtsveld. 

In flat 10 aan de Couwenhoven bevindt zich een woongroep voor ouderen. De woongroepleden 

wonen tussen de overige bewoners in de flat. Toewijzing van woningen geschiedt, met toestemming 

van de gemeente, buiten het woonruimteverdeling systeem om. Er is een 4-kamerwoning ingericht 

als ontmoetingsruimte in deze Couwenhovenflat. 

Het complex De Driest, bestaande uit 17 woningen, wordt verhuurd aan stichting Reinaerde. Hier 

wordt speciale zorg verleend aan mensen met een autisme indicatie. 

Statushouders 

Een bijzondere doelgroep zijn statushouders. Vanuit de Rijksoverheid krijgt elke gemeente, op basis 

van grootte, per jaar een taakstelling mee voor het aantal statushouders dat vanuit 

asielzoekerscentra moet verhuizen naar een reguliere woonruimte. Hiervoor werken de gemeente, 

Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en de woningcorporaties samen. Statushouders krijgen buiten 

WoningNet om een woning aangeboden. Op basis van een informatieprofiel van het COA zoekt de 

gemeente samen met de woningcorporatie een geschikte woonruimte. In 2019 heeft de RKWBV 2 

statushouders gehuisvest. Dit is conform afspraken met gemeente Zeist. 
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Beter Wonen 

Voor sociaal kwetsbare mensen is het een grote stap om vanuit de ambulante zorg (zoals GGZ, 

reclassering, jeugdzorg, verslavingszorg en vrouwenopvang) zelfstandig te gaan wonen. De 

combinatie van een eigen woning met begeleiding op maat werkt in de praktijk uitstekend. 

Vereniging Beter Wonen coördineert de uitstroom uit (zorg)instellingen. In 2019 hebben wij 3 

woningen verhuurd via Beter Wonen. 

Betaalbaarheid 

Betaalbaarheid van de voorraad 

De woningvoorraad (DAEB en niet-DAEB) per 31 december 2019 naar huurprijsklasse is in 

onderstaande tabel weergegeven. 

Huurgrenzen 2019 Aantal Aandeel Aantal Aandeel 

2019 2019 2018 2018 

Goedkoop {t/m € 424,44) 80 8,3% 87 9,0% 

Betaalbaar(€ 424,45 t/m € 651,03) 619 64,4% 581 60,4% 

Duur(€ 651,04 t/m € 720,42) 213 22,1% 240 25,0% 

DAEB en Vrije sector (vanaf € 720,42) 50 5,2% 54 5,6% 

Totaal 962 100% 962 100% 

72,7% van de woningvoorraad behoort tot de categorie' goedkoop' of 'betaalbaar'. De gemiddelde 

kale maandhuur kwam uit op € 594,73 (2018: € 583,32). 

Het gemiddelde huurprijsniveau bedroeg 72,1 % van de gemiddelde maximale huurprijs (2018: 

76,0%). 

Jaarlijkse huurverhoging 

In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we geen inkomensafhankelijke huurverhoging 

toegepast in 2019. De belangrijkste argumenten hiervoor waren: overzichtelijkheid voor de 

organisatie en betaalbaarheid voor de huurders. De huur van alle woning, met uitzondering van de 

(studenten)kamers, is per 1 juli met inflatie (1,6%) verhoogd. De (studenten)kamers hebben geen 

(0%) huurverhoging gekregen. 

Kwaliteit en duurzaamheid 

Het bieden van een goede woonkwaliteit is een belangrijke voorwaarde voor prettig wonen. 

Wij stellen alles in het werk om het woongenot van de bewoners en de kwaliteit van ons bezit op 

peil te houden en waar nodig te verbeteren. Voor ons hele bezit geldt dat' doorexploiteren' en het 

plegen van 'levensduur verlengend onderhoud' de uitgangspunten zijn. Uiteraard benutten wij elke 

kans het bezit verstandig te verduurzamen. 

Om de kwaliteit van onze woningen op peil te houden wordt op basis van de levensduur van de 

verschillende onderdelen van onze woningen een meerjarenonderhoudsbegroting opgesteld. 
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De meerjarenonderhoudsbegroting wordt ieder jaar vertaald in een jaarbegroting voor planmatig 

onderhoud, wij gaan hiervoor ook in gesprek met de bewonerscommissies. Op basis van jarenlange 

ervaring maken wij ook een inschatting van het klachtenonderhoud en het mutatieonderhoud, 

zogenaamd niet-planmatig onderhoud. 

Voorafgaand aan de uitvoering van elke vorm van onderhoud voeren we een inspectie uit aan de 

woning of het complex om vast te stellen of alle geplande maatregelen noodzakelijk zijn. 

In 2019 waren de uitgaven voor het onderhoud als volgt verdeeld: 

Soort onderhoud (x € 1000) 2019 2018 Verschil 

Klachtenonderhoud 366 330 36 

Mutatieonderhoud 89 126 -37

Subtotaal niet-planmatig onderhoud 455 456 -1

Cyclisch onderhoud 826 2.506 -1.680

Contractonderhoud 126 119 7 

Subtotaal planmatig onderhoud 952 2.625 -1.673

Totaal lasten onderhoud 1.407 3.081 -1.674

Hierna wordt ingegaan op de verschillende soorten onderhoud. 

Niet planmatig onderhoud 

Tot het niet-planmatig onderhoud behoren klachtenonderhoud (inclusief contractonderhoud) en 

mutatieonderhoud. Wij onderhouden onze woningen goed, maar soms gaat er wat kapot. Dan 

treedt het klachtenonderhoud op. Hierbij streven we naar een snelle dienstverlening. 

In 2019 was sprake van relatief veel toilet-, keuken- en doucheverbeteringen, een grote reparatie aan 

de warmwatervoorziening bij onze Couwenhoven-flats na een lekkage, daklekkage bij een ouderen

complex, vervangen van CV-ketels, inbraakschade en het herstellen van elektra-installaties. 

Wat het mutatieonderhoud betreft zorgen we ervoor dat een woning zo snel mogelijk woongereed 

wordt gemaakt; wij streven naar aaneengesloten verhuur. Dit levert niet alleen een (meer) tevreden 

huurder op maar heeft ook minder frictieleegstand en huurderving tot gevolg. Tijdens iedere 

mutatie lopen we een aantal standaard servicepunten na. Waar nodig worden ingrijpende 

maatregelen uitgevoerd. Soms verrichten we extra onderhoud als verhuur-bevorderende 

maatregelen. 

Ten opzichte van 2018 is voor mutatieonderhoud minder uitgegeven. Er waren weliswaar enkele 

mutaties meer (61) dan in 2018 (58), maar in het complex Ons Huis, waarbij sprake is een gedateerde 

staat van onderhoud en de kosten bij mutatie daarom hoog zijn, waren minder mutaties (2) dan in 

2018 (4); daardoor zijn de kosten voor mutatieonderhoud beduidend lager dan in 2018. 
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Planmatig Onderhoud 

In de eerste helft van 2019 zijn twee grote projecten afgerond die in 2018 waren gestart. De meeste 

uitgaven voor deze renovatieprojecten zijn in 2018 gedaan. Hierdoor is het planmatig onderhoud in 

2018 aanzienlijk hoger dan in 2019. In de Verzetswijk werd zowel de binnenzijde als de buitenkant 

van de woning flink aangepakt. De werkzaamheden aan de eengezinswoningen in de Couwen

hoven hebben voornamelijk plaatsgevonden aan de buitenschil. Planmatig onderhoud is hier 

gecombineerd met een investering in de kwaliteit van de woningen, zowel energetisch als qua 

wooncomfort. 

Verzetswijk 

De 49 eengezinswoningen uit 1966 zijn duurzaam en levensloopbestendig gerenoveerd. 

De woningen zijn verduurzaamd naar energielabel A en A+. De gevels, daken en vloer zijn 

geïsoleerd, er is nieuw HR++ glas geplaatst en er zijn per woning 6 zonnepanelen aangebracht. 

Tevens zijn daar waar nodig de keuken, badkamer en toilet vernieuwd en is er overal een 2e toilet op 

de verdieping aangebracht. 

Couwenhoven eengezinswoningen 

De 96 eengezinswoningen uit 1973 in de wijk Couwenhoven zijn duurzaam gerenoveerd. De 

werkzaamheden vonden voornamelijk plaats aan de buitenkant van de woning. Ook bij dit project 

zijn er zonnepanelen geplaatst (8 per woning). Naast de duurzaarnheidsingrepen is de gehele 

buitenschil vernieuwd waardoor de woningen een fris aanzicht en een mooie uitstraling hebben 

gekregen. 

Verbetering en verduurzaming van onze portefeuille 

Energiebesparende maatregelen maken een belangrijk onderdeel uit van de kwaliteit van een 

woning. Het maakt onze woningen niet alleen comfortabeler, maar zorgt ook voor lagere 

woonlasten en draagt bij aan een duurzame wereld. Wij zorgen ervoor dat uiterlijk 2050 de 

woningvoorraad van de RKWBV CO2-neutraal is. Een eerste tussenstap is een gemiddelde Energie

Index van 1,4 voor ons bezit in 2020. Hiermee sluiten we aan bij het Convenant Energiebesparing 

Huursector (uit 2012, een onderdeel uit het Energieakkoord) waarin is afgesproken dat corporaties 

eind 2020 hun voorraad naar gemiddeld label B hebben gebracht. 

Bijna alle complexen met eengezinswoningen (met een geschikt dak) hebben een aanbod ontvangen 

voor plaatsing van zonnepanelen. 
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In onderstaande tabel is het totaaloverzicht van de labels weergegeven. 

0,61- 0,80 8 52 52 71 100 +29

0,81-1,20 109 110 228 251 +23

1,21- 1,40 245 245 212 197 -15

1,41- 1,80 C 195 195 195 277 155 -122

1,81- 2,10 D 222 222 229 82 30 -52

2,11- 2,40 E 79 74 76 36 177 +141

2,41- 2,70 55 40 27 19 25 +6

1,60 1,50 1,50 1,43 1,40 

C C C C B 

We zien behoorlijke verschuivingen tussen de categorieën energie labels. Dit heeft twee redenen. 

Van het project Verzetswijk zijn in 2019 na de renovatie de nieuwe labels opgenomen (verschuiving 

van voornamelijk Fen E en enkelen G naar A, A+ en A++), de Energie-Index van de 49 woningen is 

gemiddeld met 1,67 gedaald. De tweede reden is een autonome labelverandering van de flats aan de 

Couwenhoven. In 2019 liep het certificaat van de labels van deze flats af. Deze woningen zijn 

opnieuw gecertificeerd via het Nader Voorschrift en hebben hierdoor een slechter label ontvangen 

(E in plaats van voornamelijk D en C), de Energie-Index van deze 164 woningen is gemiddeld met 

0,44 toegenomen. De voorschriften en eisen nemen namelijk elk jaar toe. Ondanks deze 

verslechtering is de gemiddelde Energie-Index toch nog verbeterd van 1,43 naar 1,40. 

Projecten in voorbereiding 

Nieuwbouw Leendert Edelmanlaan (Cornelis Vlotlaan) 

In de Verzetswijk, aan de Cornelis Vlotlaan / Leendert Edelmanlaan is een nieuwbouwplan 

ontwikkeld in bouwteam met aannemer Heilijgers. Het betreft 24 appartementen die geschikt zijn 

voor senioren. Om de doorstroming in de Verzetswijk te bevorderen zal voorrang worden verleend 

aan senioren die een eengezinswoning achterlaten in de Verzetswijk. De grond is eind 2018 

aangekocht door de RKWBV van de gemeente Zeist. De kapvergunning voor de bomen op het stuk 

grond is in 2019 verkregen en uitvoerbaar. De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is 

eveneens aangevraagd. Het ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte en groen rond 

de nieuwbouw wordt door de gemeente uitgewerkt. De bomenkap en de uitvoering van deze 

herinrichting wordt door de RKWBV ter hand genomen. 
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Kometenlaan (Sterrenberg) 

Naast het bestaande Bruggebouw met 30 appartementen is op eigen grond een nieuwbouwplan 

ontwikkeld voor 18 appartementen, samen met aannemer BéBouw Midreth ( onderdeel van Volker 

Wessels). Dit is de oorspronkelijke bouwer van het bestaande Bruggebouw en gelieerd aan de 

ontwikkelaar van de hele wijk Sterrenberg. De nieuwbouw is een uitbreiding van het bestaande 

gebouw. Het college van burgemeester en wethouders van Zeist heeft een 'principe medewerking' 

verleend aan een kleine bestemmingsplanwijziging. Begin 2019 is een ontwikkel- en 

realisatieovereenkomst tussen de RKWBV en Bébouw Midreth gesloten. Een groot aantal 

omwonenden heeft bezwaar gemaakt tegen de wijziging van het bestemmingsplan. Dit leidt tot 

vertraging van de start bouw. 

Klanttevredenheid 

De klant is uitgangspunt bij alles wat we doen. We werkten ook in 2019 aan verbetering van onze 

dienstverlening. 

Aedes-benchmark 

In de Aedes-benchrnark worden de belangrijkste prestaties van corporaties onderling vergelijkbaar 

gemaakt. De resultaten hiervan worden zichtbaar op brancheniveau en per individuele corporatie. 

De Aedes-benchrnark startte in 2014 en de RKWBV neemt vanaf het begin deel aan deze benchmark. 

De benchmark deelt de prestaties per prestatieveld in drie klassen in, namelijk de A-, B- en C-klasse: 

de corporaties die bovengemiddeld presteren (A-klasse), de corporaties die gemiddeld presteren (B

klasse) en de corporaties die ondergerniddeld presteren (C-klasse). 

Aedesbenchmark: 

Jaar Huurdersoordeel Benchmarkpositie 

2019 8,2 A 

2018 8,3 A 

2017 7,5 B 

2016 7,9 A 

2015 7,8 A 

2014 7,9 A 

Met betrekking tot het totale huurdersoordeel zijn we ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven. 

Het totale huurderoordeel is ingedeeld in 3 categorieën: nieuwe huurders, huurders met een 

reparatieverzoek en vertrokken huurders. 

Onderdelen huurdersoordeel Huurdersoordeel Benchmarkpositie 

2018 2019 2018 2019 

Nieuwe huurders 8,8 8,4 A A 

Huurders met reparatieverzoek 8,1 7,9 A A 

Vertrokken huurders 8,3 8,3 A A 
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SAMEN MET ONZE BELANGHEBBENDEN 

Maatschappelijke opgaven zijn complex. Het gaat in ons werk niet alleen om bouwen en verhuren, 

maar zeker ook over de kwaliteit van leven van de bewoners. Leefbaarheid, welzijn, ontplooiing, 

veiligheid; het zijn allemaal onderwerpen waar wij als corporatie niet alléén het verschil kunnen 

maken. Andere partijen zijn nodig om een passend aanbod aan de samenleving te doen. 

Onze belangrijkste belanghouders zijn onze huurdersorganisatie Prisma, onze bewonerscommissies 

en de gemeente Zeist. Ook hebben we veelvuldig contact met onze collega-corporatie Woongoed 

Zeist, politie en wijkagenten, welzijnsinstelling (MeanderOmnium) en zorginstellingen (waaronder 

Altrecht, Reinaerde, Abrona). 

Stakeholders 

Prisma 

Wij hechten veel waarde aan de inbreng van onze bewoners, dat zit in ons DNA en dat doen wij op 

verschillende manieren. Prisma is de belangenorganisatie van onze huurders waarmee wij periodiek 

overleg voeren. Om het werk van Prisma mogelijk te maken ontvangt Prisma een financiële bijdrage 

en bieden wij faciliteiten als vergaderruimte en kopieermogelijkheden aan. Door de samenwerking 

met Prisma worden de huurders tijdig in de gelegenheid gesteld om zich uit te spreken over beleid 

en beheer en hierop invloed uit te oefenen. Het Prisma-bestuur is de spreekbuis van onze huurders 

en zij behartigt hun belangen. Ze concentreren zich op de hoofdlijnen en laten de stem van de 

huurders horen. 

Samen komen wij minimaal 5 keer per jaar bijeen voor een periodiek overleg. In 2019 hebben we de 

onderwerpen jaarlijkse huurverhoging en de prestatieafspraken met de gemeente Zeist uitvoerig 

besproken. Daarnaast zijn aanstaande organisatieveranderingen, de omzetting van vereniging naar 

stichting en de samenwerking met Heuvelrug Wonen, een vast onderwerp van gesprek geweest. Als 

vast agendapunt hebben we de voortgang van de projectontwikkeling besproken. 

Twee van de drie bestuursleden zijn in 2020 aftredend. Het bestuur van Prisma is in 2019 gestart 

met een actieplan om nieuwe bestuursleden te werven. 

Bewonerscommissies 

Naast actief overleg met Prisma heeft de RKWBV veelvuldig overleg met haar bewonerscommissies. 

Op wijk- en complexniveau vinden we het belangrijk dat er een vertegenwoordiging is van een 

actieve bewonerscommissies. Met de bewonerscommissies overleggen wij over zaken die van 

belang zijn voor alle bewoners in een buurt of het woongebouw. Denk daarbij aan zaken als 

servicekosten, leefbaarheid en veiligheid of onderhoud aan de woningen. Ook worden er sociale 

bijeenkomsten met of door de bewonerscommissie georganiseerd. Een voorbeeld van zo'n jaarlijks 

terugkerend evenement zijn de Nieuwjaarsbijeenkomsten. In 2019 is wederom een bedanksessie 

georganiseerd voor onze bewonerscommissies, dit om de commissies te bedanken voor de 

belangeloze inzet voor hun wooncomplex. 
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Het verhogen van leefbaarheid en bevorderen van goed buurschap vinden wij belangrijk: wij zien 

dat het de sociale cohesie bevordert en het gevoel van eenzaamheid verlaagt. In 2019 hebben we een 

roadshow georganiseerd langs alle complexen. In de zomer zijn alle bewoners uitgenodigd om mee 

te praten over de manier waarop zij de leefbaarheid in hun complex ervaren en mee te denken over 

acties die de leefbaarheid van hun complex zou kunnen verbeteren. De drukbezochte bijeenkomsten 

zijn input geweest voor de sociaal complexbeheerplannen, die in de dagelijkse praktijk als 

operationele richtlijn zullen worden toegepast. De bewonerscommissies vormen het aanspreekpunt 

als het gaat om de acties en uitvoering van de sociaal complexbeheerplannen. 

Gemeente Zeist 

Prestatieafspraken 2020 

Het gezamenlijk doel van de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties is om 'Prettig 

wonen voor mensen in Zeist, ook voor mensen met een laag inkomen' te realiseren. Wonen is 

immers een basisvoorwaarde voor een goed leven. Het is belangrijk dat er voldoende woningen zijn 

met een betaalbare huur. We hebben daarvoor ook in 2019 weer prestatieafspraken gemaakt voor 

2020. Bij deze afspraken hebben we onze ambities vastgelegd op het gebied van samenwerking, 

betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. 

De druk op de woningmarkt blijft toenemen. Het aanbod van passende woningen blijft achter bij de 

toenemende vraag. De prijzen van koopwoningen in de regio zijn hoog. Voor steeds meer 

woningzoekenden is het daardoor nog lastiger om een betaalbare woning te vinden. Dit laat zich bij 

sommige bevolkingsgroepen zoals starters extra voelen. Uiteindelijk gaat het erom om een prettige, 

duurzame en gezonde leefomgeving voor iedereen te realiseren. 

Wijkgericht Werken 

Samen met de gemeente Zeist, de politie, Woongoed Zeist en de stichting Meanderürnnium werken 

wij binnen het Wijkgericht Werken. De nauwe samenwerking tussen de partners werkt voordelig 

voor inwoners, maar ook voor de partners zelf omdat vraagstukken sneller en efficiënter aangepakt 

kunnen worden. In 2019 bleek dat niet alle partners op één lijn zaten wat betreft het hanteren van 

het Wijkgericht Werken als structuur. Eind 2019 hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden 

tussen de partners om nader tot elkaar te komen en afspraken te maken over de activiteiten in 2020. 

In 2015 is er in Zeist tevens gestart met een sociaal wijkteam. Wijkbewoners kunnen op één centrale 

plek in de wijk terecht met hun vraag of initiatief. Daar zijn alle wijkwerkers tegelijk aanwezig, 

zodat de inwoners direct door de juiste persoon geholpen worden. De vragen kunnen variëren van 

vragen over zorg, veiligheid, kinderen en schuldhulpverlening tot bemiddeling naar werk en 

milieuzaken. Als corporatie zijn we via het regulier wijkteam nauw aangesloten bij het sociale 

wijkteam. 

Buurtbemiddeling 

Op initiatief van Wijkgericht Werken participeren wij in buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling helpt 

wanneer men in een lastige ( conflict)situatie is gekomen met één van de buren of buurtbewoners. 
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Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze 

geven geen oordeel en zijn neutraal. Het is de bedoeling dat buren onder begeleiding van de 

bemiddelaars zelf het conflict oplossen. Het gaat hierbij om beginnende problemen. 

Buurtbeheer 

Onze medewerker leefbaarheid is er voor het belangrijke persoonlijk contact tussen onze huurders 

en de woningbouwvereniging. De interventies zijn divers, maar altijd mens- en oplossingsgericht. 

Zo wordt er bemiddeld bij grotere of kleinere conflicten tussen huurders, voordat buurtbemiddeling 

wordt ingeschakeld. Ook bij overlastgevallen worden partijen weer tot elkaar gebracht. Huurders 

met psychische problemen worden op zorgvuldige wijze in direct contact gebracht met 

professionele hulpverleners en wordt er een bezoek gebracht aan mensen met betalingsproblemen. 

De typische aanpak van de RKWBV is een belangrijke succesfactor binnen het thema leefbaarheid. 

Op de Couwenhoven-flats vindt wekelijks een spreekuur plaats door de huismeester van dit 

complex. 

Klachten en geschillencommissie 

We zien natuurlijk het liefst dat onze huurders tevreden klanten zijn. Maar dat lukt niet altijd. In 

sommige gevallen is een huurder niet tevreden over hoe wij de klacht hebben afgehandeld of is het 

niet eens met ons oordeel. Voor die gevallen hebben de Zeister woningcorporaties een gezamenlijk 

geschillenad viescornmissie. 

De geschillenadviescornmissie (GAC) beoordeelt geschillen tussen individuele huurders of 

huurdersorganisaties en een woningcorporatie of een van haar medewerkers, over de wijze waarop 

de corporatie een klacht heeft behandeld. In 2019 zijn er in totaal 6 klachten door de commissie 

ontvangen. Twee van deze zaken betreffen huurders van de RKWBV. Bij één daarvan is een 

hoorzitting gehouden, de uitslag daarvan is eind 2019 nog niet bekend. De andere zaak is niet 

ontvankelijk verklaard door de GAC. 
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BEDRIJFSVOERING 

Good governance 

De RKWBV is een maatschappelijk gedreven onderneming die op een open en transparante wijze 

communiceert met zijn omgeving. Onder Corporate Governance wordt het geheel van regels 

verstaan op grond waarvan de RKWBV als vereniging wordt bestuurd, besluiten worden genomen 

en hoe beleid tot stand komt. Verder beschrijft Corporate Governance hoe, voor belanghebbenden, 

op een zo inzichtelijk mogelijke wijze verantwoording wordt afgelegd over de bevoegdheden van 

de bestuurder van de RKWBV en de wijze waarop de Raad van Commissarissen inhoud geeft aan 

het uitoefenen van het interne toezicht, rekening houdend met de rol van de algemene 

ledenvergadering. 

Aedes 

De RKWBV is lid van de branchevereniging Aedes, vereniging voor woningcorporaties, en 

onderschrijft de AedesCode van harte. In de AedesCode is de maatschappelijke functie van 

woningcorporaties vastgelegd en uitgewerkt. Met de AedesCode laten wij zien waar wij voor staan 

en waarop wij aanspreekbaar zijn. Wij bieden kwaliteit en leggen verantwoording af. Samen met de 

gemeente en maatschappelijke organisaties werkt de RKWBV aan goed wonen. Wij maken daar 

afspraken over met onze belanghebbenden. 

Govemancecode Woningcorporaties 

Wij hanteren overeenkomstig de AedesCode de Governancecode Woningcorporaties. Deze geeft 

aan hoe een corporatie bestuurd moet worden en bevat regels voor het functioneren van het bestuur 

en de Raad van Commissarissen. In de Governancecode Woningcorporaties zijn de normen voor 

goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording, eerlijkheid, betrouwbaarheid en 

interne beheersing vastgelegd. De Governancecode gaat uit van het principe 'pas toe of leg uit'. 

Voor de volgende onderwerpen geldt het 'leg uit' principe: 

• Benoeming van de directeur-bestuurder voor een periode van maximaal 4 jaar.

Het lopende contract heeft een geldigheidsduur van onbepaalde tijd, omdat de bestuurder 

al in dienst was vóór de inwerkingtreding van de code en van de Woningwet. 

• Overeenkomst artikelen 166,279 en 391 lid 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt

toegelicht dat zetels in het bestuur en/of raad niet evenwichtig zijn verdeeld.

Op dit moment is de zetelverdeling tussen man en vrouw 4:1. Bij de volgende wisseling zal 

nadrukkelijk gezocht worden naar een vrouwelijk invulling van de zetel, zodat een 

evenwichtige verdeling tussen man en vrouw gerealiseerd kan worden. 

Intern toezicht 

Het interne toezicht is belegd bij de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC houdt toezicht op het 

functioneren van de directie en de algemene gang van zaken in de RKWBV. De raad adviseert 

daarnaast de statutaire directie gevraagd en ongevraagd, is verantwoordelijk voor de benoeming 
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(en eventuele schorsing of ontslag) van de statutaire directeur-bestuurder, en stelt de beoordeling en 

arbeidsvoorwaarden van de statutaire directeur-bestuurder vast. De RvC geeft de externe 

accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken en keurt de opdrachtverlening goed voor 

de visitatie die de RKWBV elke vier jaar laat uitvoeren. De RvC handelt op basis van de 

bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. Daarnaast stelt de RvC het beloningsbeleid van 

het bestuur vast conform de vigerende wettelijke kaders (Wet Normering Topinkomens, WNT). 

De beloning wordt toegelicht in het jaarverslag en door publicatie van het integrale jaarverslag op 

de website van de woningcorporatie extern gepubliceerd. 

Extern toezicht 

De RKWBV heeft de volgende verschillende externe toezichthouders: 

• De Autoriteit woningcorporaties (Aw) is de belangrijkste toezichthouder. De Aw houdt toezicht

op realisatie van de volkshuisvestelijke prestaties van de RKWBV en op de financiële

huishouding.

• De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van de regels voor het

markttoezicht, zoals het verbod op kartelafspraken, en op misbruik van economische

machtsposities. Met de komst van de Warmtewet is de corporatie aangemerkt als

energieleverancier. De ACM ziet toe op naleving van deze wet.

• De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op de naleving van de Algemene verordening

gegevensbescherming (A VG). Deze is vanaf 25 mei 2018 van kracht.

• De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet toe op de uitvoering van de regelgeving voor de

afhandeling van derivatentransacties.

Behalve de genoemde toezichthouders spelen ook de volgende partijen een rol in het toezicht: 

• Een visitatiecommissie. In aanvulling op het bovengenoemde externe toezicht visiteert een

visitatiecommissie de RKWBV eens in de vier jaar. Een externe, onafhankelijke organisatie

beoordeelt dan hoe we ons werk doen.

• De externe accountant BDO controleert in opdracht van de RvC de jaarrekening van de RKWBV

en voert in dit kader diverse onderzoeken uit. Deze accountant rapporteert aan de directie en de

RvC over de bevindingen.

• Het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zorgt ervoor dat de RKWBV tegen gunstige

voorwaarden geld kan lenen door garanties te verstrekken aan financiers. Deze garanties

worden alleen verstrekt als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan ten aanzien van de

kasstroom en de kwaliteit van het onderpand. Als 'hoeder van de borg' ziet het WSW erop toe

dat aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Ook collega-corporaties, gemeenten, huurdersorganisaties of andere stakeholders kunnen ons 

aanspreken op ons functioneren. 

Competenties directeur-bestuurder 

De directeur-bestuurder voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de Woningwet aan een bestuurder 

van een woningcorporatie. Hierbij hoort een bepaald opleidingsniveau, deskundigheid, bestuurlijke 
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ervaring, onafhankelijk denken en kritisch vermogen. Deze vaardigheden zijn bij de huidige 

directeur-bestuurder in voldoende mate aanwezig. 

Nevenfunctie directeur-bestuurder 

De directeur-bestuurder heeft, naast zijn functie, sinds september 2019 een onbezoldigde 

nevenfunctie als bestuurslid van het dagelijkse bestuur van de RWU. De nevenfunctie is niet in 

strijd met de daarvoor geldende wet- en regelgeving. 

Permanente educatie 

In de Govemancecode woningcorporaties is opgenomen dat bestuurders van woningcorporaties in 

drie jaar tijd 108 PE-punten moeten behalen. De bestuurder van de RKWBV is in 2019 gestart met 

een leermodule voor 82 PE-punten. De studie wordt in 2020 afgerond en de PE-punten zullen dan 

ook in 2020 vallen. 

Personeel en Organisatie 

Met een team van gedreven en efficiënte medewerkers stellen wij de bewoners en het wonen 

centraal. Wij zijn betrokken en benaderen een ander zoals wij zelf benaderd willen worden, 

hulpvaardig en met oprechte interesse. We zijn trots dat dit streven tot uiting komt in hoge 

waardering van onze bewoners (Aedes benchmark 2019). 

Vanwege de bescheiden omvang van de organisatie wordt van elke medewerker verlangd dat deze 

zich flexibel opstelt en vaak ook multidisciplinair is. Deze competenties zijn onmisbaar, maar zorgen 

ook voor een betere relatie met de klant omdat een medewerker van meerdere markten thuis is. 

Tegelijkertijd beseffen wij ons dat wij niet alle specialismen in huis hebben. Wat doe je zelf en wat 

moet van buiten worden gehaald, is steeds de vraag. Wij realiseren ons dat wij verstandig om 

moeten gaan met de inhuur van derden. Een goede balans vinden tussen een lage beheerlast en een 

hoge klanttevredenheid is het optimum waar wij naar streven. 

Het streven naar kwaliteitsverbetering is ook zichtbaar in het personeelsbeleid. Vorige jaren is het 

team financiën versterkt, hetgeen in 2019 tot een verdere kwaliteitsimpuls op financiën heeft geleid. 

Dit jaar is een aantal van onze vastgoedprojecten ondersteund door de inhuur van management en 

medewerkers van Heuvelrug Wonen. Eind 2019 hebben beide organisaties (de RKWBV en 

Heuvelrug Wonen) een gezamenlijke werving voor een technisch medewerker opgestart. Begin 2020 

is deze medewerker voor ons aan de slag gegaan. Het laat de intensivering van samenwerking 

tussen de beide woningcorporaties zien. Deze personele samenwerking staat echter niet op zich. Het 

praktisch voltallig personeel van beide organisaties heeft in 2019 mee geselecteerd voor een nieuw 

en gezamenlijk in te richten primair systeem (ERP). Eind 2019 is een gezamenlijke keuze gemaakt 

voor een leverancier. 2020 wordt gebruikt om de primaire processen in te richten. Werkgroepen van 

de RKWBV en Heuvelrug Wonen zijn intensief bezig met deze taken. 
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FINANCIËN 

Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële prestaties van de RKWBV over 2019 en de financiële 

continuïteit. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de resultaten over 2019, de ontwikkelingen 

van de kasstromen als ook de financiële ratio' s. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk een beleidsmatige 

uiteenzetting gegeven over de beleidswaarde en de marktwaarde. Als laatste paragraaf komt het 

integrale risicomanagement aan de orde, daar dit vanzelfsprekend nauw samenhangt met de 

continuïteit van de organisatie. In diverse paragrafen zoomen wij tevens in op de impact van de 

coronacrisis van voorjaar 2020 op -de continuïteit van- onze corporatie. 

De visie van de RKWBV is financieel minderdraagkrachtige groepen een goede en betaalbare 

woning aan te kunnen bieden. Degelijk financieel beleid en risicomanagement zijn voorwaarden 

voor het bereiken van onze maatschappelijke doelen. De vele uitdagingen die waarvoor 

woningcorporaties zich gesteld zien, zoals de vastgelopen woningmarkt, toenemende 

volkshuisvestelijke taken, betaalbaarheid en verduurzaming vragen om scherper(e) -financiële

keuzes en een effectief financieel sturingskader. Financiële ratio's monitoren we periodiek. Wanneer 

deze de gestelde kritische grenzen (' signaalwaarden') benaderen, worden maatregelen tot bijsturing 

genomen. 

Als kleine organisatie zijn we kwetsbaarder dan grote organisaties. Door het beheersen van onze 

financiële en bedrijfsrisico's en het sturen op gezonde kasstromen ( ons 'huishoudboekje') houden 

we oog voor een gezonde vermogenspositie. 

Beoordeling toezichthouder 

Dat we hierin slagen blijkt uit de 'Oordeelsbrief' van de Autoriteit Woningcorporaties 

(Aw). De Aw beoordeelt jaarlijks of corporaties voldoen aan de vereisten op het gebied van good 

govemance, integriteit, rechtmatigheid en financiële continuïteit. In dit oordeel wordt ook 

betrokken of het maatschappelijk gebonden vermogen voldoende wordt beschermd. De Aw baseert 

zich daarbij op diverse verantwoordingsinformatie zoals de Verantwoordingsinformatie ( dVi), de 

Prognose-informatie (dPi), de jaarrekening, het jaarverslag, het volkshuisvestingsverslag. Op basis 

van deze informatie heeft de Aw op 27 november 2019 aangegeven geen aanleiding tot interventie 

te zien. 
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Analyse jaarresultaat 

Het jaarresultaat wordt hieronder beknopt weergegeven. Het -enkelvoudige- resultaat vóór 

belasting over 2019 is € 15,6 mln. positief (2018: € 12,7 mln. positief). De toename van het resultaat 

in 2019 ten opzichte van 2018 wordt voornamelijk veroorzaakt door (1) lagere onderhoudslasten€ 

1,6 mln. en (2) een stijging van de waardeveranderingen van het vastgoed van per saldo € 1,3 mln. 

Jaarresultaat (voor belastingen) 

Lasten onderhoud 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

• lasten onderhoud

bedragen x € 1.000 

15.603 12.710 

-1.730 -3.376

569 -5.767

12.711 17.760 

2.893 

1.646 

6.335 

-5.049

In 2018 was sprake van 2 grote renovatieprojecten, waarvan een bedrag van ca. € 2 mln. 

ls onderhoud werd aangemerkt. In 2019 bedroeg dit nog een restant van ca. € 320K. 

• overige waardeveranderingen vastgoed

Het verschil tussen investeringen in vastgoed (nieuwbouw/renovatie/verduurzaming) ten opzichte 

van de (mutatie van de) marktwaarde wordt getypeerd als het onrendabele deel van de investering. 

Deze wordt verwerkt onder 'overige waardeveranderingen vastgoed'. In 2019 betrof dat een 

renovatieproject en twee nieuwbouwprojecten. 

Het resultaat op nieuwbouwprojecten wordt genomen als er sprake is van een feitelijke dan wel 

juridische investeringsverplichting (intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd). 

• niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed

Het totale bedrag van de niet-gerealiseerde waardeveranderingen van het vastgoed van 

€ 12,7 mln. is een gevolg van de stijging van de marktwaarde van de vastgoedbeleggingen in 

exploitatie (DAEB en niet-DAEB) in de balans van in totaal€ 158,1 mln. (2018: € 145,4 mln.). 

Deze marktwaarde van het vastgoed (in verhuurde staat) wordt bepaald op basis van toepassing 

van de basisversie voor waardering cf. het Handboek Modelmatig Waarderen Marktwaarde 2019. 

Het bedrijfsmatig, maatschappelijk en intramuraal vastgoed wordt jaarlijks door een gecertificeerd 

makelaar/taxateur getaxeerd. De waarde-omvang hiervan bedraagt€ 4,3 mln. (2018: € 3,8 mln.) op 

een totale marktwaarde van de vastgoedportefeuille van € 158 mln. 

De veranderingen in de marktwaarde zijn met name het gevolg van de sterk gestegen WOZ

waardes en de toepassing van de nieuwe waarderingsparameters cf. het Handboek Modelmatig 

Waarderen Marktwaarde 2019. In de Toelichting op de Jaarrekening 2019 wordt op pag. 82 onder 

'Vastgoedbeleggingen' toegelicht welke ontwikkelingen en aanpassingen van invloed zijn geweest. 

Jaarverslag 2019 1 RKWBV I definitieve versie 16062020 Pagina 27 van 106 



Financiële continuïteit 

Een belangrijke waarborg voor de continuïteit van de RKWBV is dat de RKWBV te allen tijde 

financierbaar is. In dit verband zijn de eisen, die de Autoriteit woningcorporaties (Aw) het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) stellen aan het financieel presteren van 

woningcorporaties leidend voor de RKWBV. Het financieel sturingsmodel dat wij hanteren, is mede 

hierop gebaseerd. Onderdeel van dit sturingsmodel zijn de financiële kengetallen en 

rendementsnorm.en waar wij ons financieel presteren aan afmeten c.q. die leidend zijn in onze 

beleidskeuzes en besluitvormingsprocessen. 

Als woningbouwvereniging kiezen wij bewust om vanwege maatschappelijke redenen niet altijd de 

hoogste opbrengst te realiseren. Dat vraagt om een solide financieel beleid gericht op het 

waarborgen van de financiële continuïteit. Dit doen wij door voortdurend de volgende aspecten te 

bewaken: 

• de ontwikkeling van het jaarresultaat
• de ontwikkeling van de kasstroom (liquiditeit)
• de ontwikkeling van de vermogenspositie (solvabiliteit)
• de ontwikkeling van de renterisico's en externe financiering (treasury)

Ontwikkeling van het jaarresultaat 

Wij stellen jaarlijks een meerjarenbegroting (MJB) op voor tenminste 10 jaar. Hierin monitoren we 

het effect van onze bedrijfsvoering en ambities (woningbouw, verduurzaming, betaalbaarheid, 

kwaliteit van het vastgoed) op het jaarresultaat. Daarbij focussen we met name op het 'resultaat uit 

gewone bedrijfsvoering', exclusief de niet of nauwelijks door operationele bedrijfsvoering 

beïnvloedbare waardeveranderingen van het vastgoed. Ook worden prestatie-indicatoren 

(financiële ratio's) opgenomen. Deze worden getoetst aan de externe én interne en signaalwaarden. 

De MJB 2020 - 2029, die op 18 november 2019 door de RvC is goedgekeurd, laat een gezonde en 

positieve ontwikkeling van het jaarresultaat zien gedurende de gehele beschouwingsperiode. 

Bedrijfslasten en Aedes benchmark 

Bij het monitoren van het jaarresultaat is de ontwikkeling van de bedrijfslasten een belangrijk 

aspect. We richten onze werkprocessen efficiënt in en proberen de kosten zo laag mogelijk te 

houden. Hier ligt wel een uitdaging voor kleine corporaties, omdat deze aan dezelfde wet- en 

regelgeving moeten voldoen als grote corporaties. 

Al jaren is de fte-omvang van onze organisatie stabiel en passend bij de opgave van onze corporatie. 

De verwachting is dat deze omvang in de komende jaren zal toenemen gezien onze groei-ambitie en 

de daarmee samenhangende vastgoedontwikkelingen. Waar en zolang als mogelijk werken we met 

een flexibele schil van medewerkers. Daarnaast wordt intensievere samenwerking met de collega

corporatie op de Utrechtse Heuvelrug onderzocht. 

In de meting van de Aedes-benchrnark van 2019, die betrekking heeft op de cijfers van boekjaar 

2018, scoorden wij een B op het prestatiegebied 'bedrijfslasten'. Het betreft hier de beïnvloedbare 

bedrijfslasten. Ook in de meting van 2018 was dat een B, maar de bedrijfslasten per woning daalden 

naar€ 779 per woning (2018: € 842); het landelijk gemiddelde van álle corporaties was€ 785. Onze 
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score laat zich echter beter vergelijken met de gemiddelde score van corporaties, die in dezelfde 
grootteklasse (XXS) als de onze vallen; daar bedroegen de bedrijfslasten gemiddeld € 941 per 
woning. Van de op dit onderdeel deelnemende kleine corporaties (22) realiseerde de RKWBV de op 
4 na gunstigste score. 

B d · · fsl aste � 
2019 2018 2019 2018 

R.K. Woningbouwvereniging Zeist € 779 €842 B B 

Het doel van de benchmark is de prestaties van corporaties onderling te vergelijken en van elkaar te 
leren. Voor ons is een lage(re) score op bedrijfslasten niet het doel op zich. Wij zullen bepaalde 
keuzes waarmee we onze service, klantgerichtheid en bedrijfsvoering kunnen verbeteren niet per se 
laten afhangen van het effect daarvan op de score in de benchmark. Wel staan we open voor 
onderlinge uitwisseling op het gebied van een efficiënte(re) bedrijfsvoering. 

Ontwikkeling van de kasstroom (liquiditeit) 

Sturing op kasstromen is essentieel om de financiële continuïteit te waarborgen. Een gezonde 
exploitatie leidt tot een positieve operationele kasstroom. Uit de operationele kasstromen moeten 
ook de rente- en aflossingsverplichtingen van de leningen kunnen worden voldaan. Sturen op 
gezonde kasstromen is dus ook essentieel voor het kunnen aantrekken van financiering t.b.v. 
nieuwbouw- en verduurzarningsprojecten. 

In 2019 laat de kasstroom van de RKWBV een positief saldo zien van€ 1,7 mln. Tegenover de 
binnenkomende bedrijfsopbrengsten van€ 7,8 mln. (2018: € 7,5 mln.) staan de bedrijfslasten (incl. 
rente-uitgaven) van€ 6,1 miljoen (2018: € 5,9 mln.). De kasstroom werd in 2019 positief beïnvloed 
door terug ontvangen eerder betaalde maar uiteindelijk nog niet verschuldigde 
vennootschapsbelasting (ruim€ 2,3 mln.). 

In onderstaand overzicht wordt het verloop van de kasstroom verkort weergegeven: 

Kasstroom uit bedrijfsvoering: 

Huren 

Vergoedingen 

Overige bedrijfsontvangsten 

Totaal ingaande kasstromen 

Personeelsuitgaven 

Onderhoudsuitgaven (incl.groot-onderhoudsprojecten) 

Overige bedrijfskosten (incl. erfpacht en leefbaarheid) 

Verhuurdershe ffing 
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A 

--

B 

X € 1.000 X € 1.000 

7.150 6.984 

462 460 
---

225 50 

7.837 7.494 

667 627 

1.407 3.081 
---- --

2.252 445 

877 823 

5.203 4.976 
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Ontwikkeling van de vermogenspositie (solvabiliteit) 

Solvabiliteit is het vermogen om op langere termijn aan de financiële verplichtingen te kunnen 

voldoen en wordt bepaald door de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. Naarmate het 

eigen vermogen groter is ten opzichte van het vreemd vermogen is de solvabiliteit gunstiger. Voor 

een woningcorporatie is dit een belangrijk kengetal, omdat vanuit de aard van de organisatie 

(bouwen, beheren en in stand houden van sociaal vastgoed) de continuïteit op lange termijn 

gewaarborgd dient te zijn. Solvabel zijn betekent dat ook op langere termijn aan de rente-en 

aflossingsverplichtingen voldaan kan worden. Het biedt ook de ruimte om nieuwe financiering aan 

te kunnen gaan (woningbouw, verduurzaming, herfinanciering). 

De solvabiliteit van de RKWBV is ultimo 2019 gestegen naar 2019 56,5% (2018: 46,3%) en voldoet 

daarmee in ruimte mate aan het normenkader van Aw/WSW. 

In de komende jaren zal de RKWBV nieuwe leningen aan moeten trekken om de nieuwbouw- en 

verduurzamingsambitie te kunnen financieren. Het vreemd vermogen zal dus toe gaan nemen, 

maar door nieuwbouw ook de (waarde van) vastgoedportefeuille. Hierdoor zal de solvabiliteit ook 

op de langere termijn ruim boven de door Aw/WSW gestelde normen blijven voldoen (zie de 

ontwikkeling in de tabel 'financiële ratio's'). 

Ontwikkeling van de renterisico's en externe financiering (treasury) 

Het hebben van voldoende financieringsruimte is van groot belang om de activiteiten van de 

corporatie (lange termijn) voort te kunnen zetten, maar ook om een bijdrage te kunnen leveren aan 

de kwantitatieve (nieuwbouw) en energetische (verduurzaming) opgave op de sociale huurmarkt. 

De RKWBV heeft een stevige ambitie in de komende jaren en zal, om die te kunnen realiseren, extra 

financiering aan moeten trekken. Daarnaast is er ook sprake van herfinancieren van bestaande 

leningen. Het WSW kan de benodigde leningen borgen, waardoor tegen lagere rentetarieven 

geleend kan worden. Hiervoor geldt wel een 'borgingsplafond'. Het WSW stelt deze limiet jaarlijks 

vast op basis van de financieringsbehoefte van de corporatie. Daarbij wordt ook naar het risico

profiel gekeken. Eind 2019 heeft het WSW geoordeeld dat het risicoprofiel van de RKWBV 

ongewijzigd blijft (laag tot gemiddeld), evenals het in mei 2019 vastgestelde borgingsplafond (van 

€ 46,7 mln. ultimo 2019 oplopend tot€ 57 mln. ultimo 2021). 

Gezien de oplopende financieringsbehoefte in de komende jaren is het treasurybeleid in 2019 verder 

geprofessionaliseerd en verankerd door samenwerking aan te gaan met een deskundige partner op 

dit gebied. Met een 'treasuryscan' zijn de financieringsrisico's en de mogelijke sturing daarop 

duidelijk in kaart gebracht en is geanalyseerd wat de optimale invulling is van de toekomstige 

financieringsbehoefte. Uitgangspunten daarbij zijn flexibiliteit, spreiding van renterisico's en een 

evenwichtige aflossingsdruk. 

De gemiddelde rentevoet van de huidige leningenportefeuille ultimo 2019 is met 2,3% laag ten 

opzichte van collega-corporaties, maar de gemiddelde looptijd ( duration) van 12,7 jaar is hoger. In 

de toekomstige financieringsstrategie zal hier zo optimaal mogelijk op gestuurd gaan worden. 
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Wettelijke kaders 

Naast de algemene wetgeving voor ondernemingen en specifieke wetgeving voor 'toegelaten 

instellingen' (Tl) heeft de RKWBV een eigen 'Reglement financieel beleid en beheer', dat is 

goedgekeurd door de A w. Hierin maken we inzichtelijk op welke manier wij de financiële 

continuïteit borgen. Ook zeggen we daarin toe dat, wanneer zou blijken dat we de/onze 

streefwaarden onvoldoende (kunnen) halen, dit melden aan de Aw. 

Financiële ratio's 

Om onze financiële gezondheid en continuïteit te beoordelen, worden we jaarlijks door het 

Aw/WSW beoordeeld. In onderstaande tabel staan de ratio' s en grenswaarden samengevat. 

De beoordeling van financiële continuïteit is gericht op: 

- liquiditeit (ICR): creëert de corporatie op korte en middellange termijn voldoende kasstromen om

aan haar liquiditeitsverplichtingen te voldoen?

- vermogen (LTV/solvabiliteit): is er -nu en in de toekomst- voldoende vermogen beschikbaar om

de huidige verplichtingen en mogelijke toekomstige risico's op te vangen?

De beoordeling van discontinuïteit is gericht op: 

- onderpand (dekkingsratio/onderpandratio): is de waarde van het onderpand voldoende om in

een situatie van (dreigende) discontinuïteit aan de financiële verplichtingen te voldoen?

De RKWBV heeft deze ratio' s verankerd in haar bedrijfsvoering. Bewust van de kwetsbaarheid van 

een kleine organisatie als de RKWBV hanteren we naast het normenkader van Aw/WSW ook 

interne signaalwaarden. Deze vormen een extra risicobuffer. 

Het - nieuwe- normenkader is eind april 2020 door Aw/WSW gepresenteerd. Onderstaande scores 

zijn al op dit normenkader gebaseerd. De interne signaalwaarden zijn echter nog niet geëvalueerd 

en -eventueel- herijkt. 

De scores vanaf 2020 zijn ontleend aan de meerjarenbegroting 2020-2029. De 'onderpandratio' is 

nieuw toegevoegd in het normenkader van Aw/WSW. Er bestond al een dekkingsratio voor de 

gehele corporatie. Daarmee wordt in geval van discontinuïteit bepaald of de (markt)waarde van 

het bezit voldoende is om de schuldpositie af te lossen. Aan deze dekkingsratio wordt de 

onderpandratio toegevoegd. In plaats van de nominale schuldpositie wordt de marktwaarde 

van de schuldpositie in de ratio opgenomen. 

Het ontbreken van de waarden van deze ratio in de tabel voor de jaren 2020 t/m 2024 heeft te maken 

met de voortdurend wijzigende marktrentetarieven, die onderdeel zijn in deze ratio. Hierdoor 

wordt de berekening van toekomstige percentages te complex. 
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Tabel financiële ratio's 

���E:JGSEiiIElB 
continuïteitsratio 's 

ICR 2,8 2,8 2,9 3,3 2,9 3,0 > 1,6 > 1,4

Loan to Value 42,6% 54,80% 66,70% 70,30% 70,40% 64,90% <65% <85% 

Solvabiliteit 56,5% 43,60% 40,10% 33,20% 33,00% 32,70% >30% >15%

discontinuïteitsratio 's 

Dekkingsratio 23,8% 27,90% 33,70% 37,10% 37,50% 34,70% - <70% 

Onderpandra tio 29,1% - - - - - - <70% 

In een drietal jaren (2021-2023) is sprake van een aanvaardbare overschrijding van de interne

signaalwaarde m.b.t. één van de ratio's: de LtV. Dit wordt veroorzaakt door de geplande nieuw

bouw in die jaren, waarvoor extra financiering moet worden aangetrokken. Omdat na realisatie van 

deze nieuwbouwprojecten de marktwaarde van het totale bezit toeneemt, daalt de norm vanaf 2024 

naar waarden ruim onder de interne signaalwaarden. De RKWBV oordeelt dat het risico a.g.v. deze 

tijdelijke situatie van beperkte overschrijding geen aanleiding geeft om onze ambities bij te stellen 

en het ingerekende scenario aan te passen. 

Interne controle 

Financiële continuïteit wordt tevens gewaarborgd door een stelsel van interne processen en 

procedures die bedrijfs- en financiële risico's zoveel mogelijk verlagen. Actuele beschrijvingen 

hiervan, toepassen van functiescheiding en het 4-ogen-principe vormen de kaders hiervoor. Deze 

controletaken zijn belegd bij een senior-functie financiën, die rechtstreeks onder het bestuur valt. 

Hierdoor zijn deze taken functioneel gescheiden van de registrerende functie. Ook woont deze 

medewerker de RvC-vergaderingen bij en heeft inzicht in de notulen. 

Corona en het effect op de financiële continuïteit 

Sinds maart 2020 heeft Nederland en grote delen van de wereld te kampen met de gevolgen van het 

coronavirus. Tot en met heden kan de RKWBV haar dagelijkse activiteiten, namelijk het verhuren 

van betaalbare woningen aan mensen die hier zelf niet in kunnen voorzien, regulier voortzetten 

rekening houdend met de voorgeschreven maatregelen om verspreiding te beperken. 

De economische aspecten zullen waarschijnlijk van invloed zijn op de toekomstige waardeontwik

keling van het vastgoed in exploitatie en het betalingsgedrag van onze huurders. Ook kan er sprake 

zijn van een (vertragend) effect op nieuwbouwprojecten en onderhoudsactiviteiten. Gezien ons 

bedrijfsmodel liggen continuïteitsproblemen niet direct voor de hand om de volgende redenen: 

- de huurstromen zijn in ruime mate voldoende om de exploitatie van te kunnen bekostigen;

- het betaalgedrag van onze huurders is zeer goed, mede door een accuraat en klantgericht

incassobeleid en doordat wij als kleine corporatie onze huurders en hun omstandigheden goed

kennen en in beeld hebben; door een persoonlijke benadering in reeds een vroeg stadium van

gesignaleerde huurachterstanden weten wij deze achterstanden tot een minimum te beperken (al
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jaren gemiddeld ca. 0,3% van de totale huursom). In de economische crisis van 2010-2012 hebben 

we ervaren dat de huurachterstanden en huurdervingen 'iets' opliepen. Deze waren niet 

materieel en hebben wij in alle gevallen met de huurders kunnen oplossen, zonder dat er van 

uitzetting op basis van huurachterstand sprake was. Ook in deze crisis zullen wij hier extra alert 

op zijn en samen met de huurder tot goede afspraken proberen te komen. 

- ons vastgoed is courant en van hoge kwaliteit en, in een regio waar voorlopig grote schaarste zal

blijven bestaan, dus waardevast;

- de financiële ratio' s van de RKWBV zijn goed en bieden de vereiste veiligheidsbuffers. Uit de

laatst ingediende dPi (2019) blijkt dat ook op langere termijn het geval te zijn.

Daarnaast hebben wij niet direct te maken met een liquiditeitsrisico. Het aantrekken van 

liquiditeiten bij de sectorbanken BNG/NWB is nu en naar verwachting komend jaar geen probleem. 

Het borgingsplafond bij WSW biedt nog ruim voldoende ruimte om geborgde financiering aan te 

trekken. Ook een eventuele rentestijging heeft op korte termijn geen significante invloed op de 

kasstromen van de RKWBV. Indien nodig kan nog getemporiseerd worden in verduurzamings-, 

investerings- en onderhoudsuitgaven om de uitgaande kasstroom te beperken. 

Beleidsmatige beschouwing marktwaarde en beleidswaarde 

• Ontwikkeling van de marktwaarde

Het jaar 2019 kenmerkt zich door sterke prijsstijgingen, zowel in de koop- als huurmarkt. 

Ook voor onze woningportefeuille heeft dit tot een stijging van de marktwaarde gezorgd. Deze is 

met bijna€ 12,7 mln. gegroeid naar een waarde van€ 158,1 mln., een waardegroei van bijna 9%. 

Deze positieve waardeontwikkeling is vooral het gevolg van de verder aangetrokken koopmarkt, 

waarin de toegenomen vraag en krapte leiden tot een leegwaarde groei per m2 van de 

vastgoedportefeuille. De lage rentestand is hier mede een bepalende factor in. 

De huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed heeft een neerwaartse invloed gehad op de 

waardeontwikkeling. Hoewel de ontwikkeling van de contracthuur positief is, blijft deze achter 

door een gematigde huurverhoging en passend toewijzen. Hiermee geven wij invulling aan onze 

maatschappelijke taak op het gebied van betaalbaarheid. 

• Ontwikkeling van de beleidswaarde

In de jaarrekening 2019 is het woningbezit gewaardeerd op basis van de marktwaarde in verhuurde 

staat. Corporaties realiseren doorgaans niet de marktconforme kasstromen waardoor de 

marktwaarde niet de realistische waarde van het vastgoed weerspiegelt. Om onze 

volkshuisvestelijke doelstellingen te realiseren accepteren we bewust lagere inkomsten of hogere 

kosten dan een naar optimaal rendement strevende belegger. Dit doen we omdat: 

ons beleid niet is om onze woningen te verkopen, maar te behouden voor onze volkshuis

vestelijke taak en dus door te exploiteren (beschikbaarheid); 
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wij niet de markthuur vragen, maar (lagere) huren die passend zijn voor de doelgroep 

(betaalbaarheid); 

wij extra onderhoudsuitgaven doen om onze woningportefeuille ook op langere termijn in 

stand te houden (kwaliteit); 

wij extra beheeruitgaven doen vanwege de sociale doelgroep, zoals uitgaven voor leefbaarheid 

(beheer). 

Deze lagere netto kasstromenkomen tot uiting in de beleidswaarde. Deze bedraagt ultimo 2019 

€ 88,4 mln. (DAEB en niet-DAEB). Het vertrekpunt voor het bepalen van de beleidswaarde is de 

marktwaarde. In een aantal stappen wordt ingegrepen op marktconforme uitgangspunten. 

In onderstaand schema wordt zichtbaar gemaakt welke 'afslag' (cumulerend per stap) op het door 

een belegger te behalen rendement wij als sociale verhuurder accepteren om onze 

volkshuisvestelijke doelstellingen te realiseren: 

€ 180.000.000 

€ 160.000.000 

€ 140.000.000 

€ 120.000.000 

€ 100.000.000 

€ 80.000.000 

€ 60.000.000 

€ 40.000.000 

€ 20.000.000 

€-

/ 

Waterval beleidswaarde 

■ Marktwaarde ■ Afslag op marktwaarde

Het grootste effect heeft de stap 'betaalbaarheid': naast het vragen van een sociale huur is het beleid 

bij de RKWBV dat er geen reguliere huurstijging boven inflatie wordt toegepast. 

De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling van de 

marktwaarde in verhuurde staat welke hiervoor is toegelicht, omdat de beleidswaarde de 

marktwaarde als vertrekpunt neemt. 

De waardebepaling van het vastgoed (terug te vinden in de marktwaarde en beleidswaarde), is geen 

exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste schattingspost waar het bestuur een inschatting 

over moet maken voor de jaarrekening. 
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De beleidswaarde is in 2018 ingevoerd. In 2019 kunnen dus voor het eerst vergelijkende cijfers 

ultimo 2018 bepaald worden en kan de ontwikkeling in de beleidswaarde in 2019 worden toegelicht. 

Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting in de Jaarrekening 2019 pag. 86. 

Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van het 

vastgoed in exploitatie 

Per 31 december 2019 is in totaal€ 91,3 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in de 

herwaarderingsreserve begrepen (2018: € 78,9 miljoen) uit hoofde van de waardering van het 

vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat. De waardering van dit vastgoed is in 

overeenstemming met het Handboek Modelrna tig Waarderen bepaald en is daarmee conform de in 

de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide rninisteriele besluiten 

geldend ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving. 

De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te voeren beleid 

van de RKWBV. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop 

of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in exploitatie te realiseren 

zijn beperkt door wettelijke maatregelenenmaatschappelijke ontwikkelingenzoalsdemografie en 

ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huur- woningen. Omdat de doelstelling van de 

corporatie is om duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in 

kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. 

Daarnaast zal bij mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd 

tot de markthuur en zijn de werkelijke onderhouds- en beheers- lasten hoger dan ingerekend in de 

marktwaarde, voort- vloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie. 

Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde ( en daarmee 

van het eigen vermogen) in de toekomst zal worden gerealiseerd. Het bestuur van de RKWBV heeft 

een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of 

eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de 

beleidswaarde van het DAEB-bezit in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van dit 

bezit en bedraagt circa € 69 miljoen. Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van 

het DAEB-vastgoed ultimo 2019 is als volgt toe te lichten: 

:DAEB-vastgoed _____ __ 2019 __ , ______ 2018 _______ 
X € 1.000 in% x€ 1.000 in% 

Marktwaarde verhuurde staat 153.898 100% 141.441 100% 
-/- beschikbaarheid (doorexploiteren) -3.171 -2,1% -5.982 -4,2%

-/- betaalbaarheid (huren) -53.950 -35, 1% -36.977 -26, 1%

-/- kwaliteit (onderhoud) -4.853 -3,2% -10.490 -7,4%

-/- beheer (beheerkosten) -6.681 -4,3% -11.591 -8,2%

Beleidswaarde 85.244" 55,4% 76.402 54,0% 

Dit impliceert dat ruim 55% (2018: 54%) van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer 

lange termijn realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde, is dit 

aan fluctuaties onderhevig. 
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Risicobeheersing 

Om een gezonde organisatie te zijn en te blijven is het van groot belang dat de RKWBV 

verantwoord met risico's omgaat. De doelstelling van risicomanagement voor de RKWBV is het 

systematisch nemen van beslissingen die gericht zijn op het voorkomen of minimaliseren van 

nadelige effecten van risico's. Het is daarom van belang om zicht te hebben op de risico's die zich 

manifesteren bij de uitvoering van de taken, de oorzaken van deze risico's op te sporen en daarbij 

passende maatregelen te treffen. Bij maatregelen die de RKWBV neemt in het kader van 

risicobeheersing wordt een bewuste afweging gemaakt van nut en noodzaak van de maatregelen 

enerzijds en de kosten van deze maatregelen anderzijds, dit alles in het licht van de omvang van de 

organisatie. 

Onze risicobereidheid ('risk-appetite') is laag. Dat betekent dat we een risicornijdende houding 

hebben en ons beperken tot risico's die passen bij onze doelstellingen. 

De maximale risicobereidheid ligt op het gebied van het bewaken van de continuïteit van de 

organisatie en wordt primair begrensd door kaders die gesteld zijn door externe toezichthouders. 

In 2019 is het risicomanagement verder gedefinieerd, het beleid beschreven en een beheersings

systeem uitgewerkt. In juli 2019 is dit met de RvC in een strategische sessie besproken en 

vastgesteld. 

Het toepassen van risicomanagement waarborgt dat de risico's die voortvloeien uit 

de normale bedrijfsvoering tijdig in beeld worden gebracht, zodat deze eventueel 

kunnen worden opgenomen in beleidsplannen, de onderhoudsplanning en de 

investeringsplanning. 

Hierbij wordt aan de hand van de PDCA-cyclus gewerkt. 

Het proces om risico's te beheersen bestaat uit zes opeenvolgende stappen: 

-. 

.

�

�
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Een belangrijk randvoorwaarde is dat het risicomanagement als een hulpmiddel wordt gezien om 

doelstellingen te realiseren en niet als doel op zich. Het maakt de organisatie bewuster dat 

onverwachte gebeurtenissen kunnen plaatsvinden die het behalen van doelstellingen in de weg 

staan en dat daarop vroegtijdig geanticipeerd kan of moet worden. 

Het goed uitvoeren van risicomanagement geeft geen garantie dat gebeurtenissen met een negatief 

gevolg niet meer zullen voorkomen. Het geeft wel de zekerheid dat van tevoren bewust is 

nagedacht hebt over het treffen van maatregelen om deze te voorkomen of de effecten ervan te 

verminderen. 

Corona 

Gezien de in maart 2020 ontstane situatie als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het 

coronavirus willen wij hieronder separaat de risico's voor de RKWBV kort weergeven. 

De grootste risico's lijken op dit moment de waardedaling van activa, uitval van medewerkers, 

vertraging van nieuwbouw- en verduurzarningsprojecten, betalingsproblematiek bij huurders, 

uitstel van onderhoud en langere leegstand van verhuurde wooneenheden. Dit lijken vooralsnog 

geen factoren die kunnen leiden tot een bedreiging van de bedrijfscontinuïteit. Mede gelet op de 

toezeggingen van de Nederlandse overheid, die heeft aangekondigd dat haar beleid erop gericht is 

de economische gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken. Onder de paragraaf 'financiële 

continuïteit' hebben wij een analyse opgenomen waarom wij inschatten dat de continuïteit van de 

RKWBV niet in gevaar is. 

In de blik vooruit in dit jaarverslag (zie hieronder 'Vooruitzichten') zijn de verwachtingen voor 2020 

beschreven zoals die waren voordat het coronavirus ons in de greep hield. Omdat de 

daadwerkelijke impact nog lastig in te schatten is, is onze blik vooruit ongewijzigd. 

Vooruitzichten 

Op 18 november 2019 heeft de RvC de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2029 

goedgekeurd. Het bedrijfsresultaat uit reguliere bedrijfsvoering, na belastingen en excl. 

waardeveranderingen van het vastgoed, blijft ruim positief en genereert daarmee kasstromen 

waarmee investeringen (verduurzaming en nieuwbouw) deels gefinancierd kunnen worden. 

In die meerjarenprognose wordt de bouw van 173 nieuwe woningen (waarvan 171 in het DAEB

segment) voorzien en wordt stevig ingezet op -versneld- verduurzamen van het huidige bezit. 

Daarvoor zullen nieuwe leningen noodzakelijk zijn. 

Alle berekeningen zijn binnen de kaders van een behoudend financieel beleid uitgevoerd en 

financiële ratio' s blijven binnen de gestelde normen. Daardoor zal de borgbaarheid van nieuwe 

leningen naar verwachting niet in gevaar komen 

Door de wereldwijde coronacrisis zijn wij genoodzaakt ook door een 'coronabril' naar de toekomst 

te kijken. De richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van de overheid hieromtrent maken dat 

opeens 'alles' anders is. Normale dienstverlening is aangepast. Contact met klanten moet anders tot 

stand worden gebracht. De meeste medewerkers werken thuis en niet alle werkzaamheden kunnen 

worden uitgevoerd. Ook het ingezette ICT-traject (nieuw ERP-systeem) en nieuwbouw- en 

verduurzamingsprojecten zouden vertraging op kunnen lopen. De kans daarop lijkt echter gering. 
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Voor onze huurder kan de situatie op individueel niveau ook grote gevolgen hebben. Flexwerkers, 

ondernemers en zzp-ers kunnen met een (al dan niet tijdelijke) inkomstenterugval te maken hebben. 

Ook hier anticiperen en reageren wij op. We kiezen daarbij de insteek en aanpak om flexibel, 

begripvol en waar nodig maatwerk te leveren. 
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Verslag van de Raad van Commissarissen 

Samenvatting 

2019 was het tweede volle jaar van het lopende ondernemingsplan 2017 - 2021. In dit 

ondernemingsplan met de naam "Gewoon dichtbij" is de focus gelegd op groei van het bezit, 

verduurzaming, gemeenschapsvorming en een efficiënte organisatie. Het realiseren van de 

gewenste groei gaat langzamer dan gehoopt, maar de RKWBV is inmiddels betrokken bij diverse 

ontwikkellocaties. Voor het appartementencomplex aan de Cornelis Vlotlaan is na de 

bezwaartermijn de vergunning verkregen en begin 2020 is met de uitvoering gestart. De aanbouw 

aan het bruggebouw in wijk Sterrenberg kampt met bezwaren van omwonenden. Het 

appartementencomplex aan de Dwarsweg is in de voorbereidende fase. 

Naast aandacht voor de beschikbaarheid was er ook aandacht voor de betaalbaarheid. In het 

afgelopen jaar heeft de RKWBV de reguliere huren heel matig, veelal met het inflatiepercentage, 

verhoogd. De vrijkomende woningen zijn voor 100% passend toegewezen. 

De verduurzaming en renovatie van de eengezinswoningen in de wijk Couwenhoven en in de 

Verzetswijk zijn in 2019 afgerond. Voor de hoogbouwcomplexen in Couwenhoven en aan de 

Antonlaan zijn verduurzamingsplannen opgesteld. De directeur/bestuurder zat in de jury van de 

Impact Award Duurzaamheid Zeist. 

De RKWBV steekt veel energie in het betrekken van haar bewoners bij de eigen leefomgeving. 

Prisma en de bewonerscommissies spelen daarbij een belangrijke rol. In 2019 is per complex met de 

bewoners gesproken over de leefbaarheid in hun wijk. Op basis daarvan zijn leefbaarheidsplannen 

opgesteld. De aandacht van de medewerkers voor de bewoners, hun woningen en hun 

leefomgeving heeft ook in 2019 zijn vruchten afgeworpen. Bij de Aedes-benchmark scoort de 

RKWBV wederom hoog voor klanttevredenheid, het gemiddelde huurdersoordeel is 8,2. 

De beïnvloedbare bedrijfskosten zijn verder gedaald naar€ 779,- per verhuureenheid. De corporatie 

scoort daarmee bij de top 25% van de kleine woningcorporaties. Samenwerking met collega

corporaties op het gebied van groot onderhoud, verduurzaming, ICT en vastgoedmanagement 

beogen de kosten verder te beperken en de kwetsbaarheid van de organisatie te verkleinen. 

De lange aanloop van voorgenomen ontwikkelprojecten zorgen voor meer spreiding van de 

investeringen en daarmee ook voor een gezonde begroting voor 2020. Dit ondanks de explosieve 

groei van de bouwkosten, de sterk gestegen lasten van de vennootschapsbelasting, 

verhuurdersheffing en saneringsheffing. 

De processen en procedures zijn toereikend ingericht. De maatregelen om te voldoen aan de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn ingevoerd en worden gemonitord. Er zijn geen 

incidenten gemeld en er is één klacht tegen de RKWBV ingediend bij de Geschillenadviescommissie. 
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Statuten, beleid en procedures zijn up-to-date gebracht. Er is gehandeld binnen de wetgeving en de 

govemancecode. 

De Raad van Commissarissen heeft in 2019 onder grote dankzegging afscheid genomen van 

commissaris Willie de Groot. Zijn grote kennis van zaken en zijn bedachtzame manier van optreden 

hebben veel goeds gebracht voor de RKWBV. Inmiddels is Jack Hoek in zijn voetsporen getreden. 

Per 1 juni is de heer Schuurmans 10 jaar directeur/bestuurder van de corporatie. Met veel 

waardering heeft de Raad van Commissarissen daar passende aandacht aan besteed. 

De vereniging 

De Woningwet verplicht woningbouwverenigingen om bepaalde besluiten door het jaar heen eerst 

ter advisering voor te leggen aan de algemene ledenvergadering (ALV). In 2019 is dat tweemaal 

voorgekomen. Deze extra stap lopende het jaar zorgt voor vertraging in de bouw en leidt tot extra 

kosten. De RKWBV is in 2019 met een ledenvertegenwoordiging in gesprek gegaan over de 

gewenste omzetting van de vereniging naar een stichting. 

Dankwoord 

De Raad van Commissarissen spreekt haar waardering uit voor alle medewerkers en het bestuur die 

ook dit jaar gezamenlijk deze resultaten hebben bereikt! Dank daarvoor. 

Goedkeuring en decharge 

De Raad van Commissarissen heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2019 zoals dat door de 

bestuurder is aangeboden en is gecontroleerd door het externe accountantskantoor BDO. De Raad 

van Commissarissen hecht haar goedkeuring aan het jaarverslag en stelt het overeenkomstig vast. 

De Raad van Commissarissen 
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Verantwoording verslagjaar 2019 

In dit jaarverslag legt de Raad van Commissarissen publiekelijk verantwoording af over de wijze 

waarop hij in 2019 invulling heeft gegeven aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden. 

De verantwoording is opgebouwd uit de volgende 5 delen: 

Deel 1: Visie en uitgangspunten van de Raad van Commissarissen 

Deel 2: De Raad van Commissarissen als toezichthouder 

Deel 3: De Raad van Commissarissen als werkgever 

Deel 4: De Raad van Commissarissen als klankbord 

Deel 5: Functioneren Raad van Commissarissen in 2019 

Deel 1: Visie en uitgangspunten 

Taken Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van het bestuur van de RKWBV 

en de algemene gang van zaken binnen de RKWBV. De Raad van Commissarissen adviseert het 

bestuur daarnaast gevraagd en ongevraagd. Hij is werkgever van de bestuurder en is daarmee 

verantwoordelijk voor selectie, arbeidsvoorwaarden, beoordeling en beloning. De Raad van 

Commissarissen geeft de accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken en besluit 

tezamen met het bestuur tot opdrachtverlening voor de visitatie die de RKWBV elke vier jaar laat 

uitvoeren. 

Visie op toezicht 

De RKWBV heeft een maatschappelijke taak, het zorgen voor betaalbare en kwalitatief goede en 

duurzame huisvesting in Zeist voor mensen die daar niet zelfstandig voor kunnen zorgen. De 

RKWBV wil een kleinschalige woningcorporatie zijn die dicht bij de huurders staat. Ze maakt werk 

van leefbaarheid en community building op kleinschalig niveau. Ze kiest voor behoud, 

verduurzaming en uitbreiding van de woningvoorraad passend binnen prestatieafspraken met de 

gemeente en onder voorwaarde van gezonde financiën. 

De Raad van Commissarissen ziet het als zijn taak om de uitwerking van deze visie in beleid en 

plannen, evenals de realisatie ervan, onafhankelijk en zelfstandig te bewaken en te toetsen. Hij 

hanteert daarvoor heldere kaders die zijn vastgelegd in het toetsingskader. Toezien op de risico's 

ziet de Raad van Commissarissen als een kerntaak. 

Toezichts- en Toetsingskader 

Bij het toezicht hanteert de Raad van Commissarissen een toetsingskader. Dit kader biedt de Raad 

van Commissarissen handvatten voor toetsing van de gang van zaken en voorgenomen besluiten 

van de RKWBV aan wettelijke, financiële en maatschappelijke kaders en aan kaders om risico's te 

beheersen. 
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Het toetsingskader omvatte in 2019 de volgende regelingen en beleidsstukken: 

a) Woningwet en overige wet- en regelgeving;

b) oordelen en aanwijzingen van A w en WSW;

c) Governancecode Woningcorporaties 2015;

d) de statuten, reglementen, gedragscodes, protocollen en beleid van de vereniging;

e) het visiedocument "De RKWBV in 2025" van 27 september 2016;

f) het ondernemingsplan 2017-2021 "Gewoon dichtbij" van 18 april 2017;

g) het Strategisch Voorraad Beleid plan van 4 december 2017 met daarin de routekaart

verduurzaming naar 2050;

h) de begroting 2019, waaronder de liquiditeitsbegroting, onderhoudsbegroting en de

meerjarenbegroting 2019-2028;

i) managementletter boekjaar 2018 van de accountant.

Deel 2: De Raad van Commissarissen als toezichthouder 

Toezicht op de strategie 

In 2019 is toezicht gehouden op de uitvoering van het ondernemingsplan 2017-2021 "Gewoon 

dichtbij". Er zijn momenteel zes ontwikkeltrajecten in de pijplijn met grote kans van realisatie. Voor 

het appartementencomplex in de Verzetswijk is vergunning verkregen. In februari 2020 is begonnen 

met het bouwrijp maken van de grond. De voortgang van sommige trajecten is in 2019 nog beperkt 

door de lange duur van de maatschappelijke besluitvorming. 

De verduurzaming van de Verzetswijk en Couwenhoven is in 2019 afgerond. Daarmee is gemiddeld 

label B voor het gehele bezit bereikt. Voor de hoogbouwcomplexen in Couwenhoven en aan de 

Antonlaan zijn duurzaamheidsplannen gemaakt. 

Voor de begroting van 2020 is rekening gehouden met de hoge stijging van de bouwkosten en zijn 

de groeiambities aangepast aan de realisatiekansen en financiën. 

In een strategiebijeenkomst met de Raad van Commissarissen en de directeur/bestuurder is 

afgesproken de samenwerking met Heuvelrug Wonen op organische wijze verder uit te bouwen. Er 

is een gezamenlijk ERP-systeem geselecteerd, waarvoor de werkprocessen in 2020 worden 

gelijkgeschakeld. Op het gebied van vastgoedmanagement, onderhoud en leefbaarheid worden 

elkaars mensen ingezet. De Raad van Commissarissen stimuleert de ingezette ontwikkeling en volgt 

deze met belangstelling. In 2020 zal een startnotitie voor verdere krachtenbundeling worden 

opgesteld. 

Toezicht op financiële, volkshuisvestelijke, maatschappelijke en operationele prestaties 

Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de Raad van Commissarissen zich 

regelmatig mondeling dan wel schriftelijk laten informeren door het bestuur, accountant, 

huurdersbelangenvereniging en andere in- en externe belanghebbers, waaronder de controller en de 

wethouder verantwoordelijk voor 'wonen'. Daarnaast is kennisgenomen van de resultaten van de 

Aedes-benchmark. 
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De besluitvorming vindt plaats in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen in 

aanwezigheid van de directeur/bestuurder, de controller en de strategisch bestuurs- en 

beleidsadviseur. In 2019 is hij zes keer in deze samenstelling bijeen geweest. 

Elk trimester wordt de voortgang van het jaarplan aan de hand van onderstaande rubrieken 

besproken. 

• voldoende, goede, betaalbare woningen

• sociaal veilige en prettige woonomgeving

• betrouwbare en klantgerichte organisatie en

• financiële continuïteit

De ontwikkelinitiatieven, renovatie- en bouwprojecten, het huurbeleid, community building, 

eventuele integriteitissues en klachten, woningtoewijzing, inkomsten- en kostenontwikkeling, 

kengetallen voor financiële gezondheid en de liquiditeitsontwikkeling inclusief de 

leningenportefeuille zijn dan onderwerp van kritische bespreking. De ontwikkeling van lasten van 

beheer en verhuur, van onderhoud en de beïnvloedbare bedrijfslasten per verhuureenheid hebben, 

naast de leefbaarheidsinitiatieven per wijk, de bijzondere aandacht van de Raad van 

Commissarissen. Bij het eerste gaat het om voortdurend kostenbewustzijn van de organisatie. 

Daarnaast stimuleert de Raad van Commissarissen de woningcorporatie samenwerking met 

collega's in de regio te zoeken om de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen, de 

slagkracht te vergroten en lagere operationele kosten per verhuureenheid te realiseren. 

Toezicht op Risicobeheersing 

De RKWBV is een kleine organisatie met daarbij passende bezetting. Projecten voor groot 

onderhoud of nieuwbouw zijn al gauw groot en risicovol, ook financieel gezien. In die zin is de 

RKWBV kwetsbaar. Er zijn op diverse gebieden maatregelen genomen om die risico's te beheersen. 

Zo zijn extra normen gesteld op financieel gebied, moeten investeringsbeslissingen boven € 1 

miljoen eerst door de Raad van Commissarissen worden goedgekeurd. Verder worden 

opdrachtnemers zorgvuldig geselecteerd waarbij desgewenst ook leden van de Raad van 

Commissarissen vanuit hun specialisme als klankbord optreden. Over de projecten wordt in het 

tertiaalverslag gerapporteerd (voortgang, projectrisico's, financiën). De kwaliteit van interne 

processen en procedures wordt door de externe accountant beoordeeld. Via de managementletter 

van de accountant wordt de Raad van Commissarissen geïnformeerd. De conclusie van de 

interimcontrole 2018 is dat de interne beheersing toereikend is. In 2019 is het risicobeleid expliciet 

gemaakt en zijn de gerapporteerde auditpunten volgens planning afgehandeld. In 2018 zijn binnen 

de woningcorporatie maatregelen geïmplementeerd om te voldoen aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. De feitelijke werking is in 2019 door een externe deskundige getoetst. 
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Toezicht op klachten, integriteit en meldingen 

De RKWBV heeft een klachtenregeling, klokkenluidersregeling en integriteitscode. 

• In 2019 is er geen sprake geweest van (transacties) met tegenstrijdige belangen waarbij leden

van de Raad van Commissarissen en of de bestuurder betrokken waren.

• In 2019 is er binnen de organisatie geen noodzaak geweest gebruik te maken van de 'regeling

melding onregelmatigheden'.

• In 2019 zijn er geen aanwijzingen voor integriteitsschendingen noch hebben zich klokkenluiders

gemeld.

• In 2019 is er door één huurder van de RKWBV een klacht bij de Geschillenadviescommissie

ingediend. De klacht is (februari 2020) nog niet in behandeling genomen.

Toezicht op samenwerkingen en verbindingen 

In zijn vergaderingen laat de Raad van Commissarissen zich regelmatig informeren over de 

voortgang en inhoud van samenwerking met andere corporaties in de regio. Met Woongoed Zeist 

wordt samengewerkt bij de renovatie van de woningen in de Verzetswijk. Het project is in februari 

afgerond. Met Heuvelrug Wonen is de samenwerking op organische wijze geïntensiveerd. In 2019 is 

één ERP-systeem geselecteerd. Ten behoeve van de implementatie worden in 2020 de 

administratieve processen in beide organisaties gestroomlijnd. Op diverse terreinen worden 

medewerkers uitgewisseld. Voorzitters van de beide Raden van Commissarissen hebben nader 

kennisgemaakt. In de eerste helft van 2020 wordt door de directeuren/bestuurders van beide 

organisaties een startnotitie voor intensivering van de samenwerking gemaakt. 

RKWBV heeft een beperkt aantal (1000) aandelen in WoningNet B.V. die de woningtoewijzing voor 

de corporaties binnen Regio Utrecht (U16) verzorgt. 

Toezicht op en dialoog met belanghebbenden en aanspreekbaarheid 

Het bestuur heeft een beleidsstuk Belanghebbenden met belanghebbendenrnatrix opgesteld. 

Belanghebbenden zijn huurders, collega-corporaties, gemeente, zorgpartijen, welzijnspartijen en 

politie. De bestuurder heeft daar regelmatig overleg mee. Hij rapporteert daarover aan de Raad van 

Commissarissen. 

Daarnaast onderhoudt de Raad van Commissarissen zelf contact met belanghebbenden. 

Tijdens de ALV van de RKWBV op 26 juni 2019 waren 4 leden van de Raad van Commissarissen 

aanwezig en voor de leden van de vereniging aanspreekbaar op het gehouden toezicht in 2019. De 

heer de Groot heeft daar afscheid genomen als huurderscommissaris en de heer Hoek werd 

voorgesteld als nieuwe commissaris. 

De commissarissen, die op voordracht van de huurdersbelangenvereniging Prisma zijn benoemd, 

hebben meerdere keren de bestuursvergaderingen van Prisma bijgewoond waarbij onderwerpen als 

nieuwe huurderscommissaris, versterking van de huurdersbelangenvereniging, huurprijsbeleid, 

projecten, leefbaarheid en de prestatieafspraken met de gemeente aan de orde zijn geweest. De Raad 
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van Commissarissen was tijdens de ALV van Prisma op 11 april 2019 vertegenwoordigd. Er is een 

goede werkrelatie tussen bestuurder, commissarissen en Prisma. 

Directeur/bestuurder en voorzitter van de RKWBV hebben de stakeholderbijeenkomst van 

Woongoed Zeist bijgewoond. 

Deel 3: De Raad van Commissarissen als werkgever en opdrachtgever 

Invulling werkgeversrol voor bestuur 

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor een goed bestuur, onder meer door 

benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse evaluatie van het bestuur. In 2019 is de samenstelling 

van het bestuur niet gewijzigd. In februari 2019 heeft de beoordeling van de directeur/bestuurder 

aan de hand van de realisatie van bedrijfsmatige, volkshuisvestelijke en govemance doelstellingen 

plaatsgevonden. Het functioneren van de bestuurder is als 'prima' beoordeeld. Om onze 

waardering uit te spreken is het salaris van de bestuurder per aanvang kalenderjaar verhoogd. De 

totaal bezoldiging valt binnen de wettelijke kaders. 

Opdrachtgeverschap externe auditor 

De Raad van Commissarissen is opdrachtgever voor de externe accountant. Met ingang van 2018 is 

BDO de accountant van de RKWBV. Op 27 mei 2019 heeft de auditcommissie met BDO gesproken 

over de gang van zaken. 

Deel 4: De Raad van Commissarissen als Klankbord 

Een van de taken van de Raad van Commissarissen is de signaal- en klankbordfunctie voor de 

bestuurder. Tijdens de reguliere vergaderingen van de Raad van Commissarissen en van haar 

commissies, als ook in het periodiek overleg van de voorzitter met de bestuurder komen actuele 

zaken aan de orde die in openheid worden besproken. De voorzitter begeleidt de bestuurder en 

treedt op als klankbord. 

Daar waar de behoefte zich voordoet wordt de bestuurder door leden van de Raad van 

Commissarissen met raad bijgestaan. Zij dragen vanuit hun kennis en ervaring mogelijke 

gezichtspunten aan. In het verslagjaar is dat gebeurd op juridisch gebied en govemance, op gebied 

van verenigingszaken, ICT, vastgoedontwikkeling en projecten. De leden van de Raad van 

Commissarissen zijn zich bewust van het belang de juiste afstand te houden en de grote lijnen te 

bewaken. Tijdens de eerstvolgende plenaire vergadering wordt terugkoppeling gegeven van het 

besprokene. 
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Deel 5: Functioneren van de Raad van Commissarissen in 2019 

Samenstelling Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen bestaat uit vier leden, primair generalisten met bestuurlijke ervaring 

en met voor de sociale woningbouw relevante specialisaties. Op 1 juli 2019 is huurderscommissaris 

de heer De Groot teruggetreden en heeft de heer Hoek zijn entree gemaakt. Op deze plaats wil ik 

Willie de Groot hartelijk danken voor zijn belangwekkende inbreng voor onze woningcorporatie en 

haar huurders. De nieuwe commissaris heeft veel ervaring met de volkshuisvesting zowel als 

adviseur, projectdirecteur en interim-directeur/bestuurder voor een woningcorporatie. Eén 

commissaris werkt als ontwikkelmanager bij een gebieds- en vastgoedontwikkelaar en één 

commissaris is als juriste intensief betrokken bij de sector. Tenslotte heeft één commissaris ruime 

ervaring als directeur in de financiële dienstverlening en als bestuurslid van enkele 

maatschappelijke organisaties in Zeist. Met 2 commissarissen die op voordracht van Prisma zijn 

benoemd en 2 algemene commissarissen is het huurdersperspectief goed vertegenwoordigd in onze 

Raad van Commissarissen. 

Werving- en selectieprocedure nieuwe commissarissen 

In 2019 is na een werving en selectie voor een nieuwe commissaris met een volkshuisvestelijk 

profiel, de heer Jack Hoek per 1 juli tot commissaris van de RvC benoemd. Dit is gebeurd na een 

positieve zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties (brief Aw d.d. 29 mei 2019). Zoals te doen 

gebruikelijk worden alle vacatures voor de Raad van Commissarissen onder meer gepubliceerd in 

plaatselijke en landelijke (dag-)bladen en de website van de organisatie. De Raad van 

Commissarissen speelt een onafhankelijke rol in het gehele werving- en selectietraject waarbij het 

bestuur een adviserende rol heeft. Daarnaast is in het najaar van 2019 op basis van dezelfde 

procedure en werkwijze een traject voor het werven en selecteren van twee commissarissen gestart, 

één met een juridisch profiel en één met een bedrijfseconomisch profiel. 

Commissies 

De Raad van Commissarissen heeft twee commissies: de auditcommissie en de 

remuneratiecommissie. 

De auditcommissie bestaat uit twee leden waarvan de heer De Groot het voorzitterschap per 1 juli 

heeft overgedragen aan de heer Würdemann. De heer Hopmans is lid. De commissie is tweemaal 

bijeen geweest en heeft enkele malen per mail afgestemd met de bestuurder en de controller. 

Onderwerpen waren: 

• Jaarrekening 2018

• Nieuw investeringsstatuut

• Begroting 2020 en een scenariobenadering voor de meerjarenbegroting 2020-2029

• Gesprek met de accountant zonder bestuurder
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De remuneratiecommissie bestaat eveneens uit twee leden waarvan Mw. Aalbers voorzitter is en de 

heer Hopmans lid. Voor de selectie van de nieuwe commissarissen is diverse malen overlegd over 

profielschetsen en procedure. Daarnaast zijn selectiegesprekken gevoerd. De commissie is tweemaal 

bijeen geweest in aanwezigheid van de directeur/bestuurder. Onderwerpen waren: 

• Evaluatie van de bestuurder

• Salaris en studie-aanvraag directeur/bestuurder

Vergader- en besluitenschema van de Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen vergaderde in het verslagjaar 5 keer plenair met het bestuur waarbij 

onderstaande onderwerpen zijn besproken. Elke vergadering is getoetst of er sprake was van 

incidenten of tegenstrijdige belangen. Twee keer was er een bijeenkomst met de leden van de 

RKWBV (AL V) en één keer kwam de Raad van Commissarissen bijeen voor de zelfevaluatie. 

Datum 
Type Onderwerp 

bijeenkomst 

17.01.2019 ALV Extra vergadering advies voorgenomen ontwikkelbesluit. 

18.02.2019 1 B00 managementletter, Aedes-benchmark, Aw-oordeel, projectenprotocol, 

ontwikkelbesluiten, T3- rapportage, verenigingszaken. 

16.04.2019 Extra Aankoop grond, governance-agenda, projecten. 

12.06.2019 2 Jaarverslag 2018 inclusief accountantsverklaring, benoeming commissaris, Tl-

rapportage, WSW-borging, verenigingszaken, investeringsbesluit, projecten. 

26.06.2019 ALV RKWBV: verantwoording jaar 2018, decharge en advies voorgenomen investering. 

15.07.2019 3 Investeringsbesluit, profielen commissarissen en risicobeleid. 

07.10.2019 4 Visitatie, investeringsstatuut, T2-rapportage, aanpak zelfevaluatie, projecten, 

intensivering samenwerking met collega-corporatie. 

18.11.2019 5 Aedes-benchmark, ERP-systeem, begroting 2020 en meerjarenbegroting, risk-

management, leefbaarheidsaanpak, projecten. 

20.12.2019 RvC Zelfevaluatie met externe begeleiding. 

De vergaderingen met de leden van de Raad van Commissarissen, bestuurder en controller worden 

gekenmerkt door een grote mate van openheid en kritische behandeling van rapportages en 

voorstellen maar ook door behulpzaamheid. 

Belangrijkste Besluiten: 

• Goedkeuring jaarverslag 2018 inclusief het bestuursverslag en de jaarrekening met de

accountantsverklaring;

• goedkeuring uitvoeringsbesluit realisatie appartementencomplex Cornelis Vlotlaan;

• goedkeuring aankoop grond (2x) en investeringsbesluit;

• vaststelling aangepast investeringsstatuut, risico-beleid en governance-agenda;

• goedkeuring van de begroting 2020 met meerjarenprognose 2020-2029.
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Integriteit en onafhankelijkheid 

De Raad van Commissarissen is van oordeel dat elke commissaris zijn/haar functie in 2019 

onafhankelijk heeft uitgeoefend. Alle commissarissen voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria 

zoals omschreven in de Governancecode woningcorporaties 2015. Mogelijke strijdige belangen 

worden door de leden van de Raad van Commissarissen gemeld 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 besluitvorming door de Raad van 

Commissarissen geen onverenigbaarheden voor. Er zijn geen transacties geweest waarbij sprake 

was van een tegenstrijdig belang. 

Informatievoorziening en lidmaatschappen 

Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de Raad van Commissarissen zich 

regelmatig mondeling en schriftelijk door de bestuurder laten informeren over de maatschappelijke 

prestaties en de financiële resultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante externe 

ontwikkelingen en de wensen en behoeften van belanghebbenden. De Raad van Commissarissen 

laat zich ook informeren door relevante belanghebbenden binnen en buiten de organisatie. 

De Raad van Commissarissen ervaart de contacten met de huurdersorganisatie en de medewerkers 

als zeer belangrijk omdat daarmee vanuit verschillende perspectieven informatie wordt verkregen 

over het functioneren van de RKWBV. In november 2019 werd door twee leden van de Raad van 

Commissarissen met 3 personeelsleden een gesprek gevoerd. 

De leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de Vereniging Toezichthouders 

Woningcorporaties (VTW). Ze ontvangen vaktijdschriften, handreikingen en hebben toegang tot de 

geselecteerde persartikelen van de nieuwsdienst. Daarnaast halen de leden van de Raad van 

Commissarissen zelf informatie op bij diverse sector gerelateerde cursussen en bijeenkomsten van 

instanties als VTW en Aedes, SOM, EY, bij netwerkcontacten en door middel van publicaties van de 

pers en Rijksoverheid. 

Permanente educatie 

De leden van de Raad van Commissarissen volgen regelmatig vakbijeenkomsten. In 2019 werden 

door de leden van de Raad van Commissarissen PE-punten behaald. 

Overzicht behaalde PE-punten Raad van Commissarissen in 2019: 

A.C.M. Hopmans: 18 

N.A. Aalbers: 

W.M. de Groot (tot 1 juli):

W.W. Würdemann: 2 

J. Hoek (vanaf 12 juni):
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Zelfevaluatie 

In december heeft een externe begeleider een telefonische enquête gehouden onder de leden van de 

Raad van Commissarissen en op basis daarvan een presentatie en discussie voorbereid welke op 20 

december is gehouden. De open bespreking heeft waardevolle inzichten opgeleverd voor het 

functioneren van de vergadering van de Raad van Commissarissen en ieders rol daarbinnen. Tevens 

is inzicht verkregen in de aanvullende competenties die bij het vertrek van twee commissarissen 

nodig zijn. Bij de selectie van kandidaten is daarvan gebruik gemaakt. 

Bezoldiging 

De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen 

vast. Deze past binnen de honoreringscode van de VTW en voldoet aan de Wet normering 

Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De honorering* van de Raad van 

Commissarissen zag er in 2019 als volgt uit: 

Voorzitter: € 8.208,-

Leden: € 6.840,-

* Bedragen zijn exclusief btw en voor een heel jaar.

De periodieke indexering van de honorering is door de Raad van Commissarissen in de jaren vóór 

2017 achterwege gelaten. Door de verzwaarde eisen die in de nieuwe Woningwet aan 

toezichthouders worden gesteld, wordt vanaf 2017 de bezoldiging in stappen in overeenstemming 

gebracht met de beroepsregeling van de VTW. 

De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen geen vaste onkostenvergoeding. Wel kunnen 

zij reis- en verblijfkosten en overige kosten die redelijk zijn in verband met hun functie van 

commissaris bij de RKWBV, declareren. 

De Raad van Commissarissen: 

De heer A.C.M. Hopmans (voorzitter) 

De heer W.W. Würdemann (lid) 
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De heer J. Hoek (lid) 
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Raad van Commissarissen 
Benoeming Herbenoemd Aftreden Onafhankelijk 

Naam 

De heer ir. A.C.M. Hopmans (1950)* 2012 2016 2020 ja 

Voorzitter, lid Auditcommissie en lid 

Remuneratiecommissie 

• Oud directeur Operations & IT ING

Groep
• Penningmeester Stichting Vrienden van

de Voedselbank Zeist
• Penningmeester Stichting Kerk en

Samenleving Zeist (2019)

Mw. Mr. N.A. Aalbers (1967) 2012 2016 2020 ja 

Vice-voorzitter en voorzitter 

Remuneratiecommissie 

• Advocaat I Partner bij Bosselaar -

Strengers Advocaten

De heer ir. W.M. de Groot (1953)* tot 1/7 2011 2015 2019 ja 

Lid en voorzitter Auditcommissie 

• Zelfstandig adviseur Volkshuisvesting

en Gebiedsontwikkeling
• Bestuurslid OCR, overleg

broedplaatsen Nederland.

De heer ir. W.W. Würdemann (1974) 2017 2021 2025 ja 

Lid 

• Ontwikkelingsmanager AM
• Lid MR Damiaanschool
• Lid GMR het Sticht
• Lid beroepenveld commissie Instituut

Build Environment Hogeschool
Arnhem Nijmegen

De heer ir. J. Hoek (1952)* v.a. 12/6 2019 2023 2027 ja 

Lid 

• Projectdirecteur Trudo

* Op voordracht van de huurdersbelangenvereniging Prisma.
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Tot slot 

In dit jaarverslag is aangegeven hoe de R.K. Woningbouwvereniging Zeist zich in 2019 op de 

verschillende maatschappelijke prestatievelden heeft ingezet door een actieve bijdrage te leveren 

aan de volkshuisvesting in de gemeente Zeist. Wij zijn uitsluitend werkzaam in het belang van de 

volkshuisvesting. In 2020 bouwen wij verder op de fundamenten die we ook dit jaar hebben gelegd. 

Wij staan open voor al uw suggesties die onze kwaliteit van dienstverlening kan verbeteren! 

Zeist, juni 2020 

Mr. C.H. Schuurmans 

Directeur/bestuurder 
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA EN PASSIVA 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

31-12-2019 31-12-2018

 x € 1.000  x € 1.000

Activa  

VASTE ACTIVA  

Vastgoedbeleggingen

1.1 DAEB vastgoed in exploitatie 153.898           141.441           

1.2 niet DAEB vastgoed in exploitatie 4.221               3.989               

1.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 835                   101                   

 158.955           145.531           

Materiële vaste activa

2.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 883                   884                   

Financiële vaste activa

3.1 Andere deelnemingen 9                       9

3.2 Latente belastingvorderingen -                        338                   

 9                       347                   

SOM DER VASTE ACTIVA 159.847          146.762          

 

 VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  

4.1 Huurdebiteuren 29                     36                     

4.2 Overheid 237                   389                   

4.3 Vorderingen inz. belastingen en sociale verzekeringen 0                       2.981               

4.4 Overige vorderingen 13                     11                     

4.5 Overlopende activa 16                     59                     

295                   3.476               

Liquide middelen

5.1 Liquide middelen 2.763               2.385               

SOM DER VLOTTENDE ACTIVA 3.058               5.861               

TOTAAL ACTIVA 162.906          152.623          

BALANS 2019 (na resultaatbestemming) RKWBV 
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31-12-2019 31-12-2018

 x € 1.000  x € 1.000

Passiva  

EIGEN VERMOGEN  

6.1 Herwaarderingsreserve 91.345         78.944           

6.2 Wettelijke en statutaire reserves 1                    1                     

6.3 Overige reserves 30.977         29.005           

122.322       107.949        

VOORZIENINGEN

7.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 1.399            2.999             

7.2 Voorziening latente belastingverplichtingen 41                 53                   

7.3 Overige voorzieningen 20                 14                   

 1.461            3.066             

LANGLOPENDE SCHULDEN

8.1 Schulden/leningen kredietinstellingen 35.838         37.700           

8.2 Overige schulden 60                 60                   

 35.898         37.760           

KORTLOPENDE SCHULDEN

9.1 Schulden aan kredietinstellingen 1.862            1.818             

9.2 Schulden aan leveranciers 316               647                

9.3 Belastingen en premies sociale verzekering 353               604                

9.4 Schulden ter zake van pensioenen 11                 19                   

9.5 Overige schulden -                    -                 

9.6 Overlopende passiva 683               761                

3.225            3.848             

TOTAAL PASSIVA 162.906       152.623        

BALANS 2019 (na resultaatbestemming) RKWBV 
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31-12-2019 31-12-2018

 x € 1.000  x € 1.000

10.1 Huuropbrengsten 7.142               6.990               

10.2 Opbrengsten servicecontracten 462                   459                   

10.3 Lasten servicecontracten -473                 -469                 

10.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -506                 -431                 

10.5 Lasten onderhoudsactiviteiten -1.730              -3.376              

10.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -1.321              -1.268              

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 3.574               1.905               

11.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille -                        -                        

11.2 Boekwaarde verkocht vastgoedportefeuille -                        -                        

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille -                        -                        

12.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 569                   -5.767              

12.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 12.711             17.760             

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 13.280             11.993             

13.1 Opbrengst overige activiteiten 32                     7                       

13.2 Kosten overige activiteiten -12                   -5                      

Netto resultaat overige activiteiten 20                     1                       

14.1 Overige organisatiekosten -324                 -234                 

15.1 Leefbaarheid -31                    -35                    

16.1 Opbrengsten van vorderingen m.b.t. vaste activa en van effecten -                        -                        

16.2 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2                       2                       

16.3 Rentelasten en soortgelijke kosten -917                 -922                 

Saldo financiële baten en lasten -916                 -920                 

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 15.603             12.710             

17.1 Belastingen -1.235              398                   

17.2 Resultaat deelnemingen 5                       -                        

RESULTAAT NA BELASTINGEN 14.373             13.108             

Directe vermogensmutaties -                        -                        

TOTAAL RESULTAAT 14.373             13.108             

RESULTATENREKENING 2019 RKWBV 

FUNCTIONELE INDELING 



Jaarrekening 2019  | RKWBV | definitieve versie 16062020 Pagina 58 van 106 

 
 

  

2019 2018

 x € 1.000  x € 1.000

1. (A) Operationele activiteiten

1.1 Huren 7.150               6.984               

1.2 Vergoedingen 462                   460                   

1.3 Overige bedrijfsontvangsten 225                   50                     

Saldo ingaande kasstromen 7.836               7.494               

1.4 Erfpacht 18                     17                     

1.5 Personeelsuitgaven 667                   627                   

1.6 Onderhoudsuitgaven 1.407               3.081               

1.7 Overige bedrijfsuitgaven 2.230               404                   

1.8 Rente uitgaven 939                   914                   

1.9 Verhuurdersheffing 877                   823                   

1.10 Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 4                       24                     

1.11 Vennootschapsbelasting -2.308              2.981               

Saldo uitgaande kasstromen 3.832               8.870               

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 4.004               -1.376              

2. (B) (Des)investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstromen A. DAEB en B. niet DAEB activiteiten

2.1 A Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden -                   -                   

2.2 A Verkoopontvangsten grond en overig -                   -                   

Tussentelling inkomende kasstroom MVA -                   -                   

Materiële vaste activa- uitgaande kasstroom A. DAEB en B. niet DAEB activiteiten

2.3 A Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 1.885               2.767               

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA 1.885               2.767               

Saldo in- en uitgaande kasstroom materiële vaste activa -1.885              -2.767              

 FVA

2.4 Ontvangsten verbindingen 71                     97                     

2.5 Ontvangsten deelnemingen 5                       -                   

Saldo in- en uitgaande kasstroom financiële vaste activa 76                     97                     

KASSTROOM UIT (DES)INVESTERINGEN -1.809              -2.671              

(C) Financieringsactiviteiten

Ingaand

3.1 Nieuw te borgen leningen -                   5.160               

 -                   5.160               

3.2 Uitgaand

 Aflossingen geborgde leningen 1.818               1.528               

 1.818               1.528               

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN -1.818              3.632               

Mutatie liquide middelen 378                   -415                 

Liquide middelen per 1-1 2.385               2.800               

Liquide middelen per 31-12 2.763               2.385               

Mutatie liquide middelen (begin-/eindstand) 378                   -415                 

KASSTROOMOVERZICHT 2019 RK WBV 

DIRECTE METHODE 
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ALGEMENE TOELICHTING 
 

Algemeen       

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist (verder RKWBV) is een vereniging met de status van 

‘toegelaten instelling volkshuisvesting’. De statutaire en feitelijke vestigingsplaats is Zeist.  

De jaarrekening bevat financiële informatie over de individuele rechtspersoon R.K. Woningbouw-

vereniging Zeist. 

De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van vastgoed. De RKWBV 

Zeist heeft specifieke toelating in de regio Zeist en is werkzaam binnen het kader van de Woning-wet 

en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting. De RKWBV is onder nummer 30039108 

ingeschreven bij het handelsregister. 

 

Wet- en regelgeving   

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepaling van de Woningwet, het Besluit 

Toegelaten instellingen Volkshuisvesting (BTiV), de Regeling Toegelaten instellingen Volkshuis-

vesting 2015 (RTIV), de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT), Titel 9 Boek 2 BW, Hoofdstuk 645 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging en de 

stellige uitspraken van de overige hoofdstukken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging. 

Als Toegelaten instelling stelt de RKWBV een volledige jaarrekening op.  Deze wordt conform 

wettelijke vereisten gedeponeerd.  

 

Vergelijking met voorgaand jaar       

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn op bepaalde onderdelen 

gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar:  

 

Stelselwijziging belastinglatenties 

In december 2019 is een handreiking gepubliceerd door Aedes, die tot stand is gekomen in overleg 

tussen corporaties, externe toezichthouders en accountants. In deze handreiking wordt een nadere 

uiteenzetting gegeven omtrent de interpretatie van de verslaggevingsrichtlijnen voor 

belastinglatenties. Gelet op deze interpretatie van wet- en regelgeving hebben heeft RKWBV in 2019 

de verwerking van tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering in het vastgoed 

in exploitatie hierop aangepast. De handreiking zie toe op de volgende belastinglatenties: 

- het fiscaal afschrijvingspotentieel dat commercieel niet van toepassing is; 

- de opwaardering van de WOZ-waarde van het fiscaal afgewaardeerd bezit tot lagere WOZ-

waarde; 

- het vastgoed bestemd voor verkoop. 

 

Bij de RKWBV is in dit geval enkel de belastinglatentie a.g.v. opwaardering van de WOZ-waarde van 

het fiscaal afgewaardeerde bezit tot lagere WOZ-waarde van toepassing. 
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Doordat bij de RKWBV sprake is van het zeer waarschijnlijk doorschuiven van tijdelijke verschillen 

naar het opvolgende actief, heeft de RKWBV de berekening van deze belastinglatentie hierop 

aangepast. Het effect van de gewijzigde waardering is als stelselwijziging verwerkt in het vermogen 

en het resultaat. Hierbij zijn de vergelijkende cijfers 2018 in de jaarrekening 2019 aangepast. Dit houdt 

in dat deze zijn berekend alsof de nieuwe waarderingsgrondslag al van toepassing was in voorgaand 

boekjaar. 

 

De invloed van de stelselwijziging is verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari 2019 en is € 1,7 

mln. positief. Dit bedrag is aangepast op het resultaat 2018 en in de individuele posten van de winst- 

en verliesrekening verwerkt door aanpassing van de vergelijkende resultaatcijfers 2018. 

 

De effecten zijn als volgt: 

 
 

 
 

Presentatiewijzigingen 

In het functioneel model van de winst- en verliesrekening zijn in 2019 enkele aanpassingen door-

gevoerd in lijn met de "Handleiding toepassen functionele winst- en verliesrekening bij corporaties 

2019" van de Autoriteit Woningcorporaties. Als gevolg hiervan zijn de verdeelsleutels en de toe-

rekeningen van zowel de directe als de indirecte kosten verder verfijnd en geactualiseerd. Hierdoor 

zijn de vergelijkende cijfers over 2018 eveneens geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2019 

mogelijk te maken (geen resultaatimpact). Het betreft de volgende presentatiewijzigingen: 

 

 
 

Eigen vermogen 

31-12-2018

* € 1.000

Voor stelselwijziging 106.253

Belastinglatentie opwaardering WOZ-waarde

Belastinglatentie afschrijvingspotentieel 1.696

Belastinglatentie verkopen n.v.t.

NA verwerking stelselwijziging 107.949

Resultaat 

2018

* € 1.000

Voor stelselwijziging 13.760

Belastinglatentie opwaardering WOZ-waarde -2.348

Belastinglatentie afschrijvingspotentieel 1.696

Belastinglatentie verkopen n.v.t.

NA verwerking stelselwijziging 13.108

Verhuur Service Overige Overige Leefbaar-

 % - verdeelsleutels en beheer contracten Onderhoud activiteiten organisatiekosten heid

vóór wijziging (cf. jaarrekening 2018) 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0%

ná presentatiewijziging 47,0% 1,1% 33,2% 0,6% 15,2% 2,9%

€ - toerekeningen  * € 1.000  * € 1.000  * € 1.000  * € 1.000  * € 1.000  * € 1.000

vóór wijziging (cf. jaarrekening 2018) -812 -449 -3.275 46 0 -24

ná presentatiewijziging -431 -469 -3.376 1 -234 -35
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Verwerking verplichtingen 

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen 

verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. 

Hiervan is sprake wanneer uitingen 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 definitieve ontwerpfase en afgeleid het 

aanvragen van de omgevingsvergunning heeft plaatsgevonden. 

 

Afrondingen 

In de jaarrekening kunnen afrondingsverschillen voorkomen tussen de opgenomen tabellen en de 

bijbehorende toelichtingen. 

 

Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur 

van de RKWBV zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen 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, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningpost. 

 

Grondslagen van de balanswaardering       

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Alle 

bedragen luiden in euro's, tenzij anders vermeld. 
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Grondslagen gescheiden verantwoording DAEB/niet-DAEB    

Op 22 augustus 2017 heeft de Autoriteit Woningcorporaties aan de RKWBV vrijstelling verleend voor 

het scheiden van  DAEB/niet-DAEB- werkzaamheden, omdat de woningbouwvereniging voldoet aan 

de drie criteria die gelden voor toepassing van het verlicht regime.  

Op grond van artikel 15 lid 2 en 4 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (‘RTIV) 

moeten corporaties in de toelichting van de jaarrekening 2019 gescheiden balansen, winst- en 

verliesrekeningen en kasstroomoverzichten voor de DAEB-tak en de niet-DAEB-tak opnemen. Een 

naar DAEB en niet-DAEB gescheiden balans is niet vereist voor corporaties die kwalificeren onder het 

‘verlicht regime’. 

De RKWBV heeft de gescheiden verantwoording DAEB/niet-DAEB opgenomen in de toelichting op 

de jaarrekening. De naar DAEB- en niet-DAEB gescheiden balans is niet verplicht en is door de 

RKWBV niet opgesteld. 

 

RKWBV bezit de volgende niet-DAEB verhuureenheden: 

   
 

De geliberaliseerde woningen en het bedrijfs-onroerend goed en de parkeergelegenheden worden in 

eigendom van de RKWBV aangehouden, omdat sprake is van complexen met gemengd bezit.  Het 

overig bezit werd in 1993 aangeschaft met het doel dit tot zorgcomplex te ontwikkelen. Eind jaren ‘90 

bleek dat ontwikkeling van dit vastgoed met deze doelstelling niet past binnen de kaders en 

uitgangspunten van het strategisch voorraadbeleid van de RKWBV. Sindsdien wordt het pand 

kostendekkend verhuurd en wordt er gericht aangestuurd op verkoop van dit bezit. 

Het vastgoed in exploitatie is onderscheiden naar DAEB- en niet-DAEB vastgoed. De uitgangs-

punten die voor toerekening van baten en lasten en kasstromen zijn gehanteerd, zijn als volgt: 

 

• wanneer baten, lasten en kasstromen volledig betrekking hebben op DAEB- of niet-DAEB-

activiteiten zijn deze volledig aan de DAEB- respectievelijk niet-DAEB-tak toegerekend; 

• wanneer deze betrekking hebben op zowel DAEB- als niet-DAEB-activiteiten zijn deze op basis 

van een verdeelsleutel toegerekend. De verdeelsleutel is gebaseerd op de verhouding DAEB/niet-

DAEB van de bruto-huuropbrengst. 

 

  

niet-DAEB-activiteit aantal VHE 2019 aantal VHE 2018

Bedrijfs Onroerend Goed in exploitatie 2 2

Geliberaliseerde woningen in exploitatie 15 15

Parkeergelegenheden 21 21

Overig (villa) 1 1

Totaal 39 39
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
 

1.1/1.2 Vastgoed in exploitatie       

Binnen de onroerende zaken in exploitatie wordt de volgende typen vastgoed onderscheiden:  

    

• woongelegenheden (eengezinswoningen, meergezinswoningen en studenteenheden); 

• bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed;     

• parkeergelegenheden (parkeerplaatsen en garages).      

 

Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB en niet-DAEB-vastgoed, 

rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 

2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen en overeenkomstig het in 2017 definitief 

door de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurde scheidingvoorstel DAEB/niet-Daeb. 

DAEB-vastgoed betreft conform deze criteria de woningen met een huurprijs per contractdatum tot 

aan de huurliberalisatiegrens en het maatschappelijk vastgoed.  

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke 

organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en is 

tevens vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 december 2009.  

Niet-DAEB-vastgoed omvat overeenkomstig de eerder genoemde criteria de woningen met een 

huurprijs per contractdatum boven de huurliberalisatiegrens en het bedrijfsmatig vastgoed (niet 

zijnde maatschappelijk vastgoed). 

 

Grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde  

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste 

verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde, die 

overeenkomstig artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 plaatsvindt 

conform de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen 

volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’).  

     

De RKWBV hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor 

zowel het DAEB als het niet-DAEB-vastgoed. Het handboek dat is gebruikt, is de geactualiseerde 

versie met peildatum 31 december 2019. In de basisversie wordt de waardering van het vastgoed op 

portefeuilleniveau en de daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve modelmatig bepaald. Bij deze 

waardering is geen taxateur betrokken. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig 

bepaalde actuele waarde van het vastgoed afwijkt van de actuele waarde die met betrokkenheid van 

een taxateur tot stand zou zijn gekomen. 

 

Voor een klein deel van het vastgoed in exploitatie wordt elk jaar een marktwaarde bepaald door een 

extern, onafhankelijke en deskundige taxateur, aan de hand van het waarderingshandboek met 
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toepassing van zogeheten vrijheidsgraden (full-versie). Het gaat om het MOG/ZOG/BOG-vastgoed en 

betreft in totaal 5 objecten. De taxatiedossiers zijn op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit 

Woningcorporaties.   

 

Jaarlijks vindt in de zomer, na afloop van het jaarrekeningtraject, een validatie van de basisversie 

plaats. Daarbij wordt door de vergelijking met de full-versie achteraf aangegeven of de basis-versie 

een marktwaarde-uitkomst heeft gegeven die binnen de acceptabele bandbreedte van de full-versie-

uitkomst ligt. Dit vormt input om de basisversie eventueel aan te passen. Deze inzichten zijn 

vanzelfsprekend nog niet bekend en niet meegenomen bij de totstandkoming van deze jaarrekening. 

 

De belangrijkste taak van de RKWBV is de verhuur van woonruimte in de sociale sector. De RKWBV 

heeft slechts 1 woning bestemd voor verkoop. De overige woningen zijn duurzaam bestemd voor 

verhuur. Uit deze overwegingen is geconcludeerd dat het woningbezit grotendeels wordt 

geclassificeerd als DAEB-vastgoed in exploitatie.  

 

De doelstelling van de RKWBV is het voorzien in betaalbare huisvesting. Uitzondering hierop vormt 

het woningbezit met een huurprijs hoger dan de liberalisatiegrens (op basis van de 

contracthuurprijs).  Aansluitend bij de hieromtrent van kracht zijnde wet- en regelgeving zijn deze 

woningen geclassificeerd als niet-DAEB-vastgoed in exploitatie. Er is geen bedrijfsmatig (niet zijnde 

maatschappelijk) vastgoed in bezit.  

     

Waardering bij eerste verwerking      

Bij eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs 

omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. De verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe kosten en de direct hieraan 

toerekenbare kosten. De in de toekomst te maken kosten voor sloop worden ten laste van het 

resultaat verantwoord in het jaar dat de exploitatie door sloop wordt beëindigd.  

 

Waardering na eerste verwerking 

Na eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de marktwaarde. De 

marktwaarde wordt bepaald conform de uitgangspunten van het Handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde. De waardevermindering of –vermeerdering die voortvloeit uit de eerste waardering 

tegen marktwaarde wordt bepaald op complexniveau. De waardevermindering of - vermeerdering 

wordt in het resultaat verantwoord als ‘niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed-

portefeuille’.  

 

Complexindeling      

Om de marktwaardewaardering van het vastgoed in exploitatie te bepalen, zijn alle verhuureen-

heden opgedeeld in waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een samenstel van 

verhuureenheden dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type 
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vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel in verhuurde staat aan een derde partij kan 

worden verkocht. Alle verhuureenheden maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn een 

afzonderlijk waarderingscomplex. 

 

Doorexploiteer- en uitpondscenario      

De marktwaarde wordt bepaald op basis van de contante waarde van de toekomstige kasstromen 

(DCF-methode). Voor woon- en parkeergelegenheden met uitzondering van onzelfstandige 

studenteneenheden wordt de marktwaarde bepaald op basis van het doorexploiteerscenario en het 

uitpondscenario. De marktwaarde in verhuurde staat is de hoogste van de marktwaarde volgens het 

doorexploiteer- of uitpondscenario. Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed alsmede voor 

intramuraal zorgvastgoed wordt de marktwaarde bepaald volgens het doorexploiteer-scenario.  

 

Grondslagen voor bepaling van de beleidswaarde 

De beleidswaarde sluit aan op het beleid van de RKWBV en beoogt inzicht te geven in de verdien- 

capaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. De grondslagen voor de 

beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie komen overeen met de grondslagen voor de bepaling 

van de marktwaarde, met uitzondering van: 

1. Alleen uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een uitpond-

scenario en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie. 

2. Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte 

moment van (huurders)mutatie. 

3. Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds-) 

beleid van de corporatie en het als onderdeel daarvan vastgestelde meerjarenonderhouds-

programma voor het vastgoedbezit, in plaats van de onderhoudsnormen in de markt. 

4. Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerlasten in plaats van marktconforme lasten ter 

zake. Hieronder worden verstaan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren 

aan de verhuur- en beheeractiviteiten van de corporatie en zoals deze worden opgenomen onder 

het hoofd ‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening. 

 

Voor zover afwijkend van de voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde 

uitgangspunten, zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie - zoals 

toegepast voor de bepaling van de beleidswaarde van de activa in exploitatie - afgeleid van de 

meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten en de lasten van verhuur & beheer) 

en geënt op de wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV 15. RKWBV heeft hierbij uitgangspunten 

bepaald die mede van invloed zijn op de beleidswaarde. Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn 

derhalve van invloed op deze waarde. 

 

Op 4 juli 2019 zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Autoriteit woningcorporaties en 

het WSW nieuwe definities gepubliceerd inzake de verwerking van uitgaven voor verbetering en 
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onderhoud. Conform de RTiV 2019 zijn deze definities van toepassing voor de bepaling van de 

beleidswaarde in de jaarrekening 2019. Voor de bepaling van een eventuele onrendabele top bij 

aangegane verplichtingen voor renovatie of verbetering dient ultimo 2019 eveneens rekening 

gehouden te worden met de nieuwe definities. De reden hiervoor is dat voor het bepalen van de 

eventuele onrendabele top van deze verplichtingen, de verslaggeving technische verwerking in de 

toekomst bepalend is. 

Bij de RKWBV is ultimo 2019 geen sprake van onrendabele toppen a.g.v. renovatie of verbetering. 
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Materiële vaste activa   

1.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie     

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie worden bij eerste verwerking gewaardeerd 

tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Activering vindt plaats zodra interne formalisering en 

externe communicatie ter zake het project heeft plaatsgevonden. 

Wanneer de marktwaarde van het vastgoed in ontwikkeling, bepaald op basis van dezelfde 

grondslagen als voor het vastgoed in exploitatie (inclusief macro economische parameters), lager is 

dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere waarde plaats.  

Deze afwaardering wordt in de resultatenrekening verantwoord onder 'niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille'. 

In het boekjaar was sprake van inzet van eigen medewerkers t.b.v. de in ontwikkeling zijnde 

nieuwbouwprojecten. Deze uren zijn gekapitaliseerd voor een totaalbedrag van € 55K.  

In het boekjaar is nog geen bouwrente geactiveerd. 

     

2.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie    

De onroerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van aanschaf-

waarde inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de 

verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.  

Jaarlijks wordt beoordeeld of er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Indien een 

schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige 

afschrijvingen toegepast. De gehanteerde parameters zijn als volgt: 

 

Omschrijving Levensduur % afschrijving p/jr 

Grond (kantoor) n.v.t. 0% 

Kantoorgebouw 50 jaar 2% 

Kantoor – verbouwing 15 jaar 6,67% 

Kantoor – inventaris 5 jaar 20% 

 

Financiële vaste activa       

3.1 Andere deelnemingen 

Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs. Andere deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend 

worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode.  

Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij een aandeelhouders-

belang van meer dan 20%. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die 

gelden voor deze jaarrekening. 
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3.2  Latente belastingvorderingen en verplichtingen (7.2) 

Belastingen over de resultaten omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare 

winstbelastingen en latente belastingen. De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare 

belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, 

rekening houdend met de fiscale faciliteiten en de vaststellingsovereenkomst (VSO2), berekend aan 

de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op 

verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde 

belasting.  

Voor alle tijdelijke verschillen tussen de commerciële waarde van de activa in exploitatie in de 

jaarrekening en de fiscale waarde wordt geen belastinglatentie opgenomen doordat bij de RKWBV 

sprake is van het zeer waarschijnlijk doorschuiven van tijdelijke verschillen naar het opvolgende 

actief. 

Een latente belastingvordering wordt uitsluitend opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er 

in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke 

verschil kunnen worden aangewend. Bij de RKWBV is in 2019 is geen sprake meer van verrekenbare 

verliezen.  

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden verantwoord tegen de contante waarde. 

De disconteringsvoet is de netto rente. De netto rente is de voor de woningcorporatie geldende rente 

voor langlopende leningen onder aftrek van belasting op basis van het effectieve belastingtarief. 

Mutaties in belastinglatenties als gevolg van rentetoevoeging worden verantwoord 

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de vlottende activa of onder de financiële vaste 

activa indien de verwachte looptijd langer is dan een jaar. De latente belastingverplichtingen zijn 

opgenomen onder de voorzieningen. 

3.3 Overige vorderingen  

Hieronder is verantwoord het saldo aan uitgestelde betaling van huurpenningen. 

Vlottende activa 

4  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 voorziening voor oninbaarheid gebaseerd op een statische 

beoordeling per balansdatum wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

5  Liquide middelen 

Dit betreft alle saldi van rekening-couranten en andere direct opvraagbare saldi. 

6   Eigen vermogen 

Het eigen vermogen is opgebouwd uit een wettelijke en statutaire reserve, overige reserves en een 

herwaarderingsreserve. 
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Overige reserves 

De overige reserves betreffen een optelsom van gerealiseerde resultaten van het boekjaar en vorige 

boekjaren. 

Herwaardering 

De onder het eigen vermogen opgenomen herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het positieve 

verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

van het vastgoed. Bij het bepalen van de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigings-

prijs is geen rekening gehouden met afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.  

De herwaarderingsreserve wordt bepaald per waarderingscomplex.  

Het expliciet opnemen van een herwaarderingsreserve in de balans als onderdeel van het eigen 

vermogen benadrukt voor de gebruiker dat een deel van het eigen vermogen op het 

waarderingsmoment nog niet gerealiseerd is. 

Bij realisatie van de herwaarderingsreserve (bij verkoop van het vastgoed) wordt het gerealiseerde 

deel van de herwaarderingsreserve rechtstreeks overgeboekt naar de overige reserves.  

Voorzieningen 

7.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen   

In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen 

inzake sociaal vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan 

de aan deze investeringsverplichting toe te rekenen marktwaarde per balansdatum, wordt het 

verschil eerst in mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het resterend bedrag 

een voorziening gevormd voor onrendabel investeringen. De afwaardering van de bestede kosten tot 

nihil en de vorming van de voorziening wordt in het resultaat verantwoord onder ‘Overige 

waardeveranderingen vastgoed’. De voorziening wordt gevormd zodra het project intern 

geformaliseerd (go-/no go besluit genomen) en extern gecommuniceerd is. 

7.2 Voorziening latente belastingverplichtingen (3.2)  

Zie de toelichting op pagina 68 onder 3.2.

7.3 Overige 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. Voorzieningen worden 

tegen nominale waarde opgenomen. 

De voorziening loopbaanontwikkeling vloeit voort uit de CAO woningcorporaties 2013. De 

werknemers hebben naar rato recht op een budget van € 900,- per jaar voor loopbaanontwikkeling 

met een maximum van € 4.500,-. Werknemers met een dienstverband van 5 jaar of langer hebben op 

balansdatum recht op dit maximum.   
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Langlopende schulden 

8  Langlopende schulden       

Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. 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 samen met 

de verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de looptijd van 

de schulden in de winst- en verliesrekening wordt verwerkt.    

In het treasurystatuut van de RKWBV is de toepassing van financiële instrumenten, zoals derivaten 

nadrukkelijk uitgesloten. 

 

Kortlopende schulden 

9  Kortlopende schulden       

Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op 

geamortiseerde kostprijs. Deze hebben een looptijd korter dan een jaar. 
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GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT     
De winst- en verliesrekening is opgesteld volgens het functionele model. Dit houdt in dat alle kosten 

zijn gealloceerd naar functies door middel van een kostenverdeelstaat. 

Jaarlijks wordt geëvalueerd of de methodiek van opbrengsten en kostenverdeling leidt tot een winst- 

en verliesrekening met een getrouw beeld en het vereiste inzicht. Bij de toerekening van de indirecte 

opbrengsten en kosten wordt een bestendige gedragslijn toegepast.  

 

Algemeen       

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 

kosten en andere lasten over het jaar. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor 

vermelde grondslagen voor waardering. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar 

waarin deze zijn gerealiseerd; verliezen op het moment dat zij voorzienbaar zijn. De winst- en 

verliesrekening is opgesteld volgens het functionele model.  

 

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille     

Onder de bedrijfsopbrengsten worden die omzetcategorieën opgenomen, welke kenmerkend zijn 

voor het bedrijfstype van woningcorporaties. Dit betreft voornamelijk de opbrengst respectievelijk uit 

de verhuur van woningen, verkoop van woningen en leveringen van aanvullende diensten aan 

huurders. 

      

10.1 Huuropbrengsten      

De huuropbrengsten betreffen opbrengsten uit het sociaal vastgoed als uit de exploitatie van het 

commercieel vastgoed. De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurbeleid, rekening 

houdend met de door het Rijk bepaald kaders (zoals maximale huurverhoging, maximaal redelijke 

huur en maximale huurstijging) en onder aftrek van huurderving wegens leegstand en oninbaarheid. 

  

10.2 Opbrengsten servicecontracten      

De opbrengsten servicecontracten betreffen boven de netto huurprijs ontvangen bedragen van 

huurders en bewoners voor leveringen en diensten zoals energie, water, huismeester en 

schoonmaakkosten. Jaarlijks vindt verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke bestedingen. 

De opbrengsten worden verminderd met derving wegens oninbaarheid. De kosten worden 

verantwoord onder de post Lasten servicecontracten.  

 

10.3 Lasten servicecontracten      

Hierin worden de werkelijke kosten opgenomen welke worden gegenereerd uit de op de 

huurexploitatie afgesloten servicecontracten.  

     

10.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten      

Binnen deze post vallen alle directe- en indirecte kosten die rechtstreeks toe te rekenen zijn aan de 

verhuur- en beheeractiviteiten. Hierbij kan gedacht worden aan lonen en salarissen voor personeel 

dat primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed.  
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10.5 Lasten onderhoudsactiviteiten      

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud voor 

vastgoed in exploitatie verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werk-

zaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen waarvan de 

werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden, indien van toepassing, verwerkt 

onder niet uit de balans blijkende verplichtingen.   

Het klachten- en mutatieonderhoud bestaat volledig uit kosten van derden. De lasten van onderhoud 

onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van waarde verhoging 

van het actief.  

     

10.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit     

De kosten die samenhangen met het verhuren, beheren en onderhouden van het bezit behoren 

binnen de overige directe operationele lasten exploitatie bezit. Hierbij kan gedacht worden aan kosten 

voor belastingen en verzekeringen, verhuurderheffingen en overige direct toe te rekenen kosten aan 

het vastgoed in exploitatie en nieuwbouwprojecten.       

 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 

Onder deze rubriek worden, indien van toepassing, 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 worden verantwoord 

onder de toegerekende organisatiekosten Als gevolg van de waardering van het vastgoed tegen 

marktwaarde wordt de boekwaarde van de verkochte vastgoedportefeuille bepaald op basis van 

marktwaarde. 

 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille       

12.1 Overige waardeveranderingen vastgoed 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 worden onder deze categorie verantwoord.  

 

12.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille    

De jaarlijkse mutatie van de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie worden hierin 

verantwoord. Voor het bedrijfsmatig, maatschappelijk en intramuraal vastgoed wordt jaarlijks de 

taxatie geactualiseerd. De marktwaarde van al het overige vastgoed in exploitatie wordt aan de hand 

van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor onroerende zaken in exploitatie 

geactualiseerd. In verband met de waardering tegen marktwaarde worden waarde mutaties op het 

vastgoed verantwoord als niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille.  
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Nettoresultaat overige activiteiten 

13.1/13.2    Opbrengst en kosten overige activiteiten      

De opbrengsten en kosten die niet zijn te relateren aan het exploiteren, het ontwikkelen, of verkopen 

van vastgoed worden onder deze post verantwoord. Deze opbrengsten betreffen de op het boekjaar 

betrekking hebbende opbrengsten voor onder andere VvE-beheer en bijdragen van huurders voor 

aangebrachte zonnepanelen. 

 

Overige organisatiekosten 

14.1  Overige organisatiekosten 

De overige organisatiekosten betreffen kosten die niet zijn toe te rekenen aan de primaire of niet-

primaire activiteiten. Het zijn niet-object gebonden kosten en algemene organisatiekosten, zoals 

governance en bestuur, treasury, jaarverslaggeving en control, vastgoedsturing en portfolio-

management.  

  

Leefbaarheid 

15.1 Leefbaarheid      

De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van werkzaamheden voor niet in eigendom 

zijnde gebouwen en gronden (zoals openbaar terrein) en die niet noodzakelijk zijn voor de 

verhuurexploitatie. Kosten voor gebouwen en gronden die in eigendom van de RKWBV zijn, worden 

verantwoord als ‘lasten verhuur- en beheeractiviteiten’. 

 

Financiële baten en lasten 

16.2 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten      

Als rentebaten worden de (te) ontvangen rentevergoedingen op banktegoeden, deposito's, overige 

liquide middelen en waarborgsommen verantwoord. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten worden 

verantwoord in de periode waartoe zij behoren. 

 

16.3 Rentelasten en soortgelijke kosten      

Onder deze post zijn de rentelasten met betrekking tot de schulden opgenomen. Rentelasten en 

soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren. 

 

Belastingen 
17.1  Belastingen 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en 

verliesrekening, rekening houdend met de vrijgestelde winstbestandsdelen en na bijtelling van niet of 

beperkt aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met de mutaties in de latente 

belastingvorderingen en -schulden.  

Resultaat deelnemingen 

17.2 Resultaat deelnemingen 

Dit betreft een deelneming in Stichting Woonruimte Verdeling regio Utrecht (SWR). Het gaat om een 

belang van minder dan 5%. 
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Grondslagen van het kasstroomoverzicht       
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Bij deze methode zijn alle 

ontvangsten en uitgaven direct gekoppeld aan de activiteiten.     

In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en 

financieringsactiviteiten. De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen 

met betrekking tot mutaties in de hoofdsom (opgenomen onder investeringsactiviteiten) en betaalde 

interest (opgenomen onder operationele activiteiten).       

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de 

operationele activiteiten. 

        

Pensioenregelingen       

De RKWBV Zeist heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.  

De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de 

pensioenvoorziening worden ook in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Het bedrag dat als 

pensioenvoorziening is opgenomen, is de beste schatting van de nog niet gefinancierde bedragen die 

noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De RKWBV 

Zeist heeft één pensioenregeling: Pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds voor de 

Woningcorporaties (SPW). 

De belangrijkste kenmerken hiervan zijn: 

- De RKWBV Zeist heeft voor al haar werknemers een toegezegde bijdrageregeling. Hiervoor in 

aanmerking komende werknemers bouwen jaarlijks een pensioenrecht op over het loon van dat 

jaar. 

- De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij 

de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De RKWBV Zeist betaalt hiervoor 

premies waarvan de werkgever iets meer en de werknemer iets minder dan de helft betaald. 

- De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het 

pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) 

dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2019 was de dekkingsgraad van het pensioenfonds 

113,2% (2018: 110,3%). Vanaf 2015 diende het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 

125% te hebben. 

- Het pensioenfonds heeft in juni 2015 een herstelplan bij de toezichthouder ingediend, waaruit 

blijkt dat SPW binnen de geldende termijn uit het reservetekort kan komen. De RKWBV Zeist heeft 

geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij SPW, 

anders dan het effect van hogere toekomstige premies. 

- Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van 

toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen 

en verzekeringsmaatschappijen betaald door de RKWBV Zeist. 
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- De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde 

premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze tot een terug storting leiden of tot 

een vermindering van toekomstige betalingen. 

 

Risicobeheersing       

Binnen het treasurybeleid van de RKWBV dient het gebruik van financiële instrumenten ter 

beperking van inherente (rente-,looptijden- en markt-) risico's. In 2016 is het Reglement Financieel 

Beleid en Beheer (RFBB) vastgesteld door de RvC. Hierin worden regels omtrent onder meer het 

gebruik van derivaten opgenomen. Daarnaast wordt in het treasurystatuut van de RKWBV  het 

gebruik van derivaten niet toegestaan. De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële 

instrumenten zijn het kasstroom- en renterisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. Het beleid om deze 

risico's te beperken is als volgt: 

      

Kasstroom- en renterisico       

De RKWBV loopt renterisico ten aanzien van de huidige leningenportefeuille (conversie en fixe-

aflossingen) en financiering van toekomstige investeringen. Er zijn geen rentederivaten afgesloten. De 

financieringsstrategie van de RKWBV wordt in 2020 geëvalueerd en geactualiseerd. Mitigeren van 

risico’s door bij de financieringsbehoefte en binnen de portefeuille passende looptijden, financierings-

vormen, evenwichtige aflossingsdruk etc. vormt daarin de leidraad. 

       

Kredietrisico      

Bij de activiteiten van de RKWBV is geen sprake van een significante concentratie van kredietrisico’s. 

De verhuur van onroerende zaken vindt plaats aan een grote diversiteit aan huurders.    

    

Openstaande vorderingen na vervaldatum worden ultimo boekjaar individueel beoordeeld, leidend 

tot een onderbouwing voor de voorziening voor bijzondere waardevermindering van vorderingen. 

Ten behoeve van kredietfaciliteiten wordt spreiding tussen geldverstrekkers en faciliteiten toegepast 

om het kredietrisico te beperken.   

      

Liquiditeitsrisico:       

Het liquiditeitsrisico wordt aan de hand van de meerjarenbegroting over een periode van 10 jaar 

geraamd, waarbij de nadruk ligt op het managen van de liquiditeiten en risico’s in de eerste twee 

jaren. De liquiditeitspositie wordt bepaald door de ontvangst van huren en verkoopopbrengsten, 

verminderd met de betaling van exploitatielasten, bedrijfskosten, rente, aflossingen en investeringen. 

De ontwikkeling van de liquiditeitspositie voor de komende 12 maanden wordt maandelijks 

geanalyseerd.  
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TOELICHTING OP BALANS PER  31 december 2019 

Vastgoedbeleggingen 

1.1 en 1.2 DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 

Verloopoverzicht 2019: 

 
 

De marktwaarde van het vastgoed is bepaald volgens de uitgangspunten van het Handboek model-

matig waarderen marktwaarde 2019. De marktwaarde wordt bepaald op basis van de contante 

waarde van de geschatte toekomstige kasstromen (DCF). Deze worden bepaald aan de hand van een 

doorexploiteer- en uitpondscenario. 

De waardemutaties zijn met name het gevolg van mutatie van objectgegevens en aanpassingen van 

parameters als gevolg van marktontwikkelingen. Methodiekwijzigingen in het handboek en de 

software en het aanpassen van parameters a.g.v. validatie van het Handboek hebben per saldo een 

gering effect. 

De sterk gestegen WOZ-waarde in 2019 (+ ca. 10%) heeft een groot waarde-effect. Hierdoor stijgt 

namelijk de gehanteerde leegwaarde en daarmee de verkoopopbrengsten. De gemiddelde 

disconteringsvoet van woningen is als gevolg van de validatie van het Handboek 2019 en markt-

ontwikkelingen gedaald. Ook dit heeft een sterk waarde verhogend effect op de totale portefeuille. 

Ten opzichte van ultimo 2018 is de marktwaarde met ca. 8,7% gestegen. 

Vastgoedbeleggingen zijn verzekerd tegen aanschaf- c.q. voortbrengingskosten. 

 

Macro economische parameters      

Bij het doorexploiteer-scenario is de veronderstelling dat het volledige complex in exploitatie blijft 

gedurende de DCF-periode. Bij het uitpondscenario wordt verondersteld dat na mutatie tot verkoop 

van individuele woningen tegen leegwaarde wordt overgegaan. 

De berekening wordt uitgevoerd over den DCF-periode van 15 jaar. 

 

 DAEB-vastgoed

niet-DAEB-

vastgoed Totaal

Aanschafwaarde per 1 januari 2019 65.038.057 1.898.407 66.936.464

Cumulatieve herwaarderingen 76.402.778 2.090.600 78.493.378

Marktwaarde per 1-1 141.440.835 3.989.007 145.429.842

Mutaties in het boekjaar

Herclassificatie DAEB/niet-DAEB -                     

Investeringen 203.478 -                  203.478             

Desinvesteringen -225.000            -                  -225.000            

Herwaardering 12.479.105 232.360 12.711.465

Mutaties in het boekjaar 12.457.583 232.360 12.689.943

Aanschafwaarde per 31 december 2019 65.016.535 1.898.407 66.914.941

Cumulatieve herwaardering 88.881.883 2.322.960 91.204.844

Marktwaarde per 31-12 153.898.418 4.221.367 158.119.785
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In het scenario voor doorexploiteren wordt verondersteld dat de huur bij huren onder de 

liberalisatiegrens bij mutatie wordt aangepast naar de markthuur of de lagere maximale huur op 

grond van het woningwaarderingsstelsel. Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 531 per 

te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en 

registratiekosten, bedragen 3% van de berekende waarde van een verhuureenheid. 

 

Bij de bepaling van de marktwaarde per 31 december 2019 is gebruik gemaakt van de in de volgende 

tabellen weergegeven macro-economische parameters: 

 

  

Parameters woongelegenheden 31-12-2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 e.v.

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

Loonstijging 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

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

Leegwaardestijging 6,80% 4,40% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Gem. beheerkosten - EGW 447 447 447 447 447 447 447

Gem. beheerkosten  - MGW 439 439 439 439 439 439 439

Gem. belastingen, verzekeringen en overige zakelijke 

lasten per vhe 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16%

Verhuurderheffing 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,54% 0,54% 0,54%

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

Huurstijging boven prijsinflatie - onzelfstandige 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Huurderving, als percentage van de huursom 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Gem. mutatiekans bij door-exploiteren per vhe 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30%

Gem. mutatiekans bij uitponden 8,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 4,41% 4,41%

Verkoopkosten bij uitponden 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40%

Gem. disconteringsvoet 6,37% 6,37% 6,37% 6,37% 6,37% 6,37% 6,37%

Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk 

onroerend goed 31-12-2019
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 e.v.

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

Instandhoudingsonderhoud per vhe 4.695 4.695 4.695 4.695 4.695 4.695 4.695

Mutatieonderhoud per m2 bvo 13 13 13 13 13 13 0

Marketing in % van de marktjaarhuur 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%

Beheerkosten per vhe 1.082 1.082 1.082 1.082 1.082 1.082 1.082

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten 

als percentage van de WOZ per vhe 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32%

Disconteringsvoet 7,56% 7,56% 7,56% 7,56% 7,56% 7,56% 7,56%

Parameters parkeergelegenheden  31-12-2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 e.v.

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

Instandhoudingsonderhoud - parkeerplaats 52 50 50 50 50 50 50

Instandhoudingsonderhoud - garagebox 173 173 173 173 173 173 173

Beheerkosten - parkeerplaats 27 27 27 27 27 27 27

Beheerkosten - garagebox 38 38 38 38 38 38 38

Belastingen en verzekeringen, uitgedrukt als 

percentage van de WOZ per vhe 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24%

Disconteringsvoet 6,36% 6,36% 6,36% 6,36% 6,36% 6,36% 6,36%

Parameters intramuraal zorgvastgoed  31-12-2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 e.v.

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

Instandhoudingsonderhoud per vhe 7.146 7.146 7.146 7.146 7.146 7.146 6600

Beheerkosten per vhe 2.147 2.147 2.147 2.147 2.147 2.147 2.147

Belastingen en verzekeringen, uitgedrukt als 

percentage van de WOZ per vhe 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36%

Disconteringsvoet 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75%
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De gehanteerde parameters voor instandhoudingsonderhoud zijn: 

 

 
 

Toepassing vrijheidsgraden 

Het maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed is gewaardeerd tegen de marktwaarde volgens het 

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde met toepassing van de full-versie. Bij toepassing van 

de full-versie kan de taxateur aanpassingen in bepaalde parameters (vrijheidsgraden) toepassen ten 

opzichte van de basisversie. Voor dit vastgoed zijn de volgende vrijheidsgraad gehanteerd: 

 

 
 

De waarde van al het vastgoed (inclusief ten dienste van de exploitatie) voor Onroerende Zaak 

Belasting peildatum 1 januari 2019 bedroeg € 203,1 miljoen (2018: € 184,0 mln.). 

 

Bezwaring activa 

Alle activa in exploitatie zijn bezwaard met pandrecht door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

(WSW) tot zekerheid voor de terugbetaling van (eventuele) vorderingen van WSW op de corporatie. 

 

 

bouwjaarklasse/

grootte
< 1940

> = 1940

< 1960

> = 1960

< 1975

> = 1975

< 1990

> = 1990

< 2005

> = 2005

> = 100 < 120 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1.629 n.v.t.

> = 120 n.v.t. 1.758 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

bouwjaarklasse/

grootte
< 1940

> = 1940

< 1960

> = 1960

< 1975

> = 1975

< 1990

> = 1990

< 2005

> = 2005

< 40 340 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

bouwjaarklasse/

grootte
< 1940

> = 1940

< 1960

> = 1960

< 1975

> = 1975

< 1990

> = 1990

< 2005

> = 2005

> = 40 < 60 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 490

> = 60 < 80 674 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 510

> = 80 < 100 727 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 530

> = 100 < 120 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 576

> = 120 884 n.v.t. 718 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

bouwjaarklasse/

grootte
< 1940

> = 1940

< 1960

> = 1960

< 1975

> = 1975

< 1990

> = 1990

< 2005

> = 2005

> = 40 < 60 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 434 n.v.t. 503

> = 60 < 80 468 n.v.t. n.v.t. 472 520 539

> = 80 < 100 547 n.v.t. n.v.t. 518 n.v.t. 582

> = 100 < 120 619 n.v.t. n.v.t. 561 n.v.t. 622

> = 120 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 594 n.v.t. n.v.t.

EGW doorexploiteerscenario

Onzelfstandige studenteneenheden doorexploiteerscenario

EGW uitpondscenario

MGW uitpondscenario

Vrijheidsgraden

Markthuur 

per m²

Instandhoudings-

onderhoud

Disconterings-

voet

Exit 

Yield

Couwenhovenstraat 1100 93 675 8,00% 7,25%

Hortensialaan 30 150 760 7,25% 6,50%

Hortensialaan 32 140 4.320 7,50% 6,75%

Choisyweg 2-4 110 13.023 7,75% 7,50%

Tulpstraat 19 135 7.146 7,25% 6,75%
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Beleidswaarde 

De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling van de 

marktwaarde in verhuurde staat die hierboven is toegelicht, omdat de beleidswaarde de marktwaarde 

als vertrekpunt neemt. 

De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie (DAEB en niet-DAEB) bedraagt per 31 december 

2019 € 88,4 mln. Ultimo 2018 bedroeg deze € 79,1 mln.  

De effecten van de diverse aanpassingen in 2019 kunnen als volgt nader worden geanalyseerd: 

 

- sinds Handboek 2019 worden er geen overdrachtskosten meer ingerekend in beleidswaarde. Dit 

leidt tot een stijging van de beleidswaarde; 

- conform Handboek 2019 worden er in de eindwaarde geen verouderingskosten meer ingerekend 

en wordt er in de eindwaarde gerekend met de beleidsnorm onderhoud (die hoger ligt dan de 

norm vanuit de marktwaarde). Dit leidt tot een daling van de beleidswaarde; 

- de gemiddelde WOZ-waarde is gestegen. Hoe hoger de WOZ-waarde, des te hoger de 

ingerekende verhuurderheffing. Deze mutatie in de WOZ-waarde werkt binnen de beleidswaarde 

door via de verhuurderheffing; dit leidt tot een daling van de beleidswaarde; 

-  in tegenstelling tot vorig jaar wordt er in de beleidswaarde 2019 niet meer gerekend met de 

reguliere huurstijging boven inflatie uit de marktwaarde. In plaats daarvan wordt het eigen beleid 

gevolgd. Voor de RKWBV geldt dat er geen reguliere huurstijging boven inflatie wordt toegepast. 

Dit leidt tot een daling van de beleidswaarde; 

- de gemiddelde onderhoudsnorm is gedaald van € 1.898 in 2018 naar € 1.546  in 2019. Dit is met 

name het gevolg van toepassing van de nieuwe richtlijnen van AW/WSW d.d. juli 2019, waardoor 

bepaalde kosten van groot onderhoud als ‘ingrijpende verbouwing’ kunnen worden gelabeld; 

daardoor verschuiven ze van onderhoud naar investeringen. Dit leidt tot een stijging van de 

beleidswaarde; 

- bij het samenstellen van de jaarrekening 2019 o.b.v. de "Handleiding toepassen functionele winst- 

en verliesrekening bij corporaties 2019" van de Autoriteit Woningcorporaties is voortschrijdend 

inzicht toegepast betreffende de toerekeningen van zowel de directe als de indirecte kosten aan de 

te onderscheiden activiteiten van de corporatie. Dit heeft effect gehad op de berekening van de 

normen van beheer t.b.v. de beleidswaarde. Indien een identieke methodiek was gevolgd voor de 

berekening van de normen van de beleidswaarde voor 2018 zou dit geresulteerd hebben in een 

beleidswaarde ultimo 2018 van ca. € 86,6 mln.  
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Sensitiviteitsanalyse 

Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning 

teruggerekend) als volgt: 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van deze 

uitgangspunten heeft op de beleidswaarde: 

In het huurbeleid van RKWBV zijn de streefhuren voor nagenoeg alle complexen afgestemd op de 

voor die complexen overeengekomen (o.b.v. prestatieafspraken met de Gemeente Zeist) sociale 

huur(aftoppings-)grenzen. Het verhogen van de streefhuren met € 25 heeft daarom slechts een gering 

effect, omdat ze in de beleidswaardeberekening afgetopt worden op deze maximale huurgrens. 

Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van het 

vastgoed in exploitatie 

Hiervoor wordt verwezen naar het Bestuursverslag (jaarverslag) 2019, pagina 33. 

1.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Verloopoverzicht 2019: 

Uitgangspunt voor: 2019

DAEB en niet-DAEB woningen
per woning

Disconteringsvoet 5,98%

Streefhuur per maand € 659,53

Lasten onderhoud en beheer per jaar € 2.494,47

Effect op beleidswaarde:
Mutatie t.o.v. 

uitgangspunt

Effect op 

beleidswaarde

in % van 

beleidswaarde

Disconteringsvoet 0,5% hoger -€ 13.665.257 -15,46%

Streefhuur per maand €  25  hoger € 225.435 0,25%

Lasten onderhoud en beheer per jaar € 100 hoger -€ 5.726.737 -6,48%

2019 2018

Per 1 januari

Bestede en toegerekende kosten begin boekjaar 2.868.876 110.641

Af: onrendabele investeringen in mindering gebracht -2.767.412 - 

101.464        110.641      

Mutaties

Bestedingen en toerekeningen boekjaar 1.905.830     2.758.235

Overboekingen naar DAEB-vastgoed in exploitatie -141.161 - 

1.764.669 2.758.235

Per 31 december

Bestede en toegerekende kosten einde boekjaar 1.866.133 2.868.876

Af: onrendabele investeringen in mindering gebracht -1.031.415 -2.767.412 

834.718        101.464      
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2.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

 
 

Financiële vaste activa 
3.1 Andere deelnemingen 

 
 

3.2 Latente belastingvorderingen 

 
 

De post latente belastingvorderingen betreft de tot waardering gebrachte beschikbare voorwaartse 

verliescompensatie en de tot waardering gebrachte verrekenbare tijdelijke verschillen. Het saldo van 

resterende verrekenbare verliezen per ultimo 2018 is bij de aangifte vennootschapsbelasting over 2018 

volledig verrekend met de belastbare winst over 2018, waardoor er ultimo 2019 geen sprake meer is 

van compensabele verliezen. 

De tot contante waardering gebrachte latente belastingvordering is daarom ultimo 2019 

afgewaardeerd naar nihil.  

 

 

 

 

 

Verloopoverzicht
Bedrijfsgebouwen 

en terreinen

Andere vaste

bedrijfsmiddelen TOTAAL

Aanschafwaarde primo 2018 1.366.840 276.780 1.643.620

Cumulatieve afschrijvingen -478.481 -232.412 -710.893

Boekwaarde primo 2018 888.359 44.368 932.727

Investeringen -                        9.173 9.173

Afschrijvingen -40.088 -18.114 -57.738

Desinvesteringen -                        -                      -           

Afschrijvingen -                        -                      -           

Boekwaarde ultimo 2018 848.271 35.427 884.162

Aanschafwaarde primo 2019 1.366.840 285.953 1.652.793

Cumulatieve afschrijvingen -518.569 -250.062 -768.631

Boekwaarde primo 2019 848.271 35.891 884.162

Investeringen 11.320 44.176 55.496

Afschrijvingen -40.088 -16.163 -56.251

Desinvesteringen -                        -                      -           

Afschrijvingen -                        -                      -           

Boekwaarde ultimo 2019 819.502 63.904 883.407

2019 2018

Deelneming WoningNet N.V.   

Stand begin boekjaar 9.416           9.416           

Mutaties in het boekjaar -               -               

Stand per einde boekjaar 9.416           9.416           

2019 2018

Stand per 1 januari 337.547      59.406        

Vrijval ten laste van het resultaat 337.547      

Toevoeging ten gunste van het resultaat 278.141      

Saldo per 31 december -             337.547      



Jaarrekening 2019  | RKWBV | definitieve versie 16062020 Pagina 82 van 106 

Vlottende activa 
4.1 Huurdebiteuren 

 
 

 
De achterstand betreft ca. 0,4% van de huuropbrengsten in 2019. 

 

4.2 Overheid 

 
 

De nog te ontvangen subsidie betreft de Step-subsidie vanwege verbetering van de energie-index 

na renovatie van alle woningen (49) in complex 4 (Verzetswijk EGW). Dit bedrag is in januari 2020 

geheel ontvangen. 

 

4.3 Vorderingen inzake belastingen en sociale verzekeringen 

 
 

Op basis van de definitief vastgestelde aangifte VpB 2016 resteerde er voor de jaren 2017-2019 een 

hoger bedrag aan compensabele verliezen. Dit had tot gevolg dat de in 2018 opgelegde voorlopige 

aanslagen VpB 2017 en 2018 zijn bijgesteld naar € 0. De in 2018 volledig betaalde aanslagen zijn 

teruggevorderd en in 2019 ontvangen. Het bedrag ad € 426 betreft nog een te verwerken voorheffing 

BTW. 

 

4.4 Overige vorderingen 

 
 

 

 

 

2019 2018

Zittende huurders

Te vorderen huren 21.233         21.853         

Totaal zittende huurders 21.233         21.853         

Vertrokken huurders   

Te vorderen huren 7.631           14.578         

Te vorderen herstelkosten -               -               

Totaal vertrokken huurders 7.631           14.578         

Totaal huurdebiteuren 28.864         36.431         

2019 2018

Te ontvangen STEP-subsidie 235.400       386.100       

Te ontvangen bijdragen WMO 1.797           2.720           

Totaal Gemeenten 237.197       388.820       

2019 2018

Vorderingen inz. belastingen en sociale verzekeringen 426              2.981.149    

Totaal vorderingen ter zake van pensioenen 426              2.981.149    

2019 2018

Teveel betaalde pensioenpremie -               7.907           

Diverse debiteuren (niet zijnde huurdebiteuren) 13.024         2.825           

Totaal overige vorderingen 13.024         10.732         
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4.5 Overlopende activa 

 
 

5.1 Liquide middelen 

 
Er is geen rekening-courant faciliteit door de R.K. Woningbouwvereniging Zeist overeengekomen 

met de bank. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging.  

In 2019 werd een bedrag van bijna € 3 mln. aan (nog) niet verschuldigde vennootschapsbelasting 

(2017-2018) terugontvangen. Dit verklaart het relatief hoge saldo aan liquide middelen ultimo 2019. In 

2020 zullen enkele nieuwprojecten daadwerkelijk opgestart kunnen gaan worden. De hiervoor aan te 

trekken financiering zal gematcht worden met de vrij beschikbare liquide middelen. 

 

Eigen Vermogen (na voorstel resultaatbestemming) 

Voorstel resultaatbestemming 

De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de goedkeuring door de Raad 

van Commissarissen in de jaarrekening verwerkt. Het resultaat is als volgt toegevoegd aan de 

reserves:  

 
In de toevoeging aan de overige reserves is de stelselwijziging per 1 januari 2018 en het effect daarvan 

op het inzake belastinglatenties verwerkt. 

 

6.1 Herwaarderingsreserve 

Verloopoverzicht herwaarderingsreserve: 

 
 

Voor de realiseerbaarheid van de waarde van het vastgoed in exploitatie en het hiermee samen-

hangende deel van de herwaarderingsreserve verwijzen wij u naar het bestuursverslag. 

 

2019 2018

Niet vervallen rente uitgezette middelen 207              500              

Betalingsregeling -               28.236         

Vooruitbetaalde assurantiepremie 2.730           2.797           

Overige overlopende activa 12.986         27.276         

Totaal overlopende activa 15.924         58.809         

2019 2018

Kas 1.493         646            

Banktegoeden 1.260.175   621.627      

Spaarrekeningen 1.501.224   1.760.724   

Gelden onderweg -             1.730         

Totaal direct opvraagbaar 2.762.892   2.384.727   

2019 2018

Toevoeging aan de herwaarderingsreserve 12.401.245     17.668.071     

Toevoeging aan de overige reserves 1.972.059       -4.560.050      

Totaal    14.373.305     13.108.021     

 2019 2018

Herwaarderingsreserve 1/1 78.943.608       61.275.537       

Realisatie verkoop -                   -                   

Mutaties in boekjaar (macro-economisch/handboek) 12.401.245       17.668.071       

Herwaarderingsreserve 31/12 91.344.853       78.943.608       
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6.2 Wettelijke en statutaire reserves 

Dit betreft het verenigingskapitaal die in het beginjaar van de vereniging is gestort. 

 
 

6.3 Overige reserves  

Verloopoverzicht overige reserves: 

 
 

 

Voorzieningen 
7.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 

Dit betreft: 

 
 

Verloopoverzicht voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen:  

 
 

Het verschil tussen de totale investering en de marktwaarde in verhuurde staat wordt als onrendabel 

ten laste van het bedrijfsresultaat gebracht in het jaar, waarin het project intern geformaliseerd en 

extern gecommuniceerd is.  Voor het nog niet gerealiseerde deel van de investeringen wordt een 

voorziening gevormd. 

Het gehele bedrag ultimo 2019 ad € 1.399.263 kwalificeert als langlopend (> 1 jaar), aangezien de 

desbetreffende projecten niet eerder dan in 2021 zullen worden opgeleverd en in exploitatie 

genomen. 

 

7.2 Voorziening latente belastingverplichtingen 

Verloopoverzicht voorziening latente belastingverplichtingen: 

 
 

2019 2018

Kapitaal 867                   867                   

Totaal Wettelijke en statutaire reserves 867                   867                   

2019 2018

Stand per 1 januari 29.004.666     33.564.716     

Resultaat boekjaar 1.972.059       -4.560.050      

Overige reserves 31/12 30.976.725     29.004.666     

 2019 2018

Voorziening onrendabele investeringen renovatieprojecten -                       909.010            

Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouwprojecten 1.399.263 2.090.285         

Stand per einde boekjaar 1.399.263 2.999.295

 2019 2018

Stand per 1 januari 2.999.295       -                    

Mutatie onrendabele investeringen -575.968         5.766.707       

Onttrekkingen in het boekjaar -1.024.064      -2.767.412      

Stand per einde boekjaar 1.399.263       2.999.295       

 2019 2018

Stand per 1 januari 53.260            22.668            

Toevoeging ten laste van het resultaat -                 30.592            

Vrijval ten gunste van het resultaat 11.838            

Stand per einde boekjaar 41.422            53.260            
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De voorziening voor latente belastingverplichtingen omvat het belastingeffect van de verschillen 

tussen commerciële en fiscale waardering van activa en verplichtingen. Deze zien in dit geval op 

(dis)agio van leningen en onroerende zaken t.d.v. de exploitatie. De tot contante waardering 

gebrachte latente belastingverplichting bedraagt € 41.422 (2018: € 53.260).  

 

7.3 Overige voorzieningen 

Dit betreft een voorziening Individuele loopbaanontwikkeling. Het verloop is als volgt: 

 
 

 

Langlopende leningen 
8.1 Leningen kredietinstellingen 

Er zijn in 2019 geen nieuwe leningen afgesloten.  

Het verloop van de leningen bij kredietinstellingen is als volgt: 

 
 

Aflossingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals hierboven toegelicht zijn 

opgenomen onder de schulden op korte termijn. 

 

Marktwaarde geldleningen 

De nominale waarde van de geldleningen bedraagt per 31 december 2019 € 37.699.943. 

De marktwaarde van de geldleningen bedraagt per 31 december 2019 € 45.835.311.  

De marktwaarde is gebaseerd op de contante waarde van de rente- en aflossingsverplichtingen, 

contant gemaakt tegen swap-rentecurve Euribor-6 maands. Het verschil tussen nominale waarde en 

marktwaarde bedraagt per balansdatum € 8.135.368. 

 

Rentevoet en aflossingssysteem 

De gemiddelde rentevoet van de langer dan één jaar uitstaande leningen overheid en kredietinstel-

lingen bedraagt circa 2,31% (2018: 2,37%). De gemiddelde gewogen looptijd bedraag 28,19 jaar. 

De leningen o/g worden afgelost op basis van annuïteitensysteem, met uitzondering van 3 geld-

leningen, waarop gedurende de looptijd niet wordt afgelost. Deze worden aan het einde van de 

looptijd van 6 respectievelijk 5 jaar volledig afgelost. 

 

 2019 2018

Stand per 1 januari 13.853              30.758              

Toevoeging in het boekjaar 6.050                1.633                

Onttrekking in het boekjaar -                   -18.538            

Stand per einde boekjaar 19.903              13.853              

 2019 2018

Stand per 1 januari 39.517.644       35.885.335       

Bij: Nieuw opgenomen geldleningen -                   5.160.000         

Af: Reguliere aflossingen -1.817.701       -1.527.692       

Stand per 31 december 37.699.943       39.517.644       

In het komende boekjaar te betalen aflossing (zie ook 9.1) -1.862.253       -1.817.701       

Stand per einde boekjaar 35.837.690       37.699.943       
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Alle geldleningen zijn afgesloten met borgstelling van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 

 

8.2 Overige langlopende schulden 

 
 

Deze uit hoofde van de huurovereenkomst van huurders ontvangen waarborgsommen dienden als 

eerste zekerheid voor de voldoening van eventuele verschuldigde mutatiekosten en achterstallige 

huur. Sinds 1 januari 2004 wordt door nieuwe huurders geen waarborgsom meer betaald bij het 

afsluiten van een huurcontract. De gemiddelde waarborgsom per woning bedraagt, inclusief opge-

bouwde rente, per 31 december 2019 € 235,33 (31 december 2018: €221,52). Aan de waarborg-sommen 

is over de periode 1 januari t/m 31 december 2019 3% (2018: 3%) samengestelde intrest toegevoegd. 

De waarborgsom inclusief rente wordt bij beëindiging van de huurovereenkomst verrekend. 

 

9.1 Schulden aan kredietinstellingen 

Dit betreft aflossingen die jaarlijks gedaan dienen te worden. Zie ook hiervoor de te betalen aflossing 

bij 8.1 en 8.2). 

 
 

9.2 Schulden aan leveranciers 

 
 

9.3 Belastingen en premies sociale lasten 

 
 

Het hoge bedrag aan omzetbelasting ultimo 2018 betrof de verschuldigde verlegde BTW op de eind 

2018 gefactureerde aanneemsomtermijnen van twee renovatieprojecten. Deze projecten zijn in 2019 

opgeleverd.  

De nog verschuldigde vennootschapsbelasting betreft de jaren 2018 en 2019. 

Aflosschema langlopende leningen

looptijd €

 < 1 jaar 1.862.253

1 - 5 jaar 9.663.387

> 5 jaar 26.174.302

Totaal 37.699.943

totaal af te 

lossen

 2019 2018

Ontvangen waarborgsommen 32.663              34.033              

Rente waarborgsommen 27.581              25.556              

Totaal overige schulden 60.244              59.589              

 2019 2018

Aflossing geldleningen o/g komend boekjaar 1.862.253         1.817.701         

Totaal schulden aan overheid en kredietinstellingen 1.862.253         1.817.701         

 2019 2018

Overige leveranciers 315.625            646.623            

Totaal schulden aan leveranciers 315.625            646.623            

 2019 2018

Te betalen loonheffing 31.003            21.302            

Te betalen omzetbelasting 86.293            582.743          

Te betalen vennootschapsbelasting 235.785          -                 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 353.081          604.045          
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9.4 Schulden ter zake van pensioenen 

 
 

In december 2018 is een niet-correcte factuur van € 8K ontvangen, die in 2019 gecrediteerd. 

Het verschuldigde bedrag ultimo 2019 betreft de afdracht over de maand december. 

 

9.6 Overlopende passiva 

 
 

Niet uit de balans blijkende regelingen en verplichtingen 

Voorwaardelijke verplichtingen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw  

Vanwege de door het Waarborgfonds gegarandeerde leningen met een oorspronkelijk bedrag van  

€ 48,2 miljoen, bestaat tot het teniet gaan van de vordering een nadere verplichting. Deze verplichting 

treedt in werking zodra het eigen vermogen van het Waarborgfonds daalt tot onder 0,65% van het 

door het Waarborgfonds gegarandeerde volume. Op dat moment kan bij de deelnemer pro rata parte 

op eerste aanzegging een bijdrage in dat vermogenstekort ingevorderd worden. Ten aanzien van 

genoemde leningen zal dat bedrag 3,85% van het geborgde schuldrestant zijn ( € 1.451.448). 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

nieuwbouwprojecten 

Cornelis Vlotlaan 

Op 27 december 2018 is grond in eigendom overgegaan van de gemeente Zeist op de RKWBV. Dit is 

gebeurd onder een zogenaamde Groninger Akte. Het betreft de grond van het te ontwikkelen 

nieuwbouwproject aan de Cornelis Vlotlaan. In 2018 is alleen de overdrachtsbelasting betaald. De 

koop kon ontbonden worden indien RKWBV (koper) niet binnen een gestelde termijn na de 

vergunningverlening financiering heeft gekregen. 

Op 25 februari 2020 is de grond, nadat alle vergunningen waren verleend, volledig betaald  

(ad € 264.000 excl. overdrachtsbelasting). Daardoor zijn de ontbindende voorwaarden bij notariële 

akte formeel d.d. 25 februari formeel vervallen.  

Op 19 februari 2019 is met aannemer Heijlijgers Bouw B.V. een aannemingsovereenkomst voor € 3,8 

mln. (excl. BTW) gesloten voor de bouw van 24 appartementen in de sociale huursector (1e 

aftoppingrens), onder de ontbindende voorwaarde van het verlenen van de benodigde 

vergunningen. 

 

 2019 2018

Pensioenpremies 10.616              18.696              

Totaal schulden ter zake van pensioenen 10.616              18.696              

 2019 2018

Nog niet vervallen rente 408.554            439.410            

Nog te verrekenen servicekosten huurders 72.428              102.075            

Verplichting opgebouwde vakantierechten 21.407              26.889              

Vooruit ontvangen huur 87.148              102.594            

Accountantscontrole 43.877              27.528              

Betalingen onderweg 33.657              37.090              

Overige 16.384              25.715              

Totaal overlopende passiva 683.454            761.299            
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Sterrenberg (Kometenlaan) 

Op 7 februari 2019 is met bouwbedrijf Bébouw Midreth B.V. een ontwikkel- en realisatieovereen-

komst getekend ad € 2,9 mln. (excl. btw) voor de bouw van 18 appartementen in de sociale huursector 

(duur tot liberalisatiegrens) als uitbreiding van het bestaande appartementengebouw (‘Bruggebouw’) 

aan de Kometenlaan in Huis ter Heide (Gemeente Zeist), op grond reeds in eigendom van de 

RKWBV. In maart 2020 zijn de benodigde vergunningen versterkt, maar omwonenden kunnen nog 

hoger beroep aantekenen hiertegen. Indien op 1 juli 2020 niet alle vergunningen zijn verkregen en 

onherroepelijk zijn geworden, heeft ieder van de partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. 

 

erfpacht 

Verplichtingen voortvloeiend uit de erfpacht van complex 10. De erfpacht duurt tot en met 

31 december 2038. De jaarlijkse erfpachtcanon bedraagt € 17.607 (prijspeil 2019) en wordt jaarlijks 

verhoogd met het huurverhogingspercentage zoals dat door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

wordt voorgeschreven. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum  

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier gemeld moeten worden, 

anders dan de in maart 2020 ontstane wereldwijde crisis a.g.v. Covid-19. Dit wordt nader toegelicht 

onder ‘Overige posten’/Covid-19’. 

 

Toelichting verbonden partijen 

Er is geen sprake van transacties met verbonden partijen, anders dan tegen marktconforme 

voorwaarden. 

 

Overige posten 

Borgstelling Waarborgfonds Sociale Woningbouw conform artikel 30 Reglement van Deelneming. 

Op 4 oktober 2013 deed het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, aan al haar deelnemers, het 

verzoek om over te gaan tot een onherroepelijke volmacht als bedoeld in het Reglement van 

Deelneming. 

Artikel 30 van dit Reglement van Deelneming regelt dat de R.K. Woningbouwvereniging Zeist zich 

verplicht heeft om op eerste verzoek van het WSW hetzij hypotheek te verstrekken op al het onder-

pand dat op dat moment geldt als WSW-onderpand hetzij een onvoorwaardelijke en onherroepelijke 

volmacht te verstrekken aan het WSW, zodat het WSW in staat is om op een later moment over te 

gaan tot hypotheekvestiging. 

Op 26 maart 2014 is de akte van volmacht gepasseerd bij notariskantoor Pels Rijcken & Droogleever 

Fortuijn te Den Haag. 

Het ingebrachte onderpand betreft de gehele WOZ-waarde. 
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Covid-19 (coronavirus) 

Het COVID-19 (coronavirus) en de daartegen genomen maatregelen door de rijksoverheid kunnen 

een significante impact hebben. Hoe groot de impact daadwerkelijk zal zijn is onzeker. Dit is mede 

afhankelijk van de doorlooptijd van beperkende c.q. beschermende maatregelen en van de daaruit 

voortvloeiende sociaal maatschappelijke en economische gevolgen.  

In het jaarverslag is onder het hoofdstuk Financiën in de paragraaf  ‘financiële continuïteit’ 

beschreven in welke mate deze continuïteit voor de RKWBV in het geding zou zijn. Onder de 

paragraaf ‘risicobeheersing’ zijn de risico’s m.b.t. de coronacrisis geanalyseerd.  

Vooralsnog schatten wij de impact van de corona-pandemie op de financiële continuïteit van onze 

corporatie als beperkt tot matig in. Dat betekent dat er naar onze mening geen sprake is van een 

materiele onzekerheid inzake de continuïteit. 
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2019 

 

Exploitatie vastgoedportefeuille 
 

10.1 Huuropbrengsten 

 
 

De huurprijzen zijn onderworpen aan de overheidsvoorschriften inzake: 

• De algemene jaarlijkse huurverhoging 

• Huurverhoging bij woningverbetering 

 

De hogere huuropbrengst ten opzichte van het vorige boekjaar is als volgt te verklaren: 

 
 

10.2 Opbrengsten servicecontracten 

 
 

De post ‘Overige zaken, leveringen en diensten’ betreft vergoedingen die de huurders boven de 

(netto-) huurprijs betalen voor bijvoorbeeld warmtelevering, glasverzekering enz. 

De vergoeding voor leveringen en diensten is gebaseerd op de geraamde c.q. werkelijke kosten en 

wordt jaarlijks, indien noodzakelijk aangepast. 

 

 

 

 

 

 

 2019 2018

Woningen en woongebouwen 6.785.305          6.645.039          

Onroerende zaken, niet zijnde woningen 372.696             364.822             

Totaal    7.158.002          7.009.861          

Af: huurderving wegens korting, leegstand en 

oninbaar 15.523               19.898               

Totaal huuropbrengsten 7.142.479          6.989.963          

 2019

De algemene huurverhoging per 1 juli 43.168             

Na-effect huurverhoging 2018 37.411             

Huurharmonisatie 26.098             

Na-effect huurharmonisatie 27.003             

Terug in exploitatie nemen 1 woning 8.485               

Overig 5.975               

Totaal hogere huuropbrengst woningen, 

woongebouwen en vhe's niet zijnde 

woningen 148.140           

 2019 2018

Overige zaken, leveringen en diensten 463.321             459.388             

Subtotaal 463.321             459.388             

Af: Vergoedingsderving wegens leegstand 1.001                 666                    

Totaal opbrengsten servicekosten 462.320             458.722             



Jaarrekening 2019  | RKWBV | definitieve versie 16062020 Pagina 91 van 106 

10.3 Lasten servicecontracten 

 
 

10.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 

 
 

De kosten van de eigen organisatie zijn als volgt te specificeren: 

 
 

 

 

 

 

 2019 2018

Verzekeringen 7.979                 7.228                 

Gas en electra 223.268             195.266             

Schoonmaakkosten 83.290               86.110               

Overige servicekosten 147.783             170.118             

Toegerekende personeelskosten 7.668                 6.743                 

Toegerekende huisvestingskosten 748                    683                    

Toegerekende algemene kosten 2.428                 2.541                 

Totaal    473.164             468.689             

2019 2018

Toegerekende personeelskosten 352.482 282.172

Toegerekende huisvestingskosten 30.183 28.584

Toegerekende algemene kosten 97.933 106.336

Leefbaarheid 19.977 14.540

Overige exploitatielasten 5.862 -229

Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten 506.437 431.403

Personeelskosten 2019 2018

Lonen en salarissen 548.714 516.382             

Sociale lasten 94.995 90.708               

Pensioenlasten 88.402 83.685               

Overige Personeelskosten 120.938 70.288               

subtotaal kosten 853.049             761.063             

Geactiveerde productie eigen bedrijf -70.973 -96.812              

Doorberekend in servicekosten -64.999 -63.538              

Totaal toe te rekenen personeelskosten 717.077             600.713             

Huisvestingskosten 2019 2018

Onderhoud 8.894 6.168                 

Energie 17.335 12.003               

Belastingen en verzekeringen 7.205 7.459                 

Afschrijvingen 40.088 40.088               

Overig -7.758 -4.867                

Totaal toe te rekenen huisvestingskosten 65.764               60.851               

Algemene kosten 2019 2018

Automatisering 97.292 100.662             

Communicatie 12.941 14.084               

Drukwerk en kantoorbenodigdheden 11.004 10.872               

Advisering 24.495 24.030               

Afschrijvingen 16.163 18.114               

Overig 51.482 58.615               

Totaal toe te rekenen algemene kosten 213.377             226.377             



Jaarrekening 2019  | RKWBV | definitieve versie 16062020 Pagina 92 van 106 

Deze kosten zijn op basis van een kostenverdeelstaat naar de verschillende activiteiten van de 

corporatie toegerekend. Hierbij is de SBR Handleiding toepassen functionele indeling winst- en 

verliesrekening 2019 leidend.  Hierbij is voortschrijdend inzicht verwerkt in de werkzaamheden in 

2019, vertaald naar de directe en indirecte kosten. Als gevolg hiervan zijn de verdeelsleutels en 

daarmee de toerekeningen van zowel de directe als de indirecte kosten verder verfijnd en 

geactualiseerd. De vergelijkende cijfers 2018 zijn ontleend aan de vastgestelde jaarrekening 2018, 

maar daar waar nodig, a.g.v. de verfijndere toerekening, aangepast om een goed en vergelijkbaar 

inzicht te verkrijgen tussen de twee boekjaren. 

 

Directe kosten worden rechtstreeks naar de desbetreffende activiteit toegerekend, indirecte kosten op 

basis van een verdeelsleutel (fte en tijdsbesteding). Dit geeft de onderstaande verdeelsleutels: 

 

 
 

en leidt tot de volgende allocatie: 

 

 
 

Personeelskosten 

Gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar:  8,9 (2018: 8,8).  Dit is te specificeren naar: 

 

 
 

 

Verhuur Service Onderhoud Overige Overige Leefbaar-

en beheer contracten activiteiten organisatie- heid

45,90% 1,14% 33,93% 0,59% 15,55% 2,90%

2019 - activiteit personeel huisvesting algemeen

Doorbelasting aan verhuur en beheer 352.482 30.183 97.933

Doorbelasting aan onderhoud 228.656 22.314 72.401

Doorbelasting aan overige organisatiekosten 104.801 10.227 33.184

Doorbelasting aan leefbaarheid 19.519 1.905 6.181

Doorbelasting aan servicekosten 7.668 748 2.428

Doorbelasting aan overige activiteiten 3.950 386 1.251

Totaal doorbelaste kosten 717.077 65.764 213.377

2018 - activiteit personeel huisvesting algemeen

Doorbelasting aan verhuur en beheer 282.172 28.584 106.336

Doorbelasting aan onderhoud 199.421 20.201 75.151

Doorbelasting aan overige organisatiekosten 91.333 9.252 34.419

Doorbelasting aan leefbaarheid 17.572 1.780 6.622

Doorbelasting aan servicekosten 6.743 683 2.541

Doorbelasting aan overige activiteiten 3.473 352 1.309

Totaal doorbelaste kosten 600.713 60.851 226.377

2019 2018

directie en beleid 1,70 1,80

administratie en verhuur 4,20 4,00

technische dienst 2,00 2,00

facilitarie dienst 1,00 1,00

Totaal 8,90 8,80
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10.5 Lasten onderhoudsactiviteiten 

 
 

Planmatig onderhoud is te onderscheiden in contractonderhoud en cyclisch onderhoud. Het cyclisch 

onderhoud wordt uitgevoerd aan de hand van een meerjaren-onderhoudsbegroting en kan per jaar, 

afhankelijk van de noodzakelijk geachte werkzaamheden en de omvang van de complexen, sterk 

fluctueren. In 2018 in gestart met twee grote renovatie- en verduurzamingsprojecten, die in het 

voorjaar van 2019 zijn opgeleverd. Een deel van de uitgaven in 2019 dient als cyclisch onderhoud 

aangemerkt dient te worden (€ 320K). 

Het contractonderhoud betreft de jaarlijkse servicecontracten voor o.a. cv-installaties, liften en tuinen.  

 

10.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

 
 

In 2019 is geen saneringsheffing opgelegd (‘contributies en bijdragen’). 

Als gevolg van de in 2019 gestegen WOZ-waardes, zijn de WOZ-belasting en de verhuurdersheffing, 

die op basis daarvan wordt berekend, met ruim € 80K gestegen. 

 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
12.1 Overige waardeveranderingen  vastgoedportefeuille 

 
 

Dit betreft het onrendabele deel van de investeringen in renovatie- en nieuwbouwprojecten, zoals 

eerder al is toegelicht bij onderdeel ‘7.1 Voorziening onrendabele investeringen’. 

De nieuwbouw betreft de ontwikkeling van 24 daeb-appartementen aan de Cornelis Vlotlaan in Zeist 

en 18 daeb-appartementen aan de Kometenlaan (Sterrenberg) in Huis ter Heide (gemeente Zeist). De 

renovatieprojecten betreffen renovatie- en verduurzaming van de eengezinswoningen in complex 4 

(Verzetswijk 49 woningen) en complex 5 (Couwenhoven 96 woningen), allen in Zeist. Deze zijn in het 

voorjaar van 2019 opgeleverd. 

 

2019 2018

Kosten klachten-/mutatieonderhoud 455.037             456.491             

Kosten contractonderhoud 125.629             118.579             

Kosten cyclisch onderhoud 825.998             2.506.240          

Toegerekende personeelskosten 228.656             199.421             

Toegerekende huisvestingskosten 22.314               20.201               

Toegerekende algemene kosten 72.401               75.151               

Totaal Onderhoudslasten 1.730.035          3.376.083          

2019 2018

Belastingen en verzekeringen 351.508             323.862             

Erfpacht 17.607               17.011               

Contributies en bijdragen 16.073               87.984               

Verhuurdersheffing 876.554             823.014             

Overige exploitatiekosten 59.561               16.036               

Totaal    1.321.303          1.267.907          

2019 2018

Onrendabele investeringen nieuwbouwprojecten 90.602             2.200.000        

Onrendabele investeringen renovatieprojecten 478.015           3.566.707        

Totaal 568.617           5.766.707        
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12.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 
 

Dit betreft de -ongerealiseerde- waardeverandering van het vastgoed in exploitatie als gevolg van de 

marktwaardewaardering (in verhuurde staat) ultimo 2019 op basis van het Handboek modelmatig 

waarderen marktwaarde 2019. Zie voor een verdere toelichting onder ‘1.1/1.2 Vastgoedbeleggingen’. 

Opbrengst overige activiteiten 

13.1 Opbrengst overige activiteiten 

   
 

In 2019 zijn de door huurders betaalde bijdragen voor op hun woning aangebrachte zonnepanelen 

aanzienlijk toegenomen. Dit komt omdat begin 2019 twee renovatieprojecten zijn opgeleverd, waarbij 

alle woningen o.a. werden voorzien van zonnepanelen (145 woningen).  

Overige organisatiekosten 

14.1 Overige organisatiekosten 

 
 

De ‘kosten van toezicht RvC’ waren in 2019 hoger vanwege wervings- en selectiekosten t.b.v. twee 

vacatures voor nieuwe RvC-leden.  

De post ‘kosten accountant’ bevat naast de kosten voor controle van jaarrekening en dVi tevens 

kosten voor fiscale controle en adviezen. In 2019 waren deze relatief hoog (ca. € 45K) vanwege de 

afwikkelingen van vennootschapsbelasting over de jaren 2016 t/m 2018.  

  

2019 2018

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 12.711.465        17.759.980        

2019 2018

Dienstverlening VVE 5.036 5.036

Bijdragen zonnepanelen 26.519 960

Contributies vereniging 504 565

Totaal opbrengst overige activiteiten 32.059 6.561

2019 2018

Kosten van toezicht RvC 53.923               31.568

Kosten accountant 106.448             67.695

Kosten treasury 8.397                 -                     

Overige kosten 6.945                 -                     

Toegerekende personeelskosten 104.801             91.333

Toegerekende huisvestingskosten 10.227               9.252

Toegerekende algemene kosten 33.184               34.419

Totaal overige organisatiekosten 323.925             234.267             
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Leefbaarheid 

15.1 Leefbaarheid 

 
 

De uitgaven voor leefbaarheid betreffen uitsluitend directe en indirecte kosten voor leefbaarheid, 

zoals gedefinieerd in de SBR Handleiding toepassen functionele indeling winst- en verliesrekening 2019. 

Uitgaven voor leefbaarheid t.b.v. de eigen complexen van de RKWBV zijn verantwoord onder  

‘lasten verhuur en beheer’. Dit betreft onder meer een groot deel van de salariskosten van de 

coördinator leefbaarheid’ en uitgaven voor wijk- of buurtgerichte activiteiten en activiteiten voor 

huurders van de RKWBV.  

Financiële baten en lasten 

16.1 Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 

De R.K. Woningbouwvereniging heeft geen opbrengsten uit financiële vaste activa en heeft vanaf 

2016 geen effecten meer in haar bezit. 

 

16.2 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

 
 

16.3 Rentelasten en soortgelijke kosten 

  

2019 2018

Bijdrage algemene leefbaarheid 3.800                 9.138                 

Toegerekende personeelskosten 19.519               17.572               

Toegerekende huisvestingskosten 1.905                 1.780                 

Toegerekende algemene kosten 6.181                 6.622                 

Totaal Leefbaarheid 31.405               35.112               

2019 2018

Rentebaten liquide middelen 207                    1.510                 

Overige rentebaten 1.534                 500                    

Totaal andere rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten 1.741                 2.010                 

2019 2018

Langlopende schulden   

Rente leningen overheid -                     -                     

Rente leningen kredietinstellingen 914.090             921.718             

Rente waarborgsommen en overige 3.389                 137                    

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten 917.481             921.854             
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Accountantshonoraria 

De honoraria voor de accountantsorganisatie, belast met de controle van de jaarrekening zijn als volgt 

onder te verdelen: 

 

 
 

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de vereniging zijn 

uitgevoerd door het netwerk van accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 

1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). 

Opgegeven worden de lasten ten aanzien van het boekjaar waarop de (controle-) werkzaamheden 

betrekking hebben (‘toegerekend aan het boekjaar’). Deze methode houdt in dat de lasten worden 

toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Indien een deel van de (controle-) 

werkzaamheden worden verricht na het boekjaareinde (in het volgende boekjaar) zal daarvoor 

derhalve een voorziening of overlopende post worden gevormd (toerekening). 

 

  

2019 2018

BDO BDO

Controle van de jaarrekening 47.855          42.350          

Andere controleopdrachten 7.200            6.353            

Adviesdiensten op fiscaal terrein -               -               

Andere niet-controlediensten -               -               

Totaal accountantshonoraria 55.055          48.703          
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Belastingen 

17.1 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

 
 

De over 2019 verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt € 800.201.  

Ultimo 2019 bedragen de nog te verrekenen verliezen nihil. 

 

Effectieve belastingtarief 

Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief bedraagt 25% (2018: 25%). Het effectieve belastingtarief, 

zijnde de belastinglast in de winst-en-verliesrekening uitgedrukt als % van het jaarresultaat voor 

belastingen, bedraagt 7,9% (2018: - 3,1%) 

 

Resultaat deelnemingen 

17.2 Resultaat deelnemingen 

 
Het betreft een deelneming van minder dan 5%. 

 

 

 

 

 

 2019 2018

Acute belastingen boekjaar 800.201       -              

Correctie acute belastingen voorgaande boekjaren        109.090 -150.391      

Mutatie latente belastingen 325.709       -247.549      

1.235.000    -397.940      

De post 'acute belastingen boek jaar' is als volgt bepaald:

Resultaat voor belastingen volgens de jaarrekening: 15.603.043  12.710.000  

Tijdelijke verschillen

Tijdelijke waarderingsverschillen i.v.m. afschrijvingen -26.258       -26.107       

Opwaardering woningen wegens gestegen WOZ-waarde 761.400       3.650.982    

Fiscaal geactiveerde financieringskosten projecten 25.045        19.416        

Fiscaal geactiveerd verbeteringskosten onroerende zaken 165.968       254.466       

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -568.617      5.766.707    

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -12.711.465 -17.759.980 

Vrijval (dis)agio leningen o/g 10.729        10.729        

Permanente verschillen

Niet aftrekbare kosten 4.500          4.500          

Investeringsaftrek -15.539       -2.568         

Totaal tijdelijke en permanente verschillen 3.248.806    4.628.145    

Te verrekenen verliezen -              -4.628.145   

Belastbaar bedrag 3.248.806    -              

2019 2018

Opbrengst deelneming SWR 5.263               -                  

Totaal resultaat deelnemingen 5.263               -                  
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Gescheiden DAEB/niet-DAEB winst- en verliesrekening 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

31-12-2019 31-12-2019 31-12-2019 31-12-2019

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

10.1 Huuropbrengsten 6.931 211 -                    7.142

10.2 Opbrengsten servicecontracten 446 17 -                    462

10.3 Lasten servicecontracten -448 -25 -                    -473

10.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -490 -16 -                    -506

10.5 Lasten onderhoudsactiviteiten -1.710 -20 -                    -1.730

10.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -1.310 -11 -                    -1.321

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 3.419 155 -                     3.574

11.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille -                    -                    -                    -                    

11.2 Boekwaarde verkocht vastgoedportefeuille -                    -                    -                    -                    

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille -                     -                     -                     -                     

12.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 569 0 -                    569

12.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 12.479 232 -                    12.711

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 13.048 232 -                     13.280

13.1 Opbrengst overige activiteiten 32 0 -                    32

13.2 Kosten overige activiteiten -12 0 -                    -12

Netto resultaat overige activiteiten 20 0 -                     20

14.1 Overige organisatiekosten -314 -10 -                    -324

15.1 Leefbaarheid -30 -1 -                    -31

16.1 Opbrengsten van vorderingen m.b.t. vaste activa en van effecten -                    -                    -                    -                    

16.2 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2                    0                    -                    2

16.3 Rentelasten en soortgelijke kosten -890             -27                -                    -917

Saldo financiële baten en lasten -888              -27                -                     -916              

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 15.255         349               -                     15.603         

17.1 Belastingen -1.198 -37 -                    -1.235

17.2 Resultaat deelnemingen 5 0                    -                    5

RESULTAAT NA BELASTINGEN 14.061         313               -                     14.373         

Resultaat deelneming 313               -                    -313             -                    

TOTAAL RESULTAAT 14.373         313               -313              14.373         

DAEB-/niet-DAEB gescheiden
DAEB niet-DAEB Eliminaties Totaal

RESULTATENREKENING 2019 RKWBV 

FUNCTIONELE INDELING 
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Gescheiden DAEB/niet-DAEB resultatenrekening 

 

  

31-12-2018 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2018

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

10.1 Huuropbrengsten 6.772 218 -                    6.990

10.2 Opbrengsten servicecontracten 442 17 -                    459

10.3 Lasten servicecontracten -445 -23 -                    -469

10.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -417 -15 -                    -431

10.5 Lasten onderhoudsactiviteiten -3.364 -12 -                    -3.376

10.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -1.260 -8 -                    -1.268

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 1.727 177 0 1.905

11.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille -                    -                    -                    -                    

11.2 Boekwaarde verkocht vastgoedportefeuille -                    -                    -                    -                    

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille -                     -                     -                     -                     

12.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -5.767 0 -                    -5.767

12.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 17.270 490 -                    17.760

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 11.503 490 0 11.993

13.1 Opbrengst overige activiteiten 6 0 -                    7

13.2 Kosten overige activiteiten -5 0 -                    -5

Netto resultaat overige activiteiten 1 0 0 1

14.1 Overige organisatiekosten -227 -8 0 -234

15.1 Leefbaarheid -34 -1 0 -35

16.1 Opbrengsten van vorderingen m.b.t. vaste activa en van effecten -                    -                    -                    -                    

16.2 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2 0 -                    2

16.3 Rentelasten en soortgelijke kosten -893 -29 -                    -922

Saldo financiële baten en lasten -891 -29 0 -920

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 12.080         630               -                     12.710         

17.1 Belastingen 386 12 -                    398

17.2 Resultaat deelnemingen

RESULTAAT NA BELASTINGEN 12.466         642               -                     13.108         

Resultaat deelneming 642               -                    -642             -                    

TOTAAL RESULTAAT 13.108         642               -642              13.108         

DAEB-/niet-DAEB gescheiden

RESULTATENREKENING 2019 RKWBV 

FUNCTIONELE INDELING 

DAEB niet-DAEB Eliminaties Totaal
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Gescheiden DAEB/niet-DAEB kasstroomoverzicht 

 

 
  

2019 2019 2018 2018

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

daeb niet-daeb daeb niet-daeb

1. (A) Operationele activiteiten

1.1 Huren 6.939        211           6.766        218           

1.2 Vergoedingen 446           17              443           17              

1.3 Overige bedrijfsontvangsten 223           1                49              2                

Saldo ingaande kasstromen 7.608        229           7.258        237           

1.4 Erfpacht 17              -            17              -            

1.5 Personeelsuitgaven 647           20              605           22              

1.6 Onderhoudsuitgaven 1.397        10              3.079        2                

1.7 Overige bedrijfsuitgaven 2.163        67              393           12              

1.8 Rente uitgaven 911           28              885           29              

1.9 Verhuurdersheffing 877           -            823           -            

1.10 Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 4                0                23              0                

1.11 Vennootschapsbelasting -2.239      -69            2.888        93              

Saldo uitgaande kasstromen 3.777        56              8.713        158           

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 3.831        173           -1.455      79              

2. (B) (Des)investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstromen A. DAEB en B. niet DAEB activiteiten

2.1 A Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden -            -            -            -            

2.2 A Verkoopontvangsten grond en overig -            -            -            -            

Tussentelling inkomende kasstroom MVA -            -            -            -            

Materiële vaste activa- uitgaande kasstroom A. DAEB en B. niet DAEB activiteiten

2.3 A Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 1.884        1                2.767        -            

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA 1.884        1                2.767        -            

Saldo in- en uitgaande kasstroom materiële vaste activa -1.884      -1              -2.767      -            

 FVA

2.4 Ontvangsten verbindingen 71              -            97              -            

2.5 Ontvangsten deelnemingen 5                -            -            

Saldo in- en uitgaande kasstroom financiële vaste activa 76              -            97              -            

KASSTROOM UIT (DES)INVESTERINGEN -1.808      -1              -2.670      -            

(C) Financieringsactiviteiten

Ingaand

3.1 Nieuw te borgen leningen -            5.160        -            

 -            -            5.160        -            

3.2 Uitgaand

 Aflossingen geborgde leningen 1.818        -            1.528        -            

 1.818        -            1.528        -            

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN -1.818      -            3.632        -            

Mutatie liquide middelen 207           171           -494          79              

Per saldo mutatie liquide middelen daeb/niet-daeb 378 -415

Liquide middelen per 1-1 2.385        2.800        

Liquide middelen per 31-12 2.763        2.385        

Mutatie liquide middelen (begin-/eindstand) 378 -415

KASSTROOMOVERZICHT 2019 RK WBV 

DIRECTE METHODE 
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WNT-verantwoording 2019 – RK Woningbouwvereniging 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de RKWBV 

van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de woningcorporaties, klasse C.   

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor RKWBV is € 114.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-

maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen 

tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienst-

verband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden 

van Raad van Commissarissen; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van 

het bezoldigingsmaximum.  

De bezoldiging van de directeur-bestuurder valt in 2019 onder de geldende WNT-norm. In de 

bezoldiging van de bestuurder is een bedrag van € 17.268 opgenomen voor de pensioen-regeling, 

waarvan € 3.586 aan vroegpensioen.        

De directeur-bestuurder heeft, naast zijn functie, geen andere bezoldigde en/of onbezoldigde 

nevenfuncties.  

 

  

 

bedragen x € 1 C.H. Schuurmans

Functiegegevens Directeur / bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (fte-factor) 1,0

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belaste onkostenvergoeding 94.847                           

Beloningen betaalbaar op termijn 17.490                           

Subtotaal 112.337                         

Individueel toepasselijke bezoldigings-

maximum 
114.000                         

-/- Onverschuldigd betaald bedrag  en nog niet 

terugontvangen bedragen
-                                  

Totaal bezoldiging 112.337                         

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan
n.v.t.

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12

Deeltijdfactor 2017 (in fte) 1,0

Dienstbetrekking? ja

Beloning plus belaste onkostenvergoeding 91.488

Beloningen betaalbaar op termijn 16.709

Subtotaal 108.197

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 110.000

Totaal bezoldiging 2018 108.197

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met 

dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e  maand van de 

functievervulling
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De hierboven vermelde bedragen inzake de vergoedingen voor de Raad van Commissarissen zijn 

exclusief BTW. 

 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 

dienstbetrekking, die in 2019 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben 

ontvangen. Er zijn in 2019 geen ontslagvergoedingen betaald aan overige functionarissen die op 

grond van de WOPT of WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen  

bedragen x € 1 A.C.M. Hopmans W.W. Würdemann W.M. de Groot N.A. Albers J.W.J.M. Hock

Functiegegevens VOORZITTER LID LID LID LID

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 30/06 1/1 - 31/12 1/7 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 8.414                             7.046                        3.523                  7.046                  3.523                  

Individueel toepasselijke bezoldigings-

maximum 
17.100                           11.400                     5.653                  11.400                5.747                  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                                  -                            -                       -                       -                       

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2018 VOORZITTER LID LID LID LID

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/7 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 n.v.t.

Totaal bezoldiging 2018                              7.286                         6.106                   6.106                   6.106 

Individueel toepasselijke bezoldigings-

maximum 
16.500                           11.000                     11.000                11.000                



Jaarrekening 2019  | RKWBV | definitieve versie 16062020 Pagina 103 van 106 

Ondertekening van de jaarrekening  
 

Bestuur  

De jaarrekening van de RKWBV is opgesteld door het bestuur op 16 juni 2020. 

 

 

De heer C.H. Schuurmans  

Directeur- bestuurder      ___________________________________ 

 

 

Raad van Commissarissen  

De jaarrekening is vastgesteld door de Raad van Commissarissen.  

 

 

De heer A.C.M. Hopmans  

Voorzitter  ___________________________________ 

 

 

 

Mevrouw N.A. Aalbers  

Vice-voorzitter ___________________________________ 

 

 

 

De heer W.W. Würdemann  

Lid  ___________________________________ 

 

 

 

De heer J.W.J.M. Hock 

Lid ___________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Deel 3 

 

OVERIGE GEGEVENS 2019 
RK WONINGBOUWVERENIGING ZEIST 
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Statutaire regeling inzake resultaatbestemming 

In de statuten van de vereniging is geen regeling opgenomen betreffende de bestemming van het 

resultaat. 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.  
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Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 
 
Aan: de raad van commissarissen van R.K. Woningbouwvereniging Zeist 

 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van R.K. Woningbouwvereniging Zeist te Zeist 

gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 

de grootte en de samenstelling van het vermogen van R.K. Woningbouwvereniging Zeist op  

31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de vereisten voor 

de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de Woningwet en de Wet normering 

topinkomens (WNT). 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2019; 

2. de winst-en-verliesrekening over 2019; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2019. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van R.K. Woningbouwvereniging Zeist zoals vereist in de Wet toezicht 

accountantsorganisaties, de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 

assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 

accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel.  
  



 

 
 
 
 

2  |  nieuwe perspectieven 

Benadrukking van de waarderingsgrondslag van (een deel van) het vastgoed in exploitatie 

Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering van DAEB en niet-DAEB 

vastgoed in exploitatie zoals opgenomen in de jaarrekening. Hierin staat beschreven dat  

R.K. Woningbouwvereniging Zeist een deel van haar vastgoed in exploitatie op grond van 

artikel 35 lid 2 van de Woningwet in overeenstemming met bijlage 2 van de Regeling 

toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in het huidige en het voorgaande boekjaar 

waardeert tegen actuele waarde onder toepassing van de basisversie van het Handboek 

modelmatig waarderen marktwaarde. Daarnaast is vermeld dat deze actuele waarde de basis 

is voor het berekenen van de beleidswaarde. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van 

deze aangelegenheid. 

 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatie-

bepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet 

gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van 

een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele 

dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, 

alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit:   

 Bestuursverslag, inclusief het volkshuisvestelijk verslag; 

 Overige gegevens. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat die op grond van artikel 36 en 36a van de Woningwet is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in rubriek A van het 

accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij artikel 17 van de Regeling toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 

hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag, inclusief het volkshuisvestelijke verslag en de overige gegevens in 

overeenstemming met artikel 36 en 36a van de Woningwet. 
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de 

jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening 

in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de 

Woningwet en de WNT. 

 

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 

bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de 

jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van artikel 35 van de Woningwet 

moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 

tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren of de 

activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur 

moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening. 

 

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 

proces van financiële verslaggeving van de toegelaten instelling. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 

wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 

geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 

waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 

ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 

nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerk-

zaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 

bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-

informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 

dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.   
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Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 

nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 

doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 

van de interne beheersing van de toegelaten instelling; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 

er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 

aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 

verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een toegelaten instelling haar 

continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte 

en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 

voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 

beheersing. 

 

 

Tilburg, 16 juni 2020 

 

BDO Audit & Assurance B.V.  

namens deze, 

 

was getekend 

 

M.A. van Rooij RA 
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