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1. VOORWOORD 
 
 
Woningstichting de Zaligheden biedt haar klanten een thuis in goede woningen in leefbare wijken. 
We hebben onze kernwaarden: ‘klantgericht’, ‘samen’, ‘ondernemend’, ‘transparant’ en 
‘persoonlijk’ in de praktijk gebracht. 
2019 stond in het teken van samenwerking, samen maken we het verschil. De totstandkoming van het 
ondernemingsplan en het in maart gehouden symposium zijn hier sprekende voorbeelden van. Wij 
kijken voortaan meer naar buiten en zoeken de verbinding met onze huurders en stakeholders, we 
hechten belang aan de mening van onze klanten en partners. 
 
Wij zijn er voor betaalbaar en prettig wonen. Daarbij zijn wij ervan overtuigd dat een fijne 
woonomgeving in grote mate bijdraagt aan het woonplezier van onze klant.  
Onze missie is helder: WSZ biedt mensen die daarin zelf niet of moeilijk kunnen voorzien een thuis. 
We doen dit op een persoonlijke en oplossingsgerichte wijze samen met anderen en stellen de klant 
hierbij centraal. 
De inbreng en reacties op ons symposium waarin we het ondernemingsplan presenteerden, geeft mij 
de bevestiging dat we de juiste koers hebben ingezet. 
 
We maken de slag van vastgoedonderneming naar woononderneming. De grote transitie binnen ons 
bedrijf is ingezet en voelbaar voor onze klanten en stakeholders. Graag treden we naar buiten en 
laten zien dat we dagelijks sociaal en maatschappelijk ondernemen voor tevreden klanten. Dit blijkt 
uit de hoge scores in de Aedes benchmark.  
 
De invoering van ons klantcontactcentrum begint zijn vruchten af te werpen waardoor we onze 
klanten nog beter bedienen. 
Met een grote gedreven- en betrokkenheid lieten onze medewerkers zien waar we voor staan. Ik heb 
daar enorme waardering voor, vooral ook omdat het afgelopen jaar met recht een bewogen jaar 
genoemd mag worden. 
Het opheffen van de servicedienst en de samenwerking en uitvoering van de dagelijks 
onderhoudswerken en mutatieonderhoud door de aannemers, had flinke gevolgen voor onze klanten 
en had een grote impact op de organisatie.  
 
Vanuit een heldere klantvisie willen we nog beter doen wat onze klant van ons verlangt. Zo zijn wij 
erin geslaagd een lage huurverhoging door te voeren waarbij een groot deel van onze huurders zelfs 
geen verhoging kreeg.  
Op een efficiënte en doelmatige wijze wordt onderhoud uitgevoerd aan onze woningen waarbij we 
duurzaamheid hoog in het vaandel hebben.  
 
Uit de vele reacties op vrijkomende en nieuwe woningen blijkt dat de druk op de woningmarkt hoog 
is. Uit onze cijfers blijkt ook dat wij nagenoeg alle woningen toewijzen aan onze doelgroep. 
In 2019 hebben we 38 nieuwe kwalitatief goede betaalbare woningen toegevoegd aan onze voorraad 
en 44 nieuwbouwwoningen in aanbouw genomen. Daarnaast hebben we 27 woningen verkocht. 
Doordat wij met voorrang woningen verkopen aan onze bewoners en mensen met een middeninkomen 
krijgen ze ook een kans op een betaalbaar huis op de overspannen koopmarkt.   
Ondanks de spanning in de bouwsector zijn we in staat geweest om ons geplande nieuwbouw en 
onderhoudsprogramma binnen de gestelde begrotingen uit te voeren. 
Zoals we gewend zijn bieden we onze huurders niet alleen bij onderhoud maar ook bij nieuwbouw 
volop keuzemogelijkheden om hun woning in te richten. 
Door het continue meten van de huurderstevredenheid hebben we handvatten om te verbeteren. 
 
Gezien de turbulente tijd waarin we leven, de impact van het COVID-19 virus, de ontwikkelingen op 
de woningmarkt, de wijzigingen in het corporatiestelsel en de veranderingen bij WSZ, is er aan 
uitdaging geen gebrek. Dit blijkt ook duidelijk uit onze portefeuillestrategie die we eind 2019 hebben 
vastgesteld. Het gaat daarbij om de transformatieopgave voor ons woningbezit. We hebben daarin 
voor de 19 kernen in ons werkgebied in kaart gebracht hoe we onze huidige woningvoorraad het 
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komende decennium moeten transformeren naar de gewenste voorraad: welke woningen moeten we 
bijbouwen, welke gaan we afstoten en welke gaan we herstructureren. Dit portefeuilleplan geeft 
richting aan onze grote ambities voor de komende periode. 
 
Gesterkt door een goed functionerende RvC en een uitstekende werkorganisatie heb ik alle 
vertrouwen in de toekomst, wetende dat we kunnen rekenen op samenwerking met onze 
maatschappelijke partners, de huurdersraad en de Kempengemeenten. Samenwerking is en blijft de 
manier om tot resultaten te komen en samen zullen we een passend antwoord geven op 
Volkshuisvestelijke uitdagingen die voor ons liggen. 
 
Veel van wat we in 2018 en 2019 in gang hebben gezet moet zich nog uitkristalliseren. Ik kijk hoopvol 
en vol vertrouwen uit naar een toekomst waarin we onze huurders nog beter kunnen bedienen. De 
stip aan de horizon is immers gezet. 
 
En zoals de Autoriteit Woningcorporaties in het onderzoek naar de “staat van de corporatiesector 
2019” constateerde zijn er op financieel gebied twee tegengestelde bewegingen zichtbaar. Enerzijds 
houden corporaties door stijgende lasten steeds minder huurinkomsten over en neemt daarmee de 
verdiencapaciteit af. Anderzijds neemt in termen van marktwaarde door de overhitte woningmarkt 
het vermogen toe. Dit is ook zichtbaar is ons financiële resultaat: een waardestijging welke we niet 
te gelden kunnen maken omdat we de woningen beschikbaar houden voor onze doelgroep. De grenzen 
bij investeringsmogelijkheden zullen in de komende jaren dan ook meer bepaald worden door de 
omvang van onze kasstromen.  
 
Terugblikkend op 2019 kan ik niet anders dan heel trots zijn. Trots op hoe we de woningen betaalbaar 
houden, hoe we samenwerken met elkaar, met klanten en partners en hoe we zichtbaar zijn in ons 
werkgebied. 
 
 
 
24 juni 2020 
 
Chris Theuws   
Directeur-bestuurder  
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2. VOLKSHUISVESTINGVERSLAG 
 

2.1  Het verhuren van de woningen 
 
Woningzoekenden 

Eind 2019 staan er bij WSZ 10.755 woningzoekende huishoudens ingeschreven (in 2018: 9.979). Ruim 
53% daarvan bestaat uit eenpersoonshuishoudens, 22% betreft tweepersoonshuishoudens en in 25% 
van de gevallen gaat het om huishoudens van 3 of meer personen.  
Van de ingeschreven woningzoekenden is 5% jonger dan 23 jaar, 58% tussen 23 en 55 jaar en 37% 55 
jaar of ouder. 

Gezien de inkomensvoorwaarden bij de woningtoewijzing, is het aantal woningzoekenden uitgesplitst 
op basis van de hoogte van het opgegeven bruto jaarinkomen. Een bescheiden inkomen betreft een 
gezinsinkomen onder € 38.035,- bruto per jaar. Wanneer men minder dan dit bedrag aan inkomen 
heeft, komt men qua inkomensnormen zondermeer voor een sociale huurwoning in aanmerking. Eind 
2019 geldt dat voor 82,5% van de ingeschreven woningzoekenden. 

Woningzoekenden met een inkomen boven € 38.035,- (circa 17,5% van de woningzoekenden bij WSZ) 
komen in principe niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Een corporatie mag hiervan in 20% 
van de toewijzingen afwijken: 10% van de woningen mogen worden toegewezen aan huishoudens met 
een inkomen van € 38.035,- tot € 42.436,- en 10% van de woningen mogen vrij worden toegewezen. 
 
Woningmutaties 
In 2019 zijn er 250 nieuwe huurcontracten afgesloten (212 woningmutaties en 38 nieuwe woningen).  

De mutatiegraad lag in 2019 op 6,0% (2018: 6,7%).  

 
Mutatiegraad woningen per gemeente 

Gemeente % Aantal mutaties 

Bergeijk 6,4 14 

Bladel 5,0 75 

Eersel 4,7 93 

Reusel-De Mierden 6,5 30 

Gehele werkgebied 6,0 212 

 
Nieuwbouwwoningen 
In 2019 zijn er 38 nieuwbouwwoningen opgeleverd: 

• 10 woningen in Bergeijk (Trilo); 

• 25 appartementen in Reusel (De Ark); 

• 3 woningen in Netersel (De Hoeve). 
 
Overige verhuringen   
WSZ heeft in 2019 geen huurovereenkomst afgesloten voor overig onroerend goed (bedrijfsruimtes, 
parkeerplaatsen, woonwagenstandplaatsen, ed.).  
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Woningtoewijzingen 
Alle nieuwbouwwoningen (38) en het grootste deel van de mutatiewoningen (175) is op reguliere wijze 
verhuurd. Dat betekent toewijzing op basis van de inschrijftijd van woningzoekenden, passendheid 
van de woning (huurprijs/inkomen) en, in het geval van servicewoningen, toewijzing op basis van 
servicepunten. 

In 28 gevallen is een woning verhuurd aan een woningzoekende met een urgentiestatus. Daarnaast 
zijn 9 woningen verhuurd in verband met de gemeentelijke taakstelling betreffende het huisvesten 
van statushouders. 
 
Type verhuring 

Criteria Aantal verhuringen  % 

1. Reguliere verhuring  175  82,5 

2. Verhuring aan statushouders  9  4,2 

3. Verhuring aan urgenten  28  13,3 

Totaal  212  100 

 
Urgenties 
In 2019 zijn 30 sociale urgentieaanvragen door de urgentiecommissie behandeld. In 5 gevallen is de 
aanvraag voor urgentie afgewezen. De overige 25 aanvragen zijn door de urgentiecommissie 
gehonoreerd. 

Naast sociale urgentieaanvragen zijn er 5 medische aanvragen in behandeling genomen. In 2 gevallen 
zijn deze aanvragen afgewezen. De overige 3 aanvragen zijn gehonoreerd. Bij de medische aanvragen 
zien we dat er steeds vaker sprake is van sociaal-psychische problematiek.  

In totaal zijn er 28 urgentieverklaringen afgegeven. Vanuit 2018 moesten er nog 8 urgenten worden 
gehuisvest.  Er is 1 urgente door Vestia gehuisvest en 1 door Woningbelang. WSZ heeft 28 woningen 
aan urgente woningzoekenden verhuurd. Voor 6 urgenten geldt dat ze in 2020 een woning krijgen 
aangeboden.   

Ook dit jaar ging het in tweederde van de sociale urgentiegevallen om echtscheidingen waarbij 
minderjarige kinderen waren betrokken. Als gevolg daarvan is het aantal gezinswoningen dat aan 
urgenten is toegewezen relatief groot. 
 
Reacties 
In 2019 is het gemiddeld aantal reacties op een vrijkomende woning gestegen ten opzichte van het 
jaar daarvoor. In 2019 reageerden er gemiddeld 49 woningzoekenden op een advertentie. In 2018 
waren dat er 44. 
 
Aantal reacties per geadverteerde woning in 2019 

Gemeente Gemiddeld aantal reacties 

Bergeijk 29 

Bladel 62 

Eersel 41 

Reusel-De Mierden 47 

Gehele werkgebied 49 
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Staatssteuntoets woningverhuringen  
In 2019 heeft WSZ in totaal 250 woningen verhuurd. In 250 gevallen ging het om DAEB-woningen 
(sociale huurwoningen). Daarvan heeft WSZ 1% toegewezen aan huishoudens met een inkomen tussen 
€ 38.035,- en € 42.436,- en 3% aan huishoudens met een inkomen boven € 42.436,-. WSZ voldoet 
daarmee ruimschoots aan de staatssteuntoets. 
 
Passend toewijzen   
Naast de regels met betrekking tot de staatssteuntoets, moeten corporaties huishoudens met 
potentieel (op basis van hun inkomen) recht op Huurtoeslag passend huisvesten. De volgende 
inkomensgrenzen golden daarbij in 2019: 

• Eenpersoonshuishoudens onder de AOW-leeftijd: € 22.700,-; 

• Eenpersoonshuishoudens vanaf de AOW-leeftijd: € 22.675,-; 

• Meerpersoonshuishoudens onder de AOW-leeftijd: € 30.825,-; 

• Meerpersoonshuishoudens vanaf de AOW-leeftijd: € 30.800,-. 

Een passende woning is een woning met een huurprijs onder de lage (€ 607,46, prijspeil 2019) of hoge 
(€ 651,03) aftoppingsgrens van de Huurtoeslag, afhankelijk van de huishoudsamenstelling. Concreet: 
een- en tweepersoonshuishoudens onder de voornoemde inkomensgrenzen moesten een woning 
krijgen toegewezen onder lage aftoppingsgrens. Drie- of meerpersoonshuishoudens onder de 
genoemde inkomensgrens een woning onder de hoge aftoppingsgrens. 
Slechts in 5% van de toewijzingen is het toegestaan dat een huishouden met potentieel recht op 
Huurtoeslag op basis van het inkomen een woning krijgt toegewezen boven de voor hen relevante 
aftoppingsgrens. 
WSZ heeft in 2019 bij slechts 2% van de toewijzingen deze uitzondering gemaakt. Ofwel: WSZ heeft 
98% van de huishoudens passend gehuisvest. WSZ voldoet daarmee ruimschoots aan de eisen van 
passend toewijzen. 
  
Gemiddelde inschrijftijd 
Bij de berekening van de gemiddelde inschrijftijd zijn statushouders buiten beschouwing gelaten 

omdat zij geen inschrijftijd hebben en direct een woning krijgen toegewezen. 

De gemiddelde inschrijftijd om voor een huurwoning van WSZ in aanmerking te komen is 6 jaar 
(hetzelfde als in 2018). Dit betreft de tijd tussen het moment van inschrijven als woningzoekende 
bij WSZ en de datum waarop een huishouden een woning gaat huren. 

Opgemerkt wordt dat het hier de gemiddelde inschrijftijd betreft van het gehele bezit van WSZ. In 
de praktijk verschilt de inschrijftijd sterk per dorp en type woning. Vooral de inschrijftijd van 
huishoudens bestaande uit 3 of meer personen die zijn aangewezen op een woning onder de hoge 
aftoppingsgrens, is de laatste jaren sterk gestegen.  
 
Dagelijks onderhoud en mutatieonderhoud  

Naast planmatig onderhoud (hoofdstuk 2.6.) maakt WSZ onderscheid in dagelijks onderhoud 
(reparatieverzoeken van huurders) en mutatieonderhoud (aanpassingen in woningen bij 
huurderwisseling). 

In 2019 heeft WSZ 3.793 reparatiewerkbonnen in behandeling genomen. Daarvan is 74% uitgevoerd 
door derden en 26% door de eigen onderhoudsservice. Op mutatieonderhoud zijn 403 werkbonnen 
gemaakt en afgewerkt (62% door derden, 38% door eigen medewerkers). In 2019 is de overgang 
gemaakt van onze eigen servicedienst naar onze ‘nieuwe’ externe aannemers: Swinckels Glas, RRS 
en Groenen Bouw en Onderhoud. 
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Overlastpreventie en –bestrijding 

Ten aanzien van leefbaarheidsvraagstukken blijft de aanpak van overlast de hoogste prioriteit houden. 
Daarnaast wordt veel (en steeds meer) aandacht besteed aan preventie en vroegtijdige signalering 
van problemen. De samenwerking tussen gemeenten, buurtcoördinatoren, Politie de Kempen en 
welzijns- en zorginstanties wordt daarbij steeds intensiever.  

Daarnaast hebben we in 2019 een Medewerker Beheer toegevoegd aan de organisatie die veel in de 
wijken aanwezig is en een signalerende functie heeft.  

In 2019 zijn er 202 overlastklachten door WSZ in behandeling genomen. Dit is bijna het dubbele van 
2018. De oorzaak hiervan ligt enerzijds in een andere wijze van registratie van overlastzaken. 
Anderzijds is het werkgebied in 3 rayons ingedeeld waaraan vaste medewerkers zijn gekoppeld. Het 
gevolg hiervan is dat zaken eerder worden opgemerkt en aangepakt.  

 

In 71 gevallen ging het om verwaarlozing van de tuin. Het lijkt erop dat huurders steeds minder tijd 
aan hun tuin besteden, waardoor deze verloedert. In veel gevallen wordt dit wel opgepakt als men 
erop wordt aangesproken. Verwaarlozing van tuin en woning door zorgmijders en psychiatrische 
klanten komt de laatste jaren steeds vaker voor. Dit vereist steeds meer begeleiding door WSZ en het 
netwerk van zorg- en welzijnsinstanties.  

 

Naast voornoemde klachten blijft asociaal gedrag (19 maal) en slechte bewoning (20 maal) een 
terugkerend punt. Bij slechte bewoning gaat het om onwil, niet om onkunde. Dit lijkt in de loop van 
de jaren wat toe te nemen. Het aantal burenruzies en geluidsoverlast is al jaren redelijk stabiel.  

 

Verdovende middelen kwamen in 2019 in 11 casussen voorbij. Waar sprake was van een 
hennepplantage, kon in de meeste gevallen de huurder worden overtuigd om de huur zelf op te 
zeggen. In enkele gevallen ging het om gebruikers of moeilijk aan te tonen handel.  
 

Het aantal woonfraudegevallen blijft de laatste jaren nagenoeg gelijk. Het betrof 8 zaken. Klachten 
over de woonomgeving komen ook regelmatig voor. Het gaat dan over bomen en takken die 
overhangen, achterpaden, verkeerd parkeren, caravans en aanhangwagens op de oprit, stankoverlast 
van auto’s die starten, hangjongeren e.d. Dit was het afgelopen jaar 14 keer aan de orde. 
 
In bijna de helft van de overlastcasussen kon de klacht middels een huisbezoek, telefonisch contact 
of een brief worden opgelost. De overige gevallen behoefden een intensievere aanpak, vaak in 
samenwerking met de partners, zoals maatschappelijk werk, GGzE, ISD, politie, Lunetzorg, 
Zuidzorg, Centrum Jeugd en Gezin en gemeenten. In 1 geval werd de gang naar de rechter gemaakt. 
 
Reguliere huurverhoging 1 juli 2019  
Het overheidsbeleid maakte het mogelijk om op 1 juli 2019 een standaardhuurverhoging door te 
voeren van 4,1% (het vastgestelde inflatiecijfer van 1,6% + 2,5%). Dit kon bij alle huurders, ongeacht 
hun inkomen. 
Daarnaast waren er mogelijkheden om bij huurders met een inkomen boven € 42.436,- een hogere 
huurverhoging door te voeren. Dit betrof de zogenaamde inkomensafhankelijke huurverhoging die 
kon oplopen tot een verhoging van de huur met 5,6%. 

WSZ heeft in overleg met Stichting Huurdersraad de Kempen besloten om de servicewoningen geen 
huurverhoging te geven (gezien het reeds hoge huurniveau) en de huren van alle overige woningen 
slechts met inflatie te corrigeren. Dit betekent dat het grootste deel van de huurders op 1 juli 2019 
een huuraanpassing van 1,6% hebben gehad.  

De gemiddelde huurverhoging lag bij WSZ in 2019 op 1,36%. 
 
Gerechtelijke vonnissen  
Er zijn 12 zaken voor de rechter gekomen (2018: 12 zaken). In alle zaken ging het om 
huurachterstand en in alle casussen werd WSZ in het gelijk gesteld.  
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Voor 8 dossiers is in 2019 vonnis tot ontruiming uitgesproken; 6 zijn daadwerkelijk ontruimd en voor 
2 dossiers is een tweede kans beleid opgestart.  
Voor 4 dossiers hebben we een betaalvonnis ontvangen.  
 
Deurwaarder 
In 2019 waren er in totaal 41 dossiers bij de deurwaarder ondergebracht (5% minder dan het jaar 
daarvoor). In 11 gevallen betrof het zittende huurders en in 30 gevallen ging het om vertrokken 
huurders. 
 
 

2.2  Het betrekken van bewoners bij beleid en beheer 
 
Huurdersparticipatie  
In 2019 hebben Stichting Huurdersraad de Kempen (Huurdersraad) en het bestuur van WSZ 4  officiële 
overlegvergaderingen gehad. Daarnaast zijn er verscheidene informele bijeenkomsten geweest. Ook 
is de Huurdersraad intensief betrokken geweest bij het opstellen van prestatieafspraken. 

Onderwerpen van gesprek: 

• Beleid van de Rijksoverheid; 

• Jaarverslag 2018; 

• Prestatieafspraken; 

• Nieuwbouwprojecten; 

• Strategisch Voorraadbeleid; 

• Huurbeleid; 

• Woonruimteverdeling; 

• Uitbesteding dagelijks onderhoud, 

• Organisatieverandering WSZ.   

Daarnaast heeft WSZ regelmatig overleg gehad met leden van de Huurdersraad om onderdelen van 

het beleid toe te lichten en vragen te beantwoorden. 
 
De samenstelling van de Huurdersraad is per 31 december 2019 als volgt: 

Naam Woonplaats Functie 

Mevrouw M. Kerbusch Bergeijk Voorzitter 

Mevrouw G. Popken Hapert Secretaris 

De heer J. Schoormans Reusel Penningmeester 

Mevrouw A. Terpstra Bladel Lid  

De heer M. Bijenhof Hapert Lid 

De heer T. van de Zanden Reusel Lid  

In 2019 is de Huurdersraad een bijdrage verstrekt van € 25.995,-. Dit is voornamelijk besteed aan 

vergader- en contributiekosten en de organisatie van de jaarvergadering. 

Bewonersbijeenkomsten complexen WSZ 

Gedurende het jaar zijn in de meeste complexen waar een bewonerscommissie actief is, 

bewonersbijeenkomsten georganiseerd waarin verschillende onderwerpen vanuit WSZ en de 

commissie besproken zijn.  

 

Klachtenadviescommissie 
WSZ had in de eerste helft van 2019 nog een eigen Klachtenadviescommissie voor klachten van 
huurders over het functioneren van de woningstichting. In 2019 zijn er door deze commissie geen 
klachten in behandeling genomen.  
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De Klachtenadviescommissie bestond in 2019 uit de volgende leden: 

 

Eind juni 2019 is afscheid genomen van de leden van Klachtenadviescommissie en heeft WSZ deze 

commissie opgeheven. Huurders van WSZ met klachten over het functioneren van de woningstichting, 

kunnen sinds 1 juli 2019 terecht bij de Regionale Geschillencommissie. Dit is de gezamenlijke 

commissie van 9 woningcorporaties in de Metropoolregio Eindhoven. 

 
Bezwaar- en Beroepscommissie Urgentieverlening (BBCU) 
Woningzoekenden die door persoonlijke omstandigheden op korte termijn een woning nodig hebben, 
en daarbij zijn aangewezen op het woningaanbod van WSZ, kunnen in bepaalde gevallen urgentie 
aanvragen. 

Wanneer het om een aanvraag op medische gronden gaat, wordt advies gevraagd aan de MO-zaak, 
een instelling die advies geeft over een medische indicatie. In de regel volgt WSZ het advies van deze 
instelling op. 
Urgentieaanvragen op sociale gronden worden beoordeeld door de urgentiecommissie van WSZ. 

Als een aanvraag naar de mening van de aanvrager onterecht door de urgentiecommissie wordt 

afgewezen, kan men zich wenden tot de BBCU. Dit is een onafhankelijke commissie die tot taak heeft 

bij te dragen aan een adequate behandeling van urgentieverzoeken. 

In 2019 is 1 bezwaar op de uitspraak van de urgentiecommissie binnen gekomen. Dit bezwaar is niet 

inhoudelijk behandeld door de BBCU, omdat de bezwaarmaker een second opinion wilde van Argonaut 

en vervolgens niets meer van zich liet horen.  

Ook voor de BBCU geldt dat deze eind juni 2019 is opgeheven. Intentie is om spoedig aan te sluiten 
bij de Urgentieregeling in de Metropoolregio Eindhoven.  

 
De BBCU bestond in 2019 uit de volgende leden: 

 
Huurcommissie 
Er zijn 18 bezwaren binnen gekomen tegen de huurverhoging op 1 juli. In 17 gevallen kon de zaak 
direct worden afgehandeld door WSZ.  
Eén bezwaar tegen de huurverhoging is door de huurder rechtstreeks ingediend bij de Huurcommissie. 
Dit op grond van onderhoudsgebreken. WSZ wist dat er een technisch probleem bij de woning van 
deze huurder speelde, maar verkeerde in de veronderstelling dat dit naar tevredenheid was opgelost. 
WSZ heeft na de ingediende klacht bij de Huurcommissie, contact met de huurder opgenomen en 
alsnog naar diens tevredenheid de zaak opgelost. De huurder heeft vervolgens de zaak bij de 
Huurcommissie ingetrokken.  
In 5 gevallen hebben huurders tevergeefs bezwaar aangetekend, gebaseerd op afspraken uit het 
Sociaal Huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond. In 2019 heeft WSZ besloten het Sociaal 
Huurakkoord nog niet te volgen. Dit omdat er nog veel onduidelijkheden waren en de afspraken nog 
niet in regelgeving waren vastgelegd. Dit laat onverlet dat WSZ wel in de geest van de afspraken uit 
het Sociaal Akkoord heeft gehandeld. Bij de meeste huurders werd de huur slechts voor inflatie 
gecorrigeerd. En bij de servicewoningen, die over het algemeen relatief hoge huren hebben, werden 
de huren bevroren.   
 
 

Naam Woonplaats Functie 

de heer mr. H.I.B.M. Arends Riethoven Voorzitter 

mevrouw drs. J.M.J. Hagenaars-Heemskerk Eersel Lid  

de heer ing. P. Becx Vessem Lid 

Naam Woonplaats Functie 

mevrouw drs. J.M.J. Hagenaars-Heemskerk Eersel Voorzitter 

mevrouw J. Stevens Riethoven Lid  

de heer mr. H.I.B.M. Arends Riethoven Lid 
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Benchmark 
In mei 2018 is WSZ begonnen met het continu meten van de klanttevredenheid van drie primaire 
processen: reparatieverzoeken, woning betrekken en woning verlaten. In samenwerking met 
Onderzoeksbureau Inceptivize is een systematiek opgesteld, die maakt dat klanten aan het einde van 
deze processen standaard een enquête krijgen toegestuurd. Hierdoor meet WSZ continu het oordeel 
van haar huurders over de dienstverlening. De betrouwbaarheid en validiteit van het huurdersoordeel 
neemt daarmee toe.  
 
In 2019 hebben we het proces planmatig onderhoud aan ons meetsysteem toegevoegd.  Daarnaast 
heeft continue meten het voordeel dat we onmiddellijk feedback van klanten krijgen waar we op 
kunnen reageren. In 2019 hebben we hier stappen in gezet, door medewerkers direct contact met 
huurders op te laten die niet geheel tevreden waren. De praktijk wijst uit dat dit door onze klanten 
erg wordt gewaardeerd.  
 
In de AEDES Benchmark haalden we in 2019 een hoge score. Wederom bleek dat we tot de best 
scorende corporaties uit de sector behoren. Onze bedrijfslasten zijn laag en we scoren hoge ogen wat 
betreft betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de woningvoorraad. En ook onze huurders 
geven ons mooie rapportcijfers. Nieuwe huurders beoordelen ons met een 8,0 (het landelijk 
gemiddelde rapportcijfer is 7,7), vertrokken huurders met een 7,9 (tegen 7,5 landelijk gemiddeld) en 
voor de afhandeling van reparatieverzoeken halen we een 8,4 (7,6 landelijk gemiddeld).   
 
 

2.3  Woningbezit WSZ  

Eind 2019 bezit WSZ 3.499 voor reguliere verhuur beschikbare woningen en appartementen. Het bezit 

is verspreid over 19 kerkdorpen in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. 

Ruim 97% van de woningen heeft een huurprijs lager dan € 720,42. Ofwel, een huurprijs onder 
de Huurtoeslaggrens. 
 
Woonwagens en standplaatsen 
WSZ verhuurt 33 standplaatsen voor woonwagens: 4 in Bladel, 5 in Eersel, 4 in Hapert, 16 in Reusel 
en 4 in Westerhoven. 
Op geen van deze standplaatsen stond in 2019 een woonwagen die door WSZ werd verhuurd.  
 

 
2.4  Verkoop huurwoningen  
 
Het aantal reguliere verkopen/doorverkopen over 2019 betreft 30 woningen. Van de 30 vrije verkopen 
zijn er 27 voormalige huurwoningen en 3 Koopgarantwoningen die op de vrije markt zijn verkocht. 
Van de 27 voormalige huurwoningen zijn er 4 aan zittende huurders verkocht. 
 
 

2.5  Mutaties overig vastgoed  
 
In erfpacht uitgegeven gronden 
Dit betreft grond waarop woningen zijn gebouwd onder de Koopgarantregeling. WSZ heeft van deze 
kavels het blote eigendom. 

Eind 2019 waren 181 grondkavels in erfpacht uitgegeven. 

WSZ heeft een terugkoopplicht voor de Koopgarantwoningen. De terugkoopprijs wordt bepaald 

aan de hand van een vaststaande formule en een onafhankelijke taxatie op het moment van 

terugkoop. In de tabel hierna is weergegeven hoe vaak de afzonderlijke Koopgarantwoningen al 

zijn doorverkocht. Hieruit is af te leiden dat 61 woningen nog steeds door de eerste bewoners 

worden bewoond, in opdracht van wie de woning ook is gebouwd. Er zijn 83 woningen door WSZ 

terug- en doorverkocht en 37 woningen reeds tweemaal terug- en doorverkocht. 
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Aantal maal 
verkocht 

Aantal woningen  Uitgifteprijs  
Taxatiewaarde bij 

uitgifte 

Eerste koper 61  € 9.512.901-  € 12.735.750,- 

Tweede koper 83  € 14.672.058,-  € 18.805.500,- 

Derde koper 37  € 6.560.000,-  € 8.196.000,- 

Totaal 181  € 30.774.959,-  € 39.737.250,- 

 
Mutaties Koopgarantwoningen 
In 2019 zijn 16 woningen teruggekocht, 12 doorverkocht met Koopgarant en nog 1 woning in voorraad 

welke in 2020 met Koopgarant is verkocht. 3 woningen zijn in de vrije verkoop verkocht. 

 
Overige gronden  

• In 2004 is in Bladel een perceel aangekocht van 1,2 ha. voor € 0,8 miljoen; 

• In 2005 is in Bladel een perceel aangekocht van 1,9 ha. voor € 1,3 miljoen. In 2015 is 0,6 ha. 
van deze grond geruild (ruilovereenkomst met de gemeente Bladel) voor € 0,9 miljoen. In 
2016 is 0,4 ha. naar vastgoed in ontwikkeling gegaan (in totaal heeft WSZ in Bladel 2,1 ha nog 
niet ontwikkelde grond in bezit); 

• In 2007 is in Duizel een perceel aangekocht van 0,6 ha. voor € 0,4 miljoen; 

• In 2007 is in Eersel een perceel aangekocht van 2,5 ha. voor € 4,3 miljoen. Hierop is in 2013 
een Flexlogiesgebouw gerealiseerd. De onbebouwde uitgeefbare oppervlakte bedraagt 1,7 
ha.; 

• In 2015 is in Casteren een perceel aangekocht van 0,52 ha. voor € 0,16 miljoen. Hiervan is in 
2016 216 m² verkocht.   

 
 

2.6 Kwaliteit van de woningen 
 
Onderhoudsbeleid 

In het onderhoudsbeleid spelen veiligheid, bouwtechnische basiskwaliteit van het casco, esthetische 

kwaliteit van het casco én de kwaliteit van het interieur van de woning een rol. Uiteraard worden er 

ten aanzien van het aspect veiligheid geen concessies gedaan. Voor het casco geldt dat alle 

werkzaamheden ingepland en uitgevoerd worden die noodzakelijk zijn om een woning zonder 

noemenswaardige problemen door te kunnen exploiteren tot de volgende schildercyclus. 
In 2019 zijn alle conditiemetingen geactualiseerd. Deze hebben als basis gediend voor de nieuwe 
meerjaren onderhoudsbegroting. Belangrijk uitgangspunt daarbij is een geaggregeerde 
conditiemeting van maximaal 3 voor een woning. De bouwkundige elementen mogen niet lager scoren 
dan een 4. 
Daarnaast is de cyclus voor toilet/doucherenovatie en keukenrenovatie verkort van 35 en 25 jaar naar 
respectievelijk 26 en 20 jaar.  
 
Om een optimale prijs/kwaliteitverhouding te bereiken, worden werkzaamheden complexgewijs 
uitgevoerd. Dit gebeurt op basis van de conditiemetingen die we éénmaal per 3 jaar uitvoeren. Daarna 
wordt besloten of de geplande werkzaamheden noodzakelijkerwijs uitgevoerd moeten worden of dat 
het mogelijk is om werkzaamheden een cyclus uit te stellen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen het casco van de woning en het interieur. 
WSZ heeft relatief veel en kleine complexen waardoor vanwege efficiency gekozen is om de inspraak 
van huurders te concentreren op het interieur van de woning. De huurders krijgen daarbij de 
mogelijkheid te kiezen uit diverse kleuren keukens, aanrechtbladen en wand- en vloertegels zodat de 
keuken, badkamer en toilet naar eigen smaak kunnen worden ingericht. 
 
Energiebeleid  
Energetisch heeft WSZ haar woningbezit goed op orde. De energielabels zijn als volgt over het bezit 
verdeeld:  
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Samenvattend zien we dat ruim 94% een groen label heeft. Van ons bezit heeft 70% een A of B label. 
Ten opzichte van het sectorgemiddelde is dat erg hoog.  
De hoge labels zijn enerzijds het gevolg van gerichte investeringen in de schil van de woningen. 
Anderzijds is dit het gevolg van het relatieve jonge woningbezit van WSZ.  
 
WSZ is alert op nieuwe ontwikkelingen die het woningbezit verder kunnen verduurzamen. In 2019 zijn 
een drietal pilots gestart en/of afgerond. Bij de complexen De Toekomst in Reusel en ’t Kaar in Hapert 
is gestart met onderzoek voor plaatsing van zonnepanelen. Daarnaast zijn in de algemene ruimten 
van de flats aan de Bertus Aafjeshof in Bladel alle lampen vervangen door led-verlichting. 
 
Daarnaast participeren we in de pilot in de gemeente Bergeijk om te komen tot een aanpak voor 
aardgasvrije wijken.  
Ook zijn we aangesloten als ‘vrienden van de WarmteWissel’. Dit is een initiatief van 8 Brabantse 
corporaties in de zoektocht naar een duurzame oplossing voor de vervanging van cv-ketels. We 
verwachten in 2020 te kunnen starten met een pilot in aansluiting op dat initiatief.  
Ook participeren we in een samenwerking met 4 andere partijen (waaronder 2 collega corporaties) in 
een pilot op het gebied van infrarood panelen.  
 
Met ingang van 1 januari 2019 heeft WSZ een all-in overeenkomst met een installateur afgesloten voor 
service, onderhoud en vervanging van cv-ketels. In 2019 zijn via dit contract in totaal 303 cv-(combi)-
ketels vervangen door HR-combiketels. Daarnaast zijn er extra maatregelen getroffen rondom de 
negatief in het nieuws gekomen ketels van Agpo Ferroli. Alle CV ketels (in totaal 1.600) zullen voor 
eind 2021 vervangen worden. Tot die tijd worden de onderhoudsbeurten jaarlijks in plaats van 
tweejaarlijks uitgevoerd.   
 
De totale onderhoudskosten voor 2019 bedroegen € 5.234.000,- en kunnen als volgt worden 
gespecificeerd: 

Groot/planmatig onderhoud € 2.039.000 

Dagelijks onderhoud en mutatieonderhoud € 1.958.000 

Toegerekende kosten € 1.000.000 

Totaal onderhoud 2019 € 4.997.000 

 
 

2.7  VvE-beheer 
 
Eind 2019 heeft WSZ bezittingen in 4 complexen waarin een Vereniging van Eigenaren (VvE) actief is. 
Dit betreft het complex Marktstaete in Bladel, het gezondheidscentrum in Reusel en de complexen 
Dolium en Eresloo in Eersel. Bij de laatste 3 genoemde complexen voerde WSZ in 2019 ook het beheer 
van deze verenigingen. Met ingang van 2020 draagt WSZ het beheer over aan een externe partij. 
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2.8  Overige ontwikkelingen in de volkshuisvesting 
 
Nieuw ondernemingsplan 
In maart 2019 hebben we in een drukbezochte stakeholdersdag ons nieuwe ondernemingsplan 
gepresenteerd. Het ondernemingsplan geeft op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren aan. 
Huurders, gemeenten, zorgpartijen en maatschappelijke organisaties zijn intensief bij de 
totstandkoming betrokken. Wonen is namelijk meer dan alleen een woning. Het gaat om het bieden 
van een thuis in leefbare wijken met toegang tot voorzieningen en zorg. Daarom hebben we onze 
missie bijgesteld. Deze luidt:  
 
Wij bieden mensen die daarin zelf niet of moeilijk kunnen voorzien een thuis. We doen dit op een 
persoonlijke en oplossingsgerichte wijze samen met anderen en stellen de klant hierbij centraal. 
 
Waar het voorheen ging om het bieden van huisvesting, staat in de nieuwe missie het bieden van een 
‘thuis’ aan onze klanten centraal. Daarmee onderstrepen we de transformatie die we maken van een 
vastgoedonderneming naar een woononderneming.  
 
Koppeling ondernemingsplan en jaarverslag 
De organisatieverandering heeft tijd nodig. Dat betekent dat we prioriteiten moeten stellen. Intern 
lag de focus in 2019 op processen die onze klanten direct raken, het verbeteren van het 
personeelsbeleid, het opstellen van het strategisch vastgoedbeleid én doorontwikkeling van de PDCA-
cyclus.  
Bij dit laatste lag de nadruk op de perioderapportages en de begroting. Het jaarverslag hebben we 
nog niet doorontwikkeld. Dit betekent dat het voorliggende jaarverslag het format heeft dat de 
laatste jaren is gebruikt. Er is dan ook nog geen sprake van een expliciete koppeling met de doelen 
en voorgenomen prestaties uit het ondernemingsplan. In het jaarverslag 2020 zal dat wel het geval 
zijn.  
 
Daarmee is niet gezegd dat er in 2019 geen grote stappen zijn gezet om de ambities uit het 
ondernemingsplan waar te maken. Naast de reeds genoemde zaken waarop intern de focus lag, is 
bijvoorbeeld de oplevering van ruim 30 nieuwbouwwoningen met huren onder de lage aftoppingsgrens 
vermeldenswaardig.  
Maar ook zittende huurders hebben gemerkt dat we betaalbaarheid serieus nemen. De huren bij een 
groot deel van hen zijn in 2019 immers niet verhoogd. En bij die huurders waar de huur wel is 
verhoogd, ging het slechts om een inflatiecorrectie van 1,6%.   
 
We zijn onze verkoopwoningen in 2019 met voorrang gaan aanbieden aan huishoudens met een 
middeninkomen. Dit overeenkomstig de ambitie uit het ondernemingsplan om ook middeninkomens 
op de woningmarkt vooruit te helpen. 
 
Daarnaast hebben we in 2019 voorbereidingen getroffen voor plaatsing van zonnepanelen op diverse 
complexen van ons begin 2020. De focus lag daarbij op woon-zorgcomplexen.  
Ook hebben we afspraken gemaakt met collega-corporaties en installateurs om in 2020 te starten met 
de grootschalige aanleg van zonnepanelen op reguliere huurwoningen.  
Tevens zijn we in 2019 betrokken bij initiatieven ten aanzien van gasloze wijken en pilots ten aanzien 
van nieuwe verwarmingstechnologieën.  
 
Prestatieafspraken 
Een betaalbare toekomstbestendige woningvoorraad kunnen wij niet alleen realiseren. Wij vragen 
gemeenten ons daarbij te helpen. Niet alleen door mee te werken aan beschikbare en betaalbare 
bouwgronden, maar ook door het weghalen van belemmeringen die flexibiliteit en betaalbaarheid in 
de weg zitten.  
Wij zijn er bijvoorbeeld van overtuigd dat tijdelijke woonvormen een oplossing kunnen zijn om 
bepaalde problemen op de woningmarkt aan te pakken. In prestatieafspraken hebben we hierover 
met de gemeenten afspraken gemaakt. Dit maakt dat we de komende jaren een aanzienlijke 
bouwopgave kunnen realiseren, waaronder ook tijdelijke wooneenheden. In 2020 verwachten we de 
eerste concrete resultaten daarvan in Reusel waar we 12 tiny houses gaan opleveren.  
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Naast het voornoemde hebben we in de prestatieafspraken ook afspraken gemaakt op het gebied van 
onderhoud, duurzaamheid, leefbaarheid en de huisvesting van bijzondere doelgroepen. De 
prestatieafspraken zijn gebaseerd op de gezamenlijk woonvisie van de gemeenten, de Kempische 
woonvisie, die in maart 2019 is verschenen. WSZ heeft naar aanleiding van deze woonvisie voor de 
zomer van 2019 een bod uitgebracht aan de gemeenten. Op basis daarvan zijn de prestatieafspraken 
voor 2020 in de herfst uitgewerkt.  
 
Naast de overleggen om te komen tot prestatieafspraken, heeft WSZ in 2019 op uiteenlopende 
gebieden samengewerkt met gemeenten. Bijvoorbeeld ten aanzien van nieuwbouw, leefbaarheid en 
de huisvesting van statushouders. 
Daarnaast heeft WSZ frequent met ISD de Kempen overleg gevoerd over zaken op het gebied van 
woningaanpassingen en schuldhulpverlening. Dit laatste met het doel in een vroege fase grip te krijgen 
op inwoners met schuldproblemen. 
 
Wonen, zorg en welzijn  

Participeren in vernieuwing van wonen, zorg en welzijn is een belangrijk taakveld van WSZ. Het is 
tevens één van de beleidsvelden waarbij samenwerking met partners in het maatschappelijk 
middenveld, gemeenten én bewoners optimaal inhoud krijgt. Samen met deze partners werkt WSZ 
aan nieuwe woon/zorg concepten waarbij de positie van de bewoners en cliënten centraal staat. 
Kleinschaligheid, zorg op maat, keuzevrijheid en scheiding van wonen, zorg en welzijn zijn daarbij 
belangrijke elementen.  

Als gevolg van het voornoemde, is er grote vraag naar nieuwe woon-, welzijn- en zorgvoorzieningen. 
Het bouwen en beheren van deze voorzieningen rekent WSZ nadrukkelijk tot haar taakpakket. 
 
Leefbaarheid 

Nagenoeg alle werkzaamheden en investeringen van WSZ houden verband met de leefbaarheid in haar 
werkgebied. Zo wordt bij projectontwikkeling bijvoorbeeld niet primair gekozen voor economische 
winst, maar voor maatschappelijk renderende ontwikkelingen. 

Maar ook op andere terreinen zijn leefbaarheidsprojecten te noemen. Voorbeelden zijn het 
aanbrengen van achterpadverlichting, het verwijderen van graffiti en het gratis ter beschikking 
stellen van ontmoetingsruimten aan bewoners en welzijnsinstanties, het ondersteunen (met 
bijvoorbeeld materiaal) van bewoners die achterpaden schoon willen houden, etc. Er worden steeds 
meer van dergelijke projecten  geïnitieerd, vanuit bewoners en vanuit medewerkers van WSZ. 

De preventie en bestrijding van overlast dient ook nadrukkelijk te worden genoemd. WSZ steekt daar 
veel energie in. Zo participeert WSZ in Kempische woonoverlastbestrijdingsteams: multidisciplinaire 
overlegstructuren tussen WSZ, gemeenten, maatschappelijk werk, Politie de Kempen, GGzE en andere 
zorginstellingen. Het doel van deze teams is te komen tot onderlinge afstemming, samenspraak en 
coördinatie van de aanpak van problemen. 

Ook participeert WSZ in zorgoverleggen. Dit zijn eveneens multidisciplinaire overlegstructuren 
waarbij in de regel de behandeling van personen bij wie sprake is van meervoudige problemen 
centraal staan. Doorgaans betreft het personen die niet of onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen 
en zichzelf en/of hun omgeving direct dan wel indirect schade berokkenen. Daarnaast participeert 
WSZ in Buurtbemiddeling de Kempen, een initiatief van Wél en gemeenten, waarbij in vroeg stadium 
bemiddeld kan worden bij bewoners die een conflict met elkaar hebben. 

 

WSZ streeft ernaar dat senioren zo lang mogelijk in hun huurwoning kunnen blijven wonen. In, of in de 
nabijheid van, senioren- en servicecomplexen probeert WSZ dan ook voorzieningen te treffen, dan wel 
mede te ondersteunen, die dit mogelijk maken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het maken van 
afspraken met zorg- en welzijnsinstanties. Ook de ondersteuning van klussendiensten valt daaronder. 
Het gaat daarbij om initiatieven van vrijwilligers die voor senioren, zieken en gehandicapten 
eenvoudige klussen verrichten. Deze initiatieven juicht WSZ van harte toe. Het bevordert immers het 
zelfstandig wonen van senioren en minder valide inwoners. Vandaar dat WSZ de klussendiensten 
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jaarlijks een financiële bijdrage geeft. In ruil daarvoor kunnen de huurders van senioren- en 
servicewoningen van WSZ gratis van deze diensten gebruik maken. 
 
Samenwerking  

WSZ richt haar energie volledig op de volkshuisvestelijke opgave in de Kempen. WSZ zoekt de 

samenwerking op met huurders, bedrijven, instellingen, overheden en andere stakeholders die zich 
ook voor deze opgave inzetten. 
Daarbij gaat het om de woonopgave in brede zin: van herstructurerings- en nieuwbouwprojecten tot 
leefbaarheidsprojecten en projecten in het kader van de dienstverlening aan woningzoekenden en 
huurders. 
Daarnaast zoekt WSZ nadrukkelijk de samenwerking met collega corporaties. Dit om de efficiency, 
effectiviteit en kwaliteit van de werkorganisatie en producten en diensten van WSZ continu tegen het 
licht te houden en waar nodig te verbeteren. 
 

2.9 Verplichte meldingen Woningwet 
 
WSZ is als toegelaten instelling gebonden aan wet- en regelgeving vastgelegd in de Woningwet uit 
2015. In dit kader worden de volgende meldingen gedaan: 

• WSZ heeft in 2019 geen financiële ondersteuning gegeven aan buitenlandse instellingen; 

• WSZ heeft in 2019 geen sponsoractiviteiten uitgevoerd.  
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3.  ORGANISATIE 
 

3.1  Bestuurlijke organisatie 
 
Algemeen 
WSZ is een toegelaten instelling bij Koninklijk Besluit van 27 mei 1964, onder nummer 35. 
Verlenging heeft plaatsgevonden op 3 juli 1982, onder nummer 64. WSZ is op 26 augustus 1963 
ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 
170.60.165. WSZ is gevestigd in Eersel aan de Dijk 16. WSZ is lid van Aedes, de vereniging van 
woningcorporaties. 
 
Bestuurlijke structuur 
WSZ kent een twee lagen bestuursstructuur met een Raad van Commissarissen (RvC) en een 
directeur-bestuurder: C.W.J. Theuws.  
 
Governancecode 
WSZ onderschrijft de in de AEDES-code en de Governancecode vastgelegde bevindingen. De 
Governancecode wordt gehanteerd voor het inrichten van de bestuurlijke organisatie. 

Een onderdeel van de Governancecode is de Integriteitscode en de klokkenluidersregeling. In de 
integriteitscode staat wat WSZ van haar medewerkers verlangt, de klokkenluidersregeling gaat over 
de werkwijze en bescherming van medewerkers bij melding van misstanden. Op de website van WSZ 
wordt van de aanwezigheid van de Governance- en Integriteitscode van WSZ melding gemaakt 
alsook de klokkenluidersregeling. Daarbij wordt aangegeven hoe geïnteresseerden daarover meer 
informatie kunnen ontvangen. 
 

3.2  Werkorganisatie  
 
Personeelsbestand 

Aantal medewerkers met vast dienstverband begin 2019 31 

Beëindiging dienstverband 2019 8 

Nieuwe medewerkers 2019 8 

Aantal medewerkers eind 2019 31 

Aantal fte begin 2019 26,6 

Aantal fte eind 2019 27,2 

 
De dagelijkse leiding is in handen van het managementteam. 
 
Ultimo 2019 is de bezetting van het managementteam als volgt: 
Naam Woonplaats Functie 

de heer C.W.J. Theuws Bergeijk directeur-bestuurder 

Mevr. A.A. van Rossen Bergeijk Manager Klant & Wonen 

de heer H.G.W. Janssen Baarlo Manager Bedrijfsvoering 

   

De personeelsbezetting over de afdelingen eind 2019 is als volgt: 

Directeur-bestuurder 1,0 fte 

Vastgoedontwikkeling 2,2 fte 

Klant & Wonen 14,3 fte 

Bedrijfsvoering 9,7 fte 

Totaal 27,2 fte 
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Personeelshandboek 
WSZ heeft begin 2019 een personeelhandboek opgesteld met allerlei bedrijfseigen regelingen. In dit 
handboek is informatie opgenomen over de arbeidsvoorwaardelijke en aanvullende algemeen 
geldende regelingen bij WSZ. Het handboek maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de 
arbeidsovereenkomsten. 
 
Vertrouwenspersoon en preventiemedewerker 
In 2019 is er een (externe) vertrouwenspersoon gestart. Deze medewerker is 1 x per kwartaal op een 
vast dagdeel aanwezig en verder op afroep beschikbaar. Er hebben zich geen meldingen van 
ongewenst gedrag voorgedaan. Daarnaast is een van de medewerkers aangesteld als 
preventiemedewerker.  
 
Vitaliteit 
In 2019 zijn bijna alle werkplekken vernieuwd en is de mogelijkheid gecreëerd om naast flexibel te 
werken ook staand te werken door middel van hoog/laag bureaus. Daarnaast is eind 2019 
goedkeuring verleend aan de uitkering van Vitaliteitsbudgetten aan 20 medewerkers voor in totaal 
een bedrag van €3.700,-.  
 
Opleidingen medewerkers 
WSZ vindt het belangrijk dat medewerkers blijven investeren in hun ontwikkeling en kennisniveau. 

Daarnaast hebben werknemers vanuit de CAO recht op een individueel loopbaanontwikkelings-
budget.  

Een groot aantal medewerkers heeft in 2019 deelgenomen aan een training en/of opleiding. In 2019 
heeft WSZ € 46.918,- besteed aan opleidingskosten. Daarvan kwam € 6.617,- uit het 
loopbaanontwikkelingsbudget.  

Er hebben in 2019 ook incompany trainingen plaatsgevonden over feedback geven en ontvangen, 
klantgericht schrijven, financiën van woningcorporaties en time management. Naast deze trainingen 
en opleidingen zijn themabijeenkomsten bezocht en is deelgenomen aan zogeheten 
functionarissenkringen.  

Bij nieuwe medewerkers zijn drijfverenanalyses uitgevoerd.  
 
Arbo 
WSZ heeft een contract afgesloten met Interpolis. In dit contract wordt de Ziektewet-verzekering 
inclusief arbozaken geregeld. De arbodienst die aan dit contract is gekoppeld is ‘Expereans’. 
 
Op het Arbo-vlak is in 2019 het volgende gebeurd: 

• Er is een registratie bijgehouden van voorvallen waarbij verbale en non-verbale agressie 
tegen medewerkers plaatsvindt. In 2019 is er 1 melding van een dergelijk voorval gedaan; 

• Er is een registratie bijgehouden van ongevallen. Het betreft hier ongevallen die niet ernstig 
zijn en waarvoor geen meldingsplicht bij de arbeidsinspectie geldt. WSZ hecht er desondanks 
waarde aan deze kleine ongevallen te registreren. Dit met het oog op preventie van 
ziekteverzuim. In 2019 zijn er geen ongevallen geregistreerd; 

• Ter preventie van ziekteverzuim kent WSZ het beleid dat alle medewerkers éénmaal in de vijf 
jaar verplicht en éénmaal in de drie jaar vrijwillig deelnemen aan een Periodiek Arbeids- en 
Geneeskundig Onderzoek (PAGO). Dit onderzoek wordt verricht door ‘Zorg van de Zaak’. In 
2019 heeft bij geen medewerker van WSZ een PAGO-onderzoek plaatsgevonden. Er is eind 
2019 wel opdracht gegeven voor nieuwe onderzoeken begin 2020; 

• Er is in 2019 een onderzoek gestart naar een nieuwe aanbieder voor een ziektewetverzekering 
en een nieuwe Arbo dienst. Eind 2019 is het besluit genomen om vanaf 2020 de diensten af te 
nemen van Arbodienstverlener ‘Perspectief’ en de ziekteverzuimverzekering van ‘De 
Amersfoortse’. 

• WSZ heeft 3 bedrijfshulpverleners. Zij hebben in september succesvol deelgenomen aan de 
cursus ‘bedrijfshulpverlener’. 

 
Ziekteverzuim 

In 2019 betrof het ziekteverzuim 5,82% (2018: 2,14%). Van het ziekteverzuim ging het in 72% van de 
tijd om ‘kortdurend’ verzuim; 28% betrof langdurig ziekteverzuim.  
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Het langdurig verzuim werd veroorzaakt door 4 medewerkers, waarvan 2 medewerkers in de loop 
van 2019 en 1 medewerker begin 2020 succesvol zijn gere-integreerd.  
 

3.3  Risicobeheersing en managementcontrolesysteem 
 
Algemeen risicomanagement 

Bij risicomanagement staat risico’s centraal: welke gebeurtenissen hebben impact op de 
doelstellingen van onze organisatie. In dat kader dienen risico’s te worden erkend, waarna een 
afweging kan worden gemaakt of deze risico’s moeten worden vermeden, gemitigeerd, verzekerd of 
geaccepteerd. Van belang is de risico’s tijdig te onderkennen, de impact ervan in te schatten zodat 
medewerkers tijdig kunnen reageren en indien nodig passende maatregelen kunnen nemen. 
Daarmee verhoogd risicomanagement de voorspelbaarheid van de organisatie. Risicomanagement is 
geen opzichzelfstaand systeem, maar wordt geïntegreerd in de dagelijkse werkwijze.  
 

Borging van het risicomanagement 

Het management is primair verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en 

regelgeving, het behalen van de bedrijfsdoelstellingen en het beheersen van de risico’s verbonden 
aan de activiteiten van WSZ. Het management en bestuur hebben continue aandacht voor 
risicomanagement. Als hulpmiddel is een governance kalender opgesteld. Dit is een samenvatting/ 
toekomstige planning voor actualisatie van alle documenten op dit gebied. Deze zijn onderverdeeld 
naar: 

• Statuten & Reglementen (toezicht); 
• Reglement Financieel Beleid en Beheer (toezicht en sturen); 
• Integraal risicomanagement (sturen en beheersen). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tweede lijn is verantwoordelijk voor de bedrijfsbrede planning- & controlcyclus en (interne) 
controlesystemen en de onafhankelijke bewaking van het strategisch bedrijfsbeleid. WSZ heeft deze 
verantwoordelijkheid belegd bij de afdeling FEZ.  

De derde lijn wordt binnen WSZ ingericht door de externe beoordelaars en de externe controller. 
Onder de externe beoordelaars vallen de accountant en visitatiecommissie. Deze derde lijn voorziet 
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in de aanvullende zekerheid over de kwaliteit van sturing en beheersing. Deze drie 
verdedigingslinies leggen verantwoording af over de sturing en beheersing van de organisatie aan 
het bestuur, de Raad van Commissarissen en de stakeholders. Onder de stakeholders wordt verstaan 
de wettelijke toezichthouders (Ministerie BZK, Aw, WSW), de gemeenten waar wij actief zijn, de 
huurdersorganisatie en andere belanghouders.  
 
Planning & Control 

Binnen de P&C cyclus zijn er in 2019 de volgende maatregelen genomen: 

  

• Bespreking Treasuryrisico’s in de Treasurycommissie (2x); 
• Herschikking taken rondom treasury; 
• Plan van aanpak opvolging acties Management Letter en Interne Audit, plus uitvoering van het 

plan; 
• Vaststellen begroting 2020 in geheel vernieuwde opzet met als focus het nieuwe 

ondernemingsplan; 
• Scenarioberekeningen in de meerjarenprognoses; 
• Investeringsmatrix met kaders voor nieuwbouw; 
• Opstelling portefeuillestrategie 2020-2030; 
• Periodiek verantwoording middels Tertiaire rapportage inclusief een overzicht van de realisatie 

van de gestelde doelen vanuit het ondernemingsplan; 
• Actualisatie van diverse reglementen, statuten, beleid en plannen conform de governance 

kalender. 

 
Risicoafdekking 
De renterisico’s op het vreemd vermogen worden beperkt door de keuze van relatief langlopende 
contracten met in het algemeen een vaste rentevoet. Een en ander conform de uitgangspunten 
zoals vastgelegd in ons Treasurystatuut. Daarnaast maken we samen met Thésor jaarlijks het 
treasuryjaarplan, ook hierin maken we een doorkijk op alle rente-, herfinancierings- en 
liquiditeitsrisico’s.  
WSZ heeft vijf leningcontracten met embedded derivaten waarbij sprake is van enige onzekerheid 
in de looptijd dan wel rentevoet. In hoofdstuk 12 (toelichting op de balans) is de amortisatie van 
deze contracten uitgewerkt. Tevens is jaarlijks een stresstest uitgevoerd door de Aw. Het type 
embedded derivaten dat WSZ heeft, valt niet onder noemer van derivaten waarop de Aw vanuit een 
verhoogd risicoperspectief deze stresstest uitvoert. Het renterisico voor de reguliere 
leningcontracten is niet afgedekt. Ook voor nieuwe contracten (herfinanciering – investeringen) 
geldt het uitgangspunt dat renterisico’s niet is gehedged. 
 
In de volgende grafiek wordt het voorziene renterisico vanaf 2020 gepresenteerd.  
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WSW (en WSZ) hanteren een norm van 15% van de leningportefeuille. Voor 2020 komt de norm 
hiermee uit op €25,1 mln. (zijnde 15% van het schuldrestant ultimo 2019) In 2022 wordt deze norm 
overschreden, voornamelijk als gevolg van €15 mln. aan aflossingsverplichtingen en door de 
conversie van 2 extendible leningen met een gezamenlijke hoofdsom van €11 mln.  

 

Integriteitscode en klokkenluidersregeling 

Als aanvulling op haar integriteitsbeleid heeft WSZ enige jaren geleden een klokkenluidersregeling 
opgesteld. Zowel het integriteitsbeleid als de klokkenluidersregeling zijn in 2019 geactualiseerd. 
Met de klokkenluidersregeling wil de woningstichting de gewenste transparantie en integriteit van 
zowel medewerkers als de organisatie in zijn geheel bevorderen. De regeling maakt duidelijk dat 
meldingen serieus en volgens een vaste procedure worden opgepakt.  

Voorts maakt de regeling duidelijk dat medewerkers die de klok luiden, er zeker van zijn dat zij hier 
geen negatieve gevolgen van ondervinden.  

In 2019 zijn geen integriteitsmeldingen gedaan. Ook is er geen melding geweest binnen de 
klokkenluidersregeling. 
 
Impact coronavirus (COVID-19) 
In maart 2020 heeft Nederland en grote delen van Europa te kampen met de gevolgen van het 
coronavirus. Tot en met heden kan WSZ haar dagelijkse activiteiten, namelijk het verhuren van 
betaalbare woningen aan mensen die hierin zelf niet kunnen voorzien, regulier voortzetten rekening 
houdende met de maatregelen die noodzakelijk zijn de verspreiding van het coronavirus (waar 
mogelijk) te beperken. 
De economische effecten van het coronavirus zullen waarschijnlijk van invloed zijn op de 
toekomstige waardeontwikkeling van het vastgoed in exploitatie en het betalingsgedrag an onze 
huurders. Hiernaast zullen de coronaviruseffecten mogelijk een (vertragend) effect hebben op 
toekomstige nieuwbouwprojecten en onderhoudsactiviteiten. Door de aanwezige financiële buffers 
verwacht WSZ de kernactiviteiten de komende periode regulier te kunnen voorzetten. 
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4.  FINANCIËN 
 

4.1  De balans (x € 1.000,-) 
 

Activa 31-12-2019 31-12-2018 Passiva 31-12-2019 31-12-2018 

Vastgoed-
beleggingen 

586.337 530.861 Eigen vermogen 373.343 319.966 

Materiële vaste 
activa 

1.635 1.716 Voorzieningen 261 671 

Financiële vaste 
activa 

6.767 6.776 
Langlopende 
schulden 

224.081 231.982 

Vlottende activa 6.962 18.327 
Kortlopende 
schulden 

4.016 5.061 

Totaal 601.701 557.680 Totaal 601.701 557.680 

 

4.2  De winst- en verliesrekening (x € 1.000,-) 
 

Omschrijving Boekjaar  Boekjaar 

  2019  2018 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 17.246  17.264 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 1.984  1.746 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 52.024  40.827 

Netto resultaat overige activiteiten 56  -66 

Overige organisatiekosten -1.576  -1.758 

Leefbaarheid -241  -248 

Saldo financiële baten en lasten -11.426  -7.260 

Resultaat voor belasting 58.067  50.505 

Vennootschapsbelasting -5.488  -8.522 

Resultaat uit deelneming 798  620 

Resultaat na belastingen 53.377  42.603 

 
4.3  Financiering 
Het financieringsbeleid is gericht op het structureel voorzien in financiële middelen waarbij de 
continuïteit van operationele activiteiten zijn gewaarborgd en voorgenomen investeringen kunnen 
worden gedaan. Daarbij wordt mede gestuurd op kengetallen en normen die het WSW hanteert bij 
haar financiële beoordeling van woningcorporaties. Het financieringsbeleid is in 2019 uitgevoerd 
binnen de kaders van het vastgestelde Treasurystatuut. Daarnaast is er een Treasurycommissie 
actief die wordt ondersteund door een externe gespecialiseerde partij. Door deze aanpak zijn de 
kosten van externe financiering geoptimaliseerd in relatie tot het risicoprofiel en de ambities.  
 
Het Treasurystatuut is in 2018 geactualiseerd in verband met de gewijzigde taken en 
verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Naast het Treasurystatuut wordt er jaarlijks een 
Treasury-jaarplan opgesteld met o.a. de verwachte financieringsactiviteiten, eventuele (tijdelijke) 
beleggingen en renteontwikkelingen. 
In 2019 is er € 6 miljoen aan externe financiering aangetrokken en een tweetal geldleningen voor in 
totaal € 20 miljoen afgelost. Dit waren lopende annuïtaire en lineaire leningen. Hiermee is de 
overliquiditeit, die in 2018 was ontstaan, verdwenen en het schuldrestant verder afgenomen. 
 
Samenvattend is de (overige niet langlopende) financiering als volgt: 

• Interne financiering. De operationele kasstroom bedroeg € 3,4 miljoen; 
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• Externe kortlopende financiering (geldmarkt; < twee jaar). In 2019 bestond deze financiering 
uit een rekening-courantfaciliteit van maximaal € 2,0 miljoen. Zowel begin als eind 2019 is 
hiervan niets opgenomen. Eind 2018 bedroeg het tegoed op deze rekening € 0,2 miljoen.  

• Gebruikmaking van de Roll-over financiering van € 5 miljoen. 
 

4.4 Kasstromen 
De kasstroom is een belangrijk sturingselement in de bedrijfsvoering. Grip houden op de in- en 
uitgaande kasstromen is van belang om de financiële continuïteit op korte en lange termijn te 
waarborgen. Veel kasstromen zijn in de praktijk slechts beperkt beïnvloedbaar en dus ook niet 
bruikbaar als sturingselement. Dit geldt voor de huurinkomsten maar bijvoorbeeld ook voor een deel 
van het onderhoud en de Verhuurdersheffing. De investeringskasstroom is wel bruikbaar als 
instrument om op te sturen. We investeren pas als de financiële continuïteit gewaarborgd is.  
 
Door een efficiënte bedrijfsvoering proberen we de bedrijfslasten te beperken. We gebruiken de 
Aedes Benchmark om onszelf op dit punt te spiegelen aan de sector.  
 
In de meerjarenbegroting wordt voor de komende 5 jaren het beleid uitgewerkt waarbij rekening is  
gehouden met de actuele investeringsplannen. Dit geeft het volgende beeld over de kasstromen 
2019 - 2024: 

In 1.000,- euro's 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Operationele kasstroom 3.414 3.937 5.767 4.987 4.744 5.115 

Investeringskasstroom 939 2.413 -5.746 -7.554 -8.329 -2.816 

Financieringskasstroom -14.558 -5.408 -4.405 3.212 3.825 -2.330 

Waarvan aflossingen -20.558 -10.574 -15.596 -6.596 -8.133 -5.578 

Waarvan stortingen 6.000 5.166 11.191 9.808 11.958 3.248 

Mutatie liquide middelen -10.205 946 -4.383 646 240 -31 

 

4.5  Beleggingen 
In beginsel worden beschikbare eigen middelen ingezet voor interne financiering van vastgoed en/ 
of bedrijfsactiviteiten. Indien dat niet direct mogelijk is, worden eigen middelen belegd totdat zich 
de gelegenheid voordoet om ze in te zetten voor nieuwe interne financiering dan wel voor aflossing 
van vreemd vermogen. Naast liquiditeit uit operationele kasstromen kan het voorkomen dat WSZ 
tijdelijk overliquiditeit heeft, als gevolg van de overbrugging van het moment van storting van een 
lening en het daadwerkelijk inzetten van een lening voor projectfinanciering of aflossing. WSZ trekt 
geen vreemd vermogen aan uitsluitend met het doel om deze te beleggen. Beleggingen vinden 
plaats binnen de kaders van het Treasurystatuut.  
 
Maximalisering van de renteopbrengsten binnen de geformuleerde voorwaarden en risicokaders is 
daarbij leidend. In de praktijk betreft het een direct opvraagbare spaarrekening bij een 
Nederlandse bankinstelling. Begin 2019 bedroegen deze posities ruim € 13 miljoen. Eind 2019 
bedroeg het saldo € 3,0 miljoen.  
 

4.6  Fiscaliteiten 
Periodiek hebben we samen met 2 collega-corporaties overleg over fiscale onderwerpen op 
uiteenlopende vakgebieden. In specifieke gevallen wordt de eigen fiscaal adviseur ingeschakeld voor 
ondersteuning. 
 
Onze vennootschapsbelasting-positie wordt de komende jaren nog beïnvloed door de keuze die in 
het verleden is gemaakt om gebruik te maken van een fiscale afwaardering van het vastgoed.  
Dit heeft geleid tot een substantieel (fiscaal) verlies waardoor effectieve acute belastingdruk tot en 
met 2017 nihil was. Vanaf 2018 zijn we in een te betalen positie gekomen. Daarna zal de fiscale 
winst, afhankelijk van de ontwikkeling van de waarde van het vastgoed, een aantal jaren opwaarts 
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worden beïnvloed waardoor meer belasting betaald zal moeten worden. Dit is meegenomen in de 
meerjarenbegrotingen, inclusief scenario’s. 
 

4.7  Financieel beleid en beheer 
WSZ beschikt over een Reglement financieel beleid en beheer. Dit reglement handelt onder meer 
over de volgende onderwerpen: 

• Doelstellingen van het financiële beleid; 

• Het opnemen van een meerjarenbegroting en financiële prestatie-indicatoren als onderdeel 
van de planning en control- cyclus; 

• Mandateringsregeling; 

• Interne kaders voor onder meer Administratieve organisatie en interne beheersing en 
Governance, adequate managementinformatie en treasury activiteiten; 

• Risicobeheersing;  

• Inbedding controlfunctie; 

• Auditcommissie. 
 

4.8  Eigen vermogen en maatschappelijk rendement 
Het eigen vermogen ontwikkelt zich volgens de prognoses opgenomen in de begroting 2020-2024 
positief. Een sterk eigen vermogen is nodig om de financiële continuïteit te waarborgen. De 
verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen bedraagt eind 2019 
62,05%. Eind 2024 ligt deze begrote verhouding naar verwachting op ruim 65%. Het vastgoed is 
hierbij op marktwaarde gewaardeerd op basis van het waarderingshandboek. 
 
Het overheidsbeleid van de afgelopen jaren leidt bij ongewijzigd beleid op korte, en zeker op 
(middel)lange termijn, tot substantieel meer lasten voor corporaties. Het gaat naast de 
Verhuurdersheffing en de vennootschapsbelasting ook om de route naar een CO2-neutrale 
woningvoorraad in 2050. Ondanks deze maatregelen laat de meerjarenbegroting 2020 – 2028 zien 
dat de financiële continuïteit gewaarborgd is. De kengetallen blijven voldoen aan de eisen die de 
externe toezichthouders hieraan stellen. Het belang van een positieve ontwikkeling van de 
kasstroom is dat met borging van het WSW, financiële partijen bereid zijn om onder gunstige 
condities financieringen te verstrekken. Dit verlaagt de financieringskosten en dit voordeel wordt 
ingezet om de huren betaalbaar te houden. 
 
We handhaven verder de doelstelling om het vermogen op de volgende terreinen in te zetten: 

• Nieuwbouw sociale huurwoningen. We zetten ons vermogen in om exploitatieverliezen op 
nieuwbouw van sociale huurwoningen op te vangen. In 2019 zijn 38 woningen opgeleverd en 
ultimo 2019 waren er nog 10 projecten in voorbereiding (90 woningen);  

• Transitie van de huidige woningvoorraad naar meer betaalbare huurwoningen; 

• Duurzaamheid; 

• Bevorderen leefbaarheid in en rond ons vastgoed; 

• Maatschappelijk vastgoed. Hoewel maatschappelijk vastgoed geen primaire taak meer is, 
worden initiatieven hiertoe op hun bijdrage aan de doelstellingen beoordeeld en getoetst op 
het maatschappelijke rendement. Het uitgangspunt voor de verhuur van maatschappelijk 
vastgoed is een kostendekkende huuropbrengst. Als het maatschappelijke belang een 
bijzondere dimensie kent, wordt soms een financieel verliesgevende exploitatie 
geaccepteerd; 

• Koopstarters. We zetten ons vermogen ook in voor de starters op de koopmarkt, waarbij we 
het Koopgarantconcept hanteren. Eind 2019 waren 180 woningen met een korting op de 
taxatieprijs verkocht om ze betaalbaar te maken voor de doelgroep. De korting kan echter 
door de bewoner niet te gelde worden gemaakt en blijft bij eventuele doorverkoop in 
principe gehandhaafd voor de opvolgende koper en vloeit op het eind van de keten terug naar 
WSZ. 
 

4.9  Marktwaarde en beleidswaarde 
Corporaties moeten hun vastgoed verplicht op marktwaarde in verhuurde staat waarderen. In de 
jaarrekening 2018 is de beleidswaarde geïntroduceerd. De beleidswaarde is ook de grondslag voor 
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de vermogensratio’s van het WSW en Aw. De beleidswaarde kent als vertrekpunt de marktwaarde in 
verhuurde staat. De beleidswaarde wordt bepaald door op vier aspecten aanpassingen door te 
voeren in de uitgangspunten van de berekening van de marktwaarde. Deze aspecten zijn: 
 

• Beschikbaarheid: voor de gehele portefeuille wordt het ‘door exploiteer scenario’ 
gehanteerd; 

• Betaalbaarheid: de markthuur wordt vervangen door de beleidshuur; 

• Kwaliteit: de marktnorm voor onderhoud wordt vervangen door de onderhoudsnorm van de 
woningcorporatie; 

• Beheer: de marktnorm voor beheer wordt vervangen door de beheernorm van de 
woningcorporatie. 

 
Het jaar 2019 kenmerkt zich door een wederom sterk aangetrokken woningmarkt ten opzichte van 
2018. Zowel in de koop- als huurmarkt blijft een toenemende interesse bestaan. Voor de 
woningportefeuille van WSZ heeft dit tot een stijging van de marktwaarde gezorgd. De totale 
waarde van de woningportefeuille is met € 52 miljoen gegroeid naar een waarde van € 549 miljoen. 
Dit betreft een waardegroei van 10,5%. 
 
De positieve waardeontwikkeling is vooral het gevolg van een verder aangetrokken koopmarkt, 
waarin de toegenomen vraag en krapte resulteren in een leegwaarde groei 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 contract-huur positief is, blijft deze achter ten 
opzichte van 2018 door een gematigde huurverhoging en passend toewijzen. Hiermee wordt 
invulling gegeven aan de maatschappelijke taak op het gebied van betaalbaarheid. 
 

Beleidsmatige beschouwing op de beleidswaarde 
 
In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving heeft Richtlijn 645 betrekking op de jaarverslaggeving 
van Toegelaten Instellingen (hierna ‘woningcorporaties’). In 2018 alsmede begin 2019 zijn 
bepalingen van Richtlijn 645 aangepast. Daarmee is de bedrijfswaarde komen te vervallen en heeft 
de beleidswaarde haar intrede gedaan. 
 
De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling van de 
marktwaarde in verhuurde staat welke hiervoor is toegelicht, omdat de beleidswaarde de 
marktwaarde als vertrekpunt neemt.  
De beleidswaarde vormt een onderdeel van het Verticaal toezichtsmodel van de Aw en WSW. Het 
jaar 2019 is een overgangsjaar naar een definitief normenkader. De uitkomsten van de 
beleidswaarde in het jaarverslag 2018 van alle corporaties zijn voor de Aw en WSW de input om een 
definitieve sectornorm voor LTV en solvabiliteit vast te stellen. WSW en de Aw hebben aangegeven 
dat gedurende 2019 voor het DAEB-bezit de voorlopige norm voor de LTV 75% blijft en voor de 
solvabiliteit 20%. De normen voor deze ratio’s zijn recentelijk aangepast naar 85% en 15%. 
Bovendien is er een overgangsregime van Aw en WSW van toepassing voor het proces van borging 
dat de borgingsruimte gedurende dit overgangsjaar bepaald. De borgingsruimte wordt in deze 
overgangsfase dan ook o.b.v. een bredere analyse van de financiële positie van de individuele 
corporatie bepaald.  
 

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse oordelen en schattingen. Dit is 
inherent aan het toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van 
toepassing op de bepaling van de marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie. 
De waardebepaling van het vastgoed (terug te vinden in de marktwaarde en beleidswaarde), is geen 
exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste schattingspost waar het bestuur een 
inschatting over moet maken voor de jaarrekening.  
 
De beleidswaarde kent als vertrekpunt de marktwaarde in verhuurde staat waarbij er in het kader 
van de beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer aansluiting wordt gezocht bij het 
beleid van de corporatie in plaats van de uitgangspunten in de markt. Met deze toelichting wordt 
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nadere duiding gegeven aan het deel van de waarde van het vastgoed en dus van het 
corresponderende deel van het vermogen dat als gevolg van het beleid van de woningcorporatie niet 
of pas op zeer lange termijn kan worden gerealiseerd.  

 
Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van het 
vastgoed in exploitatie 
Het bestuur van WSZ 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 - en het niet DAEB-bezit in exploitatie 
en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en bedraagt circa € 275 miljoen. Het verschil 
tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2019 bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

(in duizenden euro’s)    
Marktwaarde per 31 december 2019       549.011 
Afslag wegens beschikbaarheid (doorexploiteerscenario) 722   
Afslag wegens betaalbaarheid (beleidshuur) -256.267   
Afslag wegens kwaliteit (onderhoud) -46.379   
Afslag wegens beheer (beheerskosten) 26.265   

Beleidswaarde per 31 december 2019   273.352 

Verschil Marktwaarde - Beleidswaarde   275.659 

 
 

4.10  Realiseerbaarheid waarde onroerende zaken in exploitatie  
Doordat WSZ haar woningen en overig vastgoed niet verhuurt en verkoopt zoals een commerciële 
partij doorgaans zal doen, maar deze beschikbaar en betaalbaar houdt voor haar doelgroepen, 
wordt € 275 miljoen bestempeld als maatschappelijk ingezet vermogen (marktwaarde minus 
beleidswaarde). Immers, de woningen worden beschikbaar gehouden en niet verkocht tegen de 
waarde die ze potentieel op kunnen brengen. Tevens worden de woningen tegen een sociaal 
maatschappelijke prijs verhuurd in plaats van tegen een optimale markthuur.  
 
Hiermee zetten wij het beschikbare vermogen in voor realisatie van onze missie: het bieden van 
huisvesting aan mensen in de Kempen die daarin niet of moeilijk zelfstandig kunnen voorzien. 
 

4.11  Financiële continuïteit  
Financiële continuïteit is een randvoorwaarde om onze taken uit te kunnen voeren. De 
sectorinstituten Aw en WSW houden hier toezicht op, waarbij kengetallen gehanteerd worden 
inzake solvabiliteit, liquiditeit, onderpand en Loan to Value. De meest recente beoordeling door het 
WSW geeft aan dat WSZ financieel onverminderd gezond is. Vanaf 2019 hanteren het WSW en het 
Aw een gezamenlijk beoordelingskader voor corporaties. Dit zal naar verwachting niet leiden tot 
een andere beoordeling. De begroting 2020 – 2024, waarin de beleidsvoornemens zijn doorgerekend, 
onderstreept het positieve financiële beeld van WSZ.  
Er zijn hierbij zorgvuldige afwegingen gemaakt tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en 
duurzaamheid van de woningvoorraad. Dit is nodig omdat de Verhuurdersheffing en de 
vennootschapsbelasting een groot beslag leggen op onze financiële slagkracht.  
 

4.12  Algemene uitgangspunten bij de huurverhoging van 1 juli 2019 
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 2.1.  
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5.  VERKLARING VAN HET BESTUUR 
 

Het bestuur van WSZ verklaart dat alle uitgaven in 2019 zijn gedaan in het belang van de 

volkshuisvesting. 

Deloitte Accountants B.V. heeft de jaarrekening gecontroleerd. Zij geeft een goedkeurende 

controleverklaring af bij de jaarrekening. 

Voorgaande verslaggeving is door de directeur-bestuurder vastgesteld overeenkomstig artikel 24 van 

de statuten, nadat de RvC kennis heeft genomen van de verslaglegging en van de bevindingen van 

de accountant. 

Chris Theuws 
Directeur-bestuurder  
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6. VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 
 

Uitgeoefend toezicht 
Het interne toezicht vindt zijn wettelijke basis in de Woningwet waarin het merendeel van de op 
woningcorporaties gerichte regelgeving is uitgewerkt. Artikel 30 van de Woningwet verplicht 
corporaties tot de instelling van een toezichthoudend orgaan. Bij WSZ is dat de Raad van 
Commissarissen. Een en ander is door WSZ uitgewerkt in statuten en reglementen. De basis wordt 
verder gevormd door de wet- en regelgeving, en in het bijzonder door de Governancecode 
Woningcorporaties 2015. De Governancecode Woningcorporaties 2015 geeft richting aan de wijze 
waarop bestuur en Raad van Commissarissen functioneren en de wijze waarop zij verantwoording 
afleggen over hun resultaten. WSZ onderschrijft en past de Governancecode Woningcorporaties 2015 
toe. 

De Raad is nauw betrokken bij het functioneren van WSZ en de directeur-bestuurder. De Raad houdt 
toezicht op het maatschappelijk ondernemerschap van WSZ, waaronder inbegrepen integer en 
transparant handelen. Naast de Raads- en Commissievergaderingen wordt ook (in)formeel overleg 
gevoerd met de ondernemingsraad en het managementteam. Om voeling te houden bij de 
organisatie is de RvC aanwezig bij een aantal interne bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld het 
nieuwjaarsontbijt. Daarnaast wordt er tweemaal per jaar buiten aanwezigheid van de directeur-
bestuurder met Stichting Huurdersraad de Kempen overlegd. Door regelmatig aanwezig te zijn bij 
bijeenkomsten houdt de Raad voeling over wat er binnen de organisatie, onder de gemeenten en 
andere stakeholders leeft. Deelname aan koffiegesprekken met huurders, werkbezoeken aan het 
vastgoed en (bouw)projecten van de woningstichting geven de afzonderlijke leden van de Raad een 
goed beeld voor wie we het doen en wat er onder de klanten leeft. Twee keer per jaar worden 
vergaderingen van de Raad op locatie gehouden. 

De Raad heeft de primaire verantwoordelijkheid te waarborgen dat de maatschappelijke 
doelstellingen van WSZ naar behoren worden uitgevoerd en de middelen doelmatig worden besteed. 
Het toezicht is gebaseerd op de onafhankelijke positie van de individuele leden en van de Raad als 
geheel. Ieder van de leden beschikt over specifieke deskundigheid en deelt de kennis met elkaar en 
met de organisatie. Er bestaat een kritisch open geest bij de bestuurder en de leden van de Raad. 
Er heerst een gezonde cultuur van onafhankelijk denken, samenwerkingsbereidheid, durf en respect 
voor elkaars rollen. 
Bij het bepalen en behouden van de koers van de organisatie wordt de Raad op passende wijze 
betrokken. In een tijd waarin de veranderingen zich in hoog tempo opvolgen en veel nadruk ligt op 
flexibiliteit en aanpassingsvermogen, is dat van groot belang. 
 
Taak en werkwijze bestuurder 
De directeur-bestuurder is belast met het bestuur. Dit met inachtneming van de wet, de 
stichtingsstatuten, de Governancecode en het Reglement Bestuur Woningstichting de Zaligheden. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het formuleren van de doelstellingen en de strategie die moet 
leiden tot de realisering hiervan. De doelstellingen, strategie en de primaire taken liggen vast in het 
ondernemingsplan. Deze zijn gericht op het waarborgen van de ontwikkeling en continuïteit van 
WSZ. Daarnaast bevat de begroting de concrete bestuursvoornemens voor het eerstvolgende jaar en 
de financiële gevolgen daarvan. Voor de langere termijn (tot tien jaar) gaat het om de strategische 
hoofdlijnen en de daarbij behorende financiële prognoses. Dit is in 2017 vastgelegd in de 
contourennota die in 2018 als onderlegger diende voor het ondernemingsplan. 

De bevoegdheid van de directeur-bestuurder met betrekking tot het nemen van besluiten, met of 
zonder voorafgaande goedkeuring door de RvC is geregeld in de voornoemde statuten en het 
bestuursreglement. Door middel van perioderapportages en directieverslagen wordt de RvC 
geïnformeerd over de ontwikkelingen gedurende het verslagjaar. Het jaarverslag wordt binnen zes 
maanden na afloop van het boekjaar ter goedkeuring aan de RvC voorgelegd. 
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Interne beheersing en controlesystemen 

Deloitte, door de Raad benoemd in 2012 als onafhankelijke accountant, heeft zijn eerste controle 

verricht over het verslagjaar 2013. Op advies van de auditcommissie heeft de Raad de specifieke 
aandachtspunten voor het controle werkplan 2019 vastgesteld. De Raad heeft kennisgenomen van de 
bevindingen van het onderzoek door de onafhankelijke accountant naar het bestaan en de opzet van 
het stelsel van interne beheersing. Ook zijn de bevindingen uit de interne audits gedeeld met de 
auditcommissie. De Raad houdt toezicht op adequate afwikkeling van deze bevindingen. 

De uitkomsten van de jaarlijkse evaluatie van de accountant zijn in de Raad besproken en met de 
accountant gedeeld. De werkwijze van Deloitte is constructief. Het team is voldoende deskundig en 
heeft een pragmatische instelling die bij WSZ past. 
 
Risicomanagement 
Risicomanagement staat bij de RvC hoog op de agenda. We integreren dit op een manier die voor de 
organisatie en haar medewerkers de meeste toegevoegde waarde biedt, rekening houdend met het 
capaciteitsbeslag van de organisatieverandering en de verdere optimalisatie van het nieuwe 
bedrijfsinformatiesysteem Viewpoint. 

De RvC ziet risicomanagement als een proactief en continu proces dat binnen de gehele organisatie 
geïmplementeerd wordt en waarbij vanuit een gemeenschappelijk referentiekader op 
gestructureerde wijze wordt omgegaan met het beheersen van risico’s in relatie tot de 
organisatiedoelstellingen. 
 
Strategisch risicomanagement 

Voor het strategisch risicomanagement heeft in 2019 de nadruk gelegen op het actualiseren van 
kaders voor risicobeheersing en governance. De raad heeft de volgende door het bestuur 
opgesteld/geactualiseerde en vastgestelde reglementen/statuten goedgekeurd: 

- Reglementen voor bestuur, RvC en RvC-commissies; 
- Toezichtsvisie van WSZ; 
- Investeringsstatuut en matrix; 
- Integriteitscode en reglement klokkenluiders; 
- Strategisch voorraadbeleid. 

 

Door middel van de reglementen en de toezichtsvisie zijn de algemene kaders voor bestuur en RvC 
vastgesteld. Deze documenten geven een houvast voor het risicomanagement van WSZ. De 
doelstelling van 2019 was het op orde brengen van de verschillende voor de governance relevante 
documenten. De verdere actualisatie van het strategisch risicomanagement gaat in 2020 zijn beslag 
krijgen waarbij de doelen uit het ondernemingsplan als uitgangspunt dienen voor het 
risicomanagement. 

 
Operationeel risicomanagement 

Op operationeel niveau worden audits uitgevoerd om risicobeheersing en control inzichtelijk te 
maken. Deze audits geven, op procesniveau, inzicht op de interne beheersing. De basis van deze 
audits ligt in de risico-inventarisatie die door RvC en bestuur van WSZ is uitgevoerd. Op basis hiervan 
zijn de relevante processen bepaald en is een intern controleplan opgesteld. In 2019 is een beperkt 
aantal audits uitgevoerd en is veel aandacht besteed aan de opvolging van bestaande actiepunten op 
basis van de audits in eerdere jaren.  
 
Projectrisico’s 
Vastgoedontwikkeling draagt bij aan het zorgen voor voldoende huurwoningen voor de doelgroep 
maar is tevens één van de meest risicovolle activiteiten. Het strategisch voorraadbeleid en de 
daarbij horende wensportefeuille in combinatie met het vernieuwde investeringsstatuut geven een 
strategisch kader waaraan de investering getoetst worden. Alle investeringen worden beoordeeld 
aan de hand van strategische, organisatorische, technische en financiële toetsen.  
 
Volkshuisvestelijke opgaven 
De Raad is van mening dat WSZ haar volkshuisvestelijke opgave naar vermogen heeft vervuld en de 
komende jaren gaat vervullen. Dit is gebaseerd op de wijze waarop de volkshuisvestelijke opgave 
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haar weerslag vindt binnen het jaarplan en de daarbij behorende werkplannen. En door de wijze 
waarop de controle op de uitwerking van de volkshuisvestelijke opgave binnen de Raad van 
Commissarissen aan de orde is gesteld. Op basis van marktonderzoek is strategisch voorraadbeleid 
met een wensportefeuille opgesteld en expliciet opgenomen in het ondernemingsplan. Stakeholders 
zijn in ronde tafelgesprekken en een symposium uitgebreid betrokken bij de totstandkoming van het 
ondernemingsplan met strategiekaart.  

Dit komt tot uitdrukking in de gepubliceerde prestaties op de volgende terreinen: 

• Huisvesten van primaire doelgroepen; 

• Aandacht voor bijzondere doelgroepen; 

• Beschikbaarheid van betaalbare woningen; 

• Inspanningen op het gebied van leefbaarheid; 

• Het blijven investeren in onderhoud en ontwikkeling van het vastgoed. 
 

Interne informatievoorziening                                                                                                     

De afzonderlijke commissarissen nemen hun verantwoordelijkheid in ‘informatiehaalplicht’ en 

zorgen ervoor dat men beschikt over alle relevante informatie. Bij vergaderingen van de Raad zijn 

regelmatig derden aanwezig die toelichting geven op specifieke agendapunten. 

Een belangrijk kader voor het toezicht vormt de begroting waarin de jaardoelstellingen zijn 
opgenomen met duidelijke kengetallen en prestatie-indicatoren. 
Verder woont de bedrijfscontroller de vergadering van RvC en Auditcommissie bij en voorziet de 
Raad gevraagd en ongevraagd van advies en informatie. 
Vast agendapunt in de reguliere vergaderingen van de Raad is het directieverslag waarin de 
bestuurder uitgebreid verslag doet van alle relevante/actuele onderwerpen. 
Eenmaal per vier maanden wordt gerapporteerd over de voortgang van de doelstellingen, budgetten 
en bijbehorende indicatoren en kengetallen. In deze rapportage wordt ook verantwoording afgelegd 
over het kasstroomverloop, kwaliteit van de woningen, verhuur van de woningen, de interne 
organisatie en de verbindingen van WSZ. 
De Raad vindt de wijze waarop zij in 2019 door middel van de rapportages is geïnformeerd over de 
gang van zaken bij WSZ adequaat. Aanvullende vragen worden in de vergadering van de Raad 
besproken. 
 

Aanspreekbaarheid 
De Raad hecht grote waarde aan haar aanspreekbaarheid. De Raad is aanspreekbaar op haar taken, 
verantwoordelijkheden en functioneren. Eenieder is uitgenodigd zich tot de Raad te wenden als 
daartoe aanleiding is. De Raad is via het secretariaat van de directeur-bestuurder te bereiken. In 
2019 is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. 

In 2019 is het proces voor de uit te voeren visitatie, welke wordt uitgevoerd door Ecorys, opgestart. 
Hierover heeft de RvC begin 2020 een eerste gesprek met Ecorys gevoerd. De laatste Governance 
inspectie van de Autoriteit Woningcorporaties heeft in 2017 plaatsgevonden. De Autoriteit 
concludeerde hierbij dat op de onderzochte onderwerpen WSZ in voldoende mate aan de governance 
eisen voldoet. 
 
Meldingsplicht  
Op basis van de Woningwet geldt voor de Raad een brede meldingsplicht. Onderstaande zaken 

moeten onder andere bij constatering direct worden gemeld bij de Autoriteit Woningcorporaties: 

• Financiële problemen; 

• dreigende sanering; 

• het ontbreken van financiële middelen voor het voortzetten van verbindingen; 

• twijfel over de integriteit bij beleid of beheer van de corporatie; 

• rechtmatigheidskwesties; 

• het niet halen van de toewijzingsnormen. 
In 2019 zijn geen van bovenstaande zaken door de Raad geconstateerd. 
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Overleg en besluiten 

Leden van de Raad en het bestuur dragen actief bij aan voorwaarden die tot goede besluitvorming 
leiden. Onderling respect, goed luisteren en een open blik voor andere invalshoeken hebben 
bijgedragen aan gezamenlijke opvattingen. Gedurende het verslagjaar was het niet nodig om door 
middel van hoofdelijke stemming tot besluitvorming te komen. 
De besluitvorming in de Raad van Commissarissen vindt plaats via vaste formats. De te behandelen 
onderwerpen worden op een transparante wijze gepresenteerd. 
 
De voorzitter heeft maandelijks een bilateraal overleg met de directeur-bestuurder. 
 
De voorzitter van de Raad zorgt er onder andere voor dat de vergaderingen ordentelijk verlopen. 
Onder zijn verantwoordelijkheid functioneerde het team in 2019 goed. 
 
In 2019 zijn door de Raad de volgende besluiten genomen: 

Datum Onderwerp  Besluit 

16-01-2019  Benoeming van Hilde van der Herten tot huurderscommissaris  Goedkeuring  

16-01-2019  Vaststelling beloning bestuurder  Vaststellen 

16-01-2019  Vaststelling bezoldiging RvC  Vaststellen 

10-04-2019  Vaststelling Investeringsstatuut + matrix  Vaststellen  

10-04-2019 Vaststelling Treasury jaarplan 2019  Vaststellen 

10-04-2019 Invulling positie Woningwet Controller  Goedkeuring 

10-04-2019 Besluit tot afstoten Groeneweg 9 Reusel    Goedkeuring 

10-04-2019 Vaststelling Integriteitsbeleid en klokkenluidersregeling  Vaststellen 

26-06-2019 Vaststelling Jaarrekening  en Jaarverslag 2018  Vaststellen 

26-06-2019 Goedkeuring bod prestatieafspraken 2020  Goedkeuring 

26-06-2019 Goedkeuring Initiatiefvoorstel voor 10 Tiny houses te Reusel  Goedkeuring 

26-06-2019 Goedkeuring Investeringsvoorstel 5 woningen Boterbocht te 
Steensel 

 Goedkeuring 

26-06-2019 Goedkeuring Initiatiefvoorstel 16 woningen locatie 
voormalige sporthal te Bladel (Schrijverskwartier) 

 Goedkeuring 

26-06-2019 Géén goedkeuring voor overname van 4 woningen Casteren 
Goedkeuring Investeringsvoorstel voor 4 woningen te Hapert 
van de gemeente Bladel 

 Geen 
goedkeuring 

25-09-2019 Benoeming van Driek Kamps tot lid van RvC  Goedkeuring 

25-09-2019 Goedkeuring onderzoek nieuwe accountant vanaf boekjaar 
2020 voor minimaal 3 jaar 

 Goedkeuring 

25-09-2019 Goedkeuring Initiatiefvoorstel 2 multi-woningen plan 
Leeuwerik te Hooge Mierde 

 Goedkeuring 

25-09-2019 Goedkeuring voorstel extra verduurzaming van lopende 
nieuwbouwprojecten WSZ 

 Goedkeuring 

20-11-2019 Gebruikmaking van VTW-pool bij belet/ontstentenis volledige 
RvC 

 Vaststellen 

20-11-2019 Goedkeuring besluit bestuurder om de begroting 2020 vast te 
stellen 

 Goedkeuring 

20-11-2019 Benoeming Hilde van der Herten tot vicevoorzitter van de 
RvC na uittreding van John Geelen op 23 januari 2020 

 Goedkeuring 

20-11-2019 Benoeming Ting Yu Chu tot voorzitter van de 
remuneratiecommissie 

 Goedkeuring 

20-11-2019 Samenstelling RvC, na uittreding van John Geelen gaat de 
Raad met 4 personen verder 

 Vaststellen 

20-11-2019 Goedkeuring Investeringsvoorstel voor 12 Tiny houses te 
Reusel 

 Goedkeuring 
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Samenstelling Raad van Commissarissen 

Per 31 december 2019 bestaat de RvC uit de volgende personen: 

Naam Functie/aandachtsgebied Beroep en nevenfuncties 

De heer R.A.M.M. 
Gradus 
(28-08-1963) 

Voorzitter (per 12 april 
2017) / 
Vastgoedontwikkeling en 
beheer 

Directeur/eigenaar van de management BV: 
Farcha B.V. 
Vice voorzitter Raad van Toezicht van 
Woningstichting Kleine Meierij, Rosmalen. Per 1 
juli 2019 voorzitter RvC Woonstichting Joost 
ivm samengaan St. Joseph te Boxtel. 
Lid Raad van Toezicht zorginstelling ORO, 
Helmond. 
Lid Raad van Toezicht Woonstichting Tiwos, 
Tilburg. 
Lid Raad van Toezicht HW Wonen Oud-
Beijerland 

De heer  
J.G.H. Geelen 
(24-12-1965)  

Vicevoorzitter/ 
Juridische zaken 

Bedrijfsjurist bij VolkerWessels Bouw & 
Vastgoedontwikkeling (Zuid). 
  

   

Mevrouw  
H.A.M. van der 
Herten 
(12-12-1957)  

Lid / 
Financiën en Control 

Voorheen directeur-bestuurder woonstichting 
‘thuis, Eindhoven. 
Lid Raad van Commissarissen ZOwonen. 
Lid beheerraad WICO-scholengemeenschap 
Limburg België. 

De heer 
T.Y. Chu 
(06-04-1957) 

(Huurders)Lid / 
Governance 

Lid van Raad van bestuur van zorginstelling 
Neos, Eindhoven 
Eigenaar van adviesbureau Chu Consultancy, 
Son en Breugel 
Voorzitter Raad van Toezicht Amaliazorg, 
Oirschot 

De heer 
H.P.M. Kamps 
(22-11-1955) 

Lid/ 
Financiën en Control 

Voorheen landelijk directeur Belastingdienst 
MKB 

 
De RvC heeft besloten om voorlopig met 4 personen verder te gaan. De RvC kent een pluriforme 
samenstelling waarbij alle competenties ruim aanwezig zijn. In de geschiktheidsmatrix zijn alle 
profielen door minimaal 1 lid met hoge score ingevuld. Belangrijk motief om met 4 personen verder 
te gaan is de ruimte die hiermee geboden wordt voor bezinning over mogelijke 
samenwerkingsvormen met andere partijen.  
 
Rooster van aftreden  

Naam Lid vanaf Einddatum  Herbenoemd Herbenoembaar 

De heer R.A.M.M. 
Gradus 

25-07-2016 25-07-2024  2020 

De heer J.G.H. Geelen 23-01-2012 23-01-2020 15-06-2016 - 

     

Mevrouw H.A.M. van 
der Herten 

15-06-2017 15-06-2025  2021 

De heer T.Y. Chu 20-09-2017 20-09-2025  2021 

De heer H.P.M. Kamps 25-09-2019 25-09-2027  2023 

 
Commissies 
De Raad van Commissarissen heeft subcommissies ingesteld ter ondersteuning van het toezicht. De 
Raad ontvangt van iedere commissie een verslag van de overleggen. 
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De commissies staan primair ten dienste van de Raad van Commissarissen. Het werken in commissies 
biedt de individuele leden van de Raad de mogelijkheid om de eigen specifieke expertise in te 
zetten en daarmee een aanvullende meerwaarde in te brengen. Vanuit ieders expertise wordt de 
directeur-bestuurder en zijn managementteam van advies voorzien en wordt de besluitvorming in 
de Raad voorbereid. Besluitvorming over door de commissies voorbereide zaken is altijd 
voorbehouden aan de Raad van Commissarissen. 
 
Commissies 
In 2019 zijn de volgende commissies actief: 

Naam commissie Leden Functie 

Commissie 
Maatschappij; 
5 keer vergaderd 

De heer Chu en  
de heer Gradus 

De commissie Maatschappij is ter 
ondersteuning van het toezicht door de RvC en 
adviseert de RvC omtrent de volgende taken: 
a. Het volkshuisvestelijk beleid en uitvoering 

daarvan; 
b. Het strategisch voorraadbeleid en de 

daaruit volgende transformatie opgave; 
c. Investeringsbesluiten in nieuwbouw en 

herstructurering. 
Auditcommissie; 
5 keer vergaderd 

Mevrouw van der 
Herten, de heer 
Geelen en de heer 
Kamps  

De auditcommissie is ter ondersteuning van het 
toezicht van de RvC en adviseert de RvC ten 
aanzien van: 
a. Controle op de bestuurder met betrekking 
tot interne risicobeheersings- en 
controlesystemen en compliance, waaronder 
toezicht op naleving wet- en regelgeving, 
significante financiële risico’s op gebied van 
treasury en fiscaliteit en werking van interne 
gedragscodes; 
b. Toezicht op financiële informatie- 
verschaffing door WSZ; 
c. Toezicht op de naleving van aanbevelingen 
en opvolging van opmerkingen van de interne 
bedrijfscontroller en de externe accountant; 
d. Toezicht op de voorgeschreven financiële 
informatieverschaffing aan externe 
toezichthouders; 
e. Goedkeuring opgestelde werkplan interne 
controle en auditplan; 
f. Beoordeling functioneren externe 
accountant; 
g. Klankbordfunctie van het bestuur 
h. Controle jaarlijkse bevestiging van de 
externe accountant inzake zijn 
onafhankelijkheid ten opzichte van de 
stichting; 
i. Controle op jaarlijks melding van de externe 
accountant inzake voor de stichting verrichte 
werkzaamheden anders dan controlewerk. 

Remuneratiecommissie; 
2 keer vergaderd 

De heer Gradus en de 
heer Geelen 

De remuneratiecommissie richt zich op het 
beloningsbeleid van WSZ. Zij doet een voorstel 
inzake de bezoldiging van de directeur-
bestuurder ter vaststelling door de Raad van 
Commissarissen en verzorgt de voorbereiding 
en uitvoering van functionerings- en 
beoordelingsgesprekken met de directeur-
bestuurder.  
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Beloning (periodieke vergoeding en onkosten) 
Voor 2019 geldt de VTW-beroepsregel voor alle leden van de VTW. Deze beroepsregel houdt in, dat 
er een door de VTW gehanteerd maximum is afgesproken t.a.v. de bezoldigingsafspraken voor RvC-
leden. De bezoldigingsmaxima in de VTW-beroepsregel worden op basis van de jaarlijkse indexering 
vastgesteld. 
Als lid van de VTW conformeert de RvC van de Zaligheden zich aan de ‘VTW-beroepsregel 
Bezoldiging commissarissen’. De regel houdt een bezoldigingsmaximalisering in, die lager is dan het 
wettelijk kader, waaraan VTW-leden zijn gehouden. 

Naast de bezoldiging kunnen de leden van de RvC onkosten die direct verband houden met het 
commissariaat (voor zover deze onbelast zijn) declareren. Het betreft hierbij de reiskosten van de 
woonplaats naar het kantoor van de corporatie en aantoonbare extra kosten die samenhangen met 
het uitoefenen van de functie en die niet op een andere wijze reeds vergoed worden. Conform de 
VTW-beroepsregel bezoldiging commissarissen, zoals vastgesteld binnen de ALV van het VTW op 24 
november 2016, ontvangt de voorzitter ten minste één keer per jaar van elke commissaris een 
overzicht van de declaraties die deze in dat betreffende jaar heeft ingediend en vormt zich een 
oordeel over de redelijkheid daarvan. 

WSZ verstrekt aan de leden van de RvC geen persoonlijke leningen of garanties. 
De individuele leden van de RvC ontvangen een vergoeding, passend bij het maatschappelijke 
karakter van WSZ. 

Voor de feitelijke bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar 
het overzicht in het hoofdstuk ‘Overige toelichting’. 
 
In 2019 bedroeg de beloning: 

Voorzitter  
 

Leden 
€ 16.350  

 
€ 10.900 

 

Verzekering 

WSZ heeft ten behoeve van de bestuurder en toezichthouders een Bestuurders- en Toezichthouders 
Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De dekking bedraagt € 2.500.000,- per aanspraak en per 
contractjaar. De verzekering is afgesloten bij Nassau verzekeringen via bemiddeling door Rabobank 
de Kempen-West. 
 
Verantwoording 

De Raad werkt aan de hand van een jaarwerkplan dat jaarlijks opnieuw vastgesteld wordt. In dit 
plan worden aan de hand van de begrotings- en beleidscyclus vaste vergaderonderwerpen voor het 
hele jaar op voorhand ingepland. 
In het afgelopen jaar heeft de Raad acht keer vergaderd in aanwezigheid van de directeur-
bestuurder en één keer in besloten kring. Ook is er één keer op locatie vergaderd. 
 
Zelfevaluatie, educatie en integriteit 
Zelfevaluatie 

De Raad acht zelfreflectie van groot belang voor het functioneren als Raad van Commissarissen. 
Over 2019 heeft zelfevaluatie plaatsgevonden zonder externe begeleiding, waarbij ook de 

onderlinge samenwerking in de Raad en de relatie tot de bestuurder onderwerp van de evaluatie 
zijn geweest. 
De zelfevaluatie heeft plaatsgevonden vanuit de drie rollen die de RvC heeft: 

• toezichthouder; 

• werkgever van de directie; 

• advies- en klankbordfunctie. 

In de procesgang is vanuit de constatering over het geëvalueerde jaar (2019) steeds de relatie 
gelegd met de betekenis van deze evaluatie voor de sturing in 2020 en volgende jaren. De 
evaluatie was gericht op het binnen de Raad zicht krijgen op de gang van zaken, het wederzijds 
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kritisch gesprek daarover te voeren en tot een beoordeling te komen van het functioneren in 
2019. Daarbij werden de volgende onderwerpen besproken: 

• De effectiviteit van het functioneren van het team; 

• De effectiviteit van het functioneren van de individuele leden en de voorzitter; 

• Eventuele onderlinge afspraken over het functioneren; 

• De relatie van de RvC met de bestuurder. 

Aangaande de Governance is het volgende besproken: 

• Het op een juiste wijze van verwerken van de Governancecode in het jaarverslag van de RvC; 

• Cultuur en zorgvuldige besluitvorming agenderen in zelfevaluatie. De leden van de 
RvC stellen vast dat dit voor de genomen besluiten in 2019 heeft plaatsgevonden; 

• Kritisch open geest, durf, onafhankelijk denken, samenwerkingsbereidheid en oog 

en respect voor elkaars rollen. Agenderen in jaarlijkse zelfevaluatie RvC. De leden 

van de RvC geven allen aan (zie hiervoor ook onderstaande ‘360 gradenreflectie 

over 2019’) dat dit naar tevredenheid loopt; 

• Actief bijdragen aan voorwaarden voor goede besluitvorming. Agenderen in 

jaarlijkse evaluatie RvC. De leden van de RvC stellen allen (afzonderlijk maar ook 

als team) vast, dat dit in 2019 heeft plaatsgevonden. 

Bij de zelfevaluatie over 2019 is gewerkt met een 360 graden reflectie. Van de bijeenkomst is een 
verslag gemaakt met conclusies en aanbevelingen. De follow up van de zelfevaluatie over 2019 is 
uitgebreid besproken. 
 
Eigen agenda 2020 

Aansluitend aan dezelfde evaluatie heeft de Raad de volgende agenda vastgesteld van punten die 
zij als raad in 2020 expliciet wil gaan volgen: 

- Het Strategisch Voorraad Beheer (SVB); 
- Het beoordelingskader investeringen; 
- Het intern op orde zijn van de control; 
- Het risicomanagement; 
- Het in absolute zin behouden van de resultaten in de Benchmark Aedes; 
- Een door stakeholders en Huurdersraad gedragen ondernemingsplan voor de komende 

(vijf) jaren. 

 
Educatie 
Het bijhouden van ontwikkelingen in de markt en het vergaren en up-to-date houden van kennis is 
een doorlopend proces. Alle leden zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in 
Woningcorporaties (VTW) en ontvangen diverse publicaties en informatie van de externe 
toezichthouders, brancheorganisaties en adviseurs. Het bestuur en de leden van de Raad hebben 
hun kennis ontwikkeld door middel van trainingen, het bijwonen van workshops en seminars. 
Daarbij wordt aandacht besteed aan gewenst gedrag. De afgesproken Permanente Educatie (PE)-
systematiek is hierop van toepassing. Opleidingen worden onderling afgestemd. 
 
 

 PE-punten   

Naam 2019 Totaal Norm Toelichting 

De heer R.A.M.M. Gradus 52  5  

De heer J.G.H. Geelen 5  5  

Mevrouw H.A.M. v.d. Herten 7  5  

De heer T.Y. Chu 9  5  

De heer H.P.M. Kamps 12  1 Per 25-09-2019 

De heer C.W.J. Theuws 60 144 108 2016 t/m 2019 
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Integriteit 
De op de internetsite gepubliceerde Integriteitscode van WSZ is van toepassing op alle organen van 
WSZ. 

In deze code zijn de gewenste gedragingen tussen medewerkers onderling en de omgang met klanten 
vastgelegd. Tevens wordt helder gesteld dat WSZ de scheiding tussen werk en privé belangrijk vindt. 
Deze scheiding speelt o.a. een rol bij opdrachtverstrekking, het afnemen van privégoederen bij een 
leverancier van WSZ en bij nevenfuncties. Ook zijn regels opgesteld met betrekking tot het 
aannemen van relatiegeschenken door medewerkers. Er wordt een register ‘integriteitsmeldingen’ 
bijgehouden. In 2019 zijn geen onregelmatigheden gemeld. 

In het reglement Raad van Commissarissen zijn bijzondere regels opgenomen over integriteit en 
onverenigbaarheden/tegenstrijdige belangen. 

Geen van de commissarissen heeft in een zodanige relatie tot de corporatie gestaan, dat zij in 
formele zin niet geacht kunnen worden onafhankelijk te zijn. De nevenactiviteiten van de 
commissarissen zijn alle verenigbaar met de uitvoering van hun functie. Het voornemen om deel te 
nemen aan (nieuwe) nevenactiviteiten wordt in de Raad voorgelegd en besproken. De leden van de 
Raad van Commissarissen zijn niet betrokken geweest bij transacties waarbij sprake was van een 
tegenstrijdig belang en zij hebben de vastgestelde Gedragscode nageleefd. 
Er zijn geen meldingen van integriteitskwesties gedaan. 
 
Klokkenluidersregeling 
De bestuurder draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de 
mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, 
operationele en financiële aard binnen de organisatie aan de directeur-bestuurder (of aan een door 
hem aangewezen functionaris). Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de 
directeur-bestuurder betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvC. In 2019 zijn er 
geen onregelmatigheden gemeld. 
 
Klachtenadviescommissie 
In het Reglement Corporate Governance is het Klachtenreglement opgenomen. De directeur-
bestuurder doet tenminste eenmaal per jaar verslag aan de RvC over werkzaamheden van de 
klachtenadviescommissie en maakt hiervan melding in het jaarverslag. Per 30 juni 2019 is de 
Klachtenadviescommissie opgeheven en per 1 juli 2019 is WSZ aangesloten bij de Regionale 
geschillencommissie. De commissie heeft in 2019 geen klachten ter behandeling ontvangen. 
 
Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties 
De bepalingen van de Governance Code worden integraal onderschreven en nageleefd binnen WSZ. 
De directeur-bestuurder van WSZ heeft geen relevante nevenfuncties. 
 
Beoordeling en honorering Bestuur/Remuneratierapport 
Beloning directeur-bestuurder in 2019 
Op grond van de Regeling Bezoldigingsmaxima valt de heer Theuws voor wat betreft zijn bezoldiging 
per 1 januari 2019 in bezoldigingsklasse E, die een maximale bezoldiging van € 142.000,- kent. De 
bezoldiging van de heer Theuws voldoet aan de WNT en valt binnen bezoldigingsklasse E. 
De bezoldiging van de directeur-bestuurder kent geen bonusregeling. 
De beloningsafspraken zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst van 12 januari 2017. Voor de 
daadwerkelijke beloning, het bruto jaarsalaris en de bijdrage in pensioenvoorziening wordt 
verwezen naar het overzicht in het hoofdstuk ‘Overige toelichting’. 
 
Rechtspositie en beoordeling 
Per 1 mei 2017 is de heer Chris Theuws, voor een periode van 4 jaar, benoemd als directeur-
bestuurder van Woningstichting de Zaligheden. Een en ander conform de aanbevelingen uit de code, 
inhoudende een benoeming voor maximaal vier jaar.  
 
De woningcorporatie verstrekt aan de directeur-bestuurder geen persoonlijke leningen, garanties en 
dergelijke. 
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Met de navolgende meldingen worden de wettelijke bepalingen met betrekking tot de 
publicatieplicht in het jaarverslag in acht genomen. 
Naam:      C.W.J. Theuws 
Functie:      directeur-bestuurder 
 

Binnen de RvC is in 2008 een remuneratiecommissie geformeerd die jaarlijks het functioneren van 
de directeur-bestuurder beoordeeld. In 2019 is het functioneren van de directeur-bestuurder 
besproken aan de hand van geformuleerde werkdoelstellingen. 

Beoordeling directeur-bestuurder over het verslagjaar 2019 
In 2019 is met de directeur-bestuurder op 4 september 2019 een beoordelingsgesprek gehouden. De 
Raad van Commissarissen heeft het functioneren van de directeur-bestuurder in het verslagjaar 
2019 als goed beoordeeld. Door de RvC is vastgesteld dat de directeur-bestuurder de aan hem 
opgelegde doelstelling over 2019 heeft behaald. 

Goedkeuring RvC 

De Raad heeft bijzondere waardering voor de bereikte resultaten en spreekt hiervoor haar 
erkentelijkheid en waardering uit in de richting de directeur-bestuurder, medewerkers van WSZ en 
Stichting Huurdersraad De Kempen. 

De RvC heeft, ingevolge artikel 9 lid 1 van de statuten, de door het bestuur vastgestelde 

jaarverslaglegging over 2019 onderzocht. 

Na kennis te hebben genomen van de door Deloitte afgegeven controleverklaring, die is opgenomen 

in dit jaarverslag, heeft de RvC deze stukken goedgekeurd. 

 
 
 
Raad van Commissarissen  
Eersel 24 juni 2020 
 
 
De heer R.A.M.M. Gradus, voorzitter 
Mevrouw H.A.M. van der Herten 
De heer T.Y. Chu 
De heer H.P.M. Kamps  
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7. KENGETALLEN 
 

Kengetallen Aantal 
verhuureenheden (1)  
Ultimo boekjaar: 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Zelfstandige woningen 3.498 3.482 3.467 3.416 3.418 3.449 
Onzelfstandige 
groepswoningen 

224 224 236 235 247 243 

Woonwagens 0 0 0 0 2 2 
Woonwagen standplaatsen 33 33 34 34 34 34 
Maatschappelijk vastgoed 29 27 25 25 76 76 
Bedrijfsruimten 39 38 37 38 59 64 
Garages 4 4 4 4 5 5 
Parkeerplaatsen (in kelders) 2 2 2 2 68 68 

Totaal 3.829 3.810 3.805 3.754 3.909 3.941 

 

Mutaties boekjaar 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Gekocht 0 0 71 0 0 0 
Opgeleverd (inclusief 
parkeren en BOG) 

39 56 13 29 3 28 

Verkocht 27 38 28 52 -25 53 
Uit exploitatie i.v.m. 
verkoop/sloop 

6 14 6 5 8 11 

Overige  2 -7 0 -127 3 -10 
In aanbouw 44 38 54 8 17 0 

 

Personeel (FTE) (2) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Directie 1 1 1 1 1 1 
Klant & Wonen 14,3 13,2 7,2 7,2 7,2 7,2 
Bedrijfsvoering 9,7 10,3 7,5 7,5 7,5 7,5 
 0 0 11,8 10,4 11,4 12 
Vastgoedontwikkeling 2,2 2,1 2,1 2,1 2 2 
Totaal 27,2 26,6 29,6 28,2 29,1 29,7 

 

Huisvesten 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Woningzoekenden 10.755 9.979 9.453 8.286 7.854 7.366 
Verhuringen 250 287 239 255 246 291 
Huurtoeslag (3) 0 0 0 0 0 0 
Gemiddeld Huurtoeslagbedrag 0 0 0 0 0 0 
Leegstaande woningen 9 7 5 12 4 6 
Woningen naar huren (4)       
Huur < € 424,44 370 379 398 414 424 420 

Huur > € 424,44 en < € 651,03 2.497 2.434 2.426 2.339 2.331 2.344 

Huur > € 651,03 632 669 643 663 663 685 
Huurachterstand 1,49% 1,44% 1,28% 1,48% 1,45% 1,60% 
Gemiddelde huurverhoging 1,36% 1,40% 0,97% 1,09% 2,38% 4,00% 
Gemiddelde wachttijd in 
maanden 

72 72 77 56 55 62 
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Continuïteit           Externe 

(ultimo boekjaar)  norm 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Liquiditeit:       

current ratio (5) 1,34 3,62 1,78 3,65 3,61 2,37 

Solvabiliteit           >15% 29,96% 27,97% 35,28% 39,30% 37,15% 33,61% 

LTV                                   <85% 61,19% 67,78% 59,20% 58,06% 60,00% 62,46% 

ICR                         >1,4 1,54 2,07 2,07 2,02 - - 

Dekkingsratio        <70% 40,86%      

REV (5)                           14,30% 13,31% 16,80% 9,44% 3,39% 6,75% 

RTV (5) 9,79% 8,79% 9,15% 6,01% 3,07% 4,74% 

RVV 2,43% 2,71% 3,54% 3,68% 3,70% 3,64% 

 

Kwaliteit woningbezit  

 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 

(in € per VHE)       

Gewoon onderhoud per VHE 511 433 393 356 259 197 

Planmatig en groot 

onderhoud 

533 419 316 465 385 214 

Aantal reparatieverzoeken 3.793 3.573 3.320 3.113 2.919 2.813 

 
(1)Toelichting aantal verhuureenheden 
Aantallen zijn als volgt gewaardeerd: Categorie ’wonen’: 
1. Zelfstandige woningen DAEB/niet-DAEB 1 VHE per woning 
2. Onzelfstandige groepswoningen DAEB 1 VHE per kamer 
3. Woonwagens DAEB 1 VHE per woonwagen 
4. Woonwagenstandplaatsen DAEB 1 VHE per standplaats 
 
Categorie ‘niet-wonen’: 
5. Maatschappelijke panden DAEB 1 VHE per adres 
6. Bedrijfsruimten niet-DAEB 1 VHE per adres 
7. Garages DAEB/niet-DAEB 0,2 VHE per garage 
8. Parkeerplaatsen in kelders DAEB/niet-DAEB 0,2 VHE per parkeerplaats 
 
(2) In 2018 heeft er binnen WSZ een organisatieverandering plaatsgevonden. De organisatie is van 
3 naar 2 afdelingen gegaan. Daarnaast zijn er twee medewerkers Vastgoedontwikkeling die 
rechtstreeks onder de directie vallen. Door deze herstructurering zijn de kengetallen van 
voorgaande jaren niet te vergelijken met die van 2018. 
(3) Omdat de Huurtoeslag vanaf 2014 rechtstreeks aan de huurder wordt uitbetaald, zijn deze 
gegevens niet meer bekend vanaf 2014. 
(4) De kwaliteitskortingsgrenzen en de hoge aftoppingsgrenzen waren in voorgaande jaren als 

volgt: 

• 2014 € 389,- en € 597,-; 

• 2015 € 403,06 en € 618,24; 

• 2016 € 409,02 en € 628,76; 

• 2017 € 414,02 en € 635,05; 

• 2018 € 417,34 en € 640,14; 

• 2019 € 424,44 en € 651,03. 

(5) Vanaf 2016 is de waardering van de vastgoedbeleggingen aangepast van bedrijfswaarde naar 
marktwaarde. Deze stelselwijziging zorgt voor een verhoging van het resultaat en het eigen 
vermogen. Daarom zijn de ratio’s vanaf 2016 niet in lijn met de voorgaande jaren. 
De solvabiliteit en LTV zijn in 2018 opgenomen op basis van beleidswaarde en derhalve niet in lijn 
met voornoemde jaren.  
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8. BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (VOOR RESULTAATBESTEMMING) 
 

Activa (in € 1.000,-)     

VASTE ACTIVA  31-dec-19  31-dec-18 

Vastgoedbeleggingen     

DAEB-vastgoed in exploitatie  520.556  468.528 

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie  28.455  26.181 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden   35.480  34.458 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie DAEB 

 
1.846 

 
1.694 

Totaal Vastgoedbeleggingen  586.337  530.861 

     

Materiele vaste activa      

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de 
exploitatie 

 
1.635 

 
1.716 

Totaal materiële vaste activa  1.635  1.716 

      

Financiële vaste activa       

Vordering op maatschappijen waarin wordt 
deelgenomen (maatschap Kerkebogten) 

 
1.305                       

 
                      1.620 

Latente belastingvorderingen  5.462  5.156 

Totaal financiële activa  6.767  6.776 

Totaal vaste activa  594.739  539.353 

      

VLOTTENDE ACTIVA       

Voorraden       

Grondposities  2.328                                    2.328 

Vastgoed bestemd voor de verkoop  1.047    1.583 

Totaal voorraden  3.375  3.911 

      

Vorderingen       

Huurdebiteuren  245  248 

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt 
deelgenomen (Maatschap Kerkebogten) 

 
0                  

 
                 0 

Overlopende activa  128  749 

Totaal vorderingen  373  997 

      

Liquide middelen  3.214  13.419 

      

Totaal vlottende activa  6.962  18.327 

TOTAAL  601.701  557.680 
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Passiva (in € 1.000,-)  31-dec-19   31-dec-18 

EIGEN VERMOGEN    

Herwaarderingsreserve 304.812  254.151 

Overige reserves 15.154  23.212 

Resultaat na belastingen boekjaar 53.377  42.603 

Totaal 373.343  319.966 

     

VOORZIENINGEN      

Voorziening voor onrendabele investeringen 261  671 

Totaal 261  671 

    

LANGLOPENDE SCHULDEN      

Schulden aan kredietinstellingen 171.865  185.907 

Langlopende verplichtingen derivaten 17.509  12.134 

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken 
verkochten onder voorwaarden 

34.707 
 

33.941 

Totaal 224.081  231.982 

     

KORTLOPENDE SCHULDEN      

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 721  967 

Schulden ter zake van belastingen en premies 
sociale verzekering 

357 
 

587 

Overige schulden 633  409 

Overlopende passiva 2.305  3.098 

Totaal 4.016  5.061 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

TOTAAL 601.701  557.680 
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9. WINST- EN VERLIESREKENING 2019 

In 2019 zijn de verdeelsleutels voor toerekening van lasten in de functionele Winst- en 
verliesrekening aangepast. Als leidraad bij deze aanpassing is de memo ‘Definities van onderhoud en 
beheer ten behoeve van verantwoording en prognose’ van BZK, Aw en WSW gebruikt. De cijfers van 
2018 zijn ook aangepast. 
(in duizenden euro’s) 2019  2018  

Huuropbrengsten 26.144  25.766  

Opbrengsten servicecontracten 481  486  

Lasten servicecontracten -486  -484  

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -952  -920  

Lasten onderhoudsactiviteiten -4.997  -4.191  

Overige directe operationele lasten exploitatiebezit -2.944  -3.395  

Totaal van netto resultaat exploitatie 
vastgoedportefeuille 

 17. 246  17.264 

     

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille  6.164  7.292  

Toegerekende organisatiekosten -85  -81  

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -4.095  -5.465  

Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop 
vastgoedportefeuille 

 1.984        1.746 

          

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille         

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille  -40  -245  

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille 

51.807  40.654  

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 

257  418  

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille  52.024  40.827 

     

Opbrengsten overige activiteiten 243  111  

Kosten overige activiteiten -187  -177  

Totaal van netto resultaat overige activiteiten  56  -66 

Overige organisatiekosten  -1.576  -1.758 

Kosten omtrent leefbaarheid  -241  -248 

     

Financiële baten en lasten     

Wijzigingen in de waarde van financiële vaste activa, van 
effecten die tot de vlottende activa behoren 

-5.892  -844  

Opbrengsten van andere effecten en van vorderingen die 
tot de vaste activa behoren  

0  0  

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0  0  

Rentelasten en soortgelijke kosten -5.534  -6.416  

Totaal van financiële baten en lasten  -11.426  -7.260 

      

Totaal van resultaat voor belastingen  58.067  50.505 

      

Belastingen  -5.488  -8.522 

Resultaat uit deelnemingen  798  620 

Totaal van resultaat na belastingen  53.377  42.603 
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10. KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019 (DIRECTE METHODE)  
 

(in duizenden euro’s) 2019   2018   

Ontvangsten     

Zelfstandige huurwoningen 23.262  22.882  

Onzelfstandig wooneenheden 1.554  1.533  

Overige niet woongelegenheden DAEB 526  516  

Overige niet woongelegenheden Niet-DAEB 819  813  

Totaal huren  26.161  25.744 

     

Vergoedingen 495  491  

Overige bedrijfsontvangsten 42  46  

Rente ontvangsten  0  0  

Totaal overige ontvangsten   537   537 

     

Saldo ingaande kasstromen  26.698  26.281 

     

Uitgaven         

Lonen en salarissen 1.764  1.669  

Sociale lasten 296  291  

Pensioenlasten 254  247  

Onderhoudsuitgaven 4.972  4.532  

Overige bedrijfsuitgaven 2.367  2.291  

Rente-uitgaven 6.301  6.727  

Verhuurdersheffing 2.088  2.579  

Leefbaarheid externe uitgaven niet 
investeringsgebonden 

113 
 

93 
 

Vennootschapsbelasting 5.129 
 

1.602 
 

Saldo uitgaande kasstromen   23.284   20.031 

      

Totaal van kasstroom uit operationele 
activiteiten 

  3.414   6.250 

 

MVA ingaande kasstroom 2019   2018   

Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en 
niet- woongelegenheden 

6.219  7.293  

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV)  2.159  1.983  

Verkoopontvangsten grond   0  

Totaal van ontvangsten uit hoofde van 
vervreemding van  MVA 

  8.378   9.276 

Nieuwbouw huur-, woon- en niet-
woongelegenheden 

5.424  6.139  

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 0  0  

Aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop 2.978  1.441  

Aankoop grond 0  0  

Investeringen overig 77  73  

Externe kosten bij verkoop 77   57   

Totaal van verwervingen van MVA  8.556  7.709 
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FVA         

Ontvangsten verbindingen         1.117         674  

Ontvangsten overig  0      0    

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA  1.117  674 

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten  939  2.241 
 

Financieringsactiviteiten 

Ontvangsten 

Nieuwe geborgde leningen           6.000              
12.000 

 

Uitgaven 

Aflossingen geborgde leningen           20.558       10.550  

Totaal van kasstroom uit 
financieringsactiviteiten 

 -14.558  1.450 

      

Toename (afname) van geldmiddelen  -10.205   9.941 

      

Geldmiddelen aan het begin van de periode   13.419   3.478 

      

Geldmiddelen aan het eind van de periode   3.214   13.419 
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11. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 

11.1  Algemeen 
 
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Alle 
bedragen in de toelichtingen (niet zijnde tabellen) zijn in hele euro’s waarbij afgerond is naar 
duizendtallen. De bedragen in de tabellen zijn in duizenden euro’s. 
 
Activiteiten 
De activiteiten van WSZ, statutair gevestigd en kantoor houdende in Dijk 16, Eersel, zijn gericht op 
de sociale volkshuisvesting in de Kempen. 
Woningstichting de Zaligheden is op 26 augustus 1963 ingeschreven in het Handelsregister bij de 
Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 17060165. 
 
Lijst van kapitaalbelangen 
Deelnemingen, gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde: 
Maatschap Kerkebogten (44,54%), statutair gevestigd en kantoor houdend in Eersel. Haar 
activiteiten betreffen projectontwikkeling. Maatschap Kerkebogten wordt niet geconsolideerd, 
omdat er geen sprake is van overheersende zeggenschap. 
 
Overige verbindingen 
Naast maatschap Kerkebogten heeft WSZ geen overige verbindingen. 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit toegelaten instellingen 
volkshuisvesting (BTIV). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, 
behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Tevens is deze jaarrekening opgesteld 
volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 toegelaten instellingen 
volkshuisvesting. Verder zijn de Beleidsregels toepassing Wet normering topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector (“WNT”) toegepast.  
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij anders vermeld.  
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Oordelen en schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het 
bestuur van WSZ 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. 
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Financiële instrumenten 

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en 
schulden), als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. 
In de toelichting op de verscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het 
betreffende instrument toegelicht als deze afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële 
instrument niet in de balans is opgenomen, wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de 
toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’. 
 
Primaire financiële instrumenten 
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per 
balanspost van de ‘Grondslagen voor de waardering van activa en passiva’. 
 
Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) 
Financiële derivaten waarbij de onderliggende waarde niet beursgenoteerd is, worden tegen 
kostprijs opgenomen. Indien per balansdatum de reële waarde lager is dan de kostprijs dan wel 
negatief is, wordt het derivaat ten laste van de winst-en-verliesrekening afgewaardeerd naar de 
lagere reële waarde, tenzij kostprijshedge-accounting wordt toegepast. Bij de bepaling van de 
lagere reële waarde wordt het effect van lopende rente buiten beschouwing gelaten. 
 
Afscheiden embedded derivaten 
Embedded derivaten worden afgescheiden van het basiscontract en afzonderlijk in de jaarrekening 
verwerkt conform de hiervoor beschreven grondslagen voor derivaten, indien wordt voldaan aan de 
volgende voorwaarden: 

• Er bestaat geen nauw verband tussen de economische kenmerken en risico’s van het in het 
contract besloten derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract; 

• Een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten 
derivaat zou voldoen aan de definitie van een derivaat;  

• Het samengestelde instrument wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd met verwerking 
van waardeveranderingen in het resultaat. 

 
Kostprijshedge-accounting 
Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn toegewezen voor kostprijshedge-accounting, 
wordt tegen kostprijs gewaardeerd. Op iedere balansdatum wordt bepaald of er een indicatie is 
voor ineffectiviteit door de kritische kenmerken van het hedge-instrument te vergelijken met de 
kritische kenmerken van de afgedekte positie. In het geval dat de kritische kenmerken van het 
hedge-instrument en de kritische kenmerken van de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn, is 
dit een indicatie dat de kostprijshedge een ineffectief deel bevat. In dat geval wordt een 
kwantitatieve ineffectiviteitsmeting uitgevoerd door het vergelijken van de cumulatieve 
verandering van de reële waarde van het hedge-instrument met de cumulatieve verandering van de 
reële waarde van de afgedekte positie sinds het aanwijzen van de hedgerelatie. Ineffectiviteit 
wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt indien en voor zover uit de kwantitatieve 
ineffectiviteitsmeting (cumulatief) een verlies blijkt. Indien het hedge-instrument afloopt of wordt 
verkocht, beëindigd of uitgeoefend, dan wel indien de hedge niet langer voldoet aan de 
voorwaarden voor hedge accounting, dient de woningcorporatie kostprijshedge-accounting te 
staken. De verdere verwerking en waardering van de afgedekte positie en het hedge-instrument zijn 
afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Wij verwijzen naar RJ 290.639. 
 

11.2 Balans 
 
Vastgoedbeleggingen 
 
DAEB-vastgoed en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 
DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de Huurtoeslaggrens, het 
maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De Huurtoeslaggrens is een 
algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 2019 bedraagt deze grens € 720,42 (2018: € 710,68). 
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Het niet-DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de 
Huurtoeslaggrens en commercieel vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat 
is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele 
instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de 
Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor 
toegelaten instellingen. 
 
Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde 
Het DAEB-vastgoed en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd 
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. Na eerste verwerking wordt 
het vastgoed in exploitatie gewaardeerd op basis van actuele waarde. Op grond van artikel 31 van 
het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de 
marktwaarde. Het Besluit actuele waarde is niet van toepassing. 
Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de 
waardering tegen marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 
van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde’). 
Bij het toepassen van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ wordt de full-versie van 
het handboek gehanteerd voor het bedrijfsmatige vastgoed, voor het overige vastgoed wordt de 
basisversie gehanteerd. Voor een verdere toelichting op de toepassing van het waarderingshandboek 
wordt verwezen naar de toelichting op de balans. 
WSZ hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde met 
uitzondering van een beperkt gedeelte van het vastgoed (BOG). In de basisversie wordt de 
waardering van het vastgoedbepaald op portefeuilleniveau. De daaraan gerelateerde 
herwaarderingsreserve wordt modelmatig op complexniveau bepaald, waardoor een 
onnauwkeurigheid kan bestaan in de allocatie binnen het eigen vermogen tussen de 
herwaarderingsreserve en de overige reserves. 
Bij deze waardering van het vastgoed is geen taxateur betrokken. Als gevolg hiervan bestaat het 
risico dat de modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed in een bepaalde bandbreedte 
(+/- 10%) kan afwijken van de actuele waarde die met betrokkenheid van een taxateur (i.e. full 
versie van het Handboek waarbij vrijheidsgraden van toepassing zijn) tot stand zou zijn gekomen. 
 
Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in 
exploitatie, worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging 
zich voordoet. 
Daarnaast wordt ten laste van de overige reserves een herwaarderingsreserve gevormd. De 
herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen de boekwaarde op basis van 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie waar de 
reserve betrekking op heeft. 
 
Kosten van groot onderhoud 
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden indien zij voldoen aan de algemene 
activeringscriteria geactiveerd op basis van historische kosten op het moment dat deze zich 
voordoen. 
 
Grondslagen voor de bepaling van de beleidswaarde  
De beleidswaarde sluit aan op het beleid van WSZ en beoogt inzicht te geven in de 

verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. Onder de 

beleidswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa 

toe te rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het beleid van WSZ. De grondslagen voor de 

beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie (zelfstandige- en onzelfstandige woongelegenheden) 

komen overeen met de grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, rekening houdend met 

de afslagen voor beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer. 

De afslagen op de marktwaarde kunnen als volgt worden toegelicht: 
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1. Afslag wegens beschikbaarheid (doorexploiteer-scenario). Er wordt enkel uitgegaan van het 
‘doorexploiteer-scenario’, derhalve is er geen rekening gehouden met een uitpondscenario 
en er wordt geen rekening gehouden met voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie. 

 
2. Afslag wegens betaalbaarheid (beleidshuur). Hierbij is de intern bepaalde streefhuur 

ingerekend in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte moment van huurdersmutatie. 
De streefhuur is de huur die volgens het beleid van WSZ bij mutatie in rekening wordt 
gebracht, passend binnen de geldende wet-en regelgeving, feitelijke beklemmingen en 
prestatieafspraken met gemeenten.  

 
3. Afslag wegens kwaliteit (onderhoud). Hierbij worden de toekomstige onderhoudslasten 

ingerekend in plaats van de onderhoudsnormen in de markt. De toekomstige 
onderhoudslasten zijn bepaald overeenkomstig het onderhoudsbeleid van WSZ. Onderdeel 
hiervan is de vastgestelde meerjarig onderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit.  

 
4. Afslag wegens beheer (beheerskosten) Hierbij zijn de toekomstige verhuur- en beheerlasten 

ingerekend in plaats van de marktconforme lasten. Hieronder worden verstaan de directe en 
indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten van 
WSZ, zoals deze worden opgenomen onder het de kop ‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ 
in de resultatenrekening.  

 

De beleidswaarde van BOG/MOG/ZOG is gelijk aan de marktwaarde. Hierbij wordt dus verondersteld 

dat de marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten. 

 

Woningstichting de Zaligheden heeft de volgende uitgangspunten gehanteerd in de beleidswaarde: 

 Uitgangspunt voor: 2019 2018  

Disconteringsvoet 6,12% 6,31%  

Gemiddelde streefhuur per maand € 603,34 per woning € 612,82 per woning  

Gemiddelde beleidshuur per maand € 583,10 per woning € 595,53 per woning  

Beleidsnorm onderhoud € 1.914,74 per woning € 1.608,28 per woning  

Beleidsnorm beheer € 480,93 per woning  € 824,70 per woning  

 

Voor zover de gehanteerde uitgangspunten afwijken van die voor de bepaling van de marktwaarde 

in verhuurde staat, zijn deze afgeleid van de meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur, 

onderhoudslasten en de lasten van verhuur & beheer) en geënt op de voorschriften opgenomen in 

de bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.  
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Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn gekwalificeerd als een 
financieringstransactie worden gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de 
korting. Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van onroerende zaken 
verkocht onder voorwaarden worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode 
waarin de wijziging zich voordoet, onder de categorie Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden. Daarnaast wordt ten laste van de overige 
reserves een herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve betreft het 
ongerealiseerde positieve verschil tussen de actuele waarde en de historische kostprijs. 
 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten 
behoeve van toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. 
 
Materiële vaste activa 
 
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van 
de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met 
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen 
wordt niet afgeschreven. 
 
Financiële vaste activa 
 
Deelneming 
De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 
uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze 
nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van WSZ. 
 
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Daarbij 
worden tevens andere langlopende belangen in aanmerking genomen die feitelijk moeten worden 
aangemerkt als onderdeel van de netto-investering in de deelneming. Wanneer WSZ geheel of ten 
dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke 
verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te 
stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening wordt 
rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte 
voorzieningen voor oninbaarheid. 
 
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 
De vorderingen op deelnemingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale 
waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 
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Latente belastingvorderingen 
Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover 
het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. 
Deze actieve latentie is gewaardeerd tegen contante waarde waarbij discontering plaatsvindt tegen 
de netto-rente van 2,41%. De latente belastingvorderingen hebben overwegend een langlopend 
karakter. De netto-rente bestaat uit de voor WSZ geldende rente voor langlopende leningen onder 
aftrek van belasting op basis van het effectieve belastingtarief. 
 
De actieve belastinglatenties hebben betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de 
jaarrekening en de fiscale waardering van de aanwezige compensabele verliezen voor de Vennoot-
schapsbelasting, van langlopende schulden, te verkopen vastgoed, fiscaal afschrijvingspotentieel en 
derivaten.  
Het beleid van WSZ is erop gericht om in continuïteit woningen aan de doelgroep aan te bieden. Aan 
het einde van de exploitatieduur van een onroerende zaak zal over het algemeen sloop en 
vervangende nieuwbouw van de verhuurobjecten plaatsvinden. Fiscaal gezien is er geen sprake van 
een wijziging van de (gemeentelijke) bestemming van de grond van bouw naar openbaar groen en 
vindt er derhalve geen fiscale afwikkeling plaats, aangezien de gehele geactiveerde waarde 
‘doorschuift’ naar de volgende exploitatie. WSZ is voornemens om aan het einde van de 
exploitatieduur de woningen te slopen om voorts nieuwbouw te plegen. De fiscale boekwaarde op 
dat moment zal worden ingebracht als onderdeel van de vervaardigingsprijs van het nieuw te 
ontwikkelen vastgoed. Hierdoor wordt de boekwaarde niet ten laste van het fiscale resultaat 
afgewaardeerd en vindt geen fiscale afwikkeling plaats. Deze cyclus doet zich in continuïteit voor, 
gebaseerd op het op balansdatum bestaande beleidsvoornemen van WSZ, waardoor de situatie 
ontstaat dat het feitelijke afwikkelmoment (oneindig) ver in de toekomst ligt en daarom de latentie 
voor het vastgoed in exploitatie op contante waarde nihil bedraagt. 
 
Voorraden 
 
Vastgoed bestemd voor verkoop 
Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen die niet meer in exploitatie zijn en 
zijn aangewezen voor verkoop. Vastgoed bestemd voor verkoop wordt gewaardeerd tegen de 
verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt 
bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. 
De verkrijgingsprijs wordt bepaald op basis van de marktwaarde op het moment dat het vastgoed 
uit exploitatie wordt genomen dan wel verkrijgingsprijs (woningen bestemd voor verkoop onder 
voorwaarden). De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek 
van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop. 
 
Grondposities 
Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen) zijn aangeschaft met het oog op (her) 
ontwikkeling van huurprojecten. De posities worden gewaardeerd tegen historische kostprijs en 
bijkomende kosten of lagere realiseerbare waarde. Rentetoerekening vindt eerst plaats nadat 
ontwikkelactiviteiten zijn gestart. Tijdelijke exploitatiekasstromen uit de opstallen worden in het 
resultaat verantwoord. 
 
Onder de post voorraden zijn verder grondposities zonder concrete bouwbestemming opgenomen, 
waarvan besloten is tot afstoting. De waardering is tegen verkrijgingsprijs en daaraan toegerekende 
directe kosten dan wel lagere directe opbrengstwaarde. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als 
gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
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Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, bank- en girotegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 
 
Classificatie eigen vermogen en vreemd vermogen 
Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument worden in de 
jaarrekening als vreemd vermogen of als eigen vermogen geclassificeerd overeenkomstig de 
economische realiteit van de contractuele overeenkomst waaruit het financieel instrument 
voortvloeit. In de jaarrekening wordt een financieel instrument geclassificeerd overeenkomstig de 
juridische realiteit. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot een (deel van een) 
financieel instrument worden in de jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van het 
financieel instrument als financiële verplichting respectievelijk als eigen-vermogensinstrument. 
 
Voorzieningen 
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen 
moeten worden afgewikkeld door uitstroom van middelen en waarvan de omvang redelijkerwijs is te 
schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. 
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van de voorzieningen 
die tegen contante waarde worden gewaardeerd als het effect van de tijdswaarde materieel is. 
 
Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 
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 woningcorporatie 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 woningcorporatie 
rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de 
formalisering van de verplichting heeft plaatsgevonden. Verwachte verliezen als gevolg van 
onrendabele investeringen en herstructureringen worden als bijzondere waardeverandering in 
mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investeringen gaan behoren. 
Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het desbetreffende complex 
overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in 
dit verband verstaan de verwachte stichtingskosten minus de aan deze investering toe te rekenen 
marktwaarde. 
 
Langlopende schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Bij het doorzakken van bestaande 
leningen en derivaten naar nieuwe leningen en bij het uitgeoefend worden van embedded swaptions 
kan sprake zijn van een verschil tussen reële waarde en hoofdsom; dit verschil is als agio of disagio 
verantwoord. Na eerste verwerking is sprake van waardering tegen de geamortiseerde kostprijs; 
eventueel agio of disagio is in de waardering betrokken. De aflossingsverplichting voor het komende 
jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. 
WSZ heeft in het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden een terugkoopverplichting 
die afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woningen. 
De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de 
terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden, is de verplichting onder de kortlopende schulden 
verantwoord. 
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Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien 
deze lager is dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale waarde. 
 
Voorziening pensioenen 
De gehanteerde pensioenregeling van WSZ is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds 
Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De belangrijkste kenmerken van deze 
pensioenregeling zijn:  

• Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen; 

• Er is sprake van een middelloonregeling; 

• De pensioen(richt)leeftijd is 68 jaar;  

• De regeling kent een partner- en wezenpensioen, waarbij het partner- en wezenpensioen is 
verzekerd door middel van een opbouwregeling (uitkeringsovereenkomst). Voor het 
ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen stelt het bestuur van het pensioenfonds 
jaarlijks een premie vast. Deze was in 2019 gelijk aan 25% van de pensioengrondslag gecorrigeerd 
met de deeltijdfactor. Voor 2020 is de premie verhoogd naar 27% naar aanleiding van een 
neerwaartse bijstelling van de verwachte rendementen. Bij een lager verwacht rendement moet 
een hogere premie ingelegd worden om hetzelfde pensioen te financieren;  

• Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het bestuur van het pensioenfonds de 
ingegane pensioenen en de premievrije aanspraken van gewezen deelnemers aanpassen 
overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle huishoudens. Voor actieve deelnemers geldt 
dat het bestuur streeft naar verhoging met de loonontwikkeling van de branche Woningcorporaties. 
De toeslagverlening is voorwaardelijk. Er is geen recht op toeslagverlening en het is voor de 
langere termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Het bestuur van het 
pensioenfonds beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken 
worden aangepast.  

De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn:  

• Deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers en 
bestuurders van de toegelaten instelling [en haar groepsmaatschappijen]; 

• De toegelaten instelling (en haar groepsmaatschappijen) is uitsluitend verplicht tot betaling 
van de vastgestelde premies. In geen geval bestaat een verplichting tot bijstorting; 

• Er is geen sprake van recht op teruggave/premiekorting. 

De (maand)dekkingsgraad van SPW bedraagt ultimo 2019 113,1% (ultimo 2018: 110,3%). De 
beleidsdekkingsgraad bedraagt ultimo 2019 110,7% (ultimo 2018 115,9%). 

Met deze beleidsdekkingsgraad voldoet het pensioenfonds aan de minimaal vereiste 104,1% die is 
voorgeschreven door De Nederlandse Bank (DNB). Er is daarom geen sprake van een dekkingstekort. 
Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad van 126,0% is er wel sprake 
van een reservetekort. SPW heeft daarom in het eerste kwartaal van 2020 een herstelplan bij DNB 
ingediend waarin wordt aangetoond hoe het pensioenfonds verwacht dat binnen tien jaar tijd de 
dekkingsgraad herstelt tot het niveau van de vereiste dekkingsgraad. Het bestuur heeft verder een 
financieel crisisplan opgesteld waarin is beschreven welke aanvullende maatregelen kunnen worden 
genomen om tijdig herstel mogelijk te maken. Het bestuur zal, indien blijkt dat het fonds niet tijdig 
kan herstellen, conform dit financieel crisisplan, aanvullende maatregelen moeten nemen.  

Tevens heeft het bestuur van het pensioenfonds in 2019 besloten de opgebouwde aanspraken van 
(gewezen) deelnemers en de ingegane pensioenen per 1 januari 2020 te verhogen met een 
gedeeltelijke toeslag. Er was ruimte voor een gedeeltelijke toeslag omdat de beleidsdekkingsgraad 
per eind oktober 2019 hoger was dan 110%. Het fonds had echter onvoldoende middelen voor een 
volledige toeslag. Daarvoor moet de beleidsdekkingsgraad hoger zijn dan 125%. Voor gewezen 
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deelnemers en pensioengerechtigden betekende de gedeeltelijke toeslag een verhoging van de 
opgebouwde aanspraken met 0,10%. De ambitie van het fonds was 1,50% (stijging van de prijzen in 
de periode van juli 2018 tot en met juli 2019). Voor actieve deelnemers betekende de gedeeltelijke 
toeslag een verhoging van de opgebouwde aanspraken met 0,41%. De ambitie van het fonds was 
6,35% (cao-verhogingen in de sector in de periode van 31 juli 2018 tot en met 31 juli 2019). 
  
 

11.3  Grondslagen van resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze gerealiseerd 
zijn. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) 
verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar 
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en 
overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. 
 
Bedrijfsopbrengsten 
Onder de bedrijfsopbrengsten worden die categorieën opgenomen, welke kenmerkend zijn voor het 
bedrijfstype van woningcorporaties. Dit betreft voornamelijk de opbrengst respectievelijk uit de 
verhuur van woningen, verkoop van woningen (voor derden en uit eigen bezit) en leveringen van 
aanvullende diensten jegens huurders. 
 
Huuropbrengsten 
Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoord naar rato van de geleverde 
prestaties. De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid van WSZ, 
rekening houdend met de door het Rijk bepaalde kaders (zoals maximale huurverhoging, maximaal 
redelijke huur en maximale huursomstijging) en onder aftrek van huurderving wegens leegstand en 
oninbaarheid. 
 
Opbrengsten en lasten servicecontracten 
Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden 
aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en verlening van de 
diensten. De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. 
Verrekening op basis van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekosten 
worden verantwoord onder de lasten servicecontracten in het verslagjaar waarop de servicekosten 
betrekking hebben. 
 
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 
Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de 
verhuur- en beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan: 

• Lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed; 

• Verhuurdersheffing. 
De systematiek van toerekening is toegelicht onder ‘Toerekening baten en lasten’. 
 
Lasten onderhoudsactiviteiten 
Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de onderhoudslasten. Dit 
betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige bedrijfslasten. De systematiek 
van toerekening is toegelicht onder ‘Toerekening baten en lasten’. 
Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van 
onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in 
het verslagjaar hebben plaatsgevonden. 
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op 
balansdatum worden toegelicht onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. 
 
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 
Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het 
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bezit toegerekend die geen betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of 
onderhoudsactiviteiten. Gedacht kan worden aan onroerendezaakbelasting en verzekeringskosten. 
De systematiek van toerekening is toegelicht onder ‘Toerekening baten en lasten’. 
 
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 
Deze post betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de boekwaarde van het 
bestaand bezit en de toegerekende organisatiekosten. Opbrengsten worden verantwoord op het 
moment van levering (passeren transportakte). 
 
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door 
gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking 
tot investeringen in nieuwbouw en herstructurering en daarnaast de bijstelling van 
waardeverminderingen door gewijzigde inschattingen van stichtingskosten en/of marktwaarde. 
 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke 
verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille in het 
verslagjaar. 
 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden  
In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille 
verkocht onder voorwaarden verantwoord die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van de 
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden in het verslagjaar. 
 
Opbrengsten en kosten overige activiteiten 
Hieronder worden onder andere de inschrijfgelden van woningzoekenden, de opbrengsten van 
overige dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord. 
 
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie 
Deze afschrijvingen worden gebaseerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen 
vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. 
Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde is bereikt. De afschrijvingen worden aan 
de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in ‘Toerekening baten 
en lasten’. 
 
Lonen, salarissen en sociale lasten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
winst-en-verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is 
sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de 
werknemers. De lonen, salarissen en sociale lasten worden aan de verschillende activiteiten 
toegerekend middels de systematiek toegelicht in ‘Toerekening baten en lasten’. 
 
Pensioenlasten 
Voor de grondslagen wordt verwezen naar de paragraaf voorziening pensioenen. De pensioenlasten 
worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in 
‘Toerekening baten en lasten’. 
 
Overige organisatiekosten 
Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere bedrijfsactiviteiten toegerekend kunnen worden 
middels de systematiek toegelicht in ‘Toerekening baten en lasten’. 
 
Kosten omtrent leefbaarheid 
Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en 
wijken bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het 
verslagjaar hebben plaatsgevonden. 



 
 
 
 

59 
 
 

 
Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van die betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. Onder 
rentelasten wordt ook de vrijval van agio’s, gevormd bij de doorzakoperatie en door het uitoefenen 
van embedded swaptions, verantwoord.  
Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging 
van een actief, indien het een aanmerkelijke tijd vergt om het actief gebruiksklaar of verkoopklaar 
te maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek 
voor de vervaardiging opgenomen leningen en van de gewogen rentevoet van leningen die niet 
specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en 
periode van vervaardiging. 
 
Belastingen 
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden 
met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit 
hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 
Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende belastingwetgeving. 
Eind 2008 is er overeenstemming bereikt tussen Aedes en de Belastingdienst betreffende de 
Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO 2). De VSO 1 is eenzijdig in 2008 door de Belastingdienst 
opgezegd. WSZ heeft de VSO 1 en VSO 2 getekend. Per 1 december 2016 liep de tussen 
woningcorporaties en de Belastingdienst gesloten vaststellingsovereenkomst (VSO 2) af. Met dien 
verstande dat de overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar wordt verlengd, indien deze niet vóór 1 
december is opgezegd. 
WSZ heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie ultimo 2019 en het 
fiscale resultaat 2019 bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de uitwerking van VSO 1 en VSO 2 voor 
woningcorporaties nog ontbreekt, kan de werkelijk te betalen of te verrekenen belasting afwijken 
van de in de jaarrekening opgenomen schatting. 
 
Resultaat deelnemingen 
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en 
financiële beleid, wordt opgenomen het aan de woningcorporatie toekomende aandeel in het 
resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij WSZ geldende 
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. 
Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 
uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de 
financiële baten en lasten. 
 
Toerekening baten en lasten 
Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt 
van een kostenverdeelstaat. Hierbij worden de personeelslasten verdeeld op basis van de werkelijke 
activiteiten van de werknemers. De overige bedrijfskosten worden verdeeld door een verdeelsleutel 
te hanteren op basis van de FTE-invulling per bedrijfsfunctie. Na onderzoek is gebleken dat dit een 
eenvoudige methode is waarbij de kosten op een juiste manier worden toebedeeld. 
In 2019 zijn de verdeelsleutels voor toerekening van lasten in de functionele Winst- en 
verliesrekening aangepast. Als leidraad bij deze aanpassing is de memo ‘Definities van onderhoud en 
beheer ten behoeve van verantwoording en prognose’ van BZK, Aw en WSW gebruikt. Naast 
aanpassingen op basis van de memo zijn ook de activiteiten van enkele werknemers veranderd. Ook 
dat geeft wijzigingen in de verdeelsleutels. De aanpassingen zorgen met name voor een verschuiving 
van ‘Lasten verhuur en beheeractiviteiten’ naar ‘Overige organisatiekosten’.  
De cijfers van 2018 zijn ook aangepast. Hieronder een overzicht van de aanpassingen op de cijfers 
van 2018.  
Lasten verhuur en beheeractiviteiten                                               -/-   1.030 



 
 
 

60 
 
 

Lasten onderhoudsactiviteiten                                                         -/-      199 
Toegerekende organisatiekosten (verkoop vastgoedportefeuille)       -/-        46 
Kosten overige activiteiten                                                                          33 
Netto resultaat overige activiteiten                                                         1.396 
Leefbaarheid                                                                                             145 
 
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Winstbelastingen, ontvangen interest, betaalde 
interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële 
leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 
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12.  TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
 
Vastgoedbeleggingen 
 
Vastgoed in exploitatie 
Een overzicht van het vastgoed in exploitatie is hierna opgenomen 
(bedragen in € 1.000,-): 
 

  

DAEB-vastgoed 
in exploitatie 

 Niet-DAEB 
vastgoed in 
exploitatie 

 Totaal 

1 januari 2019         
Cumulatieve verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs 

231.019  30.571  261.590 

Cumulatieve herwaarderingen 251.211  2.414     253.625 

Cumulatieve afwaarderingen -13.702  -6.804  -20.506 

Boekwaarde 1 januari 2019 468.528  26.181  494.709 

      

Mutaties         

Investeringen – oplevering 
nieuwbouw 

5.199  0  5.199 

Desinvestering -1.944  0  -1.944 

Overboekingen naar voorraden -500  -260  -760 

Overboekingen van voorraden 0  0  0 

Aanpassing marktwaarde 49.273  2.533  51.807 

Totaal mutaties 2019 52.028  2.274  54.302 

          

31 december 2019         

Cumulatieve verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs 

236.810  30.571  267.381 

Cumulatieve herwaarderingen 296.227  3.468  299.695    

Cumulatieve afwaarderingen -12.481  -5.584  -18.065 
      

Boekwaarde per 31 dec 2019 520.556  28.455  549.011 

 
 

Per 31 december 2019 is de som van de in de vaste activa in exploitatie opgenomen 
herwaarderingen € 299.695.000,-. Deze heeft voor € 296.227.000,- betrekking op het DAEB-vastgoed 
en voor € 3.468.000,- op het niet-DAEB-vastgoed. 
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Marktwaarde 
Zowel het DAEB- als het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde in 
verhuurde staat die is bepaald op basis van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ die 
als bijlage is opgenomen bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV). Hierbij 
wordt op basis van de toekomstige kasstromen de marktwaarde middels de Discounted Cash Flow 
(DCF) Methode bepaald. Bij het bepalen van de marktwaarde is de basisversie van het 
waarderingshandboek gehanteerd, behalve voor het bedrijfsmatige vastgoed (BOG). Daarbij is de 
full versie van het handboek gehanteerd. De variabelen in de berekening zijn conform het 
waarderingshandboek gehanteerd. Voor zover de basisversie van het waarderingshandboek is 
gehanteerd, is de marktwaarde niet gebaseerd op een waardering door een onafhankelijke en ter 
zake deskundige taxateur. Voor het BOG is dit wel het geval. 
 
De volgende disconteringsvoet is gebruikt voor de verschillende categorieën onroerende zaken: 
Woongelegenheden          5,74% - 6,66% 
Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed      8,57% - 9,47% 
Intramuraal zorg vastgoed         8,72% - 9,55% 
Parkeergelegenheden          6,53% - 6,62% 
 
Voor het BOG zijn de variabelen in de berekening conform het waarderingshandboek gehanteerd 
met uitzondering van de volgende vrijheidsgraden: 

Vrijheidsgraad      Basisvariant  Aanpassing Cushman & Wakefield  

Markthuur Normhuren per type vastgoed  Op basis van markt referenties 

Disconteringsvoet      Modelmatig vastgesteld  
Eigen inschatting taxateur o.b.v. 
marktreferenties 

Exploitatiekosten Normbedrag per type vastgoed  Normbedrag per type vastgoed 

Exit Yield      Berekende eindwaarde  
Eigen inschatting taxateur o.b.v. 
marktreferentie  

 
Complexindeling 
Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit 
vergelijkbare verhuureenheden wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één 
geheel aan een derde partij in verhuurde staat verkocht kan worden. Er bestaat geen minimum of 
maximum voor het aantal verhuureenheden in een waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een 
waarderingscomplex bestaat uit zowel DAEB- als niet-DAEB-vastgoed. De waarderingscomplexen ten 
behoeve van de berekening van de marktwaarde zijn door middel van de volgende indeling bepaald: 
 
1e verdeling:  Vastgoed categorieën 
Categorie 1   Woningen en woongebouwen 
Categorie 2   Bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed 
Categorie 3   Parkeergelegenheden 
Categorie 4   Intramuraal vastgoed 
 
2e verdeling:  Locatie 
Door middel van de postcodes is het vastgoed verdeeld naar locatie 
 
3e verdeling:  Indeling woningen in EGW/MGW 
Categorie 1   Eengezinswoningen 
Categorie 2   Meergezinswoningen 
 
4e verdeling:  Bouwjaar 
Leeftijdsklasse 1  < 1900 
Leeftijdsklasse 2  => 1900 < 1920 
Leeftijdsklasse 3  => 1920 < 1940 
Leeftijdsklasse 4  => 1940 < 1970 
Leeftijdsklasse 5  => 1970 < 1990 
Leeftijdsklasse 6  => 1990 < 2018 
Leeftijdsklasse 7  => 2018 < 
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Parameters 
Bij het bepalen van de toekomstige kasstromen voor de DCF-berekening wordt gebruik gemaakt van 
de volgende parameters (bedragen in €). 

Parameters woongelegenheden 2020 2021 2022 2023 e.v. 

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

Looninflatie 2.50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Bouwkostenstijging 3,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Leegwaardestijging (afhankelijk van ligging) 4,60% 2,00% 2,00% 2,00% 

Instandhoudingsonderhoud per vhe – EGW doorexpl    1.155 -1.825 

Instandhoudingsonderhoud per vhe – MGW doorexpl    1.023 -1.622 

Instandhoudingsonderhoud per vhe – EGW uitpond    451 -884 

Instandhoudingsonderhoud per vhe – MGW uitpond    370 -694 

Achterstallig onderhoud per vhe – EGW € 0 € 0 € 0 € 0 

Achterstallig onderhoud per vhe – MWG € 0 € 0 € 0 € 0 

Beheerkosten per VHE -EGW € 447 € 447 € 447 € 447 

Beheerkosten per VHE -MGW € 439 € 439 € 439 € 439 

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) Gemeentelijke tarieven      

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke 
lasten (% van de WOZ) 

0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 

Verhuurdersheffing (% van de WOZ) 0,562% 0,562% 0,563% 0,537% 

Huurstijging boven prijsinflatie – zelfstandige 
eenheden 

1.00% 1,20% 1,30% 0,50% 

Huurderving (% van de huursom) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

Juridische splitsingskosten per eenheid € 531 € 531 € 531 € 531 

Technische splitsingskosten per eenheid € 0 € 0 € 0 € 0 

Verkoopkosten bij uitponden (% van de leegwaarde) 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 

Overdrachtskosten (% van de berekende waarde) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

 
 
 

Parameters parkeergelegenheden 2020 2021 2022 2023 e.v. 

Instandhoudingsonderhoud parkeerplaats per jaar € 52 € 52 € 52 € 52 

Instandhoudingsonderhoud garagebox per jaar € 173 € 173 € 173 € 173 

Beheerkosten parkeerplaats per jaar € 27 € 27 € 27 € 27 

Beheerkosten garagebox per jaar € 38 € 38 € 38 € 38 

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke     

lasten (% van de WOZ) 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 

Juridische splitsingskosten per eenheid € 531 € 531 € 531 € 531 

Technische splitsingskosten per eenheid € 0 € 0 € 0 € 0 

Verkoopkosten per eenheid € 531 € 531 € 531 € 531 

Mutatieleegstand (in maanden) 6 6 6 6 

Overdrachtskosten (% van de berekende waarde) 7% 7% 7% 7% 
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Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk   
vastgoed 

2020 2021 2022 2023 e.v. 

Instandhoudingsonderhoud per m2 BVO (BOG) € 5,60 € 5,60 € 5,60 € 5,0 

Instandhoudingsonderhoud per m2 BVO (MOG) € 6,80 € 6,80 € 6,80 € 6,80 

Mutatieonderhoud per m2 BVO (BOG) € 9,40 € 9,40 € 9,40 € 9,40 

Mutatieonderhoud per m2 BVO (MOG) € 11,40 € 11,40 € 11,40 € 11,40 

Marketing (% van de marktjaarhuur) 14% 14% 14% 14% 

Achterstallig onderhoud per vhe € 0 € 0 € 0 € 0 

Beheerkosten – BOG (% van de markthuur) 3% 3% 3% 3% 

Beheerkosten – MOG (% van de markthuur) 2% 2% 2% 2% 

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) Gemeentelijke tarieven 

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke 
lasten (% van de WOZ) 

0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 

Mutatieleegstand (in maanden) 6 6 6 6 

Overdrachtskosten (% van de berekende waarde) 7% 7% 7% 7% 

 

Parameters intramuraal zorg vastgoed 2020 2021 2022 2023 e.v. 

Instandhoudingsonderhoud per m2 BVO  € 9,00 € 9,00 € 9,00 € 9,00 

Mutatieonderhoud per m2 BVO € 11,40 € 11,40 € 11,40 € 11,40 

Marketing (% van de marktjaarhuur) 14% 14% 14% 14% 

Achterstallig onderhoud per vhe € 0 € 0 € 0 € 0 

Beheerkosten (% van de markthuur) 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke 
lasten incl. OZB (% van de WOZ) 

0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 

Mutatieleegstand (in maanden) 6 6 6 6 

Overdrachtskosten (% van de berekende waarde) 7% 7% 7% 7% 

 
Medio 2017 is het gehele bedrijfsmatige onroerend goed in exploitatie getaxeerd door een 
onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register 
Vastgoed Taxateurs.  
Ten behoeve van de jaarrekening 2019 is deze taxatie geheel geactualiseerd naar de situatie op 31 
december 2019. Het taxatierapport en het taxatiedossier waarin de waardering en de daarbij 
gehanteerde aanpassingen ten opzichte van de basisvariant zijn onderbouwd en vastgelegd zijn in 
het bezit van WSZ en op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties. 
 
Beleidswaarde 
 
Omdat de doelstelling van WSZ is 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. 
Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde in de 
toekomst zal worden gerealiseerd. Derhalve wordt hieronder de beleidswaarde van het vastgoed in 
exploitatie toegelicht. Deze beleidswaarde sluit aan op het beleid van WSZ en beoogt inzicht te 
geven in de verdiencapaciteit van haar vastgoed uitgaande van dit beleid. 
 
De beleidswaarde van BOG/ MOG/ ZOG is gelijk aan de marktwaarde en hierbij wordt dus 
verondersteld dat de marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten. 
 
De beleidswaarde van het DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2019 
€ 251.464.000,- (31 december 2018: € 245.805.000,-). De beleidswaarde van het niet-DAEB-vastgoed 
in exploitatie bedraagt per 31 december 2019 € 21.888.000,- (31 december 2018: € 21.255.000,-). 
 
Bij het bepalen van de beleidswaarde is het waarderingshandboek gehanteerd. De berekening van 
de beleidswaarde kent als startpunt de marktwaarde. De beleidswaarde wordt bepaald door op vier 
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aspecten aanpassingen door te voeren in de uitgangspunten van de berekening van de marktwaarde.  
Deze aspecten zijn: 

• beschikbaarheid: voor de gehele portefeuille wordt het ‘doorexploiteer-scenario’ 
gehanteerd;  

• betaalbaarheid: de markthuur wort vervangen door de beleidshuur;  

• kwaliteit: de marktnorm voor onderhoud wordt vervangen door de onderhoudsnorm van de 
woningcorporatie; 

• beheer: de marktnorm voor beheer wordt vervangen door de beheernorm van de 
woningcorporatie.  

 
Op basis van onderstaande watervalgrafiek wordt het verloop van de marktwaarde naar de 
beleidswaarde weergegeven.  
 

 
 

 
De aansluiting tussen de marktwaarde en de beleidswaarde kan als volgt worden weergegeven: 

(in duizenden euro’s) 
DAEB vastgoed  Niet-DAEB 

vastgoed 
Marktwaarde per 31 december 2019 520.556      28.455 
Afslag wegens beschikbaarheid (doorexploiteerscenario) 436  285 
Afslag wegens betaalbaarheid (beleidshuur) -249.481  -6.785 
Afslag wegens kwaliteit (onderhoud) -45.412  -966 
Afslag wegens beheer (beheerskosten) 25.365  899 

Beleidswaarde per 31 december 2019 251.464  21.888 
 

(in duizenden euro’s) 
DAEB vastgoed  Niet-DAEB 

vastgoed 
Marktwaarde per 31 december 2018 468.527      26.181 
Afslag wegens beschikbaarheid (doorexploiteerscenario) -51.161  -2.525 
Afslag wegens betaalbaarheid (beleidshuur) -146.897  -2.718 
Afslag wegens kwaliteit (onderhoud) -22.730  112 
Afslag wegens beheer (beheerskosten) -1.934  205 

Beleidswaarde per 31 december 2018 245.805  21.255 
 

 
Sensitiviteitsanalyse beleidswaarde  
In onderstaande tabellen wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van 
deze uitgangspunten heeft op de beleidswaarde: 

 Effect op de beleidswaarde: Mutatie t.o.v. uitgangspunt  
Effect op de 

beleidswaarde (in 
duizenden euro’s)  

Disconteringsvoet 0,11% hoger  5.975 lager 

Streefhuur per maand € 15,- hoger  4.527 hoger 

Streefhuur per maand Niet aftoppen op € 597,-  10.844 hoger 

Lasten onderhoud per jaar € 100,- lager  10.442 hoger 

Lasten beheer per jaar € 400,- hoger  41.370 lager 
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Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden en vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
eigen exploitatie 
Een overzicht van de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden en het vastgoed in 
ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie is hierna opgenomen (bedragen in € 1.000,-). 

(in duizenden euro’s) 

Onroerende 
zaken 

verkocht 
onder 

voorwaarden 

 Vastgoed in 
ontwikkeling 

bestemd 
voor eigen 
exploitatie 

DAEB 

 Vastgoed in 
ontwikkeling 

bestemd 
voor eigen 
exploitatie 
Niet-DAEB 

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs     30.839  3.244  0 

Herwaarderingen 3.619  -1.550  0 

Boekwaarde per 1 januari 2019 34.458  1.694  0 

 

Mutaties         

Investeringen 2.340            5.800  0 

Desinvesteringen  -2.594              

Overboeking naar DAEB vastgoed in exploitatie*   -5.199  0 

Overboeking voorraad -222     

Overboeking voorziening   -615   

Herwaardering      

Overige waardeveranderingen en terugnemingen 
daarvan 

1.498 
 166     

Totaal mutaties 2019 1.022        152  0 

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 30.363      3.211    0  

Cumulatieve herwaarderingen 5.117  -1.365  0 

Boekwaarde per 31 december 2019 35.480  1.846  0 

 
*De overboeking naar het DAEB vastgoed in exploitatie betreft de oplevering van projecten. De 
overboeking vanuit DAEB vastgoed in ontwikkeling bestaat uit stichtingskosten van € 5.833.627- en 
de geactiveerde voorziening onrendabel van € 634.479,-.  
 
 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
Het verloop van de woningen verkocht onder voorwaarden kan als volgt worden weergegeven: 
 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden: 

  Koopgarant 2019  Koopgarant 2018 

Aantal eenheden 1 januari 184       182 

Verkopen boekjaar 12          12 

Terugkopen boekjaar 16          10 

Aantal eenheden 31 december 2019 180        184 

 
Bij de contracten gebaseerd op het ‘Koopgarant-principe’ geldt dat er sprake is van verleende 
kortingen tussen 10,86% en 37,41%. Daarnaast heeft WSZ een terugkoopverplichting. Het aandeel 
van WSZ in de waardeontwikkeling van de woning is 35,52% in 2019 en 35,51% in 2018. 
De actuele waarde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden is gebaseerd op een 
waardering door een onafhankelijke en ter zake kundige taxateur. Bij de bepaling van de actuele 
waarde zijn de volgende uitgangspunten toegepast: 
De taxatiemethode is gebaseerd op objectvergelijking. De taxatie gebeurt naar de waarde in het 
vrije economische verkeer, vrij en onbelast. De taxatie is verricht door een externe taxateur, 
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waarbij geen rekening is gehouden met transactiekosten. Bij terugkoop wordt het bezit opnieuw 
getaxeerd. In 2019 is 7,2% van het totale bezit verkocht onder voorwaarden opnieuw getaxeerd. 
 
Het onroerend goed is wat betreft vreemd vermogen nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met 
kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie waarvoor jegens Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
een obligo-verplichting geldt, die is opgenomen onder de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en 
verplichtingen’. Als gevolg hiervan is het onroerend goed dat met deze leningen is gefinancierd niet 
hypothecair bezwaard. 
 
De activa zijn verzekerd ter hoogte van de aanschaf- dan wel voortbrengingskosten. De reguliere 
woningen zijn voor een vast bedrag per woning verzekerd. De herbouwwaarde speelt hierin geen 
rol. Het overige bezit, waaronder maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed, heeft wel een 
verzekerde som op basis van de herbouwwaarde. De verzekerde som op basis van de 
herbouwwaarde hiervan bedraagt op balansdatum € 41.183.000,- (het bezit wat onder een 
vereniging van eigenaren valt, is in deze cijfers niet meegenomen.  
 
Materiele vaste activa 
Een overzicht van de materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie is hierna opgenomen                   
(in € 1.000,-): 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 4.090 

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen -2.374 

Boekwaarde per 1 januari 2019 1.716 

Mutaties   

Investeringen 136 

Desinvesteringen -56 

Afschrijvingen -161 

Totaal mutaties 2019 -81 

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 4.180 

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen -2.545 

Boekwaarde per 31 december 2019 1.635 

 
De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt: 
 
 Afschrijfsysteem Afschrijvingstermijn 

Bedrijfsgebouwen lineair 40 jaar 
Installaties lineair 10 jaar 
Inventaris lineair 5 jaar 
Vervoermiddelen lineair 5 jaar 
 
 
Financiële vaste activa 
 
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (maatschap Kerkebogten) 
 

(in duizenden euro’s) Ledenkapitaal  Ingebrachte grond Boekwaarde 

     

Maatschap Kerkebogten 951     353     1.305 

 
WSZ participeert voor 44,54% in maatschap Kerkebogten. De activiteiten van deze maatschap 
bestaan uit de ontwikkeling en verkoop van bouwrijpe grond en koopwoningen. Naast WSZ 
participeren nog 4 private partijen. Het resultaat betreft het gecumuleerde resultaat van de 
maatschap in de jaren 2017 en 2018 en concept 2019.   
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Het ledenkapitaal sluit aan op de concept jaarrekening 2019 van Maatschap Kerkebogten en heeft 
het karakter van een schuld aan de maten. De ingebrachte grond betreft de resterende uit te geven 
grond, 12.693 m2. Aandeel WSZ 44,54% is 5.653m2 en de contractuele vastgelegde prijs per m2 is € 
62,50. De waarde van de ingebrachte nog uit te geven grond bedraagt ultimo 2019 € 353.341,-.  
 
Latente belastingvorderingen 
WSZ kent ultimo 2019 de volgende latente belastingvorderingen: 

• Tijdelijke waarderingsverschillen voor leningen o/g; 

• Fiscaal verrekenbare verliezen uit het verleden (vennootschapsbelasting); 

• Fiscaal afschrijvingspotentieel op vastgoed in exploitatie; 

• Tijdelijke waarderingsverschillen van te verkopen vastgoed; 

• Tijdelijke waarderingsverschillen derivaten; 

• Tijdelijke waarderingsverschillen (dis)agio. 
  
Het totaal van de latenties ultimo 2019 is als volgt: 
 

(in duizenden euro's) 2019  2018  

Leningen 660  713  

Verrekenbare verliezen -  -  

Afschrijvingspotentieel 1.909  997  

Te verkopen vastgoed (incl. grond) 346  -238  

Derivaten 2.152  3.033  

(Dis)Agio 395  651  

 5.462  5.156  

 
Het verloop van de latente belastingvordering in verband met leningen o/g is als volgt: 

(in duizenden euro’s) 2019  2018  

Boekwaarde 1 januari 713              881              

Mutaties -53  -168  

Boekwaarde 31 december 2019 660   713   

 
De latentie leningen o/g ontstaat doordat de waarde van de leningenportefeuille van WSZ op de 
fiscale openingsbalans anders is dan de nominale waarde van deze leningen. In de toekomst zal de 
latentie geleidelijk worden gerealiseerd door een hogere toerekening van financieringskosten aan 
het fiscale resultaat dan aan het commerciële resultaat. In 2020 wordt naar verwachting € 109.213,- 
van de vordering afgewikkeld. De nominale waarde van deze latentie bedraagt € 805.461,-. 
 
Het verloop van de latente belastingvordering in verband met verrekenbare verliezen is als volgt: 

(in duizenden euro’s)  2019  2018 

Boekwaarde 1 januari  0  5.965 

Mutatie latentie door verliesverrekening  0   -5.965 

Boekwaarde 31 december 2019  -  - 

Op basis van de fiscale positie 2018 zijn ultimo 2018 alle verliezen verrekend.  
 
Het verloop van de latente belastingvordering in verband met fiscale afschrijvingen is als volgt: 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Boekwaarde 1 januari 997  2.011 

Mutatie latentie 912  -1.014 

Boekwaarde 31 december 2019 1.909  997 

 
Omdat er op de fiscale boekwaarde van het vastgoed wel kan worden afgeschreven en op het 
vastgoed in exploitatie in de jaarrekening niet, wijkt de fiscale waardering op dit vlak af en wordt 
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er hiervoor een latentie gevormd, zolang de fiscale bodemwaarde niet is bereikt. De nominale 
waarde van deze latentie bedraagt € 2.388.477. 
 
Het verloop van de latente belastingvordering op te verkopen vastgoed is als volgt: 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Boekwaarde 1 januari -238  -140 

Mutatie latentie 584  -98 

Boekwaarde 31 december 2019 346  -238 

 
Deze latentie wordt opgenomen omdat de fiscale waardering van de woningen afwijkt van 
commerciële waardering en heeft alleen betrekking op de woningen die naar verwachting in de 
komende 10 jaren worden verkocht. Door de daadwerkelijke verkoop zal dit verschil in de komende 
jaren afwikkelen. Door de toename van de marktwaarde is het verschil tussen de fiscale 
boekwaarde en de marktwaarde negatief. De nominale waarde van deze latentie bedraagt negatief 
€ 299.932. Ook is hierin het waarderingsverschil opgenomen van de te verkopen grondposities 
conform begroting. De nominale waarde van deze latentie bedraagt € 160.351. 
 
Het verloop van de latente belastingvordering derivaten is als volgt: 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Stand per 1 januari 3.033         4.106 

Mutatie latentie -881             -1.073 

Boekwaarde per 31 december 2019 2.152  3.033 

 
De actieve belastinglatentie voor verplichtingen uit hoofde van extendible leningen heeft 
betrekking op het verschil tussen de commerciële en fiscale waardering. Deze verplichting wordt 
commercieel verantwoord, terwijl deze fiscaal niet wordt opgenomen. Hierdoor ontstaat een 
tijdelijk verrekenbaar verschil. De actieve belastinglatentie is gebaseerd op het geldend 
vennootschapsbelastingtarief. Op basis van de gemiddelde looptijd van de leningen (23,86 jaar) is 
de latentie contant gemaakt. De nominale waarde van deze latentie bedraagt € 3.799.452 
 
Het verloop van de latentie belastingvordering inzake (Dis)agio is als volgt: 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Stand per 1 januari 649         0 

Mutatie boekjaar                -254  649 

Boekwaarde per 31 december 2019 395  649 

 
De actieve belastinglatentie voor het disagio op leningen heeft betrekking op het verschil tussen de 
commerciële en fiscale waardering van de lening door het uitoefenen van het derivaat. Deze 
verplichting wordt commercieel verantwoord, terwijl deze fiscaal niet wordt opgenomen. Hierdoor 
ontstaat een tijdelijk verrekenbaar verschil. De actieve belastinglatentie is gebaseerd op het 
geldend vennootschapsbelastingtarief. De nominale waarde van deze latentie bedraagt € 1.000.791 
 
Voorraad grondposities 
Het betreft potentiële ontwikkellocaties voor nieuwbouw waarvoor nog geen concrete bouw- of 
ontwikkelactiviteiten plaatsvinden: 
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Locatie  Aantal m2 31-12-2018 Her-
classificatie 

Des- 
investering 

2018 

31-12-2019 

Zwartakkers en           

De Biezen Bladel  21.054 m2  923 0 0 923 

Willibrorduslaan Casteren 4.964 m2  155 0 0 155 

Groenstraat Duizel 5.565 m2 112 0 0 112 

De Vonder Eersel* 18.413 m2 1.075 0 0 1.075 

Fraterhuis Reusel 1.000 m2  63  0  0 63  

Totaal   2.328  0   0  2.328  

*Een deel van de grondpositie ‘De Vonder Eersel’ met een omvang van 768 m2 is niet gewaardeerd. 
Dit omdat deze grond om niet overgedragen gaat worden naar de gemeente Eersel. 
 
Vastgoed bestemd voor verkoop 
Hierna wordt een specificatie gegeven van de boekwaarde en de verwachte opbrengstwaarde van 
het vastgoed bestemd voor verkoop: 

(in duizenden euro’s) Boekwaarde  Verwachte opbrengst 

Huurwoningen bestemd voor vrije verkoop 825 1.661 

Koopgarant in voorraad 222 223 

Totaal 1.047 1.884 

 
Ultimo 2019 is er een koopgarantwoning in bezit die in 2020 wordt doorverkocht. 
Daarnaast zijn er 7 huurwoningen die ultimo 2019 niet in exploitatie zijn en die bestemd zijn voor 
de vrije verkoop. 
 
Vorderingen 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Huurdebiteuren 245  248 

Overlopende activa 128  749 

  373  997 

 
Huurdebiteuren 
De vordering op debiteuren omvat naast de huren ook te vorderen herstelkosten en incassokosten. 
De vordering op debiteuren is als volgt te specificeren: 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Huurdebiteuren  437  372 

Af: voorziening dubieuze debiteuren -192  -124 

  245  248 

 
Eind 2019 bedroeg het huurachterstandspercentage 1,49% (eind 2018 1,44%). Het gaat daarbij om de 
totale waarde van de huurachterstand van zittende en vertrokken huurders gedeeld door de totaal 
gefactureerde jaarhuur. De totale huurachterstand is inclusief alle huurder gerelateerde 
vorderingen zoals mutatiekosten, servicekosten, betalingsregelingen, schuldsanering en achterstand 
deurwaarders, inclusief sociale huur, BOG, vrije sectorhuur en parkeerplaatsen. 
 
Een belangrijk deel van het huurachterstandspercentage zal alsnog worden geïnd, zij het op een 
later tijdstip. Een groot deel van het bedrag betreft namelijk betalingsregelingen met huurders. 
Daarnaast is er ook bij verscheidene huurders sprake van schuldenregelingen (minnelijke 
schikkingen of afspraken in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)). In 
vrijwel al deze gevallen ontvangt WSZ nog een deel van de vordering na afloop van het 
schuldsaneringstraject. Zolang dit traject niet is afgelopen, wordt de schuld echter volledig 
meegenomen in de huurvordering op zittende huurders. 



 
 
 
 

71 
 
 

 
Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt: 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Stand 1 januari -124  -119 

Dotatie -101  -49 

Vrijval 33  44 

Stand 31 december 2019 -192  -124 

 
 
Liquide middelen 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Kas 0  1 

BNG-bank 182  361 

Rabobank rekening courant 27  1 

Rabobank spaarrekening 3.005  13.056 

  3.214  13.419 

 
Omdat er geen belangrijke beperkingen zijn inzake de beschikbaarheid van geldmiddelen staan deze 
ter vrije beschikking. WSZ maakte eind 2019 geen gebruik van de rekening courantfaciliteit van de 
BNG. De maximale kredietfaciliteit bedroeg per 31 december 2019 € 2,0 miljoen. De verschuldigde 
rente van deze faciliteit bedraagt 1-mnd euribor% + 0,75%. 
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Eigen vermogen 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Eigen vermogen per 1 januari  319.966  277.363 

Resultaat boekjaar 53.377  42.603 

Eigen vermogen per 31 december 373.343   319.966 

 
Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt: 

(in duizenden euro’s) Herwaarde-
ringsreserve 

DAEB 
vastgoed in 
exploitatie 

 Herwaarde-
ringsreserve 

niet DAEB 
vastgoed in 
exploitatie 

 Herwaarde-
ringsreserve 
onroerende 

zaken 
verkocht 

onder 
voorwaarden 

 Totaal 

Boekwaarde per 1 januari 2019 251.211  2.414  526  254.151 

Realisatie uit hoofde van 
verkoop 

-2.228  0  -557  -2.785 

Toename uit hoofde van stijging 
van de marktwaarde 

47.308  1.053  2.055  50.416 

Afname uit hoofde van daling 
van de marktwaarde 

-64  0  0  -64 

Herclassificaties/ 
herkwalificaties 

0  0  3.093  3.093 

Boekwaarde per  
31 december 2019 

296.227  3.467  5.117  304.811 

 
Het verloop van de post overige reserves is als volgt: 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Stand per 1 januari  23.212  16.897 

Winstverdeling vorig boekjaar 42.603  39.901 

Afname ten laste van de herwaarderingsreserve -50.661  -33.586 

Stand per 31 december 2019 15.154  23.212 

 
 
Resultaat na belastingen boekjaar 
Het verloop van het resultaat boekjaar is als volgt: 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Stand per 1 januari 42.603  39.901 

Resultaatbestemming -42.603  -39.901 

Resultaat boekjaar 53.377  42.603 

Stand per 31 december 2019 53.377  42.603 

 
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019 
Het Bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2019 ten 
bedrage van € 53.377.000,- geheel ten gunste van de overige reserves te brengen. Dit voorstel is 
nog niet in de jaarrekening verwerkt. Het resultaat over het boekjaar 2019 ten bedrage van 
€ 53.377.000,- dat geheel ten gunste van de overige reserves wordt gebracht, betreft € 7.307.000,-
gerealiseerd resultaat en € 46.070.000,- niet-gerealiseerde waardeveranderingen. De niet-
gerealiseerde waardeveranderingen zijn onder te verdelen in € 45.017.000,- niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen DAEB vastgoed in exploitatie en € 1.053.000,- niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen Niet-DAEB vastgoed in exploitatie. De niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen zijn ten gunste van de herwaarderingsreserve verantwoord in de toelichting 
bij het eigen vermogen. 
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Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018 
De jaarrekening 2018 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden op 
26 juni 2019. De vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het 
daartoe gedane voorstel. 
 
Voorzieningen 
Het verloop van de voorzieningen is als volgt: 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Voorziening voor onrendabele investeringen 261  671 

Voorzieningen per 31 december 2019 261  671 

 
Het verloop van de voorziening voor onrendabele investeringen is als volgt: 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Stand per 1 januari 671  1.830 

Dotatie boekjaar 206  862 

Onttrekking boekjaar -616  -2.021 

Boekwaarde per 31 december 2019 261  671 

 
De voorziening wordt naar verwachting geheel binnen 1 jaar gerealiseerd en heeft betrekking op de 
volgende projecten (in duizenden euro’s): 
Locatie Boterbocht Steensel (5 woningen) € 162 
Locatie Molenakkers Reusel (10 woningen) € 64 
Locatie De Hasselt Lage Mierde (3 woningen) € 35 

Totaal € 261 
 
Langlopende schulden1) 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Schulden aan kredietinstellingen 167.254  181.007 

Agio leningen 4.611  4.900 

Langlopende verplichtingen derivaten 17.509  12.134 

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden  

34.707 
 

33.941 

Totaal langlopende schulden 224.081  231.982 

 
1) De bedragen in de analyse van de leningportefeuille zijn exclusief agio’s. Deze zijn echter wel opgenomen in 
het balanstotaal, derhalve wijken de totalen van elkaar af. 

 
Langlopende schulden met een resterende looptijd van minder dan één jaar, waaronder de 
aflossingsverplichtingen voor komend jaar, zijn verantwoord onder de kortlopende schulden met 
uitzondering van de langlopende schuld aan kredietinstellingen. 
 
De gemiddelde rentevoet van de leningen ultimo 2019 bedraagt 3,02%. Van het totaal van de 
langlopende schulden wordt een bedrag van € 10.574.150,- in het volgend boekjaar afgelost. Van 
het totaal aan schulden heeft een bedrag van € 45.817.276,- een looptijd tussen één en vijf jaar en 
een bedrag van € 110.862.123,- een looptijd langer dan vijf jaar. 
 
Schulden aan kredietinstellingen 

(in duizenden euro’s)    2019 

Stand 1 januari 181.007    

Bij: Nieuwe leningen 6.000   

Af: Aflossingen 20.558   

  166.449        
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Bij: Amortisatie  805    

Stand 31 december 2019    167.254 

 
De nominale stand van de leningen per 31-12-2019 bedraagt € 167.254.000,-. De marktwaarde van 
de leningen is de waarde van de leningen, waarbij de toekomstige aflossingsverplichtingen contant 
gemaakt zijn tegen actuele rentetarieven. De marktwaarde per 31 december 2019 bedraagt  
€ 224.341.000,- (31 december 2018: € 224.729.000). De gehanteerde disconteringsvoet is in beide 
jaren afgeleid van de 6 maands swapcurve van betreffend jaar. 
 
Borging door WSW 
Per ultimo 2019 is er in totaal voor een schuldrestant ad € 167.254.000 (2018: € 181.812.000) 
borging verstrekt door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, tevens zijn hiervoor garanties door 
overheden (gemeenten) verstrekt. 
 
Hieronder is de lening portefeuille uitgesplitst naar rentepercentage en naar resterende looptijd: 

Aflossingsvorm looptijd  rente%  saldo 

Annuïtaire lening 13,18 jr  2,81  8.754 

Fixe leningen 9,03 jr  3,10  120.000 

Fixe leningen met embedded options 23,25 jr  3,80  38.500 

Totaal per 31 december 2019     167.254 

 

(in duizenden euro’s)   2019 

Waarde derivaat per 1 januari 12.134  

Waardeverandering 2019 5.375  

Stand 31 december 2019  17.509 

 
Langlopende verplichtingen derivaten 
WSZ heeft in de leningenportefeuille eind 2019 vijf leningen waaraan afgeleide financiële producten 
gekoppeld zijn (derivaten). De derivaten bevatten geen bijstortingsclausules in geval van een 
negatieve waarde van de derivaten.  
 
Toelichting op derivaten 
 
Financiële instrumenten - embedded derivaten 
Conform de in hoofdstuk 11 beschreven grondslagen voor het afscheiden van derivaten worden alle 
embedded derivaten die voldoen aan de afscheiding van het basiscontract hiervan daadwerkelijk 
afgescheiden en afzonderlijk als een derivaat verwerkt. 
 
Hedge-strategie 
WSZ heeft in zijn treasury statuut als uitgangspunt dat er géén gebruik wordt gemaakt van nieuwe 
financiële derivaten. 
 
Embedded derivaten 
 
WSZ heeft in het verleden enkele leningen afgesloten met daarin besloten embedded derivaten. 
Onderstaand volgt een beschrijving van de betreffende contracten. 
 
Lening 1: NWB Bank, contractnummer 100-24609 
Dit betreft een extendible fixe lening met een nominale waarde van € 5.000.000,-. In deze lening 
is een embedded derivaat opgenomen, het betreft een receiver swaption. Door het embedded 
derivaat heeft de geldgever op 5 september 2022 het recht de lening te continueren tegen een 
vaste rente van 4,25% of 3-maands Euribor voor een periode van 15 jaar. De marktwaarde van het 
embedded derivaat is per 31 december 2019 € 2.526.648,- negatief (31-12-2018: € 1.663.718,- 
negatief). 
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Lening 2: NWB Bank, contractnummer 100-24610 
Dit betreft een extendible fixe lening met een nominale waarde van € 6.000.000,-. In deze lening is 
een embedded derivaat opgenomen, het betreft een receiver swaption. Door het embedded 
derivaat heeft de geldgever op 1 juni 2022 het recht de lening te continueren tegen een vaste rente 
van 4,25% of 3-maands Euribor voor een periode van 15 jaar. De marktwaarde van het embedded 
derivaat is per 31 december 2019 € 3.055.777,- negatief (31-12-2018: € 2.020.805,- negatief). 
 
Lening 3: ABN-AMRO Bank, contractnummer 24.02.65.351 
Dit betreft een extendible fixe lening met een nominale waarde van € 9.500.000,-. In deze lening is 
een embedded derivaat opgenomen, het betreft een receiver swaption. Door het embedded 
derivaat heeft de geldgever op 3 januari 2028 het recht de lening te continueren tegen een vaste 
rente van 3,90% of 3-maands Euribor voor een periode van 20 jaar. De marktwaarde van het 
embedded derivaat is per 31 december 2019 € 5.101.934 negatief (31-12-2018: € 3.140.131,-
negatief). 
 
Lening 4: ABN-AMRO Bank, contractnummer 24.02.65.343 
Dit betreft een extendible fixe lening met een nominale waarde van € 10.000.000,-. In deze lening 
is een embedded derivaat opgenomen, het betreft een combinatie van een gekochte cap en een 
collar. Door het embedded derivaat heeft de geldgever vanaf 4 januari 2008 tot 4 januari 2027 het 
recht de lening te continueren tegen de volgende condities: de geldnemer is over het schuldrestant 
een rente verschuldigd die gebaseerd is 3-maands Euribor vermeerderd met een opslag van 0,45% op 
jaarbasis, met dien verstande dat indien het 3-maands Euribor (exclusief de hiervoor vermelde 
opslag) aan het begin van een nieuwe renteperiode hoger is dan 3,90% op jaarbasis, dan bedraagt de 
rente 4,35%. Is de variabele rente lager of gelijk aan 2,24% op jaarbasis, dan bedraagt de rente 
4,15%. De marktwaarde van het embedded derivaat is per 31 december 2019 € 2.580.085,- negatief 
(31-12-2018: € 2.659.174,- negatief). 
 
Lening 5: BNG Bank, contractnummer 142879/ 62268 
Dit betreft een extendible fixe lening met een nominale waarde van € 8.000.000,-. In deze lening is 
een embedded derivaat opgenomen, het betreft een receiver swaption. Door het embedded 
derivaat heeft de geldgever op 1 maart 2027 het recht de lening te continueren tegen een vaste 
rente van 4,05% voor een periode van 19 jaar of de lening nominaal te laten aflossen. De 
marktwaarde van het embedded derivaat is per 31 december 2019 € 4.244.693,- negatief (31-12-
2018: € 2.650.157,- negatief). 
 
Zekerheden 
Alle leningen zijn geborgd door het WSW. Voor de door het WSW geborgde leningen heeft WSZ zich 
verbonden het onderliggend onroerend goed in exploitatie niet zonder toestemming te bezwaren, 
van bestemming te veranderen, te vervreemden of teniet te doen. 
Aan het WSW is een onherroepelijke volmacht gegeven om recht van hypotheek en pandrechten te 
vestigen op alle woningen die zijn ingezet als onderpand voor de borging door het WSW. 
 
Aflossingssysteem 
De leningen worden afgelost op basis van annuïtaire dan wel het fixe kostprijssysteem. 
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Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (in duizenden 
euro’s) 

Stand 1 januari   2019  2018 

Verplichting 30.839  30.428 

Waardeverminderingen/vermeerderingen 3.102  897 

Boekwaarde 33.941  31.325 

 
 

Mutaties      

Herclassificaties -  - 

Verkochte woningen 2.340  2.060 

Teruggekochte woningen -2.816  -1.649 

Overige waardeveranderingen 1.242  2.205 

Totaal mutaties 766  2.616 

      

Stand 31 december 2019      

Verplichting 30.363  30.839 

Waardeverminderingen/vermeerderingen 4.343  3.102 

  34.706  33.941 

 
De terugkoopverplichting uit hoofde van woningen verkocht onder de Koopgarantregeling heeft 
betrekking op 180 woningen (2018: 184). 
 
Kortlopende schulden 
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Loonbelasting 57  51 

Omzetbelasting aangiften boekjaar 308  381 

Omzetbelasting suppletie  -8   155 

  357   587 

 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 721  967 

Schulden ter zake vanbelastingen en premies sociale 
verzekeringen 

     357                  587 

Overige schulden 633  409 

Overlopende passiva 2.305               3.098 

  4.016  5.061 

 
Overige schulden 
De post ‘Overige schulden’ is als volgt te specificeren: 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Te betalen accountants- en advieskosten 92  69 

Nog te betalen onderhoud 30  0 

Servicekosten 178  103 

Waarborgsommen 153  153 

Pensioenpremies 28  26 

Overige 152  58 

  633  409 
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Overlopende passiva 
De post ‘Overlopende passiva’ is als volgt te specificeren: 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Vooruit ontvangen huren 449  468 

Saldo vakantie uren 111  103 

Nog niet vervallen rente 1.737  2.501 

Subsidiëring kleinschalige woonvormen 8  15 

Overige 0  11 

  2.305          3.098 

 
De post ‘Subsidiering kleinschalige woonvormen’ heeft betrekking op een ontvangen Provinciale 
subsidie ter bevordering van kleinschalige woonvormen. 
WSZ heeft met de bewoners van een specifiek complex afgesproken dat de ontvangen subsidie zal 
worden doorgelegd aan de bewoners. 
Van de vooruit ontvangen huren betreft € 269.786,- langer dan één jaar vooruit ontvangen huur. 
 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
Voorwaardelijke verplichtingen 
Voor herfinanciering heeft WSZ leningen aangetrokken op de kapitaalmarkt met borgstelling van het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 
WSZ heeft zich verplicht aan het WSW een obligo aan te houden van 3,85% van de te garanderen 
leningen. Deze obligo is een latente verplichting welke pas verschuldigd is nadat het vermogen van 
het WSW daalt onder een percentage van 0,25% van het gegarandeerde volume. In totaal heeft WSZ 
voor een bedrag van 167 miljoen euro aan geldleningen aangetrokken met borgstelling van het 
WSW. Het eerder genoemde obligo bedraagt per 31 december 2019 derhalve circa 6,4 miljoen euro.  
 
Aangegane verplichtingen nieuwbouw 
Ultimo 2019 bedragen de aangegane verplichtingen nieuwbouw € 4.960.193,-. 
 
Aangegane verplichting onderhoud 
In 2019 is WSZ een verplichting aangegaan met een externe partij voor het uitvoeren van 
brandwerende maatregelen in een complex van WSZ. Ultimo 2019 bedraagt deze aangegane 
verplichting € 192.245,-. 
 
Vennootschapsbelastingplicht 
De aangiftes tot en met 2017 zijn ingediend. De aangiften over 2018 en 2019 waren per 31 
december 2019 nog niet ingediend. Voor de jaren 2006 tot en met 2015 zijn de aanslagen definitief 
opgelegd.  
 
Verplichtingen persoonsgebonden loopbaanbudget 
In de CAO Woondiensten is een persoonsgebonden loopbaanbudget per medewerker afgesproken. 
Elke medewerker heeft recht, afhankelijk van indiensttreding, op een budget ten behoeve van zijn 
loopbaanontwikkeling. Ultimo 2019 bedraagt het budget € 78.472,- (ultimo 2018 € 92.742,-). 
 
Bouwclaims 
In 2008 heeft WSZ in Duizel een perceel grond van ca. 5.565 m2 verworven van een commerciële 
ontwikkelaar. Hierbij is overeengekomen dat ontwikkelaar het afnamerecht heeft van 2.500 m2 
bouwrijpe grond. Deze grond dient af te worden genomen tegen een reguliere vrije sector 
grondprijs. Er zit geen einddatum op het afnamerecht. 
 
In 2005 is in Bladel een perceel grond van ca. 19.334 m2 verworven van een commerciële 
ontwikkelaar. Hierbij is overeengekomen dat de ontwikkelaar het recht krijgt op de bouwproductie 
door middel van een ‘open begroting met concurrerende marktconforme prijzen’. Dit komt overeen 
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met ongeveer 70 woningen. Ultimo 2017 is de bouwclaim voor 17 woningen ingelost. In 2019 zijn er 
23 woningen op ingelost. 
De betreffen bouwclaim is per 1 januari 2020 te vervallen gekomen. 
 
Recht van hypotheek 
In 2014 heeft WSZ een volmacht verstrekt aan het WSW. Het WSW heeft hiermee het recht 
hypotheek te vestigen op (een deel van) het vastgoed van WSZ. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 

In januari 2020 is het probleem van het Coronavirus pas echt bekend geworden en in de maanden 

daarna is de impact geleidelijk duidelijker geworden. Deze gebeurtenis na balansdatum heeft voor 

WSZ geen voorzienbare invloed op de jaarcijfers over 2019. Er is geen sprake van materiële 

afwaarderingen van activa, afwaarderingen van openstaande vorderingen, contractbreuken of 

boetes.   

 

Het uitbreken van het Coronavirus en de preventieve maatregelen genomen door de overheid 

zorgen voor grote economische onzekerheid op tenminste de korte termijn en waarschijnlijk ook de 

langere termijn. Voor WSZ spelen er geen materiële risico’s op omzetdaling of waardedaling. We 

hebben in dit kader gevoeligheidsanalyses uitgevoerd op onze meerjarenbegroting, waarbij WSZ 

blijft voldoen aan de WSW-ratio’s. De ontwikkelingen zijn op dit moment echter zeer onzeker en 

onderhevig aan veranderingen. Aangezien deze situatie niet kon worden voorzien op balansdatum is 

de eventuele impact hiervan op WSZ niet verwerkt in de jaarrekening per 31 december 2019. 

Gegeven de hoge mate van onzekerheid over de ontwikkeling van de Coronacrisis is het ook niet 

mogelijk een redelijke schatting te geven van de impact hiervan op WSZ. Echter, gezien de 

uitkomsten van onze  gevoeligheidsanalyses, hebben wij geen twijfels omtrent onze continuïteits-

veronderstelling.  
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13. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 
 
Bedrijfsopbrengsten 
 
Huuropbrengsten 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Woningen en woongebouwen DAEB 22.603       22.153 

Onzelfstandige overige wooneenheden DAEB 1.566        1.540 

Woningen en woongebouwen niet-DAEB 844           844 

Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB 529           519 

Onroerende zaken niet zijnde woningen niet-DAEB 826  817 

  26.368  25.873 

Huurderving wegens leegstand -133             -85 

Huurderving wegens oninbaarheid -23  -27 

Dotatie / vrijval voorziening debiteuren -68    5 

  26.144  25.766 

 
De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2019 bedroeg 1,36% (1 juli 2018 1,40%). 
 
Hierna is een overzicht opgenomen van de huuropbrengsten die in de verschillende gemeenten zijn 
behaald: 
 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Gemeente Bergeijk 1.874  1.794 

Gemeente Bladel 8.832  8.723 

Gemeente Eersel 11.270  11.079 

Gemeente Oirschot 0  37 

Gemeente Reusel-De Mierden 4.392  4.240 

Totaal huuropbrengsten 26.368  25.873 

 
Opbrengsten servicecontracten 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Vergoedingen van huurders voor leveringen en diensten 494                        492 

Derving wegens oninbaarheid -13                            -6 

  481                      486 

 
De opbrengsten betreffen de aan huurders in rekening gebrachte servicekosten. 
 
Hierna is een overzicht opgenomen van de opbrengsten servicecontracten die in de verschillende 
gemeenten zijn behaald: 
 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Gemeente Bergeijk 22  22 

Gemeente Bladel 142  144 

Gemeente Eersel 243  240 

Gemeente Reusel-De Mierden 87  86 

Totaal opbrengsten servicecontracten 494  492 
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Lasten servicecontracten 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Gas -52  -72 

Water -15  -13 

Electra -138  -140 

Groenvoorziening -5  -6 

Afvalverwerking -54  -56 

Huismeester -12  -12 

Signaallevering(lift) -30  -2 

Schoonmaak -180  -183 

  -486    - 484 

 
Hierna is een overzicht opgenomen van de lasten servicecontracten die in de verschillende 
gemeenten zijn gerealiseerd: 
 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Gemeente Bergeijk -22  -22 

Gemeente Bladel -140  -142 

Gemeente Eersel -239  -236 

Gemeente Reusel-De Mierden -85  -84 

Totaal lasten servicecontracten -486  -484 

 
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 
Onder de lasten verhuur- en beheeractiviteiten zijn alle kostenposten opgenomen die rechtstreeks 
te relateren zijn aan de verhuur en het beheer van het vastgoed. 
 
Het betreft: 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Toegerekende afschrijvingen -40  -38 

Toegerekende lonen en salarissen -415  -388 

Toegerekende sociale lasten -70  -68 

Toegerekende pensioenlasten -60  -57 

Toegerekende overige organisatiekosten -367 
 

    -369 

  -952   -920 

 
De overige bedrijfslasten betreffen o.a. de contributie van Aedes, kosten WSW en de bankkosten. 
 
Toegerekende afschrijvingen 
De afschrijvingen betreffen bedrijfsmiddelen ten dienste van de exploitatie. Het gaat in hoofdzaak 
om afschrijvingen op kantoor, transportmiddelen, automatisering en inventaris. Het gaat bij deze 
post alleen om afschrijvingen voor zover deze te relateren zijn aan activiteiten betreffende verhuur 
en beheeractiviteiten. De totale afschrijvingskosten op activa ten dienste van de exploitatie 
bedragen € 171.000,-. 
 
Toegerekende lonen en salarissen 
Hier zijn alleen de kosten opgenomen van medewerkers voor zover deze te relateren zijn 
aan het verhuren en beheren van de vastgoedportefeuille. In fte’s gezien gaat het om 9,7 fte van de 
gemiddeld 27,91 fte in 2019. Er zijn geen werknemers buiten Nederland werkzaam. 
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De gemiddelde personeelsbezetting over de afdelingen is als volgt: 
             2019  2018 
Directeur-bestuurder 1,00 fte 1,00 fte  
Vastgoedontwikkeling 2,16 fte 2,41 fte  
Klant & Wonen 13,78 fte 13,31 fte  
Bedrijfsvoering 10,97 fte 11,51 fte  

Totaal 27,91 fte 28,23 fte  
 
Lonen en salarissen (categoriaal) 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Lonen en salarissen -1.761  -1.645 

Sociale lasten -295  -287 

Pensioenlasten -254  -243 

  -2.310   -2.175 

 
Accountantshonorarium 

(in duizenden euro’s) Deloitte 2019  Deloitte 2018 

Controle jaarrekening -78  -69 

Andere controle opdrachten -11  -12 

Fiscale adviesdiensten -3  -9 

Andere niet controlediensten -  - 

  -92  -90 

Het betreft hier de in het boekjaar ontvangen facturen 
 
Lasten onderhoudsactiviteiten 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Reparatie- en mutatieonderhoud -1.115  -1.052 

Contractonderhoud -788  -596 

Planmatig onderhoud -2.039  -1.595 

Energetische maatregelen  -38   

Overige directe onderhoudslasten -17  -3 

Toegerekende kosten personeel -621  -584 

Toegerekende afschrijvingskosten -46  -44 

Toegerekende overige bedrijfslasten -333  -317 

Totaal -4.997   -4.191 

 
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Onroerende zaakbelastingen en lasten Waterschap -780  -757 

Verhuurdersheffing -2.104  -2.579 

Saneringsheffing en bijdrage Autoriteit woningcorporaties 0  0 

Verzekeringen -60  -59 
 -2.944   -3.395 

De Verhuurdersheffing voor 2019 is gebaseerd op 3.353 huurwoningen waarover de heffing wordt 
berekend. In 2019 hebben we gebruik kunnen maken van een Verhuurdersheffingskorting van 
€1.140.000.  
Door een wijziging in de regelgeving dienen de saneringsheffing en bijdrage Autoriteit woning-
corporaties niet meer onder ‘Overige directe operationele lasten exploitatie bezit’ gerubriceerd te 
worden. Deze staan onder ‘Overige organisatiekosten’. Dit is ook in de vergelijkende cijfers van 
2018 aangepast.  
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Resultaat verkoop vastgoedportefeuille 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Verkoop opbrengst vastgoedportefeuille 6.164  7.292 

Toegerekende organisatiekosten -85  -81 

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -4.095   -5.465 

Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop 
vastgoedportefeuille 

1.984  1.746 

 
Gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 
Er zijn in 2019 27 huurwoningen en 3 voormalige VOV-woningen verkocht (2018: 38 huurwoningen en 
een deel van een gezondheidscentrum). 
 
Toegerekende organisatiekosten 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Personeelslasten verkoopafdeling -53                -50 

Toegerekende afschrijvingen -4                 -4 

Toegerekende overige organisatiekosten -28  -27 

Totaal -85  -81 

 
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Overige waardeveranderingen -40  -245 

  -40  -245 

 
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Waardeverandering DAEB-vastgoed 49.273  39.966 

Waardeverandering Niet DAEB vastgoed 2.534  688 

  51.807  40.654 

 
Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Waardeverandering koopgarantwoningen 257  418 

  257  418 

 
Opbrengst overige activiteiten 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Vergoeding VVE-Beheer 15  15 

Administratieve dienstverlening 3  5 

Inschrijfgelden woningzoekenden 25  28 

Resultaat Koopgarant -4  1 

Geactiveerde productie eigen bedrijf 42                 60 

Overige opbrengsten 7  1 

Bijzondere baten, afboeken btw suppletie 155  0 

  243  111 
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Kosten overige activiteiten 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Toegerekende afschrijvingslasten -9  -8 

Toegerekende personeelslasten -116  -109 

Toegerekende overige bedrijfslasten -62  -60 

  -187  -177 

 
Overige organisatiekosten  

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Saneringsheffing en bijdrage Autoriteit woningcorporaties -22  -300 

Toegerekende personeelslasten -880  -829 

Toegerekende afschrijvingen -65  -62 

Toegerekende overige bedrijfslasten -609   -566 

Overige organisatiekosten -1.576  -1.757 

 
Kosten omtrent leefbaarheid 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Uitgaven leefbaarheid -88  -103 

Toegerekende personeelslasten -95  -89 

Toegerekende afschrijvingen -7  -7 

Toegerekende overige bedrijfslasten -51  -49 

 -241  -248 

 
Wijzigingen in de waarde van financiële vaste activa en van effecten die tot de vlottende activa 
behoren 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Amortisatie leningen -804  -235 

Waardeverandering derivaten -5.375  -609 

Amortisatie disagio 287  0 
 -5.892  -844 

 
Amortisatie leningen 
Bij aanvang van het basiscontract wordt de (negatieve) waardering van het derivaat afgesplitst van 
de hoofdsom. De hoofdsom wordt dus met de waarde van het derivaat verminderd. 
Om te bereiken dat aan het einde van de looptijd de waardering weer gelijk is aan de hoofdsom 
wordt deze waardevermindering gedurende de looptijd ten laste gebracht van de winst- en 
verliesrekening. Tot en met 2018 werd op de derivaten geamortiseerd, ook als deze nog niet 
geëffectueerd waren. De waardemutatie hierbij werd echter al weergegeven door de jaarlijkse 
boeking van de marktwaarde van de derivaten. Derhalve is in 2019 de reeds geboekte amortisatie 
gecorrigeerd. Hiermee komen de leningen weer op nominale waarde en zit de waarde van de 
derivaten alleen in de post ‘langlopende verplichting derivaten’.  
 
Waardeverandering derivaten 
De waardeverandering betreft de verandering van de negatieve marktwaarde van de financiële 
derivaten, inbegrepen in 5 leningen van kredietinstellingen. In 2014 was deze marktwaarde als 
gevolg van een lagere marktrente met ruim 12 miljoen euro gedaald. In 2019 is de marktwaarde met 
€ 5.375.000,- gedaald door de historisch lage rente in 2019. 
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Rentelasten en soortgelijke kosten 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Rente langlopende schulden kredietinstellingen 5.532  6.416 

Overige rentelasten en soortgelijke kosten 2  0 

  5.534  6.416 

 
Het beleid van WSZ om de schuldenlast af te bouwen vertaalt zich in lagere rentelasten op externe 
financiering. De gemiddelde rentevoet bedroeg eind 2019 3,02%. 
 
Belastingen 
Schattingen 
De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van 
de fiscale regels volgens de door de sector met de Belastingdienst gemaakte afspraken 
(Vaststellingsovereenkomst I en II). De toepassing van deze regels is op een aantal onderwerpen 
niet zonder meer duidelijk en voor discussie vatbaar. Deze onderwerpen zijn onder andere het 
onderscheid tussen onderhoudskosten en verbeteringen, de toerekenbare kosten inzake 
projectontwikkeling en de inschatting van het op basis van een fiscale winstplanning naar 
verwachting te verrekenen deel van beschikbare fiscale verliezen. Eerst bij de aangifte zal blijken 
of en in hoeverre de fiscus de door WSZ gevolgde standpunten zal overnemen en accorderen. Om 
die reden kan de in de jaarrekening bepaalde acute en latente belasting achteraf nog aan 
veranderingen onderhevig zijn. 
 
Het tarief van de vennootschapsbelasting is opgedeeld in twee schijven. De eerste schijf daalt van 
20% naar 16% in 2021; de tweede schijf van 25,00% naar 22,25% in 2021. Deze daling wordt in 
stappen doorgevoerd. 
 
De effectieve belastingdruk bedraagt 9,45% in 2019 en 16,9% in 2018. De lage effectieve 
belastingdruk wordt voor het grootstel deel veroorzaakt door de correctie op de marktwaarde. 
 
Belastingdruk winst- en verliesrekening 
De belastinglast over het resultaat in de winst- en verliesrekening bestaat uit de volgende 
componenten: 
 

(in duizenden euro’s) 2019  2018 

Acute belastingen boekjaar -5.796  -853 

Mutatie latentie in verband met fiscaal verrekenbare verliezen 0       -5.965 

Mutatie latentie in verband met te verkopen vastgoed 584       -99 

Mutatie latentie in verband met fiscaal afschrijvingspotentieel 912          -1.015 

Mutatie latentie in verband met derivaten -254             -1.073 

Mutatie latente belastingen (leningen o/g) -881  -168 

Mutatie latentie in verband met Agio -53  651 

Totaal belastingbate/last -5.488  -8.522 

 
Acute belastingen boekjaar 
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 fiscale waarderingsregels volgens de vaststellingsovereenkomst (VSO), berekend aan de hand 
van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum. De acute belasting bedraagt  
€ 5.873.811, echter er is reeds € 5.127.080 betaald op de voorlopige aanslag over 2019. Hierdoor 
resteert nog een schuld van € 655.731 aan de Belastingdienst.  
 
Mutatie latente belastingen 
De latente belastingvorderingen nemen af doordat de restant looptijd van de leningen afloopt en de 
marktwaarde stijgt.    
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Aansluiting commercieel-fiscaal resultaat 

 Commercieel  Fiscaal 

Huuropbrengsten  26.144  26.144 

Opbrengsten servicecontracten  481  481 

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille  2.064  1.641 

Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf  42  42 

Overige bedrijfsopbrengsten  205  205 

Som der bedrijfsopbrengsten  28.937  28.513 

     

Afschrijvingen  -171  -1.564 

Overige waardeveranderingen  -40  0 

Lonen en salarissen  -1.761  -1.761 

Sociale lasten  -295  -295 

Pensioenlasten  -254  -254 

Onderhoudslasten  -3.997  -3.889 

Leefbaarheid  -87  -87 

Lasten servicecontracten  -486  -486 

Overige bedrijfslasten  -4.417  -4.417 

Som der bedrijfslasten  -11.508  -12.753 

     

BEDRIJFSRESULTAAT  17.429  15.760 

    

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille  257  0 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen MVA  51.807  0 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen  52.063  0 

      
 
Waardeveranderingen FVA en van effecten 

287  0 

Amortisatie leningen  -804  0 

Waardeveranderingen derivaten  -5.375  0 

Rentelasten en soortgelijke kosten  -5.534  -5.852 

Som der financiële baten en lasten  -11.426  -5.852 

     

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR 
BELASTING  

58.067  9.908 

       

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  -5.488  0 

Resultaat deelneming  798  798 

Gebruik herinvesteringsreserve  0  -40 

Mutatie fiscale afwaardering woningbezit  0  15.251 

Som der belastingen en buitengewone resultaten  -4.690  16.009 

     
 53.377  25.917 
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FISCALE WINST VOLGENS WINST-EN-
VERLIESREKENING  

25.917    

      

      

Niet aftrekbare acute vennootschapsbelasting  0    

Niet-aftrekbare bedragen  0    

      

FISCALE WINST VOOR BEREKENING BELASTBAAR 
BEDRAG  

25.917    

      

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek  -14    

Milieu investeringsaftrek  0    

Energie investeringsaftrek  0    

Niet aftrekbare gemengde kosten  7    

Niet aftrekbare boetes  0    

Niet aftrekbare saneringssteun  0    

Liquidatieverlies  0    

Deelnemingsvrijstelling  0    

Vorming herinvesteringsreserve  -1.873    

Gebruik herinvesteringsreserve  40    

Vrijval herinvesteringsreserve  0    

Generieke renteaftrekbeperking (ATAD) 1.098    

Fiscale regelingen  -741    

      

BELASTBARE WINST  25.176    

Verliesverrekening carry forward uit 2012  0    

Verliesverrekening carry forward uit 2013  0    

Verliesverrekening carry forward uit 2014  -1.637    

Verliesverrekening carry forward uit 2015  0    

Verliesverrekening carry forward uit 2016  0    

Verliesverrekening  -1.637    

       

BELASTBAAR BEDRAG  23.539    

INDICATIE VERSCHULDIGDE BELASTING  5.873    

      

Betaald op voorlopige aanslag  -5.217    

      

VERWACHTE TE VORDEREN BELASTING  655    
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Resultaat uit deelnemingen 

(In duizenden euro's) 2019   2018 

Maatschap Kerkbochten 798   619 

 798  619 

In 2019 heeft de maatschap €1.113.501,- uitgekeerd. Daar tegenover staat een afboeking van de 
vordering van € 147.799,- in verband met de gewijzigde jaarrekening Kerkbogten 2018. En een 
afboeking in verband met de concept jaarrekening Kerkebogten 2019 van 167.262,- Dit resulteert in 
een positief resultaat van € 798.000,-. 
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14. OVERIGE TOELICHTINGEN 
 
WNT-verantwoording 2019 Woningstichting de Zaligheden 
De WNT is van toepassing op Woningstichting de Zaligheden. Het toepasselijke bezoldigings-
maximum voor De Zaligheden is in 2019 € 142.000. Dit betreft het WNT-maximum voor de 
woningcorporaties, klasse E. 
 
Bezoldiging topfunctionarissen 
1a.  Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en 
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 
functievervulling. 
 

 De heer C.W.J. Theuws 

Functiegegevens 2019        Directeur-bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 

Dienstbetrekking? Ja 

  

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 120.852,00 

Beloningen betaalbaar op termijn € 20.890,56 

Subtotaal € 141.742,56 

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 142.000,00 

  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. 

Totale bezoldiging 2019 € 141.742,56 

  

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

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

  

Gegevens 2018  

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 

Dienstbetrekking? Ja 

  

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 116.730,72 

Beloningen betaalbaar op termijn € 20.165,88 

Subtotaal € 136.896,60 

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 137.000,00 

Totale bezoldiging 2018 € 136.896,60 

 
 
1b.  Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 
1 t/m 12  
Betreffende categorie is niet van toepassing voor Woningstichting de Zaligheden. 
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1c.  Toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Commissarissen) 

 
 

De heer Gradus 

Functiegegevens 2019 Voorzitter 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 

  

Bezoldiging 2019  

Totale Bezoldiging € 16.350,00 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 21.300,00 

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

  

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

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

Gegevens 2018  

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 

  

Bezoldiging 2018  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 15.750,00 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 20.550,00 

 

 De heer Geelen 

Functiegegevens 2019 Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 

  

Bezoldiging 2019  

Totale Bezoldiging € 10.900,00 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 14.200,00 

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

  

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

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

Gegevens 2018  

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 

  

Bezoldiging 2018  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 10.500,00 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 13.700,00 

 

 Mevrouw van 
der Herten 

Functiegegevens 2019 Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 

  

Bezoldiging 2019  

Totale Bezoldiging € 10.900,00 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 14.200,00 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. 
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Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. 

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

Gegevens 2018  

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 

  

Bezoldiging 2018  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 10.500,00 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 13.700,00 

 

 De heer Chu 

Functiegegevens 2019 Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 

  

Bezoldiging 2019  

Totale Bezoldiging € 10.900,00 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 14.200,00 

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

  

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

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

Gegevens 2018  

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 

  

Bezoldiging 2018  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 10.500,00 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 13.700,00 

 

 De heer Kamps 

Functiegegevens 2019 Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 25/09 – 31/12 

  

Bezoldiging 2019  

Totale Bezoldiging € 2.926,58 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 2.926,58 

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

  

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

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

Gegevens 2018  

Aanvang en einde functievervulling in 2018 N.v.t. 

  

Bezoldiging 2018  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen N.v.t. 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum N.v.t. 
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 De heer van 
Gerven 

Functiegegevens 2019 Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2019  –  

Bezoldiging 2019  

Totale Bezoldiging N.v.t. 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum N.v.t. 

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

  

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

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

Gegevens 2018  

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/08 

  

Bezoldiging 2018  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 7.000,00 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 9.121,00 

 
 
1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar 
als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder.  
Betreffende categorie is niet van toepassing voor Woningstichting de Zaligheden 
 
1e.    De totale bezoldiging van een topfunctionaris alsmede degenen die op grond van hun 
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, voor al zijn/ haar functies 
bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen 
(uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van 
bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/ of 
bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen). 
Betreffende categorie is niet van toepassing voor Woningstichting de Zaligheden. 

 

1f.    In het geval een topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een 
dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een 
dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, 
zijn bepaalde of alle onderdelen van onderstaande tabel van toepassing. 
Betreffende categorie is niet van toepassing voor Woningstichting de Zaligheden. 

 
 
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder 
Dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 
topfunctionaris worden aangemerkt. 
Betreffende categorie is niet van toepassing voor Woningstichting de Zaligheden. 
 
 
3. 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 individueel toepasselijke drempelbedrag 
hebben ontvangen. 
 
 
 
 



 
 
 

92 
 
 

Toelichting scheiding DAEB, Niet-DAEB 
In de toelichting zijn de volgende overzichten opgenomen: Balans DAEB per 31 december 2019, 
balans Niet-DAEB per 31 december 2019, Winst- en verliesrekening DAEB over 2019, Winst- en 
verliesrekening Niet-DAEB over 2019, kasstroomoverzicht DAEB over 2019 en kasstroomoverzicht 
Niet-DAEB over 2019. En voor deze overzichten de vergelijkende cijfers over het boekjaar 2018.  
 
Bij de opstelling van deze overzichten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: De Niet-DAEB-
activiteiten bestaan uit het verhuren van Niet-DAEB woningen en het verhuren van 
bedrijfsonroerendgoed (BOG). Bij toerekening van de activa wordt de marktwaarde verdeeld op 
basis van de classificatie (DAEB of Niet-DAEB) van de verhuureenheid. De kosten, opbrengsten en 
kasstromen zijn daar waar mogelijk direct toegerekend aan DAEB dan wel Niet-DAEB. Daar waar dat 
niet mogelijk is zijn de kosten, opbrengsten en kasstromen op basis van huuropbrengsten verdeeld.   
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Gescheiden balans per 31 december 2019  
De gescheiden balans per 31 december 2019 en per 31 december 2018 zijn hierna opgenomen. 
 
DAEB Balans 
 

Activa (in € 1.000,-)     

VASTE ACTIVA  31-dec-19  31-dec-18 

Vastgoedbeleggingen     

DAEB-vastgoed in exploitatie  520.556  468.528 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
eigen exploitatie DAEB 

 
1.846 

 
1.694 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
eigen exploitatie Niet-DAEB 

 
0 

 
0 

Totaal Vastgoedbeleggingen  522.402  470.222 

     

Materiele vaste activa      

Onroerende en roerende zaken ten dienste 
van de exploitatie 

 
1.249 

 
1.274 

Totaal materiële vaste activa  1.249  1.274 

      

Financiële vaste activa       

Latente belastingvorderingen  5.462                                              5.156 

Interne lening  0  3.000 

Netto vermogenswaarde Niet-DAEB  32.031  27.655 

Totaal financiële activa  37.493  35.811 

Totaal vaste activa  561.144  507.307 

      

VLOTTENDE ACTIVA       

Voorraden       

Grondposities  2.328                                    1.338 

Vastgoed bestemd voor de verkoop  565    2.328 

Totaal voorraden  2.893  3.666 

      

Vorderingen       

Huurdebiteuren  229  232 

Overlopende activa  120  701 

Totaal vorderingen  349  933 

      

Liquide middelen  2.355  11.508 

      

Totaal vlottende activa  5.597  16.107 

TOTAAL  566.741  523.414 
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Passiva (in € 1.000,-)  31-dec-19   31-dec-18 

EIGEN VERMOGEN    

Herwaarderingsreserve 296.227  251.211 

Overige reserves 23.740  26.152 

Resultaat na belastingen boekjaar 53.377  42.603 

Totaal 373.344  319.966 

     

VOORZIENINGEN      

Voorziening voor onrendabele investeringen  261  671 

Totaal 261  671 

    

LANGLOPENDE SCHULDEN      

Schulden aan kredietinstellingen 171.865  185.907 

Langlopende verplichtingen derivaten 17.509  12.134 

Totaal 189.374  198.041 

     

KORTLOPENDE SCHULDEN      

Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten 

676 
 

905 

Schulden ter zake van belastingen en premies 
sociale verzekeringen 

334 
 

549 

Overige schulden 593  383 

Overlopende passiva 2.159  2.899 

Totaal 3.762  4.736 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

TOTAAL 566.741  523.414 
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Niet-DAEB Balans 
 

Activa (in € 1.000,-)     

VASTE ACTIVA  31-dec-19  31-dec-18 

Vastgoedbeleggingen     

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie  28.455  26.181 

Onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden  

 
35.480 

 
34.458 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
eigen exploitatie Niet-DAEB 

 
0 

 
0 

Totaal Vastgoedbeleggingen  63.935  60.639 

     

Materiele vaste activa      

Onroerende en roerende zaken ten dienste 
van de exploitatie 

 
386 

 
442 

Totaal materiële vaste activa  386  442 

      

Financiële vaste activa       

Vordering op maatschappijen waarin wordt 
deelgenomen (maatschap Kerkebogten) 

 
1.305                       

 
                      1.620 

Totaal financiële activa  1.305  1.620 

Totaal vaste activa  65.626  62.701 

      

VLOTTENDE ACTIVA       

Voorraden       

Vastgoed bestemd voor de verkoop  482    245 

Totaal voorraden  482  245 

      

Vorderingen       

Huurdebiteuren  16  16 

Vorderingen op maatschappijen waarin 
wordt deelgenomen (Maatschap 
Kerkebogten) 

 
0                  

 
                 0 

Overlopende activa  8  48 

Totaal vorderingen  24  64 

      

Liquide middelen  859  1.911 

      

Totaal vlottende activa  1.365  2.220 

TOTAAL  66.991  64.921 
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Passiva (in € 1.000,-)  31-dec-19   31-dec-18 

EIGEN VERMOGEN    

Herwaarderingsreserve 8.585  2.940 

Overige reserves 18.971  22.247 

Resultaat na belastingen boekjaar 4.474  2.468 

Totaal 32.030  27.655 

     

VOORZIENINGEN      

Voorziening voor onrendabele 
investeringen  

0 
 

0 

Totaal 0  0 

    

LANGLOPENDE SCHULDEN      

Interne lening 0  3.000 

Verplichting uit hoofde van onroerende 
zaken verkocht onder voorwaarden 

34.707 
 

33.941 

Totaal 34.707  36.941 

     

KORTLOPENDE SCHULDEN      

Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten 

45 
 

62 

Schulden ter zake van belastingen en 
premies sociale verzekeringen 

23 
 

38 

Overige schulden 40  26 

Overlopende passiva 146  199 

Totaal 254  325 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

TOTAAL 66.991  64.921 
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Gescheiden winst- en verliesrekening per 31 december 2019  
De gescheiden winst- en verliesrekening per 31 december 2019 en 31 december 2018 zijn hierna 
opgenomen. 
 

(in duizenden euro’s) 
DAEB 
2019 

 
DAEB 
2018 

 

Huuropbrengsten 24.489  24.112  

Opbrengsten servicecontracten 451  455  

Lasten servicecontracten -456  -453  

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -892  -861  

Lasten onderhoudsactiviteiten -4.680  -3.922  

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -2.891  -3.342  

Totaal van netto resultaat exploitatie 
vastgoedportefeuille 

 16.021  15.989 

     

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille  5.161  6.473  

Toegerekende organisatiekosten -79  -75  

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -3.216  -4.789  

Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop 
vastgoedportefeuille 

 1.866        1.609 

          

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille         

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille  -40  -245  

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille 

49.273  39.966  

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 

0  0  

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille  49.233  39.721 

     

Opbrengst overige activiteiten 228  104  

Kosten overige activiteiten -176  -166  

Totaal van netto resultaat overige activiteiten  52  -62 

Overige organisatiekosten  -1.477  -1.644 

Kosten omtrent leefbaarheid  -226  -232 

     

Financiële baten en lasten     

Wijzigingen in de waarde van financiële vaste activa en 
van effecten die tot de vlottende activa behoren 

-5.892  -844  

Opbrengsten van andere effecten en van vorderingen die 
tot de vaste activa behoren  

0  0  

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0  0  

Rentelasten en soortgelijke kosten -5.534  -6.416  

Totaal van  financiële baten en lasten  -11.426  -7.260 

      

Totaal van resultaat voor belastingen  54.043  48.121 

      

Belastingen  -5.140  -7.975 

Resultaat uit deelnemingen  0  0 

Resultaat Niet-DAEB  4.474  2.457 

Totaal van resultaat na belastingen  53.377  42.603 
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(in duizenden euro’s) 
Niet-
DAEB 
2019 

 
Niet-
DAEB 
2018 

 

Huuropbrengsten 1.655  1.654  

Opbrengsten servicecontracten 30  31  

Lasten servicecontracten -30  -31  

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -60  -59  

Lasten onderhoudsactiviteiten -317  -269  

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -53  -51  

Totaal van netto resultaat exploitatie 
vastgoedportefeuille 

 1.225  1.273 

     

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille  1.003  819  

Toegerekende organisatiekosten -6  -5  

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -879  -676  

Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop 
vastgoedportefeuille 

 118       138 

          

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille         

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille  0  0  

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille 

2.534  688  

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 

257  418  

Totaal waardeveranderingen vastgoedportefeuille  2.791  1.106 

     

Opbrengst overige activiteiten 15  7  

Kosten overige activiteiten -11  -11  

Totaal van netto resultaat overige activiteiten  4  -4 

Overige organisatiekosten  -99  -113 

Kosten omtrent leefbaarheid  -15  -16 

     

Financiële baten en lasten     

Wijzigingen in de waarde  van financiële vaste activa en 
van effecten die tot de vlottende activa behoren 

0  0  

Opbrengsten van andere effecten en van vorderingen die 
tot de vaste activa behoren  

0  0  

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0  0  

Rentelasten en soortgelijke kosten 0  0  

Totaal van financiële baten en lasten  0  0 

      

Totaal van resultaat voor belastingen  4.024  2.384 

      

Belastingen  -348  -547 

Resultaat uit deelnemingen  798  620 

Totaal van resultaat na belastingen  4.474  2.457 
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Gescheiden kasstroomoverzicht (directe methode) per 31 december 
2019  
De gescheiden kasstroomoverzichten (directe methode) per 31 december 2019 en 31 december 2018 
zijn hierna opgenomen. 

(In duizenden euro’s) 
DAEB 
2019 

  
DAEB 
2018 

  

Ontvangsten     

Zelfstandige huurwoningen 22.418  22.042  

Onzelfstandig wooneenheden 1.554  1.533  

Overige niet woongelegenheden DAEB 525  516  

Totaal huren  24.497  24.091 

     

Vergoedingen 464  460  

Overige bedrijfsontvangsten 39  43  

Rente ontvangsten  0  0  

Totaal overige ontvangsten   503   503  

     

Saldo ingaande kasstromen  25.000  24.594 

     

Uitgaven         

Lonen en salarissen 1.652  1.562  

Sociale lasten 277  272  

Pensioenlasten 238  231  

Onderhoudsuitgaven 4.657  4.241  

Overige bedrijfsuitgaven 2.217  2.144  

Rente-uitgaven 6.301  6.727  

Verhuurdersheffing 2.088  2.579  

Leefbaarheid externe uitgaven niet investering 
gebonden 

106 
 

87 
 

Vennootschapsbelasting 4.805  1.500  

Saldo uitgaande kasstromen   22.341   19.343 

      

Totaal van kasstroom uit operationele 
activiteiten 

  2.659   5.251 
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MVA ingaande kasstroom 
DAEB 
2019 

  
DAEB 
2018 

  

Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en 
niet- woongelegenheden 

5.218  6.474  

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na 
inkoop 

0  0  

Verkoopontvangsten grond 0  0  

Totaal van ontvangsten uit hoofde van 
vervreemding van  MVA 

  5.218   6.474 

Nieuwbouw huur-, woon- en niet-
woongelegenheden 

5.424  6.139  

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 0  0  

Aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop 0  0  

Aankoop grond 0  0  

Investeringen overig 0  0  

Externe kosten bij verkoop 48   27   

Totaal van verwervingen van  MVA  5.472  6.166 

 

FVA 
DAEB    
2019 

  
DAEB 
2018 

  

Ontvangsten verbindingen        0     0  

Ontvangen aflossing interne lening        3.000  1.250  

Ontvangsten overig 0    0   

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA  3.000  1.250 

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten  2.746  1.558 
 

Financieringsactiviteiten 

Ingaand 

Nieuwe leningen 6.000    12.000   

Uitgaand 

Aflossing interne lening   0  

Aflossingen geborgde leningen 20.558    10.550   

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten  -14.558    1.450   

      

Toename (afname) geldmiddelen  -9.153  8.259 

      

Geldmiddelen aan het begin van de periode   11.508   3.249 

      

Geldmiddelen aan het eind van de periode   2.355   11.508 
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(In duizenden euro’s) 
Niet-
DAEB 
2019 

  
Niet-
DAEB 
2018 

  

Ontvangsten     

Zelfstandige huurwoningen 844  840  

Onzelfstandig wooneenheden 0  0  

Overige niet woongelegenheden DAEB 0  0  

Overige niet woongelegenheden N DAEB 819  813  

Totaal huren  1.663  1.653 

     

Vergoedingen 31  31  

Overige bedrijfsontvangsten 3  3  

Rente ontvangsten  0  0  

Totaal overige ontvangsten   34   34  

     

Saldo ingaande kasstromen  1.697  1.687 

     

Uitgaven         

Lonen en salarissen 112  107  

Sociale lasten 19  19  

Pensioenlasten 16  16  

Onderhoudsuitgaven 315  291  

Overige bedrijfsuitgaven 150  147  

Rente-uitgaven 0  0  

Verhuurdersheffing 0  0  

Leefbaarheid externe uitgaven niet investering 
gebonden 

7 
 

6 
 

Vennootschapsbelasting 325  102  

Saldo uitgaande kasstromen   944   688 

      

Totaal van kasstroom uit operationele 
activiteiten 

  753   999 
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MVA ingaande kasstroom 
Niet-
DAEB 
2019 

  
Niet-
DAEB 
2018 

  

Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en 
niet- woongelegenheden 

1.003  819  

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na 
inkoop 

2.159  1.983  

Verkoopontvangsten grond 0  0  

Totaal van ontvangsten uit hoofde van 
vervreemding  MVA 

  3.162   2.802 

Nieuwbouw huur-, woon- en niet-
woongelegenheden 

0  0  

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 0  0  

Aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop 2.978  1.441  

Aankoop grond 0  0  

Investeringen overig 77  73  

Externe kosten bij verkoop 29   29   

Totaal van verwervingen van  MVA  3.084  1.543 

 

FVA 
Niet-
DAEB    
2019 

  
Niet-
DAEB 
2018 

  

Ontvangsten verbindingen     1.117         674  

Ontvangsten overig 0    0   

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA  1.117  674 

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten  1.195  1.933 
 

Financieringsactiviteiten 

Ingaand 

Nieuwe leningen 0    0   

Uitgaand 

Aflossing interne lening 3.000  1.250  

Aflossingen geborgde leningen 0    0   

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten  3.000    1.250   

      

Toename (afname) geldmiddelen  -1.052  1.682 

      

Geldmiddelen aan het begin van de periode   1.911   229 

      

Geldmiddelen aan het eind van de periode   859   1.911 
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Ondertekening van de jaarrekening 

Opstellen van de jaarrekening 
Directeur-bestuurder 
Chris Theuws 
 
 
 
 
 
Eersel, 24 juni 2020 
 
 
 
 
 
Vaststellen van de jaarrekening 
Raad van Commissarissen 
 
 
De heer R.A.M.M. Gradus 
 
 
 
 
 
De heer T. Chu 
 
 
 
 
 
Mevrouw H.A.M. Van der Herten 
 
 
 
 
 
De heer H.P.M. Kamps 
 
 
 
 
 
 
 
Eersel, 24 juni 2020 
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OVERIGE GEGEVENS 
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Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 
In de statuten van WSZ zijn geen bepalingen opgenomen aangaande de resultaatbestemming. 
 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.  










