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1 Bestuursverslag 

1.1 Algemene beschouwing 

We geven thuis 

Woonstichting ’thuis is een organisatie die zich sterk maakt voor goed en betaalbaar wonen voor 

mensen met een beperkt budget in de gemeenten Best, Eindhoven, Son en Breugel, Veldhoven en 

Waalre. We doen dit naar grote tevredenheid van bewoners, gemeenten en andere maatschappelijke 

organisaties, zo blijkt uit het onafhankelijke visitatieonderzoek van Raeflex dat medio 2016 

verscheen. De samenwerking en de prestaties van ’thuis worden met een 7,9 gewaardeerd en 

daarmee behoort ’thuis tot de best functionerende woningcorporaties in Nederland. Drie jaar na de 

fusie ligt ’thuis goed op koers. 

We doen wat we moeten doen en we leveren wat we beloven. We wijzen woningen eerlijk en 

passend toe, bieden een goede prijs-kwaliteit en huisvesten onze doelgroepen voldoende. Daarbij 

zijn we goed ‘in control’ en sturen we professioneel op het inzetten van ons vermogen. De 

visitatiecommissie daagt ons uit om nog verder te gaan in het relatiemanagement, in het organiseren 

van betrokkenheid van bewoners, beter te laten zien hoe ambitieus we zijn met het verduurzamen 

van onze woningen én te vertellen hoe goed we bezig zijn.  

Bestuurswissel 

Het jaar 2016 is bij ’thuis afgesloten met een bestuurswissel: de heer (Luc) Severijnen heeft met 

ingang van 1 december 2016 het roer overgenomen van de bestuurders mevrouw (Hilde) Van der 

Herten en de heer (Lies) De Groot.  

Benchmark 

In het kader van sober en doelmatig beheer was het ons in 2015 gelukt om de bedrijfskosten te 

reduceren en de klantwaardering te verbeteren met als resultaat een BB-status in de benchmark van 

woningcorporaties. Het ingezette beleid heeft in 2016 geresulteerd in een A-status voor het onderdeel 

bedrijfskosten, maar helaas niet voor de klantwaardering terwijl ’thuis juist de ambitie had de 

klantwaardering te verbeteren tot een A-status. ’thuis positioneerde zich achter de kopgroep in de 

benchmark met een A voor vertrekkende huurders en een B voor reparaties en nieuwe verhuringen. 

Per saldo een bovengemiddelde B-score voor de klantwaardering. De doelstelling om een AA-status 

te verwerven blijft ook in 2017 een mooie en uitdagende opgave. 

Focus op kerntaak 

De wijze waarop we ons werk kunnen doen is in 2015 definitief gewijzigd met het van kracht worden 

van nieuwe wet- en regelgeving. Onze strategische keuze is voornamelijk actief te blijven in de 

sociale sector (DAEB). Daarom bouwen we geen nieuwe commerciële huur- en koopwoningen meer 

en gaan we de niet-DAEB portefeuille op zorgvuldige wijze afbouwen, onder meer door 

complexgewijze verkoop aan beleggers. In dit licht hebben we in 2016 met toestemming van de Aw 

ons aandeel van 50% in 35 geliberaliseerde appartementen Acaciastaete in Son en Breugel verkocht 

en 57 garageboxen in Eindhoven.  

Welk deel van de vastgoedportefeuille tot het niet-DAEB bezit behoort, is uitgewerkt in het ontwerp 

scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB dat medio 2016 is ingediend. In het voorstel tot administratieve 

scheiding worden 105 DAEB-woningen vanwege de hoge kwaliteit of verkoopbestemming aan de 

bestaande niet-DAEB tak van 298 woningen toegevoegd. De op zich bescheiden (4%) niet-DAEB 

woningportefeuille zal op termijn door verkoop worden afgebouwd tot minder dan 1%, ca. 80 niet-

DAEB woningen. Deze woningen blijven bij ’thuis in beheer omdat niet gekozen is voor gedeeltelijke 

verkoop van woongebouwen met zowel sociale als geliberaliseerde huurwoningen. 

Nieuwe waarderingsgrondslagen 

Op basis van de nieuwe Woningwet moeten alle woningcorporaties vanaf 2016 hun vastgoed 

(woningen en andere panden) waarderen op basis van de marktwaarde in verhuurde staat. In deze 

jaarrekening wordt dan ook het bezit voor het eerst gewaardeerd tegen de marktwaarde verhuurde 
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staat. Dat gebeurt op basis van het door het ministerie van Binnenlandse Zaken opgestelde 

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. De marktwaarde in verhuurde staat is de verwachte 

prijs die ’thuis voor een pand c.q. het bezit zou krijgen als ze het zou verkopen op de vrije markt aan 

een derde partij die de opbrengst vervolgens maximaliseert (door te verkopen of te verhuren). 

Eigenlijk gaat het dus om de potentiële waarde. De marktwaarde in verhuurde staat ligt globaal 

tussen de 60-70% van de leegwaarde, aangezien het bezit van ’thuis in principe doorlopend 

verhuurd is. Met de waardering tegen marktwaarde kunnen partijen waaronder de overheid 

corporaties onderling beter vergelijken of bijvoorbeeld met commerciële partijen vergelijken.  

Bij ’thuis zou dat beteken dat wanneer we het bezit niet zouden inzetten voor de volkshuisvestelijke 

opgave waar we voor staan, maar “gewoon” op de vrije markt zouden verhuren, het bezit volgens de 

marktwaarde in verhuurde staat bijna € 1,2 miljard waard is. Dat bedrag realiseren we nooit zolang 

we ons blijven inzetten zoals dat van een woningcorporatie maatschappelijk verwacht wordt.  

De marktwaarde van sociale huurwoningen ligt (veel) hoger dan de historische kostprijs en de 

bedrijfswaarde. Door de nieuwe vorm van waardering lijkt het dus alsof we in één klap veel rijker zijn. 

Dat is niet het geval; immers de waardering laat zien wat het bezit volgens de markt waard is. De 

hogere marktwaarde zien we terug in het Eigen Vermogen en voor het overgrote deel in de niet 

gerealiseerde herwaarderingsreserve. Het gaat dus niet om geld dat we als ’thuis extra op de bank 

hebben staan. 

Om goed inzicht te hebben in het daadwerkelijke vermogen is het noodzakelijk om te kijken naar een 

waardering van het vastgoed op basis van kasstromen volgens het eigen beleid van ’thuis. Welk 

huurprijsniveau hanteert ’thuis, welke inspanningen worden er verricht op het gebied van 

leefbaarheid, duurzaamheid en onderhoud etc. Deze factoren bepalen in samenhang met elkaar wat 

de toekomstige verdiencapaciteit is van het volkshuisvestelijk ingezette bezit. Kortom de 

bedrijfswaarde, bij ’thuis bedraagt die eind 2016 € 739 miljoen. En dat is globaal een half miljard 

lager dan de marktwaarde in verhuurde staat. Dit verschil benadert de Herwaarderingsreserve. Het is 

dus van belang om vooral naar de Overige reserves binnen het Eigen Vermogen te kijken. 

Financieel resultaat 

Het jaarresultaat voor 2016 bedraagt ruim € 82,7 miljoen. Dit bedrag wordt voor € 69,7 miljoen 

bepaald door niet gerealiseerde waardeveranderingen (waarde toename van het bezit) als gevolg van 

het toepassen van de marktwaarde verhuurde staat. De waarde toename is het effect van een 

stijgende verkoopmarkt, een verlaagde rentevoet waarin in de systematiek van het 

waarderingshandboek wordt gerekend en overige parameterwijzigingen. 

Een bedrag van € 13 miljoen betreft de reguliere bedrijfsactiviteiten na aftrek van het onrendabele 

deel van investeringen nieuwbouw, rentelasten en vennootschapsbelasting. Het jaarresultaat wordt 

toegevoegd aan het Eigen Vermogen bij de Overige reserves. Het totaal vermogen bedraagt eind 

2016 € 871 miljoen, waarvan € 580 miljoen de Herwaarderingsreserve betreft. De omvang van de 

overige reserve is bijna € 291 miljoen na toevoeging van het resultaat van het boekjaar 2016. Dit 

vermogen zetten we in om langdurig onze volkshuisvestelijke opgaven te kunnen vervullen. 

1.2 Samenwerken aan perspectief in wonen 

Samen met partners 

’thuis realiseert zich dat zij haar ambities niet alleen kan realiseren. Samenwerking met en 

beïnvloeding door huurders, gemeenten, collega’s, maatschappelijke partners en leveranciers is 

daarom een belangrijk aspect van onze werkwijze. In 2016 hebben we daarom nieuwe 

samenwerkingsvormen verkend. 

Al onze medewerkers gingen op de koffie bij huurders om te horen wat zij vinden van het wonen in 

hun buurt. Het doel was om huurders te ontmoeten die we eigenlijk nooit spreken. Het heeft ons 

inzicht gegeven in wat de huurder bezig houdt en bracht ons dichter bij de klant.  
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Voor het realiseren van de huisvesting van vergunningenhouders hebben we intensief samengewerkt 

op operationeel niveau met gemeentelijke coördinator, corporatie(s), coördinator COA en het lokale 

vluchtelingenwerk. ‘thuis heeft in deze samenwerking de taak op zich genomen om de regionale 

voortgang te monitoren. 

We hebben in een ontbijtsessie met maatschappelijke partners als vervolg op onze zogenoemde 

knoppensessie de resultaten op het vlak van betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid 

toegelicht. Vervolgens zijn we het gesprek met elkaar aangegaan over de inclusieve samenleving en 

welke bijdrage we als corporatie hierin kunnen leveren.  

Voor onze 140 belangrijkste leveranciers hebben we een inspiratiebijeenkomst georganiseerd over 

het beleid en strategie van ’thuis, met name over klantoriëntatie en duurzaamheid, waarin we laten 

zien waar we voor staan en wat wij belangrijk vinden binnen de samenwerking. Leveranciers werken 

in het verlengde van ’thuis en hebben een belangrijke bijdrage in de klanttevredenheid.  

Met de Huurdersraad formuleerden we doelstellingen voor participatie van huurders en verkenden we 

verschillende participatievormen. Met de huidige manier van werken wordt de diversiteit van huurders 

niet bereikt. Daar willen we verandering in brengen door in 2017 met andere vormen te gaan 

experimenteren.  

Wij hebben jongeren uitgedaagd hun visie te presenteren op het wonen in de toekomst ter 

gelegenheid van het afscheid van onze bestuurders. We oogsten hierdoor niet alleen ideeën, maar 

droegen er ook aan bij dat deze jongeren zich bewuster werden van de vraagstukken rondom de 

volkshuisvesting.  

The Natural Step 

’thuis hanteert de principes van The Natural Step (TNS) als integraal kader voor de invulling van 

duurzaamheid. Met andere partners worden mogelijkheden van duurzame projecten en ideeën 

verkend, maar ook doelstellingen en prioriteiten besproken. Zo heeft ’thuis deelgenomen aan het 

Congrestival040 in Eindhoven waarbij is gekeken hoe duurzaamheid in Eindhoven kan worden 

versneld. Daarnaast heeft ’thuis bij de prijsvraag WoCo25 vanwege de verschillende soorten 

activiteiten vanuit de integrale aanpak TNS, een van de vier juryprijzen gewonnen. Ook zijn 

15 medewerkers opgeleid tot ambassadeur duurzaamheid met als taak de collega’s te stimuleren en 

motiveren om met duurzaamheid aan de slag te gaan, gericht op het leveren van duurzame prestaties 

daar waar dat mogelijk is. 

Wooniezie 

Ter bevordering van de transparantie van het woningaanbod en het verbreden van de 

huisvestingsmogelijkheden van woningzoekenden maken eind 2016 acht van de negen corporaties in 

het Stedelijk Gebied Eindhoven gebruik van een gezamenlijke website Wooniezie voor het registreren 

van woningzoekenden en voor het adverteren en verhuren van vrijkomende woningen. Door deze 

samenwerking hoeven woningzoekenden zich nog maar één keer te registreren en kunnen zij op één 

website het woningaanbod van de verschillende corporaties vinden.  

De gezamenlijke registratie geeft daarnaast een beter beeld van de actuele woningvraag door het 

’ontdubbelen’ van het aantal woningzoekenden. Bij de overgang naar Wooniezie heeft een derde van 

alle bij ’thuis ingeschreven woningzoekenden de registratie geactiveerd. ’thuis streeft er naar dat 

ook de andere corporaties gaan aansluiten in het belang van een transparante woningmarkt en een 

klantvriendelijk zoekproces. 

Prestatieafspraken 

Nieuw in 2016 aan het proces om te komen tot prestatieafspraken was de verplichting voor 1 juli een 

‘bod’ aan de gemeente uit te brengen. ’thuis heeft de biedingen afgeleid van de meerjarenbegroting 

waaraan de met belanghouders besproken strategische keuzes ten grondslag liggen. De wijze van 

presenteren van ons bod gaf niet in alle gevallen voldoende herkenning of sloot onvoldoende aan bij 

de thema’s van de gemeentelijke woonvisies. Omdat bij het opstellen van de prestatieafspraken 

veelal een bepaald format werd ingevuld, bleef discussie over afstemming van doelstellingen en 

ambitie van gemeente en corporaties achterwege. De maatschappelijke opgave en de bijdrage van 

corporaties volgens de biedingen komt daardoor veelal onvoldoende scherp tot uiting in de 
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prestatieafspraken. Een punt van aandacht voor 2017 is ook het eerder betrekken van de 

huurdervertegenwoordigers bij dit proces. Eind 2016 waren in drie van de vijf gemeenten 

prestatieafspraken opgesteld. Gemeente Best heeft prioriteit gegeven aan het actualiseren van de 

woonvisie om vervolgens begin 2017 de concept prestatieafspraken op te stellen. Gemeente Waalre 

hoopt de prestatieafspraken in het eerste kwartaal 2017 te kunnen vaststellen. 

Inkoop dagelijks onderhoud 

In 2016 hadden we het doel om per 1 januari 2017 in samenwerking met leveranciers een nieuw, 

klantgerichter proces voor dagelijks onderhoud te implementeren, met als nevendoel een 

kostenbesparing door gedeeltelijke afkoop van onderhoudskosten. Deze planning is niet gehaald 

omdat de voorbereiding meer tijd vergde dan ingeschat. Eind 2016 waren na zorgvuldige selectie wel 

de drie leveranciers bekend en lag er een plan van aanpak voor de implementatie klaar. We starten in 

april 2017 met de nieuwe werkwijze. 

1.3 Volkshuisvestelijke prestaties 2016 

Gematigd huurbeleid 

In de strategische heroverweging van 2015 is betaalbaarheid tot speerpunt benoemd. De streefhuren 

voor nieuwe verhuringen zijn in 2016 zodanig verlaagd dat minimaal 75% (was 60%) van de 

woningvoorraad tot de betaalbare voorraad behoort met een prijs beneden de 2
e
 aftoppingsgrens (in 

2016: € 628,68). Daarnaast is met de Huurdersraad afgesproken dat we de jaarlijkse huurverhoging 

zullen beperken tot een gematigde huursomstijging van inflatie + 1% zoals opgenomen in het 

Huurakkoord. De gemiddelde huurverhoging in 2016 bedroeg 1,04% bij een inflatie van 0,6%.  

Huurdifferentiatie  

Bij de aanpassing van het streefhuurprijsbeleid is toegezegd om bij de jaarlijkse huurverhoging de 

mogelijkheden te bekijken voor huurverlaging voor de zittende huurders die een huur betalen die 

hoger is dan de nieuwe streefhuur van hun woning. Uitvoering van het door de Huurdersraad 

gekozen voorkeursscenario heeft in 2016 geleid tot huurverlaging bij circa 2.000 woningen (bij 

1.500 woningen > € 20 per maand); circa 8.000 woningen kregen een huurverhoging tussen 0,6% en 

2,1%. 

Passend toewijzen 

Met ingang van 2016 zijn er verscherpte regels voor het verhuren van sociale woningen aan 

huishoudens die recht hebben op huurtoeslag. Aan 95% van deze huishoudens moet een qua 

huurprijs passende woning worden verhuurd. Dit betekent een beperking van de keuzemogelijkheden 

van die huishoudens. ’thuis heeft hierop geanticipeerd door ook voor huishoudens met een hoger 

inkomen huurgrenzen te hanteren om verdringing in het betaalbare segment te voorkomen. Uit een 

evaluatie moet blijken wat het effect van deze maatregel is en of handhaving wenselijk is. ’thuis is de 

enige corporatie in de regio die extra huurgrenzen hanteert wat de uitlegbaarheid van de regels aan 

woningzoekenden niet bevordert. De passendheidstabel bleek toch al moeilijk uit te leggen aan 

woningzoekenden, die soms na jaren wachten moesten concluderen dat hun wens niet meer te 

realiseren is. Ondanks dat ruim 85% van de vrijkomende woningen in 2016 tot het betaalbare 

segment behoorde, vroeg het strakke sturing om het aantal uitzonderingen te beperken tot 5%. 

Uiteindelijk is 96% van de huishoudens met huurtoeslag passend gehuisvest. 

Huisvesting vergunninghouders 

Zoals in heel Nederland speelt ook in de regio Eindhoven de toenemende vraag naar 

huisvestingsmogelijkheden voor vergunninghouders. Een regionale Taskforce Statushouders heeft 

daartoe eind 2015 een actieplan opgesteld met daarin onder andere voorstellen voor uitbreiding van 

de woningvoorraad. ’thuis heeft ingezet op het toevoegen van 200 kleine wooneenheden en een 

beter gebruik van de bestaande woningvoorraad. 

De bijdrage van ’thuis in de gemeentelijke taakstellingen voor 2016 is vastgesteld op in totaal 

295 personen. 238 Vergunninghouders zijn uiteindelijk gehuisvest. In Eindhoven en Veldhoven is 

daarmee de taakstelling gerealiseerd. In Best, Son en Waalre is dat niet helemaal gelukt, ondanks 
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initiatieven van ’thuis om panden aan te kopen en geschikt te maken voor meerdere 

vergunninghouders. Deze inspanningen hebben samen met de toewijzing aan andere urgenten 

ervoor gezorgd dat ruim 45% van de vrijkomende woningen aan deze doelgroepen is toegewezen. 

Om ervoor te zorgen dat woningzoekenden in het Stedelijk Gebied Eindhoven niet in het gedrang 

komen door deze forse opgave heeft ’thuis woningen uit de verkoop gehaald en plannen gemaakt 

voor transformatie van kantoor- en schoolgebouwen in Son, Best, Eindhoven en Veldhoven. Deze 

plannen worden in 2017 gerealiseerd. ’thuis heeft ook verplaatsbare units overgenomen van Archipel 

om in 2017 extra mogelijkheden voor huisvesting te scheppen.  

Verduurzaming woningvoorraad 

’thuis hanteert al enige jaren een energieprogramma met als doel een gemiddeld energielabel B 

ofwel energie-index van 1,25 voor de totale voorraad in 2020 te realiseren. Deze energiebesparende 

maatregelen worden aangebracht tegen een huurverhoging van 75% van de berekende 

energiebesparing. In 2016 zijn 188 van de 289 geplande woningen aangepakt. Bewoners zijn steeds 

terughoudender in deelname aan het energieprogramma vanwege de gevraagde huurverhoging. Eind 

2016 bedroeg de gemiddelde energie-index van het woningbezit 1,43 (label C). 

Voor nieuwbouw en bij renovatie is als ambitie ‘nul-op-de-meter’ (NOM) geformuleerd. Twee 

projecten zijn in 2016 in voorbereiding genomen: 48 NOM appartementen in Best (nieuwbouw) en 

40 NOM-ready woningen in Eindhoven (renovatie). NOM is niet in alle situaties mogelijk omdat de 

betaalbaarheid of het wenselijke rendement op de duurzaamheidsinvesteringen onder druk komt te 

staan. 

Zonnepanelen 

Aanvullend op het energieprogramma is in 2015 gekozen om te investeren in duurzame energie door 

bij 5.000 woningen zonnepanelen te plaatsen. De uitvoering bij de eerste 400 woningen is in 2016 

vertraagd door afstemming met Woonbedrijf over het gezamenlijke beleid, de inkoop van de 

zonnepanelen en de communicatie met huurders. De uitvoering is nu zodanig voorbereid dat meteen 

tot de uitrol van het programma bij 700 woningen in 2017 kan worden overgegaan. 

Woonenergie 

Aan alle huurders is via Woonenergie zowel een energiebesparingsadvies aangeboden als het 

alternatief voor afname van betaalbaar gas en groene stroom. Dit heeft geresulteerd in 1.683 

adviezen en 1.237 huurders zijn overgestapt naar Woonenergie als energieleverancier.  

1.4 Opgave voor 2017 

’thuis ligt goed op koers. Met de aanbevelingen uit het visitatierapport gaan we aan de slag. We zijn 

gesterkt in onze overtuiging dat samenwerking met partners het mogelijk maakt nog beter aan te 

sluiten bij wat de klant wil. De samenwerking kan nog beter en we gaan op zoek naar andere vormen 

om elkaar te beïnvloeden, visies te delen en daarin de legitimatie te vinden voor de te volgen 

strategische koers. Daarnaast vraagt vastgoedsturing nieuwe keuzes om ook in de toekomst 

betaalbare en duurzame woningen te kunnen en blijven bieden.  

Dit betekent voor ons handelen in 2017: 

 Bevorderen van een woonvisie voor het gehele MRE-woningmarktgebied 

 Bevorderen van een eenduidig beeld van zoekgedrag en verhuringen bij partijen die meedoen 

aan Wooniezie  

 Definiëren van de duurzaamheidsambitie ’thuis op lange termijn 

 Ontwikkelen van financieringssystematiek waarbij duurzaamheidsinvesteringen vertaald kunnen 

worden naar blijvend betaalbare huren  

 Voortzetten van het energieprogramma ter verduurzaming van de bestaande voorraad en het 

starten van een zonnepanelenprogramma van 400 woningen per jaar 

 Uitwerken plan van aanpak voor afbouw niet-DAEB portefeuille 

 Verbeteren klanttevredenheid tot A-score in de benchmark 
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 Implementeren van meer vraag gestuurd onderhoud 

 Bevorderen van eigenaarschap bij huurders door o.a. nieuwe vormen van participatie 

 Uitwerken onderbouwing van resultaten op het vlak van leefbaarheid  

 Uitwerken van assetmanagement met gedragen complexvisies als resultaat  

 Verbeteren beleids- en planning & control-cyclus en data op orde 

 

1.5 Verklaring van het bestuur 

Woonstichting ’thuis besteedt haar middelen uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting. 

 

De heer L.A. Severijnen 

 

 

 

Directeur – Bestuurder                                        
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2 Governanceverslag Raad van Commissarissen 

2.1 Algemeen 

De Raad van Commissarissen kijkt met grote tevredenheid terug op de prestaties die ’thuis in het 

afgelopen jaar heeft geleverd. Een uitgebreid overzicht van agendapunten en genomen besluiten is 

opgenomen onder het hoofdstuk toezicht. Hiermee leggen wij als Raad van Commissarissen 

verantwoording af over de wijze waarop wij invulling gegeven hebben aan onze taak en 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Daarnaast streeft de Raad van Commissarissen ernaar om conform de Governancecode 

Woningcorporaties, de wet- en regelgeving uit de nieuwe woningwet, de voorschriften vanuit het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de statuten en de reglementen van Woonstichting ’thuis, 

toezicht te houden op de prestaties van de organisatie.  

In het najaar van 2015 heeft de Raad van Commissarissen samen met het bestuur een aantal 

projecten met maatschappelijke inslag bezocht. De commissarissen konden door deze 

locatiebezoeken ervaren en zien wat het effect en de invloed is van de door ’thuis gemaakte keuzes 

en/of investeringsbesluiten bij de projecten.  

Begin 2016 is afscheid genomen van commissaris mevrouw A.M.H. (Anne) Buskes en midden 2016 

van commissaris de heer L.A.M. (Leo) van Dongen vanwege het bereiken van de maximale 

zittingsduur. ’thuis is de heer Van Dongen en mevrouw Buskes dankbaar voor hun betrokkenheid, 

vakinhoudelijke kennis, werklust en collegialiteit waarmee zij invulling hebben gegeven aan hun 

toezichthoudende rol en taken.  

Halverwege 2016 is een nieuwe commissaris aangetreden, de heer L. (Leendert) Odijk. De overige 

leden heten hem van harte welkom in de Raad en wensen hem veel succes voor zijn komende 

zittingstermijn. Hiermee is uitvoering gegeven aan het besluit van de Raad van Commissarissen uit 

2015 om van 7 naar 5 commissarissen te gaan. 

Woningcorporaties zijn verplicht om eenmaal per vier jaar een visitatie te laten uitvoeren door een 

gecertificeerd bureau. Deze visitatie is in de eerste helft van 2016 uitgevoerd voor bureau Raeflex. Op 

hoofdlijnen zijn er goede scores toegekend aan de verschillende onderdelen. Het is mede de 

bedoeling om het visitatierapport te gebruiken om de goede dingen voor ’thuis te behouden en te 

verbeteren waar dat gewenst en/of mogelijk is. Daarvoor is het rapport uitgebreid geanalyseerd en 

zijn alle adviezen en leerpunten samengevat in een document.  

Eind november is de uitslag van de Aedes Benchmark 2016 ontvangen. De Raad van 

Commissarissen heeft haar waardering uitgesproken voor de resultaten, daarbij er vooral ook de 

nadruk opleggend dat dit resultaat het gevolg is van de gezamenlijke inspanning van bestuur, 

managementteam en alle medewerkers van ’thuis. Hoewel deze mooie stijgende lijn in de 

benchmark-resultaten geen doel op zich is, geeft het aan dat ’thuis in het belang van de huurders en 

de netwerk-relaties handelt en daarmee als corporatie "de maatschappelijke bedoeling" uitdraagt. 

In december is de heer L.A. (Luc) Severijnen aangetreden als nieuwe bestuurder van ’thuis en is 

afscheid genomen van de heer E.J.M. (Lies) de Groot en mevrouw H.A.M. (Hilde) Van der Herten. 
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3 Toezicht 

3.1 Toezichtkader Raad van Commissarissen 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn in de 

statuten van Woonstichting ’thuis omschreven. Een en ander is verder uitgewerkt in het reglement 

Raad van Commissarissen. Deze documenten zijn te vinden op onze website www.mijn-thuis.nl. 

In dit jaarverslag legt de Raad van Commissarissen, als onderdeel van een maatschappelijk 

ondernemende organisatie, publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop invulling is gegeven 

aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar. 

Als toezichtkader hanteert de Raad van Commissarissen: 

 De maatschappelijke doelstelling zoals vastgelegd in de statuten van de corporatie 

 Het meerjarige ondernemingsplan 

 Het jaarplan en de begroting 

 De planning- en controlcyclus 

 Reglement financieel beheer en beleid 

 Governancecode woningcorporaties 

 Woningwet Woningcorporaties 

 Richtlijnen Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Inspectie Leefomgeving en Transport, de 

Autoriteit woningcorporaties (Aw) 

 Afspraken met externe stakeholders 

’thuis heeft deelgenomen aan de Aedes benchmark woningcorporaties. De benchmark is een 

onderzoek waarin de prestaties van corporaties op het gebied van klanttevredenheid en kosten voor 

bedrijfsvoering met elkaar worden vergeleken. ’thuis valt voor het onderdeel klanttevredenheid 

(huurdersoordeel) in de B-klasse en voor de kosten voor bedrijfsvoering (bedrijfslasten) in de A-

klasse. Voor het laatste onderdeel werd in 2015 nog een B gehaald, voor ’thuis dus een stap vooruit. 

De kwaliteit van de dienstverlening wordt gevolgd door kennis te nemen van de metingen van KWH 

terwijl ook het jaarverslag van de Onafhankelijke Klachtencommissie een indicatie is van de wijze 

waarop ’thuis de belangen van de huurders behartigt.  

In 2016 is de Raad van Commissarissen elf maal bijeengekomen. Aan alle reguliere vergaderingen 

werd deelgenomen door het bestuur. Afhankelijk van de onderwerpen werden ook medewerkers en 

managers uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering.  

’thuis heeft een huurdersorganisatie. Deze vertegenwoordigt de georganiseerde bewoners en doet 

uit dien hoofde een bindende voordracht voor twee zetels in de Raad van Commissarissen. De 

verhouding tussen ’thuis en de Huurdersraad ’thuis is geregeld in een 

samenwerkingsovereenkomst. De twee leden benoemd op voordracht van de Huurdersraad ’thuis 

zijn mevrouw M.G.P.G. (Margot) Elings en de heer L. (Leendert) Odijk. 

Deze commissarissen zijn aanwezig geweest bij de jaarvergadering en ledenraadvergadering van de 

Huurdersraad ’thuis. Zij zijn tweemaal aanwezig geweest bij reguliere vergaderingen en hebben 

andere vergaderingen gevolgd via de notulen. 

Mevrouw Elings heeft tweemaal zitting genomen in de selectiegesprekken met betrekking tot de 

werving van de nieuwe commissaris op bindende voordracht van de Huurdersraad, de heer Odijk. De 

heer Ligtvoet is daarbij eenmaal aanwezig geweest in zijn rol als voorzitter. 

Daarnaast is mevrouw Elings tijdens de “strategische knoppensessie” en de ontbijtsessie voor 

belanghouders actief opgetrokken met de Huurdersraad ’thuis. Bij de ontbijtsessie voor 

belanghouders heeft de heer Odijk haar vergezeld. 

http://www.mijn-thuis.nl/
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3.2 Toezichtstaken Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en de algemene gang 

van zaken bij ’thuis. De verhouding tussen het bestuur en de Raad van Commissarissen is in een 

reglement geregeld. Daarnaast fungeert zij als werkgever voor het bestuur en staat de Raad van 

Commissarissen het bestuur met raad en advies terzijde.  

De Raad van Commissarissen houdt onder meer toezicht op: 

 Realisatie van de doelstellingen en ambities 

 Realisatie van de volkshuisvestelijke opgave 

 Strategie en risico’s 

 Opzet en werking van de interne beheersing 

 Naleving van wet- en regelgeving 

 Maatschappelijke verantwoording 

 Financieel verslaggevingsproces 

Om zijn toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen, laat de Raad van Commissarissen zich 

periodiek mondeling en schriftelijk door het bestuur informeren over de maatschappelijke en 

financiële resultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante externe ontwikkelingen en de doorkijk 

naar de toekomst.  

Het bestuur verantwoordt zich naar de Raad van Commissarissen door middel van o.a. het 

jaarverslag, de kwartaalrapportages en een tweemaandelijkse nieuwsbrief van het bestuur. De 

vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden voorbereid in een agendaoverleg waaraan 

de voorzitter, de vicevoorzitter en het bestuur deelnemen. Daarnaast heeft de voorzitter Raad van 

Commissarissen periodiek overleg met het bestuur.  

Andere belangrijke informatiemomenten zijn o.a. het overleg met de externe accountant, het jaarlijks 

overleg met de ondernemingsraad, deelname aan bijeenkomsten van de Vereniging van 

Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW), waarbij de leden van de Raad van Commissarissen 

zijn aangesloten, deelname aan bijeenkomsten van de Woonbond en PwC en de schriftelijke 

informatieverstrekking van Aedes. Voorts hebben alle commissarissen toegang tot een internetportal 

waarin o.a. perspublicaties, zowel landelijk als regionaal, en het laatste ’thuis nieuws zijn 

opgenomen. Met nieuwe commissarissen wordt een inwerkprogramma afgesproken. 

Verder had de Raad van Commissarissen de volgende onderwerpen op de agenda: 

 De werving van de nieuwe bestuurder. 

 De werkwijze en relatie van de Raad van Commissarissen ten aanzien van de belanghouders 

van ’thuis. 

 Het visitatie onderzoek. 

 Herijking van de strategische doelstellingen voor 2017: in het voorjaar van 2016 heeft de Raad 

van Commissarissen zich laten inspireren in een zogenoemde themadag en strategische 

sessies. Deze stonden in het teken van een aantal strategische keuzes, betrekking hebbend op 

de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en dienstverlening. Tijdens verschillende 

gelegenheden hebben mensen uit de organisatie en externe belanghouders meegedacht en 

input gegeven voor de strategische richting van ’thuis. De input uit al deze sessies vormt de 

opmaat naar de meerjarenbegroting 2017 en verder. 

 De invulling van de organisatie, positie van het MT en Strategisch beraad en de positie van de 

controller. 

 Het in gang zetten van de wervingsprocedure voor twee commissarissen. 

 De Prospectieve informatie (dPi) en de Verantwoordingsinformatie (dVi) 2015. 
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De Raad van Commissarissen heeft in 2016 de volgende besluiten goedgekeurd: 

 Tijdens de vergadering in april 2016 heeft de Raad van Commissarissen kennis genomen van 

het door de Onafhankelijke Klachtencommissie (OKC) opgestelde jaarverslag 2015 en 

evaluatieverslag 2015. 

 Begroting ’thuis Energie BV 2017. 

 Jaarverslagen ’thuis Holding BV 2015, ’thuis Vastgoed BV 2015 en ’thuis Energie BV 2015. 

 Meerjarenbegroting 2017 – 2026 “op volle kracht vooruit”. 

 Begroting 2017 “wij geven ’thuis”. 

 Statuten Woonstichting ’thuis. 

 Governance Framework ’thuis. 

 Reglement bestuur. 

 Klokkenluidersregeling. 

 Integriteitscode ’thuis. 

 Het splitsingsplan/scheidingsvoorstel DAEB – niet-DAEB. 

 Reglement Financieel beheer en beleid inclusief de bijlagen Treasurystatuut, investeringsstatuut 

met toetsingskader en verbindingenstatuut. 

 Huurverhoging 2016 (inflatie + 1% / inflatie + 1,5%). 

 Beleid en proces besluitvorming bij nieuwbouw/renovatie. 

 Inkoopbeleid Vastgoedontwikkeling en Vastgoedbeheer / Leveranciersmanagement. 

 Herbenoeming voorzitter Raad van Commissarissen de heer W.R. Ligtvoet (per 14 januari 2016). 

 Benoeming van de heer W.R. Ligtvoet tot lid van de remuneratie- en selectiecommissie. 

 Benoeming van de heer L. Odijk tot lid van de remuneratie- en selectiecommissie. 

 Benoeming van de heer H.E.H.M. Salemink tot lid van de auditcommissie. 

 Benoeming nieuwe bestuurder, de heer L.A. (Luc) Severijnen (per 1 december 2016). 

 Wervingsproces en planningsvoorstel voor twee commissarissen (waaronder een commissaris 

op bindende voordracht van de huurdersorganisatie). 

 Afstoten en outsourcen van het VvE-beheer. 

 Zelfevaluatie onder begeleiding van een externe partij. 

 Opheffing ’thuis Energie BV en de exploitatie onder te brengen in de T.I. 

De Raad van Commissarissen heeft de volgende vastgoedinvesteringen en verkopen goedgekeurd: 

 Uitwerking initiatiefvoorstel project M. de Ruyterstraat e.o. te Waalre tot een investeringsvoorstel. 

 Investeringsvoorstel herstructurering complex ’t Ven Hugo de Grootplein te Eindhoven. 

 Investeringsvoorstel renovatie complex Schaatsenmaker te Veldhoven. 

 Investeringsvoorstel herstructurering complex Willem de Zwijgerweg te Best. 

 Aanvullend budget investeringsvoorstel Willem de Zwijgerweg t.b.v. de realisatie NOM bij de 

nieuwbouw van 49 appartementen. 

 Investeringsvoorstel woonwagenlocatie Oranjetip te Son. 

 Investeringsvoorstel energiemaatregelen complex Kerkhoflaan te Waalre. 

 Verkoop van het complex Acaciastaete te Son aan Synthus/Achmea Real Estate. 

 Verkoop 28 m
2 
grond aan Endinet t.b.v. de realisatie van een transformatorhuis. 

 Verkoop van 144 woningen (complexgewijze verkoop) i.v.m. afstoten niet-DAEB bezit. 

 Verkoop van 57 garages Vlokhoven te Eindhoven i.v.m. afstoten niet-DAEB bezit. 

 Aankoop grond gemeente Waalre en sanering t.b.v. het project Brabantia fase II te Waalre. 

 Aankoop grond gemeente Son en Breugel t.b.v. de realisatie van 12 bergingen Bronlibel. 

 Actualisatie grondexploitatie en herijking verhuurprogramma Vredesplein te Eindhoven. 

 Omzetten verhuurlabel naar verkooplabel pand M. Trompstraat 20 te Waalre. 
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De Raad van Commissarissen heeft de volgende vastgoedinvesteringen mede t.b.v. de te realiseren 

taakstelling huisvesting statushouders goedgekeurd: 

 Uitwerking initiatiefvoorstel project tijdelijke eenheden Heerbaan Veldhoven 

 Aankoop van de woningen P.J. Haagenstraat 35, J. Hendrikxstraat 32 en Mgr. Goossensstraat 

65 te Best; 

 Investeringsvoorstel transformatie schoolpand naar 26 appartementen Zweefheuvel/Wildheuvel 

te Best 

 Investeringsvoorstel aankoop en transformatie kantoorpand naar 68 kleine appartementen 

Frankrijkstraat te Eindhoven 

 Investeringsvoorstel transformatie voormalig bankgebouw naar 25 kleine appartementen 

Heistraat te Son en Breugel 

 Uitwerken initiatiefvoorstel transformatie bedrijfspand Nijverheidslaan 155 te Veldhoven naar een 

investeringsvoorstel voor kleine zelfstandige eenheden 

 Uitwerken initiatiefvoorstel transformatie kantoorpand Leostraat te Eindhoven naar een 

investeringsvoorstel voor 26 kleine wooneenheden 

 Uitwerken initiatiefvoorstel transformatie kinderdagverblijf Knikeind te Best naar een 

investeringsvoorstel voor 9 appartementen 

 Aankoop en inzet van 80 tijdelijke woonunits (containerwoningen) 

De Raad van Commissarissen heeft de volgende eindevaluaties ter kennisgeving aangenomen: 

 Lelie (blok E), Bloemenbuurt Zuid te Eindhoven 

 Margriet (blok K), Bloemenbuurt Zuid te Eindhoven 

 Naastenbest, Willem de Zwijgerweg, Best 

 Bonaire en samenwerking FCB 

Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen de volgende besluiten vastgesteld en/of behandeld: 

 Reglement Raad van Commissarissen; Reglement Auditcommissie 

 Reglement Remuneratie- en selectiecommissie 

 Remuneratierapport 2015 

 Beoordeling van het bestuur, de beoordeling van de prestatieafspraken bestuur 2015 en de 

nieuwe prestatieafspraken bestuur 2016 

 Vaststellingsovereenkomsten van de bestuurders 

 Rooster van aftreden 2017 

 Vergaderdata 2017 
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4 Interne organisatie 

Woonstichting ’thuis is een stichting en bestaat uit een tweehoofdig bestuur en als toezichthoudend 

orgaan een Raad van Commissarissen. Vanaf 1 december 2016 is het tweehoofdig bestuur 

vervangen door één bestuurder. Uit de Raad van Commissarissen zijn twee commissies geformeerd: 

een remuneratie- en selectiecommissie en een auditcommissie. De taken van deze commissies zijn 

vastgelegd in reglementen.  

4.1 Samenstelling bestuur 

Mevrouw Hilde Van der Herten (12 december 1957) en de heer Lies de Groot (8 september 1954) 

vormden gezamenlijk het collegiaal bestuur van ’thuis tot en met 30 november 2016. Vanaf  

1 december 2016 is de heer Luc Severijnen (24 november 1960) aangetreden als directeur 

bestuurder en vervullen mevrouw Van der Herten en de heer De Groot de functie van adviseur van de 

directeur bestuurder tot en met 31 december 2016. 

Nevenfuncties van het bestuur: 

De heer E.J.M. de Groot 

 Arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Honoraria vallen ten goede aan ’thuis. 

 Bestuurslid Bouwsociëteit Zuid Oost Nederland. Onbezoldigd. 

 Voorzitter Raad van Toezicht theater De Schalm. Honoraria vallen ten goede aan ’thuis. 

Mevrouw H.A.M. Van der Herten heeft geen nevenfuncties. 

De heer L.A. Severijnen heeft geen nevenfuncties. 

4.2 Samenstelling Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen bestond aan het einde van het verslagjaar uit vijf personen. In februari 

is mevrouw A.M.H. (Anne) Buskes en in juni is de heer L.A.M. (Leo) van Dongen afgetreden als lid 

van de Raad van Commissarissen. In januari 2016 is, na een sollicitatieprocedure, door de 

Huurdersraad de heer L. (Leendert) Odijk voorgedragen als nieuwe commissaris.  

 

 
 
Afgetreden sinds 14 februari 2016, mevrouw A.H.M. Buskes 
Afgetreden sinds 5 juni 2016, de heer Prof. Dr. Ir. L.A.M. van Dongen 
Aangetreden vanaf 24 mei 2016, de heer Ir. L. Odijk 

 

In het overzicht van de samenstelling van de Raad van Commissarissen op pagina 20 zijn de 

nevenfuncties vermeld voor zover deze relevant zijn voor het functioneren als commissaris van 

’thuis.  

De Raad van Commissarissen werkt met een profielschets, gerelateerd aan zijn omvang, rol en 

discipline.  

 

Mr. W.R (Willem) Ligtvoet 14-01-13 14-01-17 14-01-21

Ir. H.E.H.M. (Harry) Salemink 01-01-11 01-01-15 01-01-19

Drs. M.G.P.G. (Margot) Elings 17-12-09 17-12-13 17-12-17

Mw. A.M.H. (Anne) Buskes 14-02-08 14-02-12 14-02-16

Drs. P. (Paul) Silvis 28-08-09 28-08-13 28-08-17

Prof. Dr. Ir. L.A.M. (Leo) van Dongen 05-06-08 05-06-12 05-06-16

Ir. L. (Leendert) Odijk MRE 24-05-16 24-05-20 24-05-24

herbenoeming aftredendnaam benoeming
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De heer Mr. W.R 

(Willem) Ligtvoet

voorzitter

1947 RvC woningstichting ‘thuis Lid algemeen bestuur St Het 

Brabants Landschap

Voorzitter Stichting Palet i.l. 

Voorzitter EGS Eindhoven

Voorzitter Coöperatie Ons 

Net Nuenen

Eigenaar Ligtvoet 

Advies en Bestuur

Gepensioneerd 

burgemeester 

(1985-2012)

bestuurlijk

juridisch

De heer Ir. H.E.H.M. 

(Harry) Salemink

vice voorzitter

1960 RvC woningstichting ‘thuis

Lid Raad van Toezicht 

Woningstichting Servatius te 

Maastricht

Voorzitter/bestuurder 

Stichting INTO 

Maatschappelijk Vastgoed

Directeur/eigenaar 

BG3 B.V.

Directeur/eigenaar 

SALBERG B.V. 

Consultants-

Huisvestings-

adviseurs

vastgoed

financiën

bedrijfskunde

Mevrouw Drs. M.G.P.G. 

(Margot) Elings 

voorzitter remuneratie- 

en selectiecommissie

lid op voordracht van de 

huurdersorganisatie

1962 RvC woningstichting ‘thuis

RvT St. Eindhovens Christelijk 

Voortgezet Onderwijs (vice 

voorzitter / Lid audit 

commissie)

RvC Rabobank Eindhoven-

Veldhoven (Lid audit 

commissie)

RvT PAMM, laboratorium voor 

Pathologie en Medische 

Microbiologie regio Zuidoost 

Brabant (Lid audit commissie/ 

Lid remuneratiecommissie)

SCEN arts regio oost Brabant

Lid DB pensioenfonds 

verloskundigen 

(Penningmeester / Lid 

beleggingscommissie)

Oncologisch arts 

Amphia Ziekenhuis 

Breda

Praktijk voor 

medische 

keuringen 

(Oisterwijk/ 

Veldhoven)

zorg

Mevrouw A.M.H. (Anne) 

Buskes

lid remuneratie- en 

selectiecommissie

lid op voordracht van de 

huurdersorganisatie

1954 RvC woningstichting ‘thuis

Lid Raad van Toezicht ROC 

ter AA te Helmond

Voorzitter Münchhausen 

Maastricht

Voorzitter Playing for 

Success Maastricht

Directeur 

bestuurder Trajekt 

Maastricht en het 

Heuvelland

sociaal 

maat-

schappelijk

De heer Drs. P. (Paul) 

Silvis

voorzitter 

auditcommissie

1954 Lid RvC woningstichting ‘thuis

Voorzitter RvT Stichting Land 

van Horne

Lid bestuur stichting Cultuur 

en Bedrijf Parktheater 

Eindhoven

Bestuurslid/penningmeester 

Coöperatieve Kredietunie 

Brabant U.A.

Manager Financiën Vincentre 

Nuenen

Penningmeester Stichting 

Administratiekantoor Collmag 

Ned

Penningmeester Stichting 

Inloophuis De Eik Eindhoven

Voormalig partner 

KPMG

financieel

(accountancy)

De heer Prof. Dr. Ir. 

L.A.M. (Leo) van 

Dongen

1954 Lid RvC woningstichting ‘thuis Arbiter Raad van Arbitrage 

Metaalnijverheid

Deeltijd hoogleraar 

Maintenance Engineering 

Universiteit Twente

Voorzitter Stichting Word 

Class Maintenance

Directeur NedTrain 

Fleet Services

technisch

De heer Ir. L. (Leendert) 

Odijk MRE

1978 Lid RvC woningstichting ‘thuis Voorzitter netwerk 

verduurzamen, bouwstenen 

voor sociaal

Voorzitter Brabants 

Genootschap

Eigenaar 

adviesbureau 

"Advies in 

Vastgoed"

vastgoed en 

bedrijfskunde

portefeuillenaam commissariaat / 

commissariaten

geboorte-

jaar

relevante nevenfuncties professionele 

achtergrond 

(beroep)



Woonstichting 'thuis| Jaarverslag 2016  21 

 

4.3 Commissies 

4.3.1 Auditcommissie 

De auditcommissie, bestaande uit de heer H.E.H.M. Salemink en de heer P.Silvis, bereidt samen met 

de verantwoordelijke bestuurder en de manager Bedrijfsvoering de specifieke onderwerpen op haar 

terrein voor. In 2016 kwam deze commissie acht maal in een reguliere vergadering bijeen. Van iedere 

bijeenkomst werd een verslag gemaakt dat vervolgens ter informatie werd geagendeerd voor de 

vergadering van de voltallige Raad van Commissarissen. In het reguliere overleg is met name 

aandacht besteed aan de volgende externe zaken: 

 De controleactiviteiten: interim controle, managementletter, rapport van bevindingen van de 

accountant, jaarrekening 

 Rol van control en de positie van control binnen de organisatie 

 Rapportages: begroting 2017 “wij geven thuis”, meerjarenbegroting 2017 - 2026 “op volle kracht 

vooruit”, jaarrekening, kwartaalrapportages 

 Reglement Financieel beheer en beleid inclusief bijlagen (investeringsstatuut, Treasurystatuut en 

verbindingenstatuut) 

 Begeleiding onderzoek en rapportages door extern bureau m.b.t. rentederivaten en de relatie met 

de leningen 

 Check & Balances bij de dPi 

 dVi 

4.3.2 Remuneratie- en selectiecommissie 

De remuneratie- en selectiecommissie, bestaande uit mevrouw M.G.P.G. Elings en de heer W.R. 
Ligtvoet, heeft tot haar taken: 

 Het voeren van een jaarlijks functioneringsgesprek met de bestuurders 

 Het maken van prestatieafspraken met het bestuur 

 Het te voeren bezoldigingsbeleid van de bestuurders en de Raad van Commissarissen 

De remuneratie- en selectiecommissie is in 2016 totaal 17 keer bijeen geweest. De 

gespreksonderwerpen hadden o.a. betrekking op: 

 de selectie om tot een nieuwe bestuurder te komen 

 de arbeidsvoorwaarden en ondertekening van het arbeidscontract met de nieuwe bestuurder. 

 

De remuneratiecommissie heeft een aantal bijeenkomsten met medewerkers van ’thuis bijgewoond. 

Dit betroffen lunchbijeenkomsten waarin het personeel werd ingelicht over belangrijke beslissingen, 

genomen door het bestuur en de Raad van Commissarissen. 

Daarnaast is er veelvuldig digitaal overleg gevoerd. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: 

 De begeleiding van de Huurdersraad ’thuis ten behoeve van de werving, selectie en benoeming 

van een commissaris op bindende voordracht van de huurdersraad ’thuis 

 De werving en selectie van de nieuwe bestuurder onder begeleiding van het externe bureau 

Public Spirit 

 De benoeming en begeleiding van de nieuwe directeur-bestuurder 

 De verantwoordelijkheidsverdeling van huidig bestuur versus nieuwe bestuurder 

 De herbenoeming van de heer W.R. Ligtvoet als voorzitter van de Raad van Commissarissen 

 De tijdelijke toetreding van de heer L. Odijk als lid van de remuneratie- en selectiecommissie, ten 

behoeve van de herbenoeming van de heer W.R. Ligtvoet 

 Het afscheid van mevrouw A.H.M. Buskes en de heer L.A.M. van Dongen 

 De aanpassing van en het in lijn brengen met de governancecode van het reglement 

remuneratie- en selectiecommissie 

 Het opleidingsplan Raad van Commissarissen 

 De vaststellingsovereenkomsten met het bestuur na juridische toetsing 
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 De eindevaluatie van de bestuurders de heer E.J.M. de Groot en mevrouw H.A.M. van der Herten 

De remuneratiecommissie heeft over het jaar 2016 een Remuneratierapport opgesteld dat 

31 januari 2017 wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen.  

De Raad van Commissarissen blijft verantwoordelijk voor de besluitvorming op deze deelterreinen 

van zijn toezichthoudende taak. 

4.4 Honorering en beoordeling 

4.4.1 Bestuur 

Het beoordelingsbeleid ten aanzien van het bestuur van ’thuis is gebaseerd op het meten van de 

behaalde resultaten vastgelegd in prestatieafspraken.  

Uitgangspunt bij de beloning van het bestuur is het voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. De 

beloning van de bestuurders past binnen de vigerende en toekomstige regelingen. 

4.4.2 Raad van Commissarissen 

De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen voor hun functioneren een vergoeding die in 

overeenstemming is met de zwaarte van hun taak. Uitgangspunt bij de beloning van de 

commissarissen en het bestuur is het voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. De beloning van 

de commissarissen en bestuurders past binnen de WNT-norm. 

De bezoldiging zoals deze in 2016 is betaald, is vastgesteld op 2 oktober 2015. Dit betrof € 16.170,- 

voor de voorzitter en € 12.936,- voor de overige leden.  

De Raad van Commissarissen heeft in 2013 afgesproken tweejaarlijks te indexeren. Per 

1 januari 2017 heeft men dus recht op geïndexeerde bedragen.  

Voor een specificatie van de honorering van bestuur en commissarissen verwijzen we naar de 

pagina’s 132 en 136. 
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5 Kwaliteitsborging toezicht 

5.1 Evaluatie 

De Raad van Commissarissen heeft begin 2017 vergaderd over haar eigen functioneren, de jaarlijkse 

zelfevaluatie. Dit is gebeurd in afwezigheid van het bestuur. De zelfevaluatie is onder leiding van een 

externe begeleider, de heer T. (Ton) Streppel uitgevoerd. In deze bijeenkomst heeft de Raad van 

Commissarissen op een openhartige en kritische wijze zijn eigen functioneren en dat van individuele 

leden, besproken.  

De Raad van Commissarissen heeft zich met name de vraag gesteld of de Raad van 

Commissarissen over voldoende deskundigheid, ambitie, betrokkenheid en informatie beschikt om op 

een goede wijze toezicht te houden. Het functioneren van de Raad van Commissarissen wordt als 

een lerend proces gezien. Ook heeft de Raad van Commissarissen zijn samenstelling en handelwijze 

getoetst aan de Governancecode Woningcorporaties en geconcludeerd dat deze hiermee in 

overeenstemming zijn.  

Vanuit integraal toezicht blijft de Raad van Commissarissen zich richten vanuit organisatiebelang. 

’thuis is een maatschappelijk betrokken organisatie die de belangen van alle betrokkenen zorgvuldig 

afweegt. Het spreekt dan ook voor zich dat een toegenomen complexiteit van ontwikkelingen een 

verdere professionalisering van het toezicht vraagt door op een effectieve wijze de kwaliteit van het 

toezicht te versterken en te borgen.  

5.2 Onafhankelijkheid 

De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat zijn leden onafhankelijk zijn in de zin van de 

Governancecode. De onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Commissarissen is in 

overeenstemming met de bepalingen van deze code. ’thuis heeft een integriteitscode voor alle 

medewerkers, en deze integriteitscode wordt onderschreven door de Raad van Commissarissen. 

In 2016 is geen sprake geweest van (transacties met) tegenstrijdige belangen waarbij leden van de 

Raad van Commissarissen of het bestuur betrokken waren. Tevens vervult geen van de 

commissarissen of het bestuur een nevenfunctie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de 

Raad van Commissarissen of het bestuur.  

In 2016 is door de Raad van Commissarissen geen gebruik gemaakt van de klokkenluidersregeling. 

5.3 Educatie  

De Raad van Commissarissen werkt op diverse manieren aan kennisontwikkeling, zowel gezamenlijk 

als op individuele basis. In 2016 is er door de commissarissen een intensieve opvolging gegeven aan 

de trainingen en cursussen welke in een overzicht per commissaris is weergegeven. De verplichte 

Permanente Educatie (PE) is nieuw voor commissarissen en bestuurders. Over de jaren 2015 en 

2016 dient een commissaris in totaal 10 PE-punten te behalen. De leden bekrachtigen  met het 

behalen van PE-punten het belang van ontwikkeling van kennis en kunde. 

Verplichte Permanente Educatie Raad van Commissarissen

 

Naam Totaal Totaal

2016 2015

Willem Ligtvoet 37 28

Harry Salemink 15 18

Paul Silvis 15 18

Margot Elings 26 33

Leendert Odijk 14 -
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Verplichte Permanente Educatie Bestuur

 

5.4 Informatie inwinnen externen 

De Raad van Commissarissen heeft in het afgelopen jaar acties ondernomen om zich op de hoogte te 

houden van de ontwikkelingen in het speelveld van ’thuis. Daartoe heeft zij overleg gevoerd met het 

bestuur en management, de ondernemingsraad, de Huurdersraad en de externe accountant.  

De Raad van Commissarissen is aanwezig geweest bij de afsluitende bijeenkomst van de 

belanghouders bij de opstelling van de meerjarenvisie en – strategie. Daarnaast heeft de Raad van 

Commissarissen themabijeenkomsten bezocht, georganiseerd door de VTW. 

  

Naam Totaal Totaal

2016 2015

Hilde Van der Herten 12 6

Lies de Groot 88 0

Luc Severijnen 0 -
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6 Naleving corporate governance principes 

 

’thuis hecht belang aan goed bestuur, waaronder wordt verstaan: het integer en transparant 

handelen van het bestuur, en goed toezicht op het bestuur en het afleggen van verantwoording over 

het uitgevoerde toezicht. 

Goed maatschappelijk ondernemerschap is een essentiële voorwaarde voor het vertrouwen dat de 

samenleving heeft in het bestuur en toezicht op woningcorporaties.  

Om het vertrouwen in corporaties te bevorderen, zijn de regels over goed bestuur ondergebracht in 

de Governancecode Woningcorporaties. Deze code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, 

transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties. ’thuis 

onderschrijft de principes van de Governancecode Woningcorporaties en de wetgeving en richtlijnen 

uit de nieuwe Woningwet en van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Door ’thuis worden alle 

principes en uitwerkingen uit de code nageleefd en is de naleving daarvan geborgd in haar statuten 

en reglementen. Deze documenten zijn te vinden op onze website www.mijn-thuis.nl. 

6.1 Visitatie 2016 

Op 7 juli 2016 zijn de resultaten van het visitatierapport toegelicht in de bijeenkomst voor de primaire 

belanghouders. Aansluitend hebben we een persbericht doen uitgaan. In verschillende media is op 

positieve wijze aandacht besteed aan de resultaten van de visitatie bij ’thuis. 

De visitatiecommissie heeft de Raad van Commissarissen op drie onderdelen beoordeeld: 

1. Functioneren: de Raad van Commissarissen heeft haar toezichthoudende rol op orde en dat is 

beoordeeld met een 6,8. 

2. Gebruik van een toetsingskader: uit de visitatie blijkt dat het toetsen van de Raad van 

Commissarissen meer gericht is op (formele) verantwoording op basis van cijfers. De Raad van 

Commissarissen heeft dit erkend en gaat in 2017 bekijken hoe zij de aanbeveling kan meenemen 

in hun werkwijze, daarbij in het oog houdend dat zij voeling blijft houden met het werkveld, de 

ontwikkelingen daarin, de belanghouders en bewoners. 

3. Governancecode: in het afgelopen jaar heeft de Raad van Commissarissen de eigen omvang 

teruggebracht tot vijf leden en geagendeerd of dit aantal, met de blik op de toekomst, naast de 

huidige deskundigheden voldoende aansluit op de bestuurscultuur. De zelfevaluatie is gedegen, 

waarbij de nadruk ligt op governance aspecten (doen we het volgens de regels?) en minder op 

cultuur en strategie (wat doen we eigenlijk?). Deze aanbeveling wordt in 2017 opgepakt. 

  

http://www.mijn-thuis.nl/
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7 Verklaring 

 

De Raad van Commissarissen verklaart dat zij volgens artikel 21 uit haar statuten, een onderzoek 

heeft ingesteld naar de jaarrekening 2016. De Raad van Commissarissen heeft met de accountant 

van gedachten gewisseld over de jaarrekening en het accountantsverslag. Dit omvat de winst- en 

verliesrekening, de balans, de daarbij behorende toelichting, inclusief de geconsolideerde 

jaarrekening 2016 en het volkshuisvestelijk verslag over het afgelopen boekjaar. PwC heeft de 

opdracht gehad om de jaarstukken te beoordelen. De accountantsverklaring is in de jaarrekening 

opgenomen. 

De Raad van Commissarissen stelt vast dat iedere commissaris onafhankelijk toezicht heeft 

gehouden. De bepalingen genoemd in de Herzieningswet zijn daarbij in acht gehouden. 

De Raad van Commissarissen stemt in met het geschetste beeld van het beleid en de uitkomsten 

daarvan en spreekt haar vertrouwen uit in de continuïteit van de bedrijfsvoering. De Raad van 

Commissarissen is van mening dat met de prestaties van het afgelopen jaar een goede invulling is 

gegeven aan de beleids- en ondernemingsplannen en de daarin gestelde doelen. 

7.1 Ondertekening Raad van Commissarissen 

De Raad verleent de decharge aan het bestuur van Woonstichting ’thuis  

 
De heer Mr. W.R. Ligtvoet (voorzitter) 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
De heer Ir. H.E.H.M. Salemink (vicevoorzitter) 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Mevrouw Drs. M.G.P.G. Elings 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
De heer Drs. P. Silvis 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
De heer Ir. L. Odijk MRE 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------ 
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8 Volkshuisvestingsverslag 

8.1 Inleiding 

Woonstichting ’thuis is een organisatie die zich sterk maakt voor goed en betaalbaar wonen van 

mensen met een beperkt budget in de gemeenten Best, Eindhoven, Son en Breugel, Veldhoven en 

Waalre. Richtsnoer voor ons handelen is het geactualiseerde ondernemingsplan waarin onze 

ambities en doelstellingen zijn verwoord. Deze ambities worden in de begroting vertaald naar 

activiteiten en resultaten. In dezelfde lijn van doelstellingen en resultaten presenteren we onze 

volkshuisvestelijke prestaties van 2016. 

Onze strategische doelstellingen zijn: 

 Klanten keuze bieden in betaalbaar wonen 

 Werken aan leefbare en vitale buurten en wijken 

 Werken aan een gedifferentieerde vastgoedportefeuille en duurzame kwaliteit 

 We stellen de klant centraal in onze dienstverlening 

 We zijn kostenbewust en bewaken de financiële continuïteit 

 

In 2016 zijn de nieuwe, gemiddeld lagere streefhuren gehanteerd waardoor bij mutatie meer 

woningen voor een betaalbare huurprijs zijn verhuurd. Bij de jaarlijkse huurverhoging is een 

gedifferentieerde verhoging gevraagd tussen 0,6% (inflatie) en 2,1% en een huurverlaging toegepast 

bij circa 2.000 woningen met een huur boven de streefhuur.  

In 2016 zijn 51 nieuwe sociale, voornamelijk betaalbare, huurwoningen opgeleverd. 

Uit de bestaande voorraad zijn 82 huurwoningen verkocht, 11 minder dan vorig jaar (93). Van de 

verkochte woningen zijn 19 onder label Koopgarant en 51 onder label Kopen naar Wens verkocht. 

Hiermee bedienen we zowel de lagere als de middeninkomens. 15 zittende huurders hebben hun 

woning gekocht en de stap van huur naar koop gemaakt. Daarnaast zijn vanwege de druk op de 

huurmarkt 13 te verkopen woningen voor verhuur ingezet. 

De verhoogde gemeentelijke taakstellingen voor vergunninghouders hebben ertoe bijgedragen dat 

45% van het vrijkomend woningaanbod direct is toegewezen aan groepen die voorrang behoeven. 

Het is wegens vertraging in de besluitvorming niet gelukt om de geplande extra wooneenheden in 

2016 op te leveren. ’thuis heeft 80% van haar bijdrage in de taakstellingen gerealiseerd. Meer was 

niet mogelijk zonder een te groot effect voor niet-urgenten. 

Sinds april 2016 presenteert en verhuurt ’thuis het vrijkomend aanbod via een gezamenlijke website 

Wooniezie. Hierdoor hebben woningzoekenden toegang tot een groter woningaanbod en verbeteren 

hun mogelijkheden. ’thuis biedt nu ook woningen via loting en direct te huur aan, naast toewijzing op 

basis van inschrijfduur.  

’thuis maakt werk van duurzaamheid. In de nieuwbouw wordt ‘nul-op-de-meter’ nagestreefd en voor 

het bestaande woningbezit is gekozen voor het plaatsen van zonnepanelen ter bevordering van  

duurzame energieopwekking. Omdat afstemming is gezocht met de gemeente Eindhoven en 

Woonbedrijf over een gezamenlijke aanpak van zonnepanelen, heeft de geplande uitrol van het 

programma vertraging opgelopen en zal begin 2017 van start gaan.  

Ook in 2016 zijn woningen tegen huurverhoging van energiebesparende maatregelen voorzien. De 

energiebesparende maatregelen worden als een totaalpakket aangeboden in combinatie met andere 

onderhoudswerkzaamheden. De aanpak draagt bij aan het realiseren van een gemiddeld label B voor 

de totale woningvoorraad. Eind 2016 is de gemiddelde energie-index van het woningbezit 1,43. 

Het KWH-label is in 2016 behouden. In de Aedes benchmark hebben we voor het huurdersoordeel  

een positie achter de kopgroep weten te verwerven, maar onze ambitie van een A-score niet behaald. 

Voor het onderdeel bedrijfskosten hebben we wel de A-score bereikt.  
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9 Huisvesting in huur en koop 

9.1 Resultaten betaalbaar huisvesten 

’thuis rekent de lagere inkomensgroepen, de middeninkomens tot € 45.000,- en de mensen met een 

zorg- en/of begeleidingsbehoefte tot haar klantgroepen. We bieden deze klantgroepen betaalbare 

huisvesting. Voor klantgroepen met een inkomen tot € 35.739,- (2016) is dat een sociale huurwoning, 

voor de middeninkomens een koopwoning met korting. ’thuis streeft naar een evenwichtige prijs-

kwaliteitverhouding van woningen waarbij rekening wordt gehouden met energielasten en 

aanvaardbare woonlasten.  

 

9.2 Huurprijsontwikkeling 

9.2.1 Betaalbare huurwoningvoorraad 

Ultimo 2016 behoren alle woningen van ’thuis met een huurprijs beneden € 710,68 tot de sociale 

huurwoningvoorraad (97%). Van de zelfstandige woningen heeft bijna 87% een betaalbare huurprijs 

beneden de 2
e
 aftoppingsgrens van € 628,76. Dit is de huurprijs waarover maximaal de huurtoeslag 

wordt berekend.  

 

Woningbezit exclusief kamers, woonwagens en standplaatsen en beheerwoningen. 

’thuis heeft in 2016 in het kader van betaalbaarheid de nieuwe streefhuren (prijs bij nieuwe verhuur) 

toegepast. Door de streefhuren op basis van de nieuwe woningwaardering te verlagen, blijven meer 

woningen met een duurzame kwaliteit betaalbaar. Ruim 75% van de huidige woningvoorraad heeft 

Resultaten 2016

Best Eind-

hoven

Son & 

Breugel

Veld-

hoven

Waalre Totaal 

’thuis 

We bieden klanten keuze in betaalbare huisvesting in huur en koop:

Doelstelling
- Minimaal 75% van vrijkomend 

aanbod heeft huurprijs < € 628,76 82% 89% 82% 86% 79% 85%

- Van 100 te verkopen woningen 

bestaand bezit minimaal 78 verkocht 3 34 13 22 10 82

- Minimaal 75% van het vrijkomende 

aanbod sociale huur aangeboden aan 

regulier woningzoekenden 46% 30% 65% 71% 84% 55%

Resultaten

Klanten keuze bieden in betaalbaar wonen

Aantal woningen per prijsklasse ultimo 2016

Huurprijs

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

≤ € 628,76 1.422 86,3% 3.284 91,5% 744 74,7% 2.852 86,7% 674 82,8% 8.976 86,8%

>  € 628,24 

≤ € 710,68
209 12,7% 232 6,5% 160 16,1% 342 10,4% 119 14,6% 1.062 10,3%

Vrije sector 

> € 710,68
16 1,0% 74 2,1% 92 9,2% 95 2,9% 21 2,6% 298 2,9%

1.647 100% 3.590 100% 996 100% 3.289 100% 814 100% 10.336 100%

Totaal 

’thuis 

Best Eindhoven Son & 

Breugel

Veldhoven Waalre
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een betaalbare streefhuur. Een lager streefhuurprijsniveau betekent ook dat op woningniveau minder 

huurharmonisatie van toepassing zal zijn bij de jaarlijkse huurverhoging. Dit nieuwe huurbeleid 

scheelt ’thuis jaarlijks € 400.000,- à € 500.000,- aan huuropbrengsten. 

9.2.2 Huurverhoging 

Over de jaarlijkse huurverhoging 2016 is ’thuis met de Huurdersraad een gematigd beleid 

overeengekomen. De basis van het huurvoorstel is dat als de huurprijs zich op het gewenste niveau 

volgens het nieuwe streefhuurbeleid bevindt, een inflatievolgende huurverhoging wordt gevraagd. Ligt 

de huurprijs hoger of lager dan de streefhuur dan kan een hogere of lagere huurverhoging aan de 

orde zijn. Uitgaande van een maximale huursomstijging van inflatie + 1% zijn twee scenario’s 

voorgelegd. De uitvoering van het voorkeursscenario van de Huurdersraad heeft geleid tot 

huurverlaging bij ca. 2.000 woningen (bij 1.500 woningen meer dan € 20). Voor de overige woningen 

varieerde de huurverhoging tussen 0,6% en 2,1% waarbij de huur wordt afgetopt op de streefhuur. De 

huur van het gehele bezit is gemiddeld met 1,04% gestegen. 

Eind 2016 is de Huurdersraad advies gevraagd over een inkomensafhankelijke huurverhoging in 

2017. Met een inkomensafhankelijke huurverhoging kan de huurprijs sneller naar de gewenste 

streefhuur worden opgetrokken. De Huurdersraad heeft over het voorstel negatief geadviseerd. ’thuis 

zal dit advies volgen en meenemen in de uitwerking van de huurverhoging 2017. 

Tegen de huurverhoging 2016 hebben 29 huurders bezwaar gemaakt. Van deze 29 bezwaren zijn er 

22 na een toelichting ingetrokken en 1 in afwachting van de uitspraak van de gemeente betreffende 

de WOZ waarde. Er zijn vijf bezwaarschriften doorgestuurd naar de Huurcommissie, die in drie 

gevallen oordeelde dat de huurverhoging terecht was. Van de andere twee zaken is de uitspraak nog 

niet bekend. Tenslotte had nog één bezwaar betrekking op de servicekosten. De uitspraak van de 

Huurcommissie in deze zaak was positief voor ’thuis. 

9.2.3 Woonenergie 

In het kader van beheersbare woonlasten is via Woonenergie aan alle huurders zowel een 

energiebesparingsadvies aangeboden als het alternatief voor afname van betaalbaar gas en groene 

stroom. Dit heeft geresulteerd in 1.683 adviezen en 1.237 huurders zijn overgestapt naar 

Woonenergie als energieleverancier.  

9.3 Verhuur in 2016 

9.3.1 Afstemming vraag en aanbod 

Omdat niet alle woningzoekenden zelfstandig of tijdig aan een passende woning kunnen komen, 

krijgen doelgroepen die voorrang behoeven een direct woningaanbod van ’thuis. De verhuur van 

woningen aan deze urgente groepen geschiedt volgens een gezamenlijk afsprakenkader van de 

gemeenten en corporaties in het Stedelijk Gebied Eindhoven.  

De overige vrijkomende woningen worden via advertenties te huur of te koop aangeboden. Sinds april 

2016 neemt ’thuis hiervoor deel aan Wooniezie, een gezamenlijke website van acht corporaties in 

het stedelijk gebied. Woningzoekenden registreren zich eenmaal in Wooniezie en kunnen vervolgens 

op alle geadverteerde woningen van de verschillende corporaties reageren. 

9.3.2 Woningzoekenden 

Voor de overgang naar Wooniezie stonden ruim 72.000 woningzoekenden geregistreerd bij ’thuis. 

Van deze woningzoekenden hebben ongeveer 46.000 hun inschrijving in Wooniezie niet bevestigd. 

De overige 26.000 woningzoekenden zijn overgenomen in Wooniezie. 

Eind 2016 stonden er 63.390 woningzoekenden geregistreerd in Wooniezie. Daarvan waren er in het 

verslagjaar zo’n 17.542 actief (minimaal één keer gereageerd op een woningadvertentie binnen 

Wooniezie) ofwel 27%.  
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Voor registratie in Wooniezie is een opgave van het inkomen vereist. Hieruit blijkt dat 85% van de 

woningzoekenden tot de primaire doelgroep behoort, dat wil zeggen over een inkomen tot € 35.739,- 

beschikt; 64% van de woningzoekenden komt in aanmerking voor huurtoeslag. 

In het volgend overzicht staat de leeftijdsopbouw van het woningzoekendenbestand en van de groep 

actieve zoekers. Daaruit blijkt dat de woningzoekenden uit de groep tussen 23 en 35 jaar relatief 

vaker actief zijn dan die uit de andere leeftijdsgroepen.  

 

Zowel voor koopwoningen als voor huurwoningen geldt dat ’thuis woningen adverteert op de website 

Wooniezie. Binnen Wooniezie is het mogelijk verschillende modellen van aanbieding te hanteren 

zoals aanbieden op basis van inschrijftijd, loting en direct te huur (wie het eerst komt, wie het eerst 

maalt). Voor de toepassing van loting en direct te huur heeft ’thuis een doelstelling van 30% 

geformuleerd.  

Bij koopwoningen hanteert ’thuis loting voor het bepalen van de volgorde van aanbieden. Bij 

huurwoningen wordt de volgorde van aanbieden zowel bepaald door inschrijftijd als door loting en 

direct te huur. In 2016 heeft ’thuis bij 15% van de geadverteerde woningen loting of direct te huur 

toegepast. Deze  modellen vergroten de slaagkans van woningzoekenden met weinig inschrijftijd. 

 

De gemiddelde inschrijfduur van alle kandidaten die een woning accepteerden ligt rond acht jaar. Dit 

is echter een gemiddelde met een grote bandbreedte en varieert per type woning en gebruikt model. 

Zoals uit de tabel blijkt loopt de inschrijftijd van mensen die gaan huren uiteen van enkele maanden 

tot 33 jaar. Als de woningen die verloot en direct te huur zijn aangeboden buiten beschouwing worden 

gelaten, dan is de gemiddelde inschrijfduur ongeveer negen jaar. 

9.3.3 Verhuringen 

Het aantal verhuringen ten gevolge van huuropzeggingen in de bestaande woningvoorraad bedroeg 

690. Hiervan hadden 664 contracten betrekking op een zelfstandige woning, 25 op een kamer en 

1 op woonwagens. Daarnaast hebben 17 verhuringen plaatsgevonden in beheerwoningen. 

Het aantal nieuwe verhuringen ten opzichte van de voorraad daalde gemiddeld voor het hele bezit  

van 8,3% naar 6,7%. De laatste twee jaar zien we een afname van het aantal verhuringen, tenminste 

als we voor het cijfer van 2015 de 120 administratieve contractomzettingen Vredesplein e.o. buiten 

beschouwing laten. Het aantal verhuringen in 2015 zou dan lager zijn uitgekomen dan in 2014. 

Onder 23 

jaar

23 tot 35 

jaar

35 tot 55 

jaar

55 tot 75 

jaar

ouder dan 

75 jaar

Totaal

Alle woningzoekenden 3.870 21.122 17.744 14.378 6.276 63.390

Alle woningzoekenden % 6,1% 33,3% 28,0% 22,7% 9,9% 100%

Actief woningzoekenden 992 8.747 5.165 2.087 551 17.542

Actief woningzoekenden % 5,7% 49,9% 29,4% 11,9% 3,1% 100,0%

Totaal Gemiddelde 

inschrijftijd 

appartementen

Gemiddelde 

inschrijftijd 

grondgebonden 

woningen

Bandbreedte 

inschrijfduur 

nieuwe huurder

Gemiddeld 2014 6,8 jaar 6,2 jaar 8,5 jaar 0 - 23,2 jaar

Gemiddeld 2015 8,3 jaar 7,3 jaar 11,3 jaar 0 - 28,1 jaar

Gemiddeld 2016 7,9 jaar 7,3 jaar 9,2 jaar 0 - 33,5 jaar
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Het aantal verhuringen van garages en parkeerplaatsen is ten opzichte van vorig jaar gehalveerd. De 

afname doet zich vooral in Eindhoven en Veldhoven voor. 

 

9.3.4 Passend toewijzen 

Van de huishoudens die voor huurtoeslag in aanmerking komen dient minimaal 95% te worden 

gehuisvest in een woning met een huurprijs beneden de 1
e
 of de 2

e
 aftoppingsgrens, in 2016  

respectievelijk € 586,68 en € 628,76. Van de 577 huishoudens met een inkomen tot de 

huurtoeslaggrens zijn er 553 (groen in tabel)  passend in de sociale huur gehuisvest. Dit is 96%. 

Van de te verhuren sociale woningen mag de corporatie maximaal 10% vrij toewijzen (onafhankelijk 

van het inkomen) en maximaal 10% aan huishoudens met een inkomen tussen € 35.739,- en 

€ 39.874,- (inkomensgrenzen in 2016). Minimaal 80% moet zijn verhuurd aan een huishouden met 

een inkomen beneden € 35.739,-. 

Van de 761 verhuringen betroffen er 731 (96%) sociale woningen met een huurprijs onder de 

liberalisatiegrens. Daarvan is 95% (692) verhuurd aan huurders met een inkomen onder € 35.739,-. 

’thuis voldoet hiermee ruim aan de 80%-norm. Van de 731 woningen zijn er 18 (2,5%) verhuurd aan 

huurders met een hoger inkomen tot  € 39.874,- en 8 (1%) aan huurders met een nog hoger inkomen. 

 

Best Eind-

hoven

Son & 

Breugel

Veld-

hoven

Waalre Totaal 

’thuis 

- Verhuringen 95 218 70 244 63 690

- Verhuringen t.o.v. totale 

  voorraad 5,6% 6,0% 6,7% 7,3% 7,6% 6,7%

- Beheerwoningen 17 17

- Aankoop 1 0 0 0 0 1

- Nieuwbouw 0 27 0 26 0 53

- Totaal verhuringen 96 245 70 287 63 761

Verhuringen woonruimte

Verhuringen overige verhuureenheden

Best Eind-

hoven

Son & 

Breugel

Veld-

hoven

Waalre Totaal 

’thuis 

- Garages 3 22 7 32

- Parkeerplaatsen 13 1 4 9 27

- Bedrijfsruimten 1 2 1 1 5

Totaal 4 37 1 12 10 64

Inkomen tussen 

huurtoeslag-

grens en € 35.739

Inkomen tussen 

€ 35.739 en         

€ 39.874

Overig

≤ € 409,92 4 0 7

> € 409,92 ≤ € 586,68 26 1 3

> € 586,68 ≤ € 628,76 61 11 37 2 3

>  € 628,76 ≤ € 710,68 48 15 8

> €710,68 1 1 27

Totaal 116 19 48

1

578

Verhuringen woonruimte

Inkomen tot 

huurtoeslaggrens

118

374

13
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9.3.5 Verhuringen via voorrangsregels 

Van de 761 verhuringen is ruim 45% direct toegewezen zonder de woning te adverteren. Het gaat 

hier om 297 urgent woningzoekenden, 22 tijdelijke verhuringen en 23 gevallen waarin het contract 

wordt omgeklapt op naam van de huurder, veelal in het kader van een DOOR! traject. 

Het aantal directe toewijzingen overschrijdt de ‘norm’ van 25% die gemeenten en corporaties met 

elkaar hebben afgesproken. De verdubbeling van het aantal woningen voor vergunninghouders, maar 

ook het hoge aantal toewijzingen in het kader van de herstructurering Vredesplein e.o. en de tijdelijke 

verhuringen zijn hier mede debet aan.  

Het hoge percentage directe toewijzingen verdient in vergelijking met vorig jaar enige nuancering.     

In 2016 hebben 342 directe toewijzingen op 761 verhuringen plaatsgevonden en in 2015 slechts 46 

directe toewijzingen minder, namelijk 296 verhuringen. Omdat het totaal aantal verhuringen in 2016 

lager ligt dan in 2015 stijgt het percentage directe toewijzingen.  

9.3.6 Urgenten 

Woningzoekenden die met voorrang willen worden gehuisvest, kunnen urgentie aanvragen bij de 

onafhankelijke Urgentiecommissie. Woningzoekenden aan wie een urgentie is toegekend, worden 

aan een corporatie in het werkgebied toegewezen. Daarbij wordt een afgesproken verdeelsleutel 

(naar rato van het bezit) in acht genomen. Deze corporatie moet binnen zes maanden een passende 

aanbieding doen.  

In 2016 heeft ’thuis in totaal 297 urgenten gehuisvest, waarvan de meeste in Eindhoven. 

 

 

Sinds 2016 werkt de Urgentiecommissie op basis van een regionale huisvestingsverordening voor het 

hele stedelijk gebied. Urgentie wordt verleend op basis van een maatschappelijke, sociale, medische 

of volkshuisvestelijke indicatie. Vergunninghouders verkrijgen altijd urgentie. 

9.3.7 Vergunninghouders 

In 2016 heeft ’thuis 124 woningen ingezet voor de huisvesting van vergunninghouders. Dit is een 

verdubbeling ten opzichte van 2015 waarin 59 woningen zijn ingezet. 

De gemeentelijke taakstelling is naar rato van het woningbezit van de corporaties verdeeld. ’thuis 

heeft in Eindhoven en Veldhoven de taakstelling gehaald.   

Verhuringen aan urgenten 2016

Best Eind-

hoven

Son & 

Breugel

Veld-

hoven

Waalre Totaal 

’thuis 

- urgenten 18 16 7 15 1 57

- vergunninghouders 19 36 13 52 4 124

- uitstroom instellingen 1 30 2 4 2 39

- herstructurering 0 57 0 0 1 58

- medisch / aangepaste woning 5 3 1 8 2 19

Totaal 43 142 23 79 10 297
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In Best is de taakstelling niet gehaald omdat het onvoldoende gelukt is de grote achterstand vanuit 

2015 in te lopen. In Waalre is de huisvesting van vergunninghouders laat opgang gekomen, pas 

nadat duidelijk was dat er geen AZC zou komen. 

Om het toenemende aantal vergunninghouders, waaronder veel alleenstaanden, te kunnen 

huisvesten zijn de inspanningen van gemeenten en ’thuis o.a. gericht op het realiseren van extra 

wooneenheden op korte termijn. Aankoop en transformatie van leegstaande panden vergt echter tijd. 

Daarom wordt ook op andere mogelijkheden ingezet en op beperkte schaal toegepast zoals 

kamerverhuur en het opnieuw inzetten van te verkopen koopwoningen voor verhuur. Ook zijn er drie 

woningen in Best aangekocht. Helaas is het in 2016 niet gelukt om een tachtigtal tijdelijke woonunits 

in de verschillende gemeenten te plaatsen om de druk te verlichten. 

9.3.8 Leegstand 

De reguliere huurderving wegens totale leegstand bedroeg ultimo 2016 0,75% van de huur en is als 

volgt te specificeren: 

 

De huurderving vanwege leegstand bij woningen ligt met 0,51% onder de norm van 0,64%.  

De vorig jaar doorgevoerde verbetering van de doorloopsnelheid van het reguliere verhuurproces 

heeft er mede toe geleid dat de totale leegstand binnen de verlaagde norm is gebleven. De druk om 

vergunninghouders te huisvesten maakt dat sommige woningen langer leeg staan in afwachting van 

een kandidaat.  

Vergunninghouders

Best Eind-

hoven

Son & 

Breugel

Veld-

hoven

Waalre Totaal 

’thuis 

- Taakstelling 2016 voor de 

  betreffende gemeente in 

  personen (aandeel ’thuis)

70

(75%)

52

(9%)

37

(100%)

98

(75%)

38

(80%) 295

- Aantal woningen door ’thuis  

  geleverd voor huisvesting 19 36 13 52 4 124

- Aantal gehuisveste personen 

  in 2016 42 52 32 97 15 238

% gerealiseerde taakstelling 60% 100% 86% 100% 39% 80%

Soort Leegstand Bedrag

- Leegstand t.l.v. verkoop 234.445€                 

- Leegstand t.l.v. sloop -€                        

- Leegstand t.l.v. onderhoud -€                        

- Leegstand t.l.v. Archipel 1.733€                    

- Leegstand t.l.v. overige zaken (brand) 1.792€                    

- Leegstand t.l.v. herstructurering 59.524€                   

- Leegstand t.l.v. beheerwoningen 356€                       

Totaal door te belasten leegstand 297.850€                 

- Leegstand regulier 516.223€                 

Totaal  €              814.073 
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9.4 Verkoop en aankoop 

Door verkoop van circa 100 huurwoningen per jaar biedt ’thuis een alternatief voor de klantgroep die 

niet op de vrije markt terecht kan en die een te hoog inkomen heeft voor de sociale huursector. Met 

de opbrengst genereert ’thuis middelen voor investeringen zoals het bouwen van betaalbare 

huurwoningen. Eind 2016 is circa 14% van ons woningbezit gelabeld voor verkoop. 

In 2014 heeft ’thuis besloten tot de introductie van het nieuwe concept Kopen naar Wens, naast het 

label Koopgarant en marktconforme verkoop. Kopen naar Wens is evenals Koopgarant een verkoop 

onder voorwaarden. In plaats van korting is sprake van een gedeeltelijke uitgestelde betaling voor de 

koper. Bij Kopen naar Wens is geen waardedeling of terugkoopverplichting van toepassing. Het 

aandeel Koopgarant, en daarmee de terugkoopverplichting, is sindsdien teruggebracht tot ongeveer 

een derde van de verkoopportefeuille. 

Met het oog op behoud van een zo groot mogelijke betaalbare huurwoningvoorraad is in 2016 de 

verkoopportefeuille nogmaals beoordeeld. Woningen met een hogere of geliberaliseerde streefhuur 

komen eerder in aanmerking voor verkoop dan woningen met een betaalbare streefhuur. De 

herziening heeft geleid tot een lichte uitbreiding van de verkoopportefeuille door 314 betaalbare 

woningen met verkoopbestemming uit te ruilen tegen 363 duurdere woningen. Ook na de herziening 

is een derde gelabeld voor verkoop onder Koopgarant. 

9.4.1 Verkopen 

Ultimo 2016 omvat de verkoopportefeuille 1.392 woningen.  

 

 

Woningverkopen 2016

Best Eind-

hoven

Son & 

Breugel

Veld-

hoven

Waalre Totaal 

’thuis 

Verkopen uit bestaand bezit

- Aantal verkochte woningen 

  onder Koopgarant 1 14 1 1 2 19

- Aantal verkochte woningen 

  marktconform 2 3 5 2 12

- Aantal verkochte woningen 

  Kopen naar Wens 17 7 19 8 51

- Aantal verkochte overige 

  eenheden 58 18 76

Totaal 3 92 31 22 10 158

Terugkoop Koopgarant

- Aantal teruggekochte 

  Koopgarant woningen  18  3 7 2 30

Doorverkoop na terugkoop Koopgarant

- Aantal doorverkochte woningen 

  onder Koopgarant 10 2 1 13

- Aantal doorverkochte woningen 

  marktconform 0

- Aantal doorverkochte woningen 

  onder Kopen naar Wens 5 6 3 14

Totaal 0 15 2 7 3 27
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In 2016 heeft ’thuis 158 objecten verkocht waarvan 82 bestaande huurwoningen. Dat zijn 

11 woningen minder dan vorig jaar (93) en 40 minder dan het jaar daarvoor (122).  

De overige verkoop betrof 57 garages in Eindhoven en 1 in Veldhoven en ons 50% aandeel in 

complex Acaciastaete (gelijk aan 18 appartementen) aan mede eigenaar Archipel in Son en Breugel 

met toestemming van de Autoriteit woningcorporaties. Acaciastaete is direct doorverkocht aan een 

institutionele belegger. Beide verkopen sluiten aan bij onze strategische keuze commercieel bezit af 

te stoten. 

Van de 82 verkochte woningen zijn 19 onder label Koopgarant verkocht, 51 met koopcontracten 

Kopen naar Wens en 12 marktconform. Het aantal verkochte woningen ligt hoger dan was begroot. Er 

was rekening gehouden met de inzet van 22 koopwoningen voor verhuur om de druk op de huurmarkt 

te verlichten, mede in verband met de verhoogde taakstellingen. Uiteindelijk zijn 13 te verkopen 

woningen ingezet voor verhuur. 

In totaal hebben 15 zittende huurders hun woning gekocht. Omdat onder de overige kopers zich nog 

6 huurders bevonden, heeft 26% van de kopers de stap van huur naar koop gemaakt. 

Dat ’thuis met de verkoop van huurwoningen een betaalbaar alternatief biedt, blijkt uit de analyse van 

de kopers in 2016. Meer dan 50% van de kopers behoort tot de inkomensgroep < € 35.739,- en geen 

van de kopers heeft een hoger inkomen > € 45.000,-. Dit betekent dat in 2016 voor 100% aan de 

beoogde doelgroep is verkocht. 

Het aantal teruggekochte woningen onder Koopgarant is vergelijkbaar met vorig jaar. Alle woningen 

zijn doorverkocht onder Koopgarant of Kopen naar Wens waarmee deze woningen opnieuw 

beschikbaar komen voor de lagere en middeninkomens. 

Ultimo 2016 staan 28 woningen te koop: 23 woningen bestaand bezit en 5 teruggekochte woningen 

onder Koopgarant. 

9.4.2 Aankopen 

Er zijn in 2016 3 woningen in Best aangekocht voor huisvesting van vergunninghouders. Daarnaast 

zijn 2 panden aangekocht voor transformatie naar 93 wooneenheden, te weten het Summacollege in 

Eindhoven en het voormalig Rabokantoor in Son en Breugel. De besluiten tot aanschaf van 

80 tijdelijke woonunits uit Son en Breugel en de aankoop van schoolwoningen in Best zijn in 2016 nog 

niet geëffectueerd.  

9.5 Woonbeheer 

9.5.1 Leefbaarheid 

’thuis werkt aan leefbare en vitale buurten en wijken om bewoners een plek te bieden waar zij zich 

veilig voelen, thuis kunnen komen en prettig wonen. Dit stelt niet alleen eisen aan de fysieke maar 

ook aan de sociaal-maatschappelijke omgeving. 

 

Resultaten 2016

Doelstelling

- De huurachterstand is maximaal 0,9%

- Alle sociale meldingen worden binnen 3 werkdagen in behandeling genomen

Totaal ’thuis 

0,69%

81%

Leefbare buurten en wijken

We werken aan leefbare en vitale buurten en wijken door:

- te zorgen voor een fysieke omgeving die schoon, heel en veilig is

- het voorkomen van uitval van kwetsbare bewoners

- het uitbouwen van gebiedsbeheer

Resultaten
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We werken samen met andere maatschappelijke partners, gericht op het voorkomen van uitval van 

bewoners en versterken van draagkracht in de buurt. Dit leidt tot tal van activiteiten. In 2016 is een 

bedrag van circa € 2,2 miljoen uitgegeven aan leefbaarheid. Hiervan is € 1,5 miljoen intern doorbelast 

en ruim € 0,7 miljoen zijn externe kosten. 

9.5.2 Preventie uitzetting 

Bij constatering van oplopende betalingsproblemen wordt, afhankelijk van de gemeente, de 

samenwerking gezocht met Wij Eindhoven (Eindhoven), Lumens in de Buurt (Eindhoven, Best, Son 

en Breugel), Schuldhulpsanering en CMD (Veldhoven), GOW Welzijnswerk (Waalre) en 

Vluchtelingenwerk (alle gemeenten) voor schuldhulpverlening en budgetbegeleiding. Daarnaast heeft 

’thuis in 2016 voor diverse adressen gebruik gemaakt van een therapeutisch coach. Dit traject wordt 

ingezet in situaties waarbij de regulier voorhanden hulpverlening alleen niet voldoende is en 

hulpverlening toch kansrijk is.  

9.5.3 Huurachterstand 

Eind 2016 bedroeg de huurachterstand van zittende huurders (inclusief bedrijfsmatig onroerend goed) 

0,69%. Dit is ruim onder de norm van 0,9%. We zien een dalende lijn in huurachterstand door een 

directe en persoonsgerichte aanpak. Aan de hoge huurachterstand van 3,2% bij bedrijven ligt o.a.  

een verschil van inzicht met een huurder ten grondslag. Het probleem is inmiddels opgelost. 

9.5.4 Ontruimingen 

In 2016 hebben 12 ontruimingen plaatsgevonden. Hiervan zijn er 8 ontruimd wegens huurachterstand 

en 2 op basis van huurachterstand in combinatie met overlast. 2 Huurders zijn met de noorderzon 

vertrokken. Het aantal ontruimingen is met 4 gedaald ten opzichte van 2015. 

 

Ontruimen is geen doel op zich, maar soms wel een noodzakelijke sanctie als alle andere wegen 

bewandeld zijn. Niet ieder vonnis tot ontruiming wordt ook geëffectueerd. In 2016 verkreeg ’thuis 

87 ontruimingsvonnissen en werden er 40 ontruimingen aangezegd. Na aanzegging hebben 12 

huurders de sleutel ingeleverd en een afstandsverklaring ondertekend, waarvan 1 huurder na vonnis 

op basis van hennep, en 16 huurders zijn alsnog een betalingsregeling overeengekomen. 

In 2016 waren er vijf situaties waarin na ontdekking van een hennepkwekerij (3) of harddrugs (2) in de 

woning de betrokken huurders de huur hebben opgezegd. 

9.5.5 2
e
 Kansbeleid 

’thuis geeft in samenwerking met de andere corporaties in het stedelijk gebied uitvoering aan het 

zogenaamde Sancties- en Kansenbeleid. Dit houdt in dat één lijn wordt getrokken als het gaat om 

sancties voor overlastveroorzakers, wanbetalers en fraudeurs en om het bieden van nieuwe kansen 

Ontruimingen

Best Eind-

hoven

Son & 

Breugel

Veld-

hoven

Waalre Totaal 

’thuis 

2016

Totaal 

’thuis 

2015

- Huurachterstand 1 4 2 1 0 8 14

- Overlast / onderhuur 0 2 0 0 0 2 0

- Driepartijencontract 0 0 0 0 0 0 1

- Noorderzon 1 0 0 1 0 2 1

Totaal 2 6 2 2 0 12 16
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aan deze personen. De corporaties hebben speciaal hiervoor een gezamenlijke registratie opgezet, 

waarvoor goedkeuring is verkregen van het College Bescherming Persoonsgegevens.  

De sanctie is dat mensen maximaal vijf jaar niet in aanmerking komen voor een woning van een 

Eindhovense corporatie. Door een betaling(regeling) van de schuld en/of door het aanvragen en 

aanvaarden van begeleiding kan men eerder van de lijst verwijderd worden en krijgt men een 2
e
 kans. 

De gezamenlijke registratie kent een strak protocol (inclusief bezwaar- en beroepsprocedure) om een 

eerlijke en heldere werkwijze te garanderen.  

Eind 2016 stonden 1.392 personen op de lijst, een toename van 268 ten opzichte van 2015 (1.124). 

De toename is het resultaat van personen die na vijf jaar van de lijst worden gehaald en nieuwe 

registraties. Van de nieuwe registraties in 2016 heeft ’thuis er 34 geplaatst, waarvan 7 vanwege 

woonfraude en hennep en de overige vanwege schulden.  

9.5.6 Aanpak woonoverlast en bemiddeling 

Bij de aanpak van overlast, schrijnende situaties of fraude werkt ’thuis intensief samen met de 

gemeenten in het werkgebied. Complexe situaties worden besproken in het gemeentelijk 

signaleringsoverleg of woonzorgoverleg, waar afspraken worden gemaakt over de bijdragen van 

verschillende partners. Bij hardnekkige problemen tussen huurders onderling, wordt veelal verwezen 

naar vormen van buurtbemiddeling, die ook weer lokaal verschillen. In Eindhoven betaalt de 

corporatie mee aan geslaagde buurtbemiddeling. Naast de inzet van buurtbemiddeling heeft ’thuis 

het afgelopen jaar geen gebruik gemaakt van de inzet van een professionele mediator. 

 

 

  



Woonstichting 'thuis| Jaarverslag 2016  39 

 

10 Vastgoedportefeuille 

10.1 Resultaten portefeuillebeleid 

Het portfoliobeleid richt zich op de transformatie van de portefeuille naar de gewenste omvang en 

samenstelling en het verbeteren van de woningkwaliteit van de woningvoorraad. Het streven daarbij 

is een gedifferentieerde vastgoedportefeuille die aansluit bij de woningbehoefte. De activiteiten 

bestaan uit het realiseren van (vervangende) nieuwbouw, renovatie, energiebesparende maatregelen, 

planmatig en dagelijks onderhoud en individuele woningverbeteringen. 

 

10.2 Nieuwbouw en herstructurering 

’thuis heeft het nieuwbouwbeleid aangepast, gericht op realisatie van voornamelijk betaalbare en 

duurzame huurwoningen. Bij de te ontwikkelen nieuwbouw wordt zowel naar ‘nul-op-de-meter’ (NOM) 

als naar een huurprijs beneden de aftoppingsgrenzen gestreefd op basis van de nieuw vastgestelde 

prijs-kwaliteitverhouding. Ook voor lopende projecten met een vastgesteld stedenbouwkundig plan  

zoals Dijkstraten en herstructurering Vredesplein e.o. is de programmering herzien. Dit betekent 

realisatie van kleinere, betaalbare huurwoningen met duurzamere kwaliteit in deze projecten. 

De keuze voornamelijk actief te willen zijn in de sociale volkshuisvesting houdt in dat we geen 

commerciële huur- en koopwoningen meer bouwen. Dit heeft mede tot gevolg dat voor de gemengde 

projecten waar we reeds een verplichting zijn aangegaan een marktpartij wordt gezocht voor 

overname van de ontwikkeling van koopwoningen.  

De verplichting voor realisatie van zo’n 70 sociale koopwoningen in de uitbreidingswijk Dijkstraten zal 

per fase aan een bouwende ontwikkelaar worden overgedragen. Het enige andere project met 

koopwoningen is het herstructureringsgebied Vredesplein e.o. in Eindhoven. Vanwege de specifieke 

opzet en aanpak van de vervangende nieuwbouw heeft ’thuis de bouw van circa 200 koopwoningen 

overgedragen aan een bouwende ontwikkelaar met de garantie dat de eventueel niet verkochte 

woningen door ’thuis worden afgenomen om in de huur te worden weggezet. Deze koopwoningen, 

waarvan er 124 nog niet gerealiseerd zijn, vallen onder het overgangsrecht. 

10.2.1 Productie 

In 2016 zijn van de geplande 172 nieuwe huurwoningen er 51 opgeleverd. Dit zijn 121 woningen 

minder dan begroot. De 70 kleine eenheden zijn doorgeschoven naar 2017. De 23 woningen 

Dijkstraten en de 28 huurwoningen Bloemenbuurt-Zuid waren gepland om in december 2016 te 

worden opgeleverd, maar zijn net over het jaar heen getild en worden begin 2017 opgeleverd. 

Daarnaast zijn er in 2016 nog 62 koopwoningen opgeleverd. Waarvan 37 in Bloemenbuurt-Zuid en 

25 in Vredesplein.  

Resultaten 2016

Doelstelling

- Er worden 95 gerenoveerde woningen opgeleverd 27

- Minimaal 95% van de voorgenomen planmatige activiteiten is gerealiseerd 94%

- Er worden 289 woningen voorzien van energiebesparende maatregelen, 80% van 362 188

Totaal ’thuis 

Gedifferentieerde vastgoedportefeuille

We werken aan een gedifferentieerde vastgoedportefeuille en duurzame kwaliteit

Resultaten

- Er worden 172 nieuwe huurwoningen opgeleverd 51

- Er worden 400 woningen opgeleverd met zonnepanelen 0
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10.2.2 Ontwikkeling 

Uiteraard zijn er veel projecten in voorbereiding. In 2017 zullen volgens planning in totaal 

165 woningen worden opgeleverd in de sociale huur. 

Onderstaande tabel geeft de verwachte ontwikkeling van de nieuwbouwportefeuille voor de komende 

jaren weer. In de periode 2018-2024 zullen 758 woningen worden gerealiseerd waarvan 634 in de 

sociale huur. Het gaat hierbij om de ‘zekere’ projecten. De 124 koopwoningen betreffen de eventueel 

terug te nemen woningen in Vredesplein e.o. naast de zekere projecten zijn er nog diverse projecten 

in acquisitie in de verschillende gemeenten. In de meerjarenbegroting is hiervoor een ambitie van 

ruim 400 woningen ingerekend. 

 
sh = sociale huur  vk = vrije sector koop 

10.3 Onderhoud en woningverbetering 

Onderhoud is dat wat nodig is om het vastgoed gedurende de exploitatietermijn in stand te houden. 

Onderscheid wordt gemaakt tussen niet-planmatig en planmatig onderhoud.  

Woningverbetering betreft het verbeteren van de bouwtechnische en functionele woningkwaliteit en 

het verhogen van het wooncomfort. Hiertoe behoren onder meer de energiebesparende maatregelen 

en individuele verbeteringen.  

10.3.1 Niet-planmatig onderhoud 

Onder niet-planmatig onderhoud vallen alle niet planbare werkzaamheden die op verzoek van 

huurders (reparatieverzoeken) of bij mutatie (mutatieonderhoud en binnenpakketten) worden 

uitgevoerd. 

 

Ontwikkeling nieuwbouw

Project sh vk sh vk Totaal

Best 23 0 22 0 45

Eindhoven 0 0 95 0 95

Son en Breugel 0 0 25 0 25

Veldhoven 0 0 0 0 0

Waalre 0 0 0 0 0

Realisatie 2017 23 0 142 0 165

Best 90 0 29 0 119

Eindhoven 79 100 173 24 376

Son en Breugel 16 0 30 0 46

Veldhoven 17 0 153 0 170

Waalre 47 0 0 0 47

In voorbereiding 2018-2024 249 100 385 24 758

Segment

Grondgebonden Appartement

Niet-planmatig onderhoud (x € 1.000,-) Uitgaven 

2016

Uitgaven 

2015

- Reparatieverzoeken 1.759€                1.710€                 

- Mutatieonderhoud 1.257€                1.307€                 

- Binnenpakketten 434€                  313€                    

Totaal 3.450€              3.330€                
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Van de reparatieverzoeken is 73% binnen de gestelde vijf dagen afgehandeld. Daarmee is de norm 

van 80% niet gehaald. Het faillissement van een van de aannemers heeft ervoor gezorgd dat 

reparaties moesten worden uitgesteld en ondergebracht bij een andere aannemer. 

De gemiddelde mutatiekosten bedragen € 1.359,- per mutatie op basis van 925 huuropzeggingen.  

Uitschieters met mutatiekosten boven de € 10.000,- komen 21 keer voor: 3 in Best, 11 in Eindhoven, 

1 in Son en Breugel, 4 in Veldhoven en 2 in Waalre. Het hoge aantal uitschieters in Eindhoven heeft 

te maken met 1 complex waar in 2017 een renovatie zal worden uitgevoerd. 

Een deel van de werkbonnen/reparatieverzoeken heeft betrekking op werkzaamheden die verricht 

worden ten laste van het serviceabonnement. Met de Huurdersraad is afgesproken dat het 

serviceabonnement kostendekkend moet zijn.  

10.3.2 Planmatig onderhoud 

Onder planmatig onderhoud vallen alle planbare werkzaamheden die periodiek worden uitgevoerd. 

Veelal wordt het periodieke onderhoud gecombineerd met verbeteringswerkzaamheden. Tot 

planmatig onderhoud worden ook de periodieke werkzaamheden gerekend die op contractbasis 

worden uitgevoerd zoals onderhoud liften, cv-ketels en brandveiligheid. 

Van alle planmatige werkzaamheden die voor 2016 waren begroot, is 100% gerealiseerd. Er lopen 

geen werkzaamheden naar 2017 over. De uitgaven van planmatig onderhoud liggen lager door 

minder deelname van bewoners aan de vervanging van binnenpakketten, scherpere inkoop en het 

combineren van werkzaamheden.  

 

Ook het contractonderhoud is ruim binnen de begroting van € 1,73 miljoen gerealiseerd. Dit wordt 

veroorzaakt door scherpere inkoop van o.a. cv-installaties en liften en doordat een reservering voor 

plantsoenonderhoud niet is aangesproken.  

Evenals in voorgaande jaren is in 2016 veel aandacht besteed aan de klantoriëntatie in het 

planvormings- en uitvoeringsproces. Dit heeft volgens de KWH-meting geresulteerd in een 

klanttevredenheidscijfer van 7,9 (gemiddelde van 20 projecten) overeenkomstig het landelijke 

gemiddelde. De dienstverlening van ’thuis wordt door onze klanten beoordeeld met een 7,2 (2015: 

7,6), de informatie naar en betrokkenheid van de klant met een 8,6 (2015: 9,0) en de vakkundige 

uitvoering door de ondernemer met een 7,4 (2015: 8,1). De hoge klanttevredenheid van 2015 blijkt 

moeilijk te evenaren en vraagt continu aandacht. 

’thuis heeft in 2016 verder invulling gegeven aan het beheersen van technische risico’s. De aanpak 

van ‘open’ verbrandingstoestellen is voor 100% uitgevoerd. ’thuis heeft geen ‘open’ verbrandings-

toestellen meer in eigendom, maar 106 huurders nog wel. Deze huurders zijn actief benaderd en 

hebben, zonder lastenverzwaring voor de huurder, een gesloten toestel aangeboden gekregen. 

Ongeveer de helft van deze huurders heeft van het aanbod gebruik gemaakt. Huurders die een open 

toestel houden, hebben een CO-melder gekregen. 

Planmatig onderhoud (x € 1.000,-) Uitgaven 2016 Uitgaven 2015

- Planmatig onderhoud* 8.617€             11.024€             

- Contractonderhoud 1.485€             1.545€               

- Woningverbetering

- renovaties 4.692€             6.193€               

- energiemaatregelen 862€                989€                 

Totaal 15.656€          19.751€           

*bedrag is exclusief € 399.450,- geactiveerde uitgaven
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Het asbestbeleid is medio 2015 vastgesteld, waarbij het advies van de Huurdersraad meegenomen is 

om extra aandacht te besteden aan de communicatie en in te zetten op versneld verwijderen van alle 

asbesthoudende golfplaten van bergingen. In 2016 is dit bij 160 bergingen uitgevoerd. Eind 2017 zal 

deze aanpak afgerond zijn.   

In 2016 zijn de werkzaamheden voor het op uniforme wijze in beeld brengen van de technische 

onderhoudskwaliteit van het woningbezit volgens de NEN 2767-methodiek (conditiemeting) afgerond. 

De resultaten zijn verwerkt en er is een uniforme, objectieve en voorspelbare meerjarenbegroting 

2017-2031 opgesteld.  

In de meerjarenonderhoudsplanning 2017-2031 zijn de jaarlijkse kosten van onderhoud (dagelijks, 

contract en planmatig onderhoud) verlaagd van € 1.200,- naar € 1.155,- per woning. De voorbereiding 

van de werkzaamheden voor 2017 zijn in de 2
e
 helft 2016 gestart. 

10.3.3 Renovatie 

In 2016 zijn 27 gerenoveerde woningen opgeleverd. De portieketageflats aan de Schaatsenmaker in 

Veldhoven zijn ingrijpend aangepakt en hebben gemiddeld energielabel A verkregen. Daarnaast zijn 

in 2016 als uitloop van 2015 twee onderhoudsprojecten met energiemaatregelen in Waalre 

opgeleverd, namelijk 19 woningen Adalbertstraat e.o. en 39 woningen Daslaan e.o. 

Er zijn 68 woningen minder opgeleverd dan begroot, met name als gevolg van langere benodigde 

voorbereidingstijd in verband met intensievere betrokkenheid en afstemming van deelplannen. Het 

gaat hierbij om de projecten: 40 woningen van ’t Ven (fase 1) in Eindhoven, 12 woningen Kerkhoflaan 

en 13 woningen van de Trompstraat in Waalre. Na een haalbaarheidsstudie is besloten de 

3 woningen aan de Seringenstraat in Eindhoven een beperkte opknapbeurt te geven en daarna te 

verkopen.   

10.3.4 Energiebesparende maatregelen en duurzaamheid 

’thuis wil nog ruim 2.000 woningen in een periode van vier jaar van energiebesparende maatregelen 

voorzien. De energiebesparende maatregelen worden als een totaalpakket aangeboden in combinatie 

met andere onderhoudswerkzaamheden. Bij deelname gaan de bewoners akkoord met een 

huurverhoging van 75% van de theoretisch berekende energiebesparing. De aanpak draagt bij aan 

het realiseren van een gemiddeld energielabel B voor de totale woningvoorraad.  

Eind 2016 is de gemiddelde energie-index van het woningbezit 1,43 wat overeenkomt met label C. In 

Son en Breugel en Waalre is reeds het gemiddelde energielabel B bereikt met respectievelijk een 

energie-index van 1,31 en 1,35.  

Van de werkzaamheden die voor 2016 waren begroot (€ 1,4 miljoen) is 60% gerealiseerd. Bij enkele 

grote complexen bleek bij de uitwerking van de plannen dat het aanbrengen van vloerisolatie niet 

mogelijk is of dat vloer- en/of spouwisolatie reeds aanwezig was. Daarnaast wordt in de begroting 

uitgegaan van 85% deelname van bewoners. In de praktijk lag dit in 2016 op 63%, weer lager dan in 

2015 (65%) en 2014 (78%). Dalende energieprijzen en onzekerheid over huurverhogingen in de 

toekomst lijken een toenemende rol te spelen in de afweging van de bewoners om deel te nemen aan 

de verbeteringen.  

In de strategische afweging in 2015 is gekozen voor meer investeringen in duurzaamheid en wel in de 

vorm van duurzame energieopwekking. ’thuis wil het gebruik actief bevorderen door vanaf 2016 bij 

5.000 woningen zonnepanelen te plaatsen. Met de gemeente Eindhoven en Woonbedrijf is afgestemd 

dat de uitrol van zonnepanelen gezamenlijk plaatsvindt. In 2016 is onderzocht hoe inkoop en 

communicatie gezamenlijk kan worden opgepakt. Dit heeft tot gevolg gehad dat de uitrol van 

zonnepanelen is vertraagd en begin 2017 van start zal gaan.  

Bij nieuwbouw- en ketensamenwerkingsprojecten zijn workshops gehouden om met de The Natural 

Step-methodiek projectplannen te verduurzamen of de mogelijkheden te verkennen van volledig 
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duurzame nieuwbouw. ’thuis heeft tevens deelgenomen aan het Congrestival040 in Eindhoven 

gericht op het versnellen van duurzaamheid in Eindhoven.  

Vermeldenswaard is tenslotte dat ’thuis  bij de prijsvraag WoCo25 vanwege de verschillende soorten 

activiteiten vanuit de integrale aanpak op basis van TNS, een van de vier juryprijzen heeft gewonnen.  

10.3.5 Opplussen en WMO aanpassingen 

’thuis faciliteert huurders om ondanks fysieke beperkingen zo lang mogelijk zelfstandig in hun woning 

te blijven wonen. De opplusvoorzieningen zijn relatief eenvoudige aanpassingen aan de woning 

(verhoogde toiletpot, beugels en dergelijke) die niet via het gemeentelijke WMO-beleid worden 

aangevraagd en bekostigd, maar door en voor rekening van ’thuis worden uitgevoerd.  

In 2016 zijn 288 opplusverzoeken (2015: 202) met een gemiddeld bedrag van € 483,- uitgevoerd 

(2015: € 541,-). De overige WMO aanpassingen worden (mede) door de gemeente betaald. Hierbij 

ging het in 2016 om 22 aanpassingen die volledig worden doorbelast.  

10.3.6 Individuele woningverbeteringen 

’thuis kent de mogelijkheid van individuele woningverbetering tegen huurverhoging. 

In 2016 zijn elf individuele woningverbeteringen uitgevoerd met een totale investering van € 35.213,-. 

Dit is aanzienlijk minder dan wat vorig jaar is uitgegeven aan een individuele verbetering. De 

gemiddelde investering ligt nu weer op het niveau van 2014. Het aanbrengen van een tweede toilet 

op de eerste verdieping is de meest aangevraagde verandering in de woning. De overige aanvragen 

hadden betrekking op het plaatsen van dakraam of een radiator.  

Er is een maatwerkoplossing toegepast bij een badkamer die door huurder zelf was gerealiseerd in 

een berging. Deze badkamer was in zeer slechte staat en huurder had niet de financiële middelen om 

de badkamer te herstellen. De oorspronkelijke badkamer is hersteld onder voorwaarden dat huurder 

deze betaalt middels een huurverhoging.  

10.3.7 Leveranciersmanagement en inkoopbeleid 

’thuis heeft in het platform ‘Van Even Anders naar Echt Beter’ onder begeleiding van TU/Delft en 

Hogeschool Utrecht ervaringen uitgewisseld met andere koplopers in ketensamenwerking.  

In 2016 is de optimalisatie van het dagelijks onderhoud, vanuit zowel klant- als financieel perspectief, 

uitgewerkt en zijn keuzes gemaakt hoe de klanttevredenheid te verhogen en kosten te besparen. In 

2017 vindt samenwerking met de ketenpartners plaats. 

In samenwerking met collega-corporatie Woonbedrijf is de optimalisatie van het contractonderhoud 

en planmatige vervanging van cv-installaties “in de bouwkolom” uitgewerkt. Benutting van beider 

expertise en inkoopvoordeel door schaalgrootte is daarbij de insteek. Dit heeft geleid tot een 

besparing van 15%. Dit project wordt door Aedes binnen de sector uitgedragen als goed voorbeeld 

van inkoopsamenwerking tussen corporaties c.q. professionalisering van goed opdrachtgeverschap.  

In 2017 worden de processen met Woonbedrijf en installateurs verder geoptimaliseerd  

Eind 2016 is een start gemaakt met de optimalisatie van het groenonderhoud. In 2017 worden nieuwe 

contracten afgesloten waarbij gekeken wordt naar klantbeleving, duurzaamheid en beheer. 

De evaluatie van het leveranciersmanagement en inkoopbeleid is in 2016 afgerond. Daarbij zijn de 

ervaringen van de twee ketensamenwerkingstrajecten meegenomen. In 2017 worden protocollen en 

procedures uitgewerkt. 

In het kader van de nauwe samenwerking met leveranciers heeft ’thuis in 2016 een eerste 

leveranciersdag voor haar 140 belangrijkste leveranciers georganiseerd. In deze bijeenkomst stonden 

strategie en beleid van ’thuis centraal, met name klantoriëntatie en het duurzaamheidsbeleid.  
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10.4 Samenstelling en dynamiek portfolio 

Keuzes bieden in het wonen die passen bij iedere fase van het leven vraagt om een aanbod dat 

varieert naar woningtype, prijs, eigendomsvorm en locatie. Het aanbod dient zich zodanig te 

ontwikkelen dat dit beter aansluit bij de kwalitatieve en kwantitatieve vraag. 

Per ultimo 2016 bestaat de woningvoorraad van ’thuis uit 10.336 zelfstandige woningen met de 

volgende samenstelling naar woningtype. 

 

Naast 10.336 zelfstandige woningen zijn 1.164 overige vastgoedeenheden in beheer en exploitatie, 

waaronder kamers (114), woonwagens en chalets in eigendom (46), standplaatsen (50), garages en 

parkeerplaatsen (854), semi-commerciële en sociaal-maatschappelijke ruimten (62), bergingen (12) 

en woningen van derden (26). 

Door splitsing van woningen is het aantal kamers met 13 toegenomen. Het aantal beheerwoningen 

van derden is met 22 toegenomen in verband met de huisvesting van vergunninghouders. 

’thuis beheert zeven woonwagenlocaties in de gemeenten Best, Waalre en Son en Breugel. Het 

beleid en beheer zijn gericht op het bieden van perspectief aan woonwagenbewoners. Het gaat 

daarbij vooral om het inhalen en verminderen van achterstanden, het voorkomen van uitsluiting en 

segregatie en het bevorderen van integratie in de samenleving. De uitwerking verschilt per gemeente 

en per locatie. In verband met de herontwikkeling van locatie Oranjetip in Son zijn vijf standplaatsen 

en één woonwagen in 2016 gesloopt. 

De vele duurzaamheidsmaatregelen leiden tot verbetering van de energieprestatie van de 

woningportefeuille. Als gevolg van nieuwe regelgeving zijn de energie-indexen en energielabels van 

voor en na 1 januari 2015 niet met elkaar te vergelijken. Beide methodieken zijn inmiddels op elkaar 

afgestemd en is het mogelijk de gemiddelde energieprestatie uit te drukken in een gemiddelde 

energie-index. Voor de gehele woningportefeuille geldt eind 2016 een gemiddelde energie-index van 

1,43. Bij een energie-index tussen 1,2 en 1,4 is sprake van een label B.  

Omdat de energie-indexen echter nog niet verwerkt zijn in het primaire systeem, kan de 

samenstelling van de portefeuille naar energieprestatie alleen met energielabels worden 

weergegeven.  

 

 

 

Voorraad ultimo 

2016

Woningtype Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

Eengezinswoning 679 41% 2.199 61% 567 57% 1.511 46% 491 60% 5.447 53%

(semi-) Bungalow 37 2% 116 3% 66 7% 157 5% 57 7% 433 4%

Etagewoning 

met lift
531 32% 784 22% 211 21% 880 27% 126 15% 2.532 24%

Etagewoning 

zonder lift
400 24% 491 14% 152 15% 741 23% 140 17% 1.924 19%

Totaal 1.647 100% 3.590 100% 996 100% 3.289 100% 814 100% 10.336 100%

Aandeel portfolio 1.647 16% 3.590 35% 996 10% 3.289 32% 814 8% 10.336 100%

Samenstelling vastgoedportefeuille

Totaal 

’thuis 

Best Eindhoven Son & 

Breugel

Veldhoven Waalre
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Ultimo 2016 is de samenstelling van de woningportefeuille naar energieprestatie dan als volgt: 

 

In 2015 is gekozen onze portefeuillestrategie te richten op de sociale sector, het DAEB-segment. In 

het ontwerp scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB dat in 2016 is opgesteld, is bepaald welk deel van 

de vastgoedportefeuille tot het niet-DAEB bezit behoort. In het voorstel tot administratieve scheiding 

worden 105 DAEB-woningen vanwege de hoge kwaliteit of verkoopbestemming aan de bestaande 

niet-DAEB tak van 298 woningen toegevoegd. De op zich bescheiden (4%) niet-DAEB 

woningportefeuille zal op termijn door verkoop worden afgebouwd tot minder dan 1%, ca. 80 niet-

DAEB woningen. Deze woningen blijven bij ’thuis in beheer omdat niet gekozen is voor gedeeltelijke 

verkoop van woongebouwen met zowel sociale als geliberaliseerde huurwoningen. 

In het kader van het optimaliseren van de vastgoedstrategie heeft ’thuis het assetmanagement op 

complexniveau nader uitgewerkt. Met assetmanagement willen we beter kunnen sturen op 

investeringen in de bestaande voorraad waarbij maatschappelijke en financiële prestaties in 

samenhang kunnen worden beoordeeld. De eerste assetanalyses zijn gemaakt en dienen als input 

voor het bijstellen van complexstrategieën. 

  

Voorraad ultimo 

2016

Energieprestatie Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

Energielabel 

A, A+, A++
148 9% 286 8% 36 4% 283 9% 120 15% 873 8%

Energielabel B 336 20% 951 26% 139 14% 914 28% 183 22% 2.523 24%

Energielabel C 575 35% 863 24% 317 32% 1.396 42% 212 26% 3.363 33%

Energielabel D 333 20% 704 20% 149 15% 531 16% 164 20% 1.881 18%

Energielabel E 183 11% 106 3% 15 2% 46 1% 43 5% 393 4%

Energielabel F 35 2% 387 11% 45 5% 20 1% 15 2% 502 5%

Energielabel G 12 1% 94 3% 10 1% 2 0% 8 1% 126 1%

Onbekend 25 2% 199 6% 285 29% 97 3% 69 8% 675 7%

Totaal 1.647 100% 3.590 100% 996 100% 3.289 100% 814 100% 10.336 100%

Aandeel portfolio 1.647 16% 3.590 35% 996 10% 3.289 32% 814 8% 10.336 100%

Samenstelling vastgoedportefeuille

Best Eindhoven Son & 

Breugel

Veldhoven Waalre Totaal 

’thuis 
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11 Gebiedsontwikkeling en beheer 

’thuis heeft nadrukkelijk gekozen voor gebiedsgericht werken, voor lokale verankering per gemeente. 

We halen de maatschappelijke opgave op en kijken welke bijdrage we hieraan kunnen leveren. Onze 

bijdrage en behaalde resultaten in 2016 specificeren we onderstaand per gemeente. 

11.1 Best 

11.1.1 Ontwikkeling vastgoedportefeuille 

Het aandeel vastgoed in Best bedraagt circa 16% van de totale ’thuis woningportefeuille en bestaat 

ultimo 2016 uit 1.647 zelfstandige woningen. Het aantal woningen is vergeleken met 2015 met 

48 gedaald als gevolg van het uit exploitatie nemen van de te slopen appartementen aan de Willem 

de Zwijgerweg. In 2016 is geen nieuwbouw opgeleverd. 

Naast deze zelfstandige woningen zijn 108 vastgoedeenheden in beheer en exploitatie, waaronder 

kamers (4), woonwagens en standplaatsen (31), woonwagenwoningen (8), garages, parkeerplaatsen, 

bedrijfsruimten, maatschappelijk vastgoed (62) en woningen van derden (3). 

Het aantal woningen met een huurprijs beneden de 2
e
 aftoppingsgrens is in 2016 licht toegenomen tot 

1.422 woningen. Als gevolg van het geleidelijke huurontwikkelingsscenario is bij 266 woningen in 

Best een huurverlaging toegepast (16%).  

In Best zijn geen onderhoudsprojecten met energiemaatregelen uitgevoerd. Dit betekent dat de 

gemiddelde energieprestatie van ons woningbezit ongewijzigd is gebleven, gemiddeld label C. 

De verkoopportefeuille in Best is bescheiden met 20 eengezinswoningen en 32 appartementen 

(3,5%). Met de herziening medio 2016 zijn nog 8 woningen aan de verkoopportefeuille Best 

toegevoegd, waaronder 7 niet-DAEB-woningen.  

In 2016 zijn 2 woningen marktconform verkocht en 1 appartement onder label Koopgarant.  

Daarnaast heeft ’thuis in Best 3 eengezinswoningen aangekocht voor de huisvesting van 

vergunninghouders en is hiervoor ook 1 woning uit de verkoop gehouden. Gezien de krapte op de 

woningmarkt en de druk op het huisvesten van de aan Best toegewezen vergunninghouders was het 

noodzakelijk om het bezit uit te breiden. 

11.1.2 Nieuwbouw en renovatie 

Het zwaartepunt van het nieuwbouwprogramma ligt in de uitbreidingswijk Dijkstraten in het centrum 

van Best. Daarnaast spelen nog drie kleinere transformatieopgaven. 

In 2016 zijn geen nieuwbouwwoningen opgeleverd in Best. De eind 2016 geplande oplevering van 

23 huurwoningen Dijkstraten is net niet gehaald en verschoven naar begin 2017. De realisatie van 

26 kleine huurappartementen in een schoolgebouw is niet gelukt vanwege bezwaren van 

omwonenden. 

Dijkstraten  

Het totale sociale nieuwbouwprogramma in Dijkstraten bestaat uit 250 huur- en koopwoningen, te 

realiseren in vijf fasen. Omdat ’thuis geen koopwoningen meer wil realiseren, zal per fase de bouw 

van de koopwoningen worden overgedragen aan een ontwikkelende bouwer. 

De afgelopen jaren zijn 50 sociale huurwoningen opgeleverd en een 30-tal sociale koopwoningen. Ter 

afronding van de 1
e
 fase worden begin 2017 nog 23 huurwoningen opgeleverd. De 2

e
 fase van 

33 huurwoningen is in ontwikkeling. De ambitie is deze als nul-op-de-meter-woning uit te voeren. Het 

resterende programma omvat daarna nog 67 huurwoningen, waaronder circa 20 appartementen 

boven het integrale kind-centrum. In het kader van betaalbaar wonen is vanaf fase 2 bekeken of een 

andere productdifferentiatie in de huur wenselijk is. Een aanpassing van het programma Dijkstraten 

zal in 2017 verder worden uitgewerkt. 
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De sociale huurwoningen in Dijkstraten zijn allemaal voorzien van een zogenaamde WKO-installatie 

(Warmte/Koude Opslag) en van zonnepanelen op het dak. In tegenstelling tot de norm EPG (Energie 

Prestatienorm Gebouwen) van 0,6 voor de nieuwbouw zijn de woningen gerealiseerd met een EPG 

van 0. De bewoners betalen aan energie “niet meer dan anders” in vergelijking met een soortgelijke 

woning met een CV gasketel en een EPG van 0,6. 

Voor senioren 

’thuis wil in Dijkstraten circa 20 appartementen voor senioren ontwikkelen met de bedoeling een 

verhuisbeweging op gang te krijgen. Er is daartoe een oproep gedaan onder geïnteresseerde 60-

plussers die nu in een grote eengezinswoning huren. Voor deze mensen zijn informatiebijeenkomsten 

georganiseerd. Beoogd wordt een groepje bewoners te vinden die er samen voor willen zorgen dat 

men zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen in de nieuwe appartementen. Deze worden in 

2018 opgeleverd en gerealiseerd boven het integrale kind-centrum in Dijkstraten.  

Complex Willem de Zwijgerweg 

Het project betreft de transformatie van 48 appartementen portieketagebouw. Onderzocht is of die 

transformatie vanwege kostenefficiency kan geschieden met handhaving van het bestaande casco. 

Dit bleek echter geen haalbare kaart, vooral vanwege bouwfysische zaken. In 2016 is definitief 

besloten de appartementen te vervangen door 48 duurzame nieuwbouwappartementen met lift. Dit 

wordt het eerste appartementsgebouw van vijf bouwlagen dat met ‘nul-op-de-meter’ (NOM) wordt 

uitgevoerd. 

De sloop van de oudbouw is in 2016 uitgesteld vanwege de aanwezige, lastig bereikbare asbest in 

het gebouw. In afwachting van de sloop zijn de woningen niet meer verhuurd en vanuit leegstand 

beheerd.  

Woonwagenlocatie Vogelkers 

In 2015 is een planvoorstel opgesteld voor de vervanging van de huidige acht chalets door tien 

nieuwe woonwagenwoningen. De productkeuze is gemaakt en er heeft overleg plaatsgevonden met 

de zittende bewoners om te komen tot een gedragen sociaal plan. Met twee bewoners is inmiddels 

overeenstemming. Met vier andere bewoners verloopt het proces moeizaam. Met hen wordt het 

overleg in 2017 voortgezet en vindt mogelijk een juridisch traject plaats. In 2017 worden de eerste 

woningen alvast gesloopt. 

Schoolwoningen Zweefheuvel (voorheen Wildheuvel) 

Eind 2015 is overeenstemming bereikt met de gemeente over de aankoop van een schoolgebouw. 

Hierin zouden 26 kleine eenheden worden gerealiseerd bestemd voor een gemixte doelgroep van 

starters en statushouders. De planning was erop gericht de eenheden in 2016 beschikbaar te 

hebben. Dat is niet gelukt vanwege bezwaren van een drietal omwonenden. Het plan is inmiddels 

naar aanleiding van de bezwaren aangepast en teruggebracht tot 22 woningen. Afhankelijk van het 

verloop van het juridische traject wordt in 2017 gestart met de verbouwing. 

Knikeind 

Het wooncomplex beschikt over een commerciële ruimte in de plint. Na vertrek van het 

kinderdagverblijf is gekozen om een negental woningen in de plint te realiseren. Het ontwerp is 

zodanig dat omzetting mogelijk moet zijn zonder forse investeringen. 

11.1.3 Gebiedsbeheer 

Werken aan leefbare en vitale buurten en wijken uit zich in allerlei activiteiten. Naast reguliere of 

gebruikelijke beheeractiviteiten zijn een aantal specifieke voor 2016 benoembaar. 

Duurzaamheid 

In 2016 is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor bewoners van een complex van 

49 eengezinswoningen. Het doel was om hen meer te vertellen over mogelijkheden om te besparen 

op energie door gedragsveranderingen. Hiervoor is de samenwerking gezocht met Best Duurzaam.  
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Vrijwilligers van deze organisatie hebben bij diverse bewoners individuele woonadviezen uitgevoerd 

en ’thuis heeft energiemeters beschikbaar gesteld, zodat bewoners kunnen meten wat het verbruik is 

van diverse apparaten in huis. Dit wordt in 2017 verder uitgerold onder andere complexen.  

Beheer woonwagenlocaties 

Eind 2012 heeft de gemeenteraad van Best, in nauwe samenwerking met ’thuis, besloten om op de 

grootste woonwagenlocatie Terraweg eerst nog een uitbreiding van wagens toe te staan, om later op 

natuurlijke wijze te krimpen. Dit in combinatie met het vervangen en uitbreiden van het aantal chalets 

op de tweede, kleinere woonwagenlocatie Vogelkers. Beide locaties zijn eigendom van ’thuis.  

Met het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan Terraweg is in 2016 een belangrijke stap gezet. 

Een resultaat dat veel overleg vereiste met zowel de bewoners als met de gemeente. Daarnaast zijn 

conform eerdere afspraken een aantal standplaatsen voor een familie op de Terraweg ingericht. Een 

zeer intensief traject, zo bleek, op weg naar normalisatie in de omgang met de woonwagenbewoners. 

11.1.4 Samenwerking en participatie 

Samenwerken aan prettig wonen doen we met bewoners en andere maatschappelijke partners. 

Gemeente Best 

In de gemeente Best vindt gestructureerd overleg plaats met de verantwoordelijk wethouders. De 

meerjarige prestatieafspraken liepen van 2010 t/m 2014. In afwachting van een nieuwe woonvisie 

hebben gemeente en de drie in Best werkzame corporaties prestatieafspraken 2016 opgesteld aan 

de hand van een voorzet van ’thuis. De concept woonvisie was eind 2016 gereed en zal begin 2017 

worden vastgesteld. Aansluitend worden de prestatieafspraken 2017 opgesteld. 

Over de totstandkoming van prestatieafspraken en een nieuwe woonvisie is in 2016 meerdere malen 

gesproken. Daarnaast zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

 Woningmarkt in Best en bijdrage ’thuis  

 Gevolgen nieuwe Woningwet 

 Huisvesting en begeleiding statushouders 

 Sloop/nieuwbouw flat Willem de Zwijgerweg 

 Voortgang nieuwbouw Dijkstraten 

 Voortgang aanpak woonwagenlocaties Terraweg en Vogelkers 

 Aankoop schoolwoningen Zweefheuvel t.b.v. toevoeging kleine wooneenheden 

Bewonersactiviteiten 

 De bewoners van Julianahof hebben een eigen ontmoetingsruimte die zij geheel zelfstandig 

beheren en exploiteren. Er is een actieve bewonerscommissie die er aan bijdraagt dat er 

wekelijks diverse activiteiten worden georganiseerd voor de bewoners.  

 In Op ‘t Heerbeeck is ook al jaren een bewonersvereniging actief. Zij organiseert diverse 

activiteiten in de ontmoetingsruimte van het Rode Kruis in hetzelfde complex. De gemiddelde 

leeftijd van de bewoners is hier 85 jaar. Zij hoeven het complex niet uit om deel te nemen aan de 

activiteiten.  

 Bij diverse andere seniorencomplexen vinden een paar keer per jaar activiteiten plaats. Deze 

worden georganiseerd door bewoners met behulp van een kleine financiële bijdrage van ’thuis.  

Best Duurzaam 

In november 2016 heeft ’thuis een convenant gesloten met Best Duurzaam. Met dit convenant is de 

jaarlijkse inzet van Best Duurzaam voor de bewustwording van huurders en het verkrijgen van inzicht 

vastgelegd. ’thuis wil haar bewoners kennis laten maken met het thema duurzaamheid en het actief 

stimuleren tot duurzaam gedrag. ’thuis ondersteunt Best Duurzaam in het geven van woonadviezen 

aan bewoners die dat willen. 
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11.2 Eindhoven 

11.2.1 Ontwikkeling vastgoedportefeuille 

Het aandeel vastgoed in Eindhoven bedraagt circa 35% van de totale ’thuis woningportefeuille en 

bestaat ultimo 2016 uit 3.590 zelfstandige woningen. Het aantal woningen is vergeleken met 2015 

met 7 gedaald als gevolg van verkoop, woningsplitsing in kamers en nieuwbouw. 

Naast deze zelfstandige woningen zijn 617 vastgoedeenheden in beheer en exploitatie, waaronder 

kamers (23), garages en parkeerplaatsen (570), bedrijfsruimten en maatschappelijk vastgoed (24). 

Het aantal woningen met een huurprijs beneden de 2
e
 aftoppingsgrens is in 2016 toegenomen tot 

3.284 woningen. Als gevolg van het geleidelijke huurontwikkelingsscenario kregen 621 woningen in 

Eindhoven een huurverlaging in 2016 (17%).  

In 2016 zijn onderhoudsprojecten met energiemaatregelen uitgevoerd. De gemiddelde energie-index 

van ons woningbezit in Eindhoven is 1,47 wat overeenkomt met gemiddeld label C. In deze 

berekening zijn de oude vooroorlogse woningen in Vredesplein niet meegenomen. 

De verkoopportefeuille in Eindhoven is omvangrijk met 690 eengezinswoningen en 17 appartementen 

(20%). Met de herziening in 2016 zijn 23 betaalbare woningen aan de verkoopportefeuille onttrokken 

en 37 niet-DAEB woningen toegevoegd.  

In 2016 zijn 34 woningen verkocht, waarvan 3 marktconform, 14 onder label Koopgarant en 17 onder 

label Kopen naar Wens. Daarnaast zijn 5 te verkopen woningen in de verhuur gehouden, waarvan 

4 ten behoeve van de huisvesting van urgenten en vergunninghouders.  

11.2.2 Nieuwbouw en renovatie 

Het zwaartepunt van het nieuwbouwprogramma in Eindhoven ligt in de wijkvernieuwing van 

Bloemenbuurt-Zuid in Stratum en Vredesplein e.o. in Oud Woensel. 

Bloemenbuurt-Zuid 

Als laatste deelplan van Bloemenbuurt Zuid is eind 2016 bouwblok Klaproos opgeleverd. De Klaproos 

is in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap gerealiseerd en bestaat uit 24 kleine 

huurappartementen, 4 patio huurwoningen en 37 koopwoningen (totaal 65 woningen). De 

koopwoningen zijn allemaal in 2015 verkocht. Inmiddels is ook gestart met de afronding van de 

openbare ruimte. Verwacht wordt dat eind 2017 de openbare ruimte aan de gemeente kan worden 

opgeleverd.  Daarmee zal het gehele proces van de integrale wijkvernieuwing  zijn afgerond. 

Bloemenbuurt-Zuid is niet langer een actiegebied, maar een reguliere buurt. Dat geldt ook voor de 

relatie bewonersorganisatie en ’thuis. De Klimop (Seringenstraat 5) wordt vooralsnog voortgezet in 

afwachting van een definitieve oplossing voor buurtontmoeting in de Gerarduskerk. Daarmee wordt 

de Koepelvereniging Bloemenbuurt-Zuid in staat gesteld om bij te dragen aan de integratie van de 

nieuwkomers. Ten aanzien van de ten behoeve van de wijkvernieuwing aangekochte panden in de 

Seringenstraat is besloten om nummer 2, 6 en 8 niet in te zetten voor klushuur, maar te verkopen. De 

exploitatie van Seringenstraat 7 als pand voor kamergewijze verhuur wordt voor tenminste vijf jaar 

voortgezet in afwachting van definitieve plannen voor het oostelijk deel van de straat. 

Vredesplein e.o./ Wonen met Spice 

De 2
e
 fase van de herstructurering is in zijn geheel opgeleverd. Deze fase bestaat uit 50 woningen, 

waarvan 25 in de koop en 25 in de sociale huur die door terugkerende bewoners zullen worden 

betrokken. In het kader van betaalbaar wonen en passend toewijzen is het programma van de 

nieuwbouw fase 3 aangepast. Daarbij is rekening gehouden met de mensen die uit sloopfase 4 en 5 

in Vredesplein in aanmerking komen voor een nieuwbouwwoning. Van alle herhuisvestingskandidaten 

is 75% een huishouden met maximaal twee personen en daarvan is 90% aangewezen op 

huurtoeslag. Er zijn nieuwe passende woonproducten ontwikkeld. We zijn in staat geweest om alle 

woningen als grondgebonden woningen te ontwikkelen. De plannen zijn gepresenteerd aan de 

terugkeerders. De inpassingsgesprekken zijn in het najaar 2016 gestart.  
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De aanpassing van het programma mag rekenen op de steun van het bewonerscomité Vredesplein, 

waarmee we al sinds medio 2015 hierover in gesprek zijn. Er is begrip voor de noodzaak van een 

aanpassing van het programma en er is aangedrongen op een zorgvuldige communicatie met de 

groep terugkeerders. In het voorjaar 2016 zijn we een intensief traject richting bewoners gestart. 

Naast uitleg over de voorgenomen aanpassingen in het plan en in de woningtypologie, is daarbij 

vooral aandacht gegeven aan betaalbaarheid op de lange termijn. In samenwerking met IKEA is een 

workshop georganiseerd over de wijze waarop je ook een kleine woning doelmatig en huiselijk kunt 

inrichten. 

Locatie Kronehoefstraat 45 

Met de gemeente Eindhoven zijn afspraken gemaakt over de door de corporaties toe te voegen kleine 

wooneenheden. De locatie Kronehoefstraat is als kleinschalige woonvorm verder uitgewerkt. Het 

betreft een nieuwbouwplan voor acht kleine zelfstandige units van 24 m2. De bouw is uitgesteld in 

verband met de routing van zware opleggers (bouwverkeer) en zal nu plaatsvinden gelijktijdig met 

nieuwbouw fase 3. 

Kantoorpand Frankrijkstraat 

Het kantoorgebouw aan de Frankrijkstraat 101 wordt getransformeerd tot 68 kleine eenheden voor 

een gemengde doelgroep zoals afgesproken in de Woonvisie (o.a. starters, statushouders). De 

vergunning hiervoor is in april 2016 verleend. De overeenkomst met Van Wijnen is in juni 2016 

getekend. De transformatie is in september 2016 van start gegaan. De oplevering zal april 2017 zijn. 

Nieuwbouw Waterrijk 

De plannen voor 32 studio’s en 14 grondgebonden woningen in de betaalbare huur zijn in 2016 

verder geconcretiseerd. De bouwstart heeft aanzienlijke vertraging opgelopen door de 

bestemmingsplanproceduren en de daarbij behorende grondtransactie. Naar verwachting wordt het 

definitieve plan in september 2017 vastgesteld. Hoewel Waterrijk formeel in Eindhoven ligt, tegen 

Veldhoven aan, is deze aankoop bedoeld als invulling van onze opgave in Veldhoven. 

Nieuwbouw voor Neos 

Ter vervanging van het Labrehuis, een opvangvoorziening voor dak- en thuislozen van Neos, is 

overeenstemming met Neos bereikt over de aankoop van de locatie en realisatie van de nieuwbouw 

die ’thuis in exploitatie gaat nemen. Het betreft 96 wooneenheden (80 studio’s van 19 m2 en 

16 tweekamerappartementen). De herziening van het bestemmingsplan is door de gemeente 

opgestart. In afwachting van resultaten van het overleg met omwonenden over overlast door cliënten 

van zorginstellingen is de behandeling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad opgeschort. 

In december 2016 is de omgevingsvergunning aangevraagd. Het een en ander leidt tot vertraging van 

de bouw. De opleveringen wordt eind 2018 verwacht. 

Renovatie ‘t Ven 

De voorbereiding van de 1
e
 fase van de renovatie van 364 woningen ’t Ven in Eindhoven is in 2016 

gestart. Voor de 1
e
 fase van 40 woningen zijn verschillende scenario’s uitgewerkt, variërend in de 

mate van duurzaamheidsmaatregelen en exploitatietermijn. Er is gekozen voor een NOM-ready 

renovatie. De keuzemogelijkheden voor bewoners worden samen met bewoners uitgewerkt. Daarbij 

is gebruik gemaakt van de buurt-app die in het actiegebied ’t Ven is ontwikkeld in het kader van 

“ruimte voor participatie” waaraan ’thuis en andere wijkpartners zich hebben verbonden. De 

uitvoering en oplevering vindt plaats in 2017. 

Klushuren Seringenstraat 

Bij complex Seringenstraat in Eindhoven is een haalbaarheidsstudie ‘Klushuren’ afgerond. Klushuren 

houdt in dat de corporatie het onderhoud beperkt tot het casco en de huurder tegen een 

huurverlaging investeert in het onderhoud in de woning. De studie heeft de financiële consequenties 

goed in beeld gebracht. Vanwege de hoge kosten aan het casco in verhouding tot de opbrengsten is 

besloten de pilot ‘Klushuren’ niet uit te voeren in de Seringenstraat. De woningen worden na een 

beperkte opknapbeurt verkocht. 
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11.2.3 Gebiedsbeheer 

Werken aan leefbare en vitale buurten en wijken uit zich in allerlei activiteiten. Naast reguliere of 

gebruikelijke beheeractiviteiten zijn een aantal specifieke voor 2016 benoembaar. 

Wijkopgave in actiegebieden 

In de actiegebieden Oud Woensel en ’t Ven is ’thuis trekker in het realiseren van de wijkopgave. De 

trekkers van de actiegebieden hebben, naast de opdracht om te zorgen voor een programma en een 

buurtcontract, ook de rol van samenwerkingsmakelaar meegekregen. Niet alleen samenwerking 

bevorderen tussen professionals, maar vooral ook de samenwerking met actieve bewoners in de wijk. 

Bij de uitvoering van de buurtcontracten is de aandacht vooral uitgegaan naar de zgn. gamechangers.  

Oud Woensel 

In actiegebied Oud Woensel zijn aan “eigenaarschap van bewoners” verschillende thema’s 

verbonden: wonen en leefbaarheid, goed opgroeiklimaat, ondernemen en presteren en Zorg-samen.  

De werkgroep “Goed opgroeiklimaat in Oud Woensel” is een voorbeeld van hoe in de bestaande 

samenwerking stappen kunnen worden gezet van elkaar informeren naar samen ontwikkelen, samen 

met vrijwilligers, ouders en de jeugd zelf. Veel aandacht is besteed aan de aanpak van een groep 

jongeren, die behalve in Oud Woensel ook in Woensel-West en ‘t Ven veel overlast gaf. De 

samenwerking binnen het JIB+ zal zeker ook in 2017 voortgezet moeten worden. 

Binnen het prestatieveld “Leefbaarheid en Wonen” is het buurtpreventieteam een mooi voorbeeld van 

hoe buurtbewoners zelf verantwoordelijkheid pakken. Het hebben van een ontmoetingsplek in de 

vorm van de buurthuiskamer ‘Vredesplein 1’ is uitermate belangrijk gebleken bij het stimuleren van 

vaak kwetsbare bewoners. De komst van het gezondheidscentrum Vredesplein en de uitrol van WIJ-

Eindhoven in de wijk zijn aanleiding om te komen tot een nieuw samenwerkingsplatform van 

professionals en actieve bewoners “Zorg-Samen”. Het is soms zoeken naar welke rol ieder binnen de 

samenwerking op zich wil nemen. Voor de generalisten van WIJ-Eindhoven is het nog een zoektocht 

hoe zij de spilfunctie in de samenwerking kunnen pakken. Vanuit ’thuis hebben we de overlegtafel en 

het sociaal café gefaciliteerd. De samenwerking op casusniveau tussen onze sociaal beheerder en de 

verschillende hulpverleners is door de korte lijntjes een waardevolle bijdrage aan wat de wijk nodig 

heeft. Een punt van zorg blijft dat een deel van de m.n. zwakkere bewoners niet bereikt wordt, met als 

gevolg dat hulp te laat komt (mensen die dood gevonden worden en zelfdoding).  

Voor de ondersteuning van collectieve activiteiten is voor 2016 een beroep gedaan op de wijkwerker 

van Lumens. De focus hierbij ligt op het stimuleren van bewonersinitiatieven (o.a. stadstuinproject, 

gebruik openbare ruimte Maria Montessoristraat, ondersteuning verschillende vrouwengroepen) en 

laagdrempelige buurtontmoeting (koffieochtend Vredesplein 1, CREA-plein, kookgroep).  

‘t Ven 

In het actiegebied ’t Ven is gezocht naar een passende wijze van samenwerking bij het karakter van ’t 

Ven (vooral doen, korte lijntjes). Rond de eerste fase van het groot onderhoud (Struyckenstraat, 

Wielantstraat) is door minder vanuit instituties te denken een goede samenwerking ontstaan tussen 

WIJ-Eindhoven en ’thuis over de begeleiding van kwetsbare bewoners. 

“Expeditie Theresiakerk” is aangemerkt als de gamechanger. Hoewel er vorderingen zijn gemaakt - er 

is inzicht in de stichtingskosten, er ligt een goede aanzet voor een innovatief en haalbaar 

businessplan en er is een idee over de gewenste beheerorganisatie - heeft het project door de ziekte 

en het overlijden van de voorzitter van het Wijkoverleg, een gevoelige klap gekregen. Het initiatief is 

door nieuwe mensen overgenomen, maar dat kost tijd. De rol van ’thuis was (als trekker actiegebied) 

vooral het samenbrengen van partijen en procesbegeleiding. Die inbreng zal zeker ook in 2017 nog 

van ‘thuis gevraagd worden.   

De tweede gamechanger in ’t Ven is “Energie-impuls bezit ‘thuis”. Naar aanleiding van de technische 

opname en gesprekken met bewoners is gekozen voor een aanpak tot ‘Nul-op-de-meter’-ready 

woningen met een duurzame kwaliteit en betaalbare huur beneden 1
e
 aftoppingsgrens. De 

gesprekken met bewoners zijn zeer arbeidsintensief (veel kwetsbare bewoners).  
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Vlokhoven 

In Vlokhoven zijn 57 garages aan een belegger verkocht. Deze verkoop past in onze strategie de niet-

DAEB portefeuille op een verantwoorde wijze af te bouwen. Omdat nog niet eerder complexgewijze 

verkoop van garages aan de orde was, is veel aandacht besteed aan de te stellen voorwaarden.  

Belangrijk uitgangspunt bij verkoop was borging van de rechtszekerheid van de zittende huurders en 

de integriteit (gegoedheid) van de kopende partij. 

In Vlokhoven is na het ‘ploffen’ van het Steunpunt (bijeenkomsten van stakeholders en bewoners) 

een jaar rust genomen. Momenteel wordt geprobeerd het steunpunt annex leefbaarheidsteam (LT) 

weer op poten te zetten. Als lid van het LT denkt ’thuis mee en levert inzet als het bewoners/bezit 

van ’thuis betreft. 

Jagershoef 

Ook in Jagershoef proberen bewoners, gemeente en stakeholders een nieuw leefbaarheidsteam op 

te zetten. Jagershoef is een wijk waarin relatief gezien veel mensen met een laag inkomen en veel 

verschillende nationaliteiten wonen. Dit vraagt aandacht. Hiervoor neemt ’thuis deel aan een 

werkgroep van stakeholders en bewoners om samen met Platform 31 de knelpunten in Jagershoef in 

kaart te brengen en te onderzoeken welke acties mogelijk zijn. Doel is om in de loop van 2017 een 

wijkvisie gereed te hebben. 

De Tempel 

In De Tempel loopt op initiatief van de gemeente Eindhoven een experiment (ExperiTempel) waarbij 

partijen proberen bewoners enthousiast te krijgen om zelf zaken op te pakken. Professionals hebben 

de rol daarbij initiatieven te faciliteren. 

11.2.4 Samenwerking en participatie 

Samenwerken aan prettig wonen doen we met bewoners en andere maatschappelijke partners. 

Gemeente Eindhoven 

In het Bestuurlijk Overleg Wonen (BOW) vindt het maandelijks overleg plaats tussen de gemeente 

Eindhoven, de Eindhovense corporaties en huurdersvertegenwoordigers. In 2016 hebben de 

volgende onderwerpen bijzondere aandacht gekregen: 

 Evaluatie werkwijze BOW  

 Tekenen en monitoring prestatieafspraken 2016 

 Ouderenhuisvesting in Eindhoven 

 Taskforce statushouders 

 Flex wonen / Skaeve Huse / Veiligheidshuis 

 Evaluatie verhuurdersheffing 

 Gulle gierenfonds / woonkostenfonds 

 Duurzaamheid 

 Wijkaanpak Eindhoven 

 Rapportage woonruimteverhuur 

Prestatieafspraken  

Belangrijkste actiepunt in 2016 was het proces om te komen tot prestatieafspraken in Eindhoven door 

de gemeente, corporaties en huurdersvertegenwoordiging conform de nieuwe Woningwet. Vanaf het 

begin is het Platform Eindhovense Klantenraden (PEK) als gelijkwaardige partij betrokken bij de 

voorbereiding. Op basis van de knoppensessie met gemeenten en Huurdersraad over de koers van  

’thuis is een bod op de woonvisie aan gemeente Eindhoven gedaan. Aan de hand van de biedingen 

van de corporaties zijn vanuit het BOW de prestatieafspraken 2017 geformuleerd. De nadruk ligt op 

betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep. Ook is er aandacht voor leefbaarheid (m.n. in 

de actiegebieden) en in toenemende mate vraagt duurzaamheid een extra inzet van de corporaties. 

Als enige corporatie in Eindhoven kan ’thuis nu al aangeven de doelstelling uit het Energieakkoord 

voor 2020 gemiddeld label B voor het hele bezit te gaan halen. 
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’thuis stimuleert “eigenaarschap” van bewoners 

“Eigenaarschap van bewoners” is het adagium waarmee wijkpartners in de actiegebieden aan de slag 

zijn gegaan. In Oud Woensel en in ’t Ven is ’thuis als trekker aangewezen. De trekker fungeert als 

samenwerkingsmakelaar en programmamanager. De inzet is dus niet beperkt tot volkshuisvestelijke 

zaken en gaat verder dan het woningbezit van ’thuis. Het past uitstekend in de ambitie om vanuit 

strategische allianties te werken aan vitale wijken en buurten.  

In de overige actiegebieden is ’thuis als samenwerkingspartner betrokken. Afhankelijk van ons 

belang in de betreffende wijk is sprake van een bescheiden of meer actieve rol bij de totstandkoming 

en uitvoering van het buurtcontract. Het gaat hierbij om Bennekel, Blaarthem, Vlokhoven, Eckart, 

Woensel-West en Kronehoef. In Woensel-West is samen met de Buurtonderneming ingestoken op de 

aanpak van woonfraude. Voor 2017 wordt hieraan een vervolg gegeven voor een meer 

gestructureerde aanpak. In de andere wijken is de bijdrage beperkt tot deelname aan het wijkoverleg, 

leefbaarheidsteam en ondersteunen van wijkactiviteiten.  

11.3 Son en Breugel 

11.3.1 Ontwikkeling vastgoedportefeuille 

Het aandeel vastgoed in Son en Breugel bedraagt circa 9% van de totale ’thuis woningportefeuille en 

bestaat ultimo 2016 uit 996 zelfstandige woningen. Het aantal woningen is vergeleken met 2015 met 

31 gedaald als gevolg van verkoop. In 2016 is geen nieuwbouw opgeleverd. 

Naast deze zelfstandige woningen zijn 64 vastgoedeenheden in beheer en exploitatie, waaronder 

woonwagens en standplaatsen (29), woonwagenwoningen (12),  garages, parkeerplaatsen, 

bedrijfsruimten en maatschappelijk vastgoed (23). 

Het aantal woningen met een huurprijs beneden de 2
e
 aftoppingsgrens is in 2016 toegenomen tot 

744 woningen. Als gevolg van het geleidelijke huurontwikkelingsscenario kregen 199 woningen in 

Son en Breugel een huurverlaging in 2016 (19%).  

In 2016 zijn geen onderhoudsprojecten met energiemaatregelen uitgevoerd. Dit betekent dat de 

gemiddelde energieprestatie van ons woningbezit ongewijzigd is gebleven, gemiddeld label C. 

De verkoopportefeuille in Son en Breugel omvat 123 eengezinswoningen en 4 appartementen. Met 

de herziening in 2016 is de portefeuille verkleind door 72 sociale huurwoningen uit de 

verkoopportefeuille te onttrekken en 8 niet-DAEB woningen toe te voegen.  

In 2016 zijn 13 woningen verkocht, waaronder 5 marktconform, 1 onder label Koopgarant en 7 onder 

label Kopen naar Wens. Er zijn 4 te verkopen woningen uit de verkoop gehouden voor verhuur. 

In het kader van de afbouw van de niet-DAEB-portefeuille is eind 2016 met toestemming van de 

Autoriteit woningcorporaties de verkoop van ons 50% aandeel Acaciastaete aan mede eigenaar 

Archipel geëffectueerd. Het gehele woongebouw van 35 appartementen en parkeerkelder is 

vervolgens door Archipel aan een institutionele belegger verkocht.   

11.3.2 Nieuwbouw en renovatie 

In 2016 is geen nieuwbouw in Son en Breugel opgeleverd.  

Molenstraat/Nieuwstraat 

Het ontwikkelingsplan betreft 48 appartementen in de vrije sector en 30 in de sociale sector. ’thuis 

gaat de 30 sociale appartementen aan de Molenstraat verhuren en beheren. De gemeente stelt in 

haar woonvisie dat er behoefte bestaat aan kleinere appartementen voor de doelgroep jongeren. 

Maar ook de behoefte aan huisvestingsmogelijkheden voor vergunninghouders neemt toe. Dit project 

voorziet daarin. Medio 2018 komen de betaalbare appartementen beschikbaar voor verhuur. 
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Oranjetip 
Het voornemen voor de herontwikkeling van deze woonwagenlocatie tot een regulier 

woningbouwplan is in procedure bij de gemeente. Deze procedure heeft een lange doorlooptijd. 

Begin 2016 is de bestemmingsplanprocedure gestart met de verwachting dat de huidige 

woonwagenbewoners zullen procederen om de bestemming ‘woonwagen’ niet te wijzigen.  

Een bewoner heeft een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens aangespannen. Het 

oordeel van het College is dat ’thuis discriminatoir handelt. Het verwerken van het oordeel van het 

College in de toekomstige (bestemmings)plannen, heeft enorme vertraging doen ontstaan. In 2016 

zijn 5 standplaatsen en 1 woonwagen gesloopt. 

Heistraat 

Eind 2016 heeft ’thuis een overeenkomst gesloten tot aankoop van 25 appartementen die 

gerealiseerd gaan worden in de voormalige Rabobank in het centrum van Son. Naar verwachting zal 

de bouw eind 2017 gereed zijn. 

Centrum Breugel 

Vorig jaar heeft ’thuis zich als ontwikkelaar teruggetrokken na heroverweging van de 

intentieovereenkomst met de gemeente uit 2014 vanwege veranderende regelgeving. In het nieuwe 

coalitieakkoord is de ontwikkeling van centrum Breugel weer als speerpunt benoemd. Eind 2016 is 

met een veelheid aan partijen een start gemaakt met het in beeld brengen van haalbare ambities. 

11.3.3 Gebiedsbeheer 

Werken aan leefbare en vitale buurten en wijken uit zich in allerlei activiteiten. Naast reguliere of 

gebruikelijke beheeractiviteiten zijn een aantal specifieke voor 2016 benoembaar. 

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) 

Sinds 2014 participeert ’thuis in het CMD dat de woonloketfunctie voor ’thuis vervult. Het 

teruglopend aantal fysieke bezoeken van huurders in het CMD is aanleiding tot herbezinning van de 

samenwerkingsafspraken voor 2016 en verder. Door het achterwege blijven van een nieuwe 

overeenkomst is een verschil van inzicht met Zuidzorg ontstaan over de facturering. Nieuwe 

afspraken eind 2016 moeten deze lang slepende kwestie tot een goed einde brengen. 

Werkgroep Doorpakken 

’thuis heeft samen met een burgerinitiatief een forse woonbehoefte inzichtelijk gemaakt van 

jongvolwassenen met een autismestoornis of verstandelijke beperking. Met de werkgroep 

Doorpakken zijn woonwensen geïnventariseerd en is een plan van eisen opgesteld. De 

dorpsbewoners staan positief tegenover dit initiatief en de werkgroep verwacht al in 2017 concrete 

stappen te kunnen zetten.  

Jongeren 

Bij participatie zijn jongeren vaak buiten beeld. In ons ‘jongerencomplex’ de Sonse Donk hebben we 

‘hal-bijeenkomsten’ gehad over wensen, dromen en behoeften van deze jonge huurders. De 

gesprekken gingen vervolgens ook over hoe om te gaan met elkaar. Dit heeft geresulteerd in plannen 

voor de omgeving en zijn ze zelf aan de slag gegaan met het opruimen van zwerfvuil rondom het 

complex. 

Eind 2016 zijn niet-georganiseerde jongeren uit Son en Breugel bevraagd op hun wensen en 

dromen/nachtmerries m.b.t. het wonen in Son en Breugel. Een eerste resultaat van dit project was 

zichtbaar tijdens het afscheid van de bestuurders en zal in 2017 worden vervolgd.  

Bronlibel 

Bij de 12 woonwagenwoningen zijn alsnog bergingen geplaatst door een deel van de afscheidingswal 

af te graven. Aanleiding hiertoe is het ontbreken van bergruimte in of bij de woningen. 
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Buurtbeheer Hoogstraat  

’thuis heeft in de buurt Hoogstraat relatief veel woningen en neemt actief deel aan het periodieke 

buurtbeheeroverleg. Er worden stappen gezet in het delen van verantwoordelijkheid en kosten met de 

gemeente en in het gezamenlijk ondersteunen van bewoners. Het hebben van deze goede contacten 

heeft ertoe geleid dat na vele jaren de achterpaden in de Tweelingenlaan eindelijk schoon zijn.  

11.3.4 Samenwerking en Participatie 

Samenwerken aan prettig wonen doen we met bewoners en andere maatschappelijke partners. 

Gemeente Son en Breugel 

Het overleg met de verantwoordelijke wethouder voor Wonen in Son en Breugel vindt regelmatig 

plaats. Het betrekken van de gemeente bij het bepalen van de vastgoedstrategie van ’thuis wordt op 

prijs gesteld en draagt bij aan het inzicht dat de woningmarkt meer een regionale dan een lokale 

kwestie is. Uiteraard is er in het bestuurlijk overleg gesproken over zaken die alle gemeenten en 

corporaties bezig houden zoals de huisvesting van statushouders, prestatieafspraken en nieuwbouw. 

Prestatieafspraken 

In december 2016 zijn voor het eerst prestatieafspraken in Son en Breugel getekend. De 

prestatieafspraken zijn op initiatief van ’thuis opgesteld en daarna in goed overleg met de gemeente 

afgestemd. De huurdersvertegenwoordiging is pas aan het einde van het proces in de 

prestatieafspraken gekend. Zij hebben aangegeven voortaan eerder in het proces te willen 

participeren. 

Huisvesting vergunninghouders 

In Son en Breugel is ’thuis de enige corporatie die bijdraagt in de gemeentelijke taakstelling. Ook in 

deze gemeente is sprake van een verhoogde taakstelling die met veel inspanning voor 86% is 

gerealiseerd. 32 van de 37 te huisvesten personen is gehuisvest. 

Samen met vluchtelingenwerk zijn ontmoetingsactiviteiten georganiseerd (woensdagmiddagcafé) 

voor statushouders en hun buren. Statushouders voelen zich daardoor door ’thuis gezien. 

Gedurende de zomer is met de gemeente afgesproken dat zij de kartrekkersrol overneemt. Tot onze 

vreugde is de gemeente tot de conclusie gekomen dat er een bredere integrale aanpak moet komen 

gericht op wonen, maatschappelijke begeleiding, taal en inburgering, meedoen en werk.  

Bewonersinitiatieven 

 In de Molenstraat (Brugwachter / De Schuyt) is naast een bewonerscommissie ook een 

activiteitencommissie. Deze organiseert ontmoetingsactiviteiten o.a. een fietsdag. ’thuis maakt dit 

middels een kleine bijdrage mede mogelijk. 

 In Acaciastaete hebben we door het samen met bewoners organiseren van koffieochtenden en 

een lunch-activiteit een bijdrage geleverd aan het verminderen van door bewoners ervaren 

eenzaamheid. Tevens hebben we op verzoek een bijdrage geleverd aan een kerstboom. 

 In de Tweelingenlaan hebben we een bijdrage gedaan om de (straat)ontmoetingsactiviteiten 

plaats te laten vinden en met Kerst de straat sfeervol te verlichten. 

 Op het 17 Septemberplein ondersteunen we kwetsbare bewoners bij de maandelijkse 

koffieochtend (gedurende de zomermaanden). 

 In de Vlinderlaan ondersteunen we een commissie die diverse activiteiten organiseert. Jammer is 

dat het door de bewoners zelf uitgevoerde groenonderhoud, vanwege het ouder en minder vitaal 

worden van de bewoners, komt te vervallen en we een hoveniersbedrijf moeten gaan inzetten. 

 Op sommige plekken lukt het niet, ondanks onze inzet. Zo hadden enkele bewoners het plan om 

na afloop van de onderhoudswerkzaamheden in de appartementen aan de Van Gentlaan en 

Cerespad, een barbecue te organiseren. Ondanks meerdere pogingen van initiatiefnemers en 

buurtbeheer bleek er onvoldoende belangstelling.  
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11.4 Veldhoven 

11.4.1 Ontwikkeling vastgoedportefeuille 

Het aandeel vastgoed in Veldhoven bedraagt circa 32% van de totale ’thuis woningportefeuille en 

bestaat ultimo 2016 uit 3.289 zelfstandige woningen. Het aantal woningen is vergeleken met 2015 

met 2 woningen toegenomen o.a. als gevolg van verkoop en nieuwbouw. 

Naast deze zelfstandige woningen zijn 288 vastgoedeenheden in beheer en exploitatie, waaronder 

kamers (83), garages en parkeerplaatsen (155), bedrijfsruimten en maatschappelijk vastgoed (28) en 

woningen van derden (22). 

Het aantal woningen met een huurprijs beneden de 2
e
 aftoppingsgrens is in 2016 toegenomen tot 

2.852 woningen. Als gevolg van het geleidelijke huurontwikkelingsscenario kregen 587 woningen in 

Waalre een huurverlaging in 2016 (18%). 

In 2016 is een onderhoudsproject met energiemaatregelen uitgevoerd. Dit betekent dat de 

gemiddelde energie-index van ons woningbezit verbeterd is tot 1,41, nog net gemiddeld label C. 

De verkoopportefeuille in Veldhoven omvat 312 eengezinswoningen en 86 appartementen. Met de 

herziening in 2016 is de portefeuille verkleind door 68 sociale woningen aan de verkoopportefeuille te 

onttrekken en 41 niet-DAEB woningen toe te voegen.   

In 2016 zijn 22 woningen verkocht: 2 marktconform, 1 onder label Koopgarant en 19 onder label 

Kopen naar Wens. Er zijn 2 te verkopen woningen uit de verkoop gehouden voor verhuur. 

11.4.2 Nieuwbouw en renovatie  

Bogaerdhoeve 

In 2016 heeft ’thuis 26 eengezinswoningen opgeleverd in het eerste dorp van het plan Zilverakkers. 

Deze woningen hebben een betaalbare huurprijs mede door een bijdrage van bijna € 400.000,- uit het 

gemeentelijke volkshuisvestingsfonds. Overeenkomstig de afspraak met de gemeente zijn twee van 

deze woningen beschikbaar gesteld aan vergunninghouders. 

Leuskenhei en Oerle 

Voor beide locaties ligt er een bebouwingsopgave waarbij sprake is van een combinatie van zorg- en 

reguliere woningen. Leuskenhei betreft de bouw van 8 patio’s, 28 zorgeenheden met intramurale zorg 

van RSZK en 25 seniorenappartementen. Bij Oerle gaat het om 9 grondgebonden woningen en 25 

appartementen. Tevens worden, naast een gezondheidscentrum, 18 groepswoningen, 

logeerappartementen en een dagbestedingsruimte gerealiseerd. Deze zijn bestemd voor cliënten van 

Severinus en de Archipel. 

Nijverheidslaan 

Besloten is om ons voormalig kantoorgebouw in Veldhoven te transformeren tot circa 30 kleine 

wooneenheden. Dit aantal is in de planuitwerking teruggebracht tot 24 kleine woningen. Met dit 

project wil ’thuis de huisvestingsmogelijkheden voor kleine huishoudens vergroten. 

Ambachtslaan 

Een haalbaarheidsstudie in 2016 geeft in overweging de 28 appartementen te slopen en te vervangen 

door nieuwbouw. In 2017 zal de ontwikkeling worden opgepakt.  

De Schaatsenmaker 

In december zijn 27 portieketageflats aan De Schaatsenmaker in de wijk ’t Look opgeleverd. Dit zijn 

portieketagewoningen die een aanpak met levensduurverlenging hebben ondergaan. Met de 

energiemaatregelen zijn de appartementen gemiddeld naar energielabel A gegaan. Het project is 

gerealiseerd in de vorm van ketensamenwerking, waarbij de bewoners, opdrachtgever en het 

bouwbedrijf intensief hebben samengewerkt. De deelname aan de binnenpakketten lag zeer hoog. Er 

is een klanttevredenheid gemeten van 6,8 voor het eindresultaat. 
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11.4.3 Gebiedsbeheer 

Werken aan leefbare en vitale buurten en wijken uit zich in allerlei activiteiten. Naast reguliere of 

gebruikelijke beheeractiviteiten zijn een aantal specifieke voor 2016 benoembaar. 

Cobbeek 

Eind 2015 is de visie voor Cobbeek vastgesteld. Bewoners hebben op verschillende wijze hierin 

kunnen participeren. Inmiddels is ’thuis met de voorbereiding van een aantal projecten begonnen. 

Voor de aanpak van 167 woningen Brembeek e.o. zijn klankbordgroepen van bewoners  

georganiseerd. Via inspraak worden de kaders voor het onderhoud bepaald. Start van de 

werkzaamheden is in 2018 gepland. 

In Cobbeek is de gezamenlijk visie gericht op het verbeteren van het wonen, woonomgeving, 

veiligheid en sociale samenhang. Ook afgelopen jaar zijn verschillende activiteiten ondersteund en 

opgestart. Ter bevordering van de sociale cohesie is een wijkmakelaar aangesteld voor een periode 

van 2 jaar. De kosten van dit project (€ 50.000,-) worden door ‘thuis en de gemeente gedragen,  

verdeeld over 2016/2017. Tussentijds worden de resultaten gemonitord. 

De Ligt 

In 2016 zijn gesprekken met bewoners gevoerd om tot uitwerking van de onderhoudsplannen De Ligt 

te komen. Ondanks enige vertraging in de voorbereiding komt het project in 2017 in uitvoering.  

Zonderwijk 

In diverse wijken, maar Zonderwijk in het bijzonder, heeft de veiligheid vanwege overlast door 

jongeren centraal gestaan. Diverse partners waaronder de gemeente hebben noodzakelijke 

inspanningen verricht ter verbetering van het woonklimaat. Het resultaat van de gezamenlijke 

inspanning is dat een plan van aanpak is opgesteld waarin de taken zijn verdeeld.   

11.4.4 Samenwerking en participatie 

Samenwerken aan prettig wonen doen we met bewoners en andere maatschappelijke partners. 

Gemeente Veldhoven 

Het bestuurlijk overleg met de gemeente Veldhoven vindt jaarlijks op een viertal momenten plaats. 

Het jaar 2016 heeft hoofdzakelijk in het teken gestaan van de volgende agenda:  

 Woonvisie Veldhoven en prestatieafspraken 

 Huisvesting en begeleiding statushouders 

 Transparant woningaanbod 

 Samenwerking in regionaal verband 

Woonvisie en prestatieafspraken 

Medio 2016 is de woonvisie Veldhoven vastgesteld. Zowel ‘thuis als allerlei andere 

belangengroeperingen hebben in de totstandkoming kunnen participeren. Aansluitend zijn 

prestatieafspraken opgesteld. De prestatieafspraken hebben betrekking op de uitwerking van de 

woonvisie en zijn de eerste prestatieafspraken die met medewerking van 

huurdersvertegenwoordigers tot stand zijn gekomen. 

Huisvesting vergunninghouders 

Afgelopen jaar is de gemeente Veldhoven geconfronteerd met een aanzienlijke taakstelling 

vergunninghouders. De opgave kwam hierdoor ver boven de normale huisvestingsopgave. Van de 

131 te huisvesten personen zijn er 123 geplaatst. ‘thuis heeft de gevraagde huisvesting van 98 

personen kunnen realiseren. De gezamenlijke inspanningen van partijen hebben geresulteerd in het 

(nagenoeg) volbrengen van de gemeentelijke taakstelling. 

 

Veldhoven Vernieuwend Vitaal 

In 2014 heeft ’thuis zich aangesloten bij het netwerk Veldhoven Vernieuwend Vitaal. Dit netwerk richt 

zich op het versterken van de basisstructuur van gezondheid, wonen en welzijn binnen de vier 
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zogenaamde woonservicezones. De wijzigingen in het zorgstelsel hebben grote impact op de 

huurders, maar ook in het welzijnswerk is veel te doen in relatie tot het wonen. De uitvoering hiervan 

komt te liggen in het signaleringsoverleg waaraan naast gemeente en corporaties ook zorg- en 

welzijnsinstellingen deelnemen. In 2016 is veel aandacht uitgegaan naar het delen van informatie 

gericht op de meer complexere individuele vraagstukken. 

Bewonersparticipatie 

Veldhoven heeft over het algemeen een breed gedragen netwerk van bewoners- en activiteiten-

commissies. Deze vormen voor ’thuis het aanspreekpunt voor zaken die binnen complexen spelen. 

Ook kunnen kennis en ervaringen worden gedeeld. Als het gaat om het bevorderen van participatie 

van bewoners probeert ’thuis in buurten waar geen commissies bestaan met andere partners 

bewonersbeïnvloeding te organiseren. Dit gebeurt dan vaak in klankbordgroepen op buurtniveau. 

Jaarlijks worden evaluatiegesprekken gevoerd door de gebiedsregisseur om ontwikkelingen en 

behoeften van bewoners zover mogelijk te integreren in de complexbeheerplannen. 

11.5 Waalre 

11.5.1  Ontwikkeling vastgoedportefeuille  

Het aandeel vastgoed in Waalre bedraagt circa 8% van de totale ’thuis woningportefeuille en bestaat 

ultimo 2016 uit 814 zelfstandige woningen. Het aantal woningen is vergeleken met 2015 met 

10 gedaald als gevolg van verkoop. In 2016 is geen nieuwbouw opgeleverd. 

Naast deze zelfstandige woningen zijn 83 vastgoedeenheden in beheer en exploitatie, waaronder 

kamers (4), standplaatsen (16), garages en parkeerplaatsen (60), bedrijfsruimten en maatschappelijk 

vastgoed (3). 

Het aantal woningen met een huurprijs beneden de 2
e
 aftoppingsgrens is in 2016 toegenomen tot 674 

woningen. Als gevolg van het geleidelijke huurontwikkelingsscenario kregen 129 woningen in Waalre 

een huurverlaging in 2016 (16%). 

In 2016 zijn verschillende onderhoudsprojecten met energiemaatregelen uitgevoerd. Dit betekent dat 

de gemiddelde energieprestatie van ons woningbezit in Waalre het niveau van label B heeft bereikt 

met een gemiddelde energie-index van 1,35.  

De verkoopportefeuille in Waalre omvat 91 eengezinswoningen en 14 appartementen (13%). Met de 

herziening in 2016 zijn 2 betaalbare woningen aan verkoop onttrokken en is 1 niet-DAEB woning 

toegevoegd.  

In 2016 zijn 2 woningen onder label Koopgarant verkocht en 8 onder label Kopen naar Wens. Er is 

1 woning uit de verkoop gehouden voor verhuur aan een vergunninghouder. 

11.5.2 Nieuwbouw en renovatie 

In 2016 waren verschillende projecten in voorbereiding en zijn 58 gerenoveerde woningen 

opgeleverd. 

Locatie Brabantia 

In 2015 zijn met partijen afspraken gemaakt om gefaseerd de 36 geplande grondgebonden woningen 

in CPO koop te ontwikkelen. De eerste fase van 13 CPO woningen is in 2016 van start gegaan. Voor 

de resterende 23 woningen alsmede de locatie voor 16 appartementen zijn afspraken gemaakt voor 

de grondverkoop aan een bouwende ontwikkelaar. De bouw van de resterende woningen staat voor 

2017 gepland.  

Complex centrum Aalst 

In 2016 is voor het complex in Aalst-Centrum op basis van een haalbaarheidsstudie een nadere 

afweging gemaakt. Het authentieke karakter van het complex vereiste een zorgvuldig traject waarin 

zowel de mening van bewoners als aspecten van assetmanagement zijn meegenomen. Gekozen is 

voor een gedifferentieerde aanpak: 13 woningen krijgen onderhoud en worden bij mutatie verkocht en 
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16 woningen worden vervangen door 25 sociale nieuwbouwwoningen. Vanwege de aanvankelijke 

weerstand van bewoners is gekozen voor een ruime planning en een zorgvuldig begeleidingstraject. 

Na vaststelling van het sociaal plan medio 2017 zal de bouw naar verwachting in 2018 plaatsvinden.  

Renovatie Kerkhoflaan 

Aan 12 woningen is onderhoud gepleegd en zijn energiemaatregelen uitgevoerd. Het project is goed 

verlopen en naar tevredenheid van bewoners uitgevoerd. Oplevering begin 2017. 

Locatie Frederik Hendrikstraat 2a 

’thuis beschikt over een locatie met een oude boerderij waarvoor een planstudie loopt voor realisatie 

van 22 grondgebonden sociale huurwoningen. 

In de eerste helft van 2016 is op initiatief van ’thuis, met ondersteuning van St. Annaklooster en de 

gemeente Waalre, een voorstel voor re-integratie van ex-gedetineerden en vergunninghouders 

uitgewerkt. Naast huisvesting in de boerderij (eigendom van ’thuis) zou een aantal ex-gedetineerden  

onder begeleiding een biologische moestuin kunnen exploiteren. Het idee ontstond om op hetzelfde 

terrein een aantal vergunninghouders te huisvesten in woonunits. Voordeel was dat toezicht op beide 

groepen gedeeld kon worden en dat de vergunninghouders mogelijk mee zouden kunnen helpen bij 

de exploitatie van de moestuin/fietsenwerkplaats en andere dagactiviteiten.  

Met een klankbordgroep van buurtbewoners is uitvoerig overlegd over het initiatief. Er was sprake van 

een zeer heftig proces waarbij uiteindelijk angst bij omwonenden de overhand kreeg en leidde tot 

zeer ongenuanceerde uitspraken/gedrag. Uiteindelijk heeft St. Annazorggroep zich teruggetrokken 

omdat zij inschatte dat haar cliënten nimmer een eerlijke kans zouden krijgen in de buurt. Het gehele 

proces is als zeer heftig ervaren. 

 

Renovatie Adalbertstraat en Daslaan 

In 2016 zijn twee onderhoudsprojecten met energiemaatregelen opgeleverd, 19 woningen 

Adalbertstraat e.o. en 39 woningen Daslaan e.o. Voor deze complexen is een pilot uitgewerkt met als 

doel een hogere klanttevredenheid, grotere deelname aan energiemaatregelen en lagere kosten. 

Kenmerkend voor de aanpak is dat bewoners eerst zijn gevraagd naar hun wensen m.b.t. onderhoud 

die vervolgens zijn omgezet in financieel haalbare pakketkeuzes. Ondanks de intensieve participatie 

en vroege betrokkenheid van bewoners zijn de verschillende doelen maar ten dele bereikt.  

Hoge deelname aan energiemaatregelen blijft moeilijk haalbaar als bewoners zelf onvoldoende effect 

zien of verwachten. Het treffen van isolatiemaatregelen tegen betaling op een niet begaanbare zolder 

blijkt bijvoorbeeld voor velen een brug te ver. Een onverwachte tegenslag (asbest) bij complex 

Adalbertstraat zorgde voor vertraging van de uitvoering en resulteerde in een lagere 

klanttevredenheid van 7,5 ten opzichte van de klanttevredenheid 8,1 van complex Daslaan.  

De verwachting dat bewoners andere onderhoudsmaatregelen wensen dan een aanpak van keuken, 

douche en toilet is niet uitgekomen. De aanpak heeft niet tot substantieel lagere investeringen geleid. 

De ervaringen in deze pilot worden meegenomen in de voorbereiding van volgende projecten.  

Tijdelijke units voor vergunninghouders 

De gemeente heeft een inventarisatie opgesteld van locaties waar mogelijk tijdelijk units door ’thuis 

geplaatst kunnen worden. De gemeente heeft een adviseur in de arm genomen om uiterlijk eind 

januari 2017 een plan van aanpak voor plaatsing van units gereed te hebben.  

11.5.3 Gebiedsbeheer 

Werken aan leefbare en vitale buurten en wijken uit zich in allerlei activiteiten. Naast reguliere of 

gebruikelijke beheeractiviteiten zijn een aantal specifieke voor 2016 benoembaar. 

Verhuur commerciële ruimte Brederode 

Na jarenlange leegstand is voor het eerst een bedrijfsruimte verhuurd aan een afslankstudio-

gezondheidscentrum. Om de kans op verhuur te vergroten van de andere bedrijfsruimten wordt een 

voorstel uitgewerkt. Het niveau van oplevering van de ruimten blijkt onvoldoende marktconform. 
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Beheer woonwagenlocatie Broekweg 

’thuis is als eigenaar van standplaatsen en sanitaire ruimtes (niet de woonwagens) betrokken bij het 

proces van normalisatie in de omgang met bewoners van het woonwagencentrum. ’thuis is lid van de 

beheergroep met gemeente en politie, die de gang van zaken en bijzonderheden omtrent de locatie 

bespreekt en zo nodig handelt. Met de afronding van de laatste onderhoudswerkzaamheden in 2016 

is de technische staat van de woonwagenlocatie op orde. De gemeente Waalre heeft haar waardering 

uitgesproken over hoe ’thuis haar verantwoordelijkheden in deze heeft gepakt. De komende jaren 

blijft ’thuis onderdeel van de beheergroep om het proces van normalisatie te consolideren.  

Winkelcentrum Den Hof 

Het voorzieningenniveau en daarmee de leefbaarheid van Aalst wordt aangetast door leegstand van 

het winkelcentrum Den Hof. Vanuit gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren is een stuurgroep 

ingesteld die probeert het tij te keren om zo de vitaliteit van het dorp op peil te houden. ’thuis heeft 

veel bezit in de omgeving en is daarmee belanghebbende. Tegelijkertijd speelt de aanpassing van de 

doorgaande weg door Aalst (N69). Beide ontwikkelingen gecombineerd wordt als unieke kans gezien 

het dorp ‘terug te geven aan haar bewoners’. Het project is onderdeel van een provinciale pilot 

waarbij geleerd wordt van vergelijkbare situaties elders in de provincie. 

11.5.4 Samenwerking en participatie 

Samenwerken aan prettig wonen doen we met bewoners en andere maatschappelijke partners. 

Gemeente Aalst-Waalre 

In 2016 heeft drie keer bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Ambtelijk wordt regelmatig overlegd over 

lopende zaken en ter voorbereiding op bestuurlijke overleggen. Onderwerpen van gesprek waren o.a.  

 Woningmarkt Waalre en bijdrage ’thuis  

 Huisvesting vergunninghouders 

 Ontwikkelingen inbreidingslocaties Aalst 

 Prestatieafspraken  

 Normalisatie op woonwagenlocatie 

Prestatieafspraken 

In de tweede helft van 2016 is gewerkt aan het opstellen van prestatieafspraken. Vanuit de woonvisie 

van Waalre en de biedingen van de respectievelijke corporaties is in een drietal sessies een eerste 

ambtelijke versie opgesteld door gemeente en corporaties. Deze conceptversie is voorgelegd aan de 

huurdersorganisaties. Deze werkwijze is ingegeven door de gedachte dat de biedingen aan de 

gemeente in overleg met de huurdersvertegenwoordigers tot stand is gekomen. De Huurdersraad 

’thuis heeft te kennen gegeven in het vervolg actief te willen deelnemen aan de gesprekken. Dit zal 

bij volgende prestatieafspraken dan ook gebeuren. De ondertekening van de prestatieafspraken vindt 

naar verwachting plaats in februari 2017. 

Huisvesting vergunninghouders 

De gemeentelijke taakstelling voor Waalre 2016 noopte tot hoge inzet van woningen voor huisvesting 

van vergunninghouders. Gaandeweg 2016 heeft de gemeente gefocust op de komst van een AZC. In 

de verwachting dat als er een AZC komt, er minder vergunninghouders gehuisvest zouden moeten 

worden, is de urgentie voor de huisvesting van ‘reguliere’ vergunninghouders op een lager pitje gezet. 

In het najaar is het provinciaal besluit gekomen dat er geen AZC in Waalre zou komen. Vervolgens 

hebben alle partijen alsnog ingezet op het volbrengen van de taakstelling. Na signalen van ’thuis 

heeft zowel bij de gemeente als bij Vluchtelingenwerk een capaciteitsuitbreiding/efficiëntieslag 

plaatsgevonden. Met deze inhaalslag is het niet gelukt de taakstelling te behalen.  

Partijen zetten in 2017 in op het inlopen van die achterstand. Daarbij helpt het dat de taakstelling voor 

2017 aanzienlijk lager uitvalt. Er is ook een herverdeling geweest over de in Waalre werkende 

corporaties waardoor ’thuis vanaf 2017 een kleiner percentage vergunninghouders hoeft te 

huisvesten. De verwachting is dat de achterstand in de taakstelling 2016, in de eerste helft van 2017 

wordt ingelopen.  
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12 Organisatie 

12.1 Organisatieontwikkeling 

 

 

Raad van Commissarissen  

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij 

’thuis en de met haar verbonden ondernemingen. Voor het verslag van de Raad van 

Commissarissen wordt verwezen naar het governanceverslag (deel II van dit jaarverslag). 

Bestuur en management 

De leiding van de werkorganisatie is per 1 december 2016 in handen van directeur-bestuurder de 

heer L.A. Severijen. Hij is de opvolger van de twee vertrokken directeur-bestuurders mevrouw drs. 

H.A.M. Van der Herten en directeur-bestuurder de heer ir. E.J.M. de Groot. 

Het managementteam bestaat naast de directie uit de managers van de afdelingen Bedrijfsvoering, 

Wonen en Vastgoedbeheer. 

Organisatie 

Het moment van de bestuurswissel is tevens aangegrepen om de afdeling Vastgoedontwikkeling met 

ingang van 2017 in de lijn bij Vastgoedbeheer te plaatsen. Deze organisatieaanpassing beoogt een 

efficiëntere aansturing en is in goed overleg met de betrokken medewerkers tot stand gekomen. 

In 2016 is besloten het VvE-beheer, ondergebracht bij Vastgoedbeheer, te gaan outsourcen. Twee 

medewerkers hebben daartoe Compagnon Vastgoedbeheer opgericht en voeren met ingang van 

2017 zelfstandig de bestuurlijke en beheertaken van alle VvE’s van ’thuis uit. Tot slot is met ingang 

van 2017 de controller apart gepositioneerd in een onafhankelijke positie direct onder de bestuurder 

met een rechtstreekse lijn naar de Raad van Commissarissen. 

12.1.1 Personeelsmanagement 

’thuis wil markt- en resultaatgericht werken, transparant, respectvol en betrokken met klanten 

omgaan, samenwerken met maatschappelijke partners en huurders en kansen benutten als die zich 

voordoen. Dit vraagt ondernemerschap van individuele medewerkers en ruimte om binnen kaders te 

kunnen handelen. 
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Het jaar 2016 stond in het teken van samenwerken met de klant en met elkaar. Hierbij zijn alle 

medewerkers met een collega op de koffie geweest bij een huurder van ’thuis. Onze medewerkers 

zijn, om het goede gesprek met de klant te kunnen voeren, getraind in gespreksvaardigheden. 

In 2016 is de Personeelsevaluatiecyclus ’thuis verder ontwikkeld. Met alle medewerkers zijn 

resultaatgerichte afspraken gemaakt over verwachtingen met betrekking tot output en competenties. 

Gedurende het jaar wordt de voortgang in overleggen, functionerings- en beoordelingsgesprekken 

bewaakt en geëvalueerd. De cyclus geeft duidelijkheid over verwachtingen van leidinggevenden en 

medewerkers. In 2016 hebben de medewerkers in de personeelsevaluatiecyclus ook hun 

leidinggevenden formeel feedback kunnen geven.  

’thuis is een erkend leerbedrijf en biedt elk jaar stageplaatsen aan voor studenten van MBO, HBO en 

universiteit. In 2016 hebben elf studenten bij ons stage gelopen. Daarnaast biedt ’thuis wekelijks voor 

drie cliënten van Severinus de mogelijkheid voor een dagbesteding. Ook organiseert ’thuis enkele 

keren per jaar een meeloopdag voor basisschoolleerlingen en sollicitatietraining voor leerlingen van 

het voortgezet onderwijs. Nieuw was onze deelname aan ‘Baas voor 1 dag’, waarbij twee leerlingen 

van de basisschool een dag meelopen met het bestuur van ’thuis. Dit in samenwerking met JINC.  

12.1.2 Opleidingen 

In 2016 zijn verschillende opleidingen op het gebied van kennis, vaardigheden en gedrag gevolgd, 

zoals omgaan met agressie, huurrecht, klantgericht werken, trainingen primair systeem. Ook heeft 

een aantal medewerkers een coachingstraject gevolgd.  

De CAO woondiensten heeft in 2010 de regeling voor het persoonlijk loopbaanbudget toegevoegd 

aan de opleidingsmogelijkheden. Dit houdt in dat elke medewerker de beschikking krijgt over een 

budget dat besteed kan worden aan persoonlijke ontwikkeling. 30 Medewerkers hebben in 2016 van 

deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

In 2016 hebben 10 medewerkers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een loopbaanadviestraject 

te volgen. Deze trajecten zijn gesubsidieerd door het Fonds Leren en Ontwikkelen Woningcorporaties 

(FLOW) en zijn erop gericht om de toekomstige mogelijkheden en wensen in de persoonlijke 

loopbaan in kaart te brengen. 

Er is in 2016 is een plan van aanpak opgesteld om de methodiek van The Natural Step (TNS) binnen 

de organisatie verder uit te rollen. In totaal zijn 15 medewerkers opgeleid als ambassadeur 

duurzaamheid. Hun taak is om de collega’s te stimuleren en motiveren om ook met duurzaamheid 

aan de slag te gaan. Dit leidt tot allerlei projecten en ideeën met het doel bewustzijn over 

duurzaamheid in- en extern uit te dragen of duurzame prestaties te realiseren daar waar dat mogelijk 

is. Zo is besloten drie bedrijfspoolauto’s door elektrische te vervangen. Ook hebben de medewerkers 

in 2016 ruim 87.000 minder vellen blanco papier gebruikt dan in 2015, het jaar waarin al een 

besparing van 160.000 vellen was gerealiseerd. Op de website van ’thuis wordt de 

duurzaamheidsvisie en diverse concrete resultaten getoond. 

12.1.1 Samenstelling en mutaties personeel 

De gegevens over het personeel van ’thuis zijn exclusief leden van de Raad van Commissarissen en 

inleenkrachten en inclusief de tijdelijke medewerkers. We werken met vaste dienstverbanden en een 

flexibele schil waaronder inleenkrachten en tijdelijke medewerkers (exclusief stagiaires). 

Het aantal medewerkers in fte is in 2016 afgenomen van 105,3 fte naar 103,4 fte. Het aantal 

medewerkers is vergeleken met vorig jaar met twee afgenomen. De leeftijdsopbouw bij ’thuis is 

nagenoeg ongewijzigd gebleven. 

Ultimo 2016 hebben 6 van de 119 medewerkers een tijdelijk dienstverband waarvan er 3 stagiair zijn. 

Naast de 119 medewerkers zijn nog 13 medewerkers ingeleend. De flexibele schil omvat daarmee 

circa 11% van het totaal aantal medewerkers. 
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In 2016 zijn 11 nieuwe medewerkers in dienst gekomen bij ’thuis, waaronder 8 stagiaires. Er zijn 

17 medewerkers vertrokken, waaronder 8 stagiaires. 

12.1.2 Organisatiekosten  

De totale organisatiekosten bedragen € 11.225.000,- en blijven ruim binnen de begroting                    

(€ 11.535.000,-). Dit wordt met name veroorzaakt door lagere personele kosten en lagere 

huisvestingskosten. 

In de functionele winst- en verliesrekening wordt onderscheid gemaakt naar activiteiten waarvoor 

organisatiekosten worden gemaakt. De kosten worden toegerekend aan de verschillende activiteiten 

op basis van tijdbesteding. Van de totale organisatiekosten is € 3.722.000,- toegerekend aan 

algemeen beheer en € 7.503.000,- aan activiteiten met betrekking tot onderhoud, nieuwbouw en 

renovaties, verkoop, leefbaarheid, overige activiteiten en overige organisatiekosten. 

In de Aedes benchmark hebben we op het onderdeel bedrijfskosten een A-score behaald. Een 

verbetering van de B-score van vorig jaar.  

12.1.3 Ziekteverzuim 

In 2016 is het ziekteverzuim licht gestegen naar 2,63% ten opzichte van 2015 2,31%, maar nog altijd 

laag. Het langdurend verzuim is iets gestegen ten opzichte van 2015, van 1,08% naar 1,59%. Het 

kortdurend en middellang verzuim is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.  

Samenstelling 2016

 'thuis

2015

’thuis  

Aantal medewerkers 119 121

Medewerkers in fte 103,4 105,3

% mannen 44% 42%

% vrouwen 56% 58%

% fulltime 49% 49%

% parttime 51% 51%

Leeftijdsopbouw % 2016

 'thuis

2015 

’thuis 

< 25 jaar 3% 3%

25 - 34 jaar 10% 10%

35 - 44 jaar 31% 31%

45 - 54 jaar 29% 29%

55 - 64 jaar 27% 27%

> 64 jaar 0% 0%

In- en uitstroom 2016

 'thuis

2015

 'thuis

In dienst 11 16

Uit dienst 17 21
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12.1.4 Overleg met de ondernemingsraad 

De eerste ondernemingsraad van ’thuis bestaat sinds de fusie uit zeven gekozen leden. In 2016 

hebben negen overlegvergaderingen met de bestuurder plaatsgevonden.  

De belangrijkste onderwerpen waren: 

 Update personeelshandboek en integriteitscode 

 Afbouw regeling achtervang buurtbeheer 

 Startnotitie vitaliteit 

 Werving nieuwe bestuurder 

 Organisatie VvE-beheer 

 Auto’s buurtbeheerders 

 Optimalisatie en implementatie nieuw proces dagelijks onderhoud 

 Herpositionering afdeling Vastgoedontwikkeling 

 Klokkenluidersregeling 

Daarnaast heeft er tweemaal overleg plaatsgevonden met een delegatie van de Raad van 

Commissarissen over de gang van zaken, met bijzondere aandacht voor de wervingsprocedure van 

de nieuwe bestuurder.  

12.2 Kwaliteit van de dienstverlening 

12.2.1 Resultaten samenwerking en dienstverlening 

 

12.2.2 KWH 

Om de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken, laat ’thuis de dienstverlening toetsen door KWH 

(Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector). KWH monitort de dienstverlening van de 

aangesloten corporaties continu en doet dit vanaf 1 juli 2013 ook voor ’thuis. 

Duurklasse Ziekteverzuim 

percentage

Gemiddelde 

melding 

frequentie

Gemiddelde 

verzuimduur 

in dagen

Kort verzuim (< 8 dagen) 0,63% 0,84 2,70

Middellang verzuim (8 - 42 dagen) 0,41% 0,16 9,53

Lang verzuim (> 43 dagen) 1,59% 0,06 64,48

Totaal 2,63% 1,06 6,73

Resultaten 2016

Doelstelling

7,9

- Minimaal 80% van de reparatieverzoeken is binnen 5 werkdagen verholpen 78%

Resultaten

- Minimaal 90% van de bezwaren is binnen 10 werkdagen afgehandeld 89%

We stellen onze klant centraal in de dienstverlening:

- Het KWH-huurlabel is behouden met op alle onderdelen een 8

Totaal ’thuis 

Dienstverlening
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’thuis heeft het KWH-label behouden en scoort in totaal een 7,8 over 2016, ruim boven de norm van 

KWH. De ambitie om op alle onderdelen een 8 te behalen, is niet bereikt. Het blijkt erg lastig om een 

goede score te behouden of te verbeteren. In 2017 gaat dit opnieuw alle aandacht krijgen. 

12.2.3 Aedes Benchmark 

Sinds twee jaar wordt de dienstverlening van woningcorporaties onderling vergeleken in de 

benchmark van Aedes. De resultaten van de KWH meting worden gebruikt voor de Aedes benchmark 

op het onderdeel huurdersoordeel. In 2016 zijn de resultaten van bijna alle corporaties in de 

benchmark verwerkt. Het huurdersoordeel is opgebouwd uit drie deelscores met een verschillende 

wegingsfactor. Het huurdersoordeel van de sector levert in 2016 een 7,4 op. 

 

’thuis heeft in de benchmark met gemiddeld 7,5 haar positie behouden en scoort achter de koplopers 

label B. De ambitie label A te behalen is alleen voor onderdeel ‘vertrekkende huurders’ gelukt. Het 

behalen van een A-score blijft de uitdaging voor 2017. 

12.2.4 Klachtenafhandeling – de bezwaarprocedure 

Het aantal behandelde bezwaren door ’thuis in 2016 komt op 86. Daarvan is 89% binnen 

10 werkdagen afgehandeld, net niet binnen de norm van 90%. Een hele verbetering vergeleken met 

vorig jaar toen 76% op tijd werd afgehandeld.  

 

Label onderdeel Score 

2016

Score 

2015

Contact 7,9 7,8

Verhuizen

- woning zoeken 7,5 8,0

- nieuwe woning 7,7 7,9

- huur opzeggen 8,0 8,3

Onderhoud

- reparaties 7,7 8,0

- onderhoud 7,9 8,4

Totaalscore 7,8 7,8

Huurdersoordeel 2016 Score 

’thuis 

Score 

sector

Nieuwe huurder (25%) 7,4 7,5

Reparaties (55%) 7,5 7,4

Vertrekkende huurder (20%) 7,8 7,2

Totaalscore 7,5 7,4

Totaal 

2016

Totaal 

2015

Aantal bezwaren 86 80

Te laat afgehandeld 9 19
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Het aantal bezwaren ligt weer wat hoger dan vorig jaar. De meeste bezwaren gingen over de 

uitvoering van technische zaken, 26% had een sociaal karakter en 24% ging over inschrijving als 

woningzoekende verhuur en verkoop.  

12.2.5 Klachtencommissie conform art.16 BBSH 

De Onafhankelijke Klachtencommissie ’thuis functioneert sinds 1 april 2014. Een nieuwe 

zittingsperiode voor één of meerdere leden was in 2016 niet aan de orde. Wel heeft het 

plaatsvervangend lid namens de OR om persoonlijke redenen opgezegd. Deze vacature wordt begin 

2017 uitgezet. 

In 2016 zijn 6 klachten ontvangen, een halvering van het aantal klachten van vorig jaar.  

De klachtencommissie heeft 9 klachten in 2016 in behandeling genomen, waaronder ook 3 klachten 

die in 2015 waren ontvangen. Van deze klachten zijn er 4 als niet ontvankelijk beoordeeld en 5 als 

ontvankelijk. Voor 4 van de 5 ontvankelijk beoordeelde klachten is een hoorzitting gehouden. De 

andere ontvankelijke klacht is door ’thuis voorafgaand aan de hoorzitting als gegrond afgehandeld. 

De klachtencommissie heeft 4 adviezen uitgebracht, waarin 2 klachten ongegrond en 2 klachten 

deels gegrond werden bevonden. De bestuurder van ’thuis heeft conform de adviezen besloten. 

12.3 Overleg met belanghouders 

12.3.1 Huurdersraad ’thuis 

De in 2015 nieuw geformeerde Huurdersraad is na een intensieve inwerkperiode op zoek gegaan 

naar een moderne invulling van belangenbehartiging en participatie. Samen met ’thuis is onder 

externe begeleiding een oriënterende fase van het traject Huurdersparticipatie 2.0. doorlopen. Deze 

fase stond in het teken van inspiratie en inzichten opdoen, beelden te delen en een gezamenlijk doel 

van huurdersparticipatie te formuleren. Het voortraject is afgerond; in 2017 gaan we aan de slag!  

In 2016 heeft zevenmaal regulier overleg plaatsgevonden tussen ’thuis en de Huurdersraad. Even zo 

vaak heeft voorafgaand aan het reguliere overleg een agendaoverleg plaatsgevonden ter 

voorbereiding en afstemming van de planning. De adviesaanvragen zijn toegelicht en/of besproken in 

het agendaoverleg en/of regulier overleg.  

In 2016 heeft de Huurdersraad advies uitgebracht over: 

 Woonenergie 

 Zendmasten 

 Huurverhoging 2016 

 Zonnepanelen 

 Toewijzing koopwoningen en garages in Wooniezie 

 Huurderscommunicatie 

 Scheiding DAEB /niet-DAEB 

 Statuten 

 Inkomensafhankelijk huurverhoging 

 Blokafsluitingen poorten 

 Prestatieafspraken 2017 met gemeente Eindhoven, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre 

Over de adviesaanvraag ‘tarief buurtbeheer’ heeft de Huurdersraad in 2016 geen advies uit kunnen 

brengen aangezien deze aanvraag pas in december is ingediend.  

De werving voor de Huurdersraad eind 2015 heeft geresulteerd in de aanstelling van twee nieuwe 

bestuursleden per 1 januari 2016. Helaas hebben beiden niet lang zitting gehad; de een vanwege de 

aanschaf van een koopwoning, de ander vanwege regelmatig verblijf in het buitenland. In de tweede 

helft van het jaar is alsnog een bestuurslid geworven. De Huurdersraad is daarmee niet volledig 

bemand. Nog twee vacatures staan open en dit aantal loopt verder op nu zowel de voorzitter als de 

secretaris eind 2016 te kennen hebben gegeven met ingang van 2017 te stoppen met hun 
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werkzaamheden voor de Huurdersraad. Het was voor hen niet meer te combineren met de 

privésituatie. Het op sterkte krijgen van de Huurdersraad heeft daarmee de nodige urgentie in 2017.  

Daarnaast is, in samenwerking met de Raad van Commissarissen, eind 2015 gestart met de werving 

van een lid voor de Raad van Commissarissen op voordracht van de Huurdersraad. Deze nieuwe 

commissaris is op 24 mei 2016 benoemd. 

12.3.2 Bewonerscommissies 

In 2013 zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop ’thuis samenwerkt met bewonerscommissies 

of - als er geen ‘officiële’ bewonerscommissie is - samenwerkt met de bewoners van een buurt of een 

complex. ’thuis neemt de betrokkenheid en eigenaarschap van huurders daarbij als vertrekpunt en 

zoekt actief naar de meest passende samenwerkingsvorm voor het betreffende complex of buurt. Als 

kader geldt de met de Huurdersraad i.o. gesloten samenwerkingsovereenkomst met ’thuis. 

’thuis kent 25 bewonerscommissies, 2 in Best, 10 in Eindhoven, 5 in Son en Breugel, 6 in Veldhoven 

en 2 in Waalre. In Veldhoven zijn ook nog 9 activiteitencommissies actief en 1 in Eindhoven. 

De jaarlijkse bedankavond voor alle vrijwilligers die zich inzetten in onze wijken en buurten heeft 

plaatsgevonden op 21 januari 2016 in Eindhoven. Deze succesvolle avond werd door circa 

200 genodigde vrijwilligers bezocht. Lekker eten en drinken werd afgewisseld met informatief en 

onderhoudend entertainment. 

12.3.3 Bestuurlijk overleg gemeenten 

Er vindt regelmatig bestuurlijk overleg plaats met wethouders en beleidsambtenaren in de vijf 

gemeenten waar ’thuis woningbezit heeft. Dit is doorgaans een bilateraal overleg tussen gemeente 

en ’thuis. De uitzondering vormt het Bestuurlijk Overleg Wonen (BOW) in Eindhoven dat maandelijks 

plaatsvindt tussen gemeente, de vier Eindhovense corporaties en huurdersvertegenwoordigers. Het 

voorzitterschap van het BOW rouleert en lag tot mei 2016 bij ’thuis. 

Naast de meer lokaal specifieke beleidsafstemming waren in alle gemeenten thema’s aan de orde als 

de huisvesting van statushouders, zienswijzen concept scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB, het bod 

van de corporatie op de woonvisie en de op te stellen prestatieafspraken. 

12.4 Samenwerking en verbindingen 

12.4.1 Platform Eindhovense Corporaties (PEC) 

In het Platform vindt de beleidsmatige afstemming plaats tussen de Eindhovense corporaties en 

wordt het Bestuurlijk Overleg Wonen (BOW) met de gemeente Eindhoven voorbereid. In 2016 is het 

PEC-overleg vervangen door afstemming per e-mail op de momenten waarop er een besluit 

genomen moet worden. Het PEC-overleg heeft daarmee een digitaal karakter gekregen. 

 

Belangrijke onderwerpen in 2016 waren o.a.: 

 Inzet maatschappelijk werk bij Kansen- en sanctiecommissie 

 Plan van aanpak inzake WOZ  

12.4.2 Bestuurlijk overleg Regio Eindhoven  

Het SRE is per 1 januari 2015 omgevormd tot de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Het nieuwe 

samenwerkingsverband van 21 gemeenten in de regio Eindhoven heeft gekozen voor een flexibele 

manier van samenwerken op thema’s die voor de regionale ontwikkeling van belang zijn. In breed 

samengestelde Werkplaatsen worden bepaalde regionale opgaven uitgewerkt.  

Vertegenwoordigers van woningcorporaties worden regelmatig bijgepraat in het door MRE 

ondersteunde Platform Wonen. In 2016 is o.a. gesproken over Woonbehoefteonderzoek 2017 en 

monitor regionale woningmarkt, woonbehoeften van expats en afstemming bouwprogrammering. 
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12.4.3 Bestuurlijk overleg Stedelijk Gebied Eindhoven 

Binnen de regio Eindhoven werken negen gemeenten samen in het Stedelijk Gebied Eindhoven 

(SGE). Gemeente- en corporatiebestuurders in het Stedelijk Gebied Eindhoven hebben in 2014 

afspraken gemaakt over het functioneren van de woningmarkt. Deze afspraken worden uitgewerkt in 

werkgroepen of taskforces. Ook in 2016 heeft ’thuis actief deelgenomen aan de werkgroep 

Transparant Woningaanbod en de Taskforces Huisvesting arbeidsmigranten/vergunninghouders. 

Eind 2015 is het actieplan statushouders gepresenteerd. De acties richten zich op het uitbreiden van 

(reguliere) huisvestingsmogelijkheden, het maken van een goede match tussen huishoudens met 

status en het beschikbare woningaanbod en het zorgen voor een goede eerste begeleiding van 

vergunninghouders. Ondanks het schrappen van de wettelijke verplichting hebben de gemeenten in 

het Stedelijk Gebied afgesproken dat de voorrangsregeling voor vergunninghouders blijft gelden 

conform de uniforme urgentieregeling die per 1 januari 2016 in de gemeenten van kracht is.  

Het regionaal overleg over het vraagstuk huisvesting van jongeren, arbeidsmigranten of 

kenniswerkers en vergunninghouders heeft geresulteerd in plannen voor extra, kleine wooneenheden 

voor deze brede doelgroep. Over de concrete aantallen maken gemeenten en corporaties 

prestatieafspraken.  

12.4.4 Platform Woningcorporaties Stedelijk gebied Eindhoven 

’thuis heeft samen met Woonbedrijf het initiatief genomen tot de oprichting van het platform 

woningcorporaties in het stedelijk gebied Eindhoven. Het platform wil meer zicht krijgen op het 

functioneren van de regionale woningmarkt, de transparantie van de woningmarkt bevorderen en 

daarin effectiever samenwerken.  

In februari 2016 hebben de corporaties een samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten 

gesloten over de uitvoering van de urgentieregeling. In het verlengde daarvan is een onderlinge 

samenwerkingsovereenkomst gesloten over het in standhouden van één portaal en een gezamenlijke 

woonruimtebemiddeling (Wooniezie), de uitvoering van de urgentieverordening en het gezamenlijke 

tweede kansbeleid voor huurders. 

In 2016 is besloten de samenwerking te verbreden naar alle corporaties in het MRE-gebied en nader 

onderzoek te doen naar toekomstige woningvraag en ontwikkeling van de woningportefeuille in de 

regio. Daarnaast is besloten tot gezamenlijke opdrachtverstrekking voor vernieuwing van het tweede 

kansbeleid met meer aandacht voor preventie van uithuiszetting. Tot slot onderzoeken de corporaties 

met de huurdersorganisaties de mogelijkheden voor één gezamenlijk sloopreglement voor de hele 

regio. 

12.4.5 Wooniezie 

’thuis maakt per 1 april 2016 gebruik van de diensten van het samenwerkingsverband Wooniezie 

voor de registratie van woningzoekenden, het presenteren van het vrijkomend aanbod en de verhuur 

met toepassing van verschillende toewijzingsmodellen. Het is de bedoeling dat alle corporaties in het 

stedelijk gebied zich aansluiten bij Wooniezie ter bevordering van de transparantie van het 

woningaanbod en verbreden van huisvestingsmogelijkheden voor woningzoekenden. Inmiddels 

bieden acht van de negen corporaties hun woningen via Wooniezie aan.   

12.4.6 Vereniging van Eigenaren (VvE) 

Vanuit de strategische overweging de niet-DAEB activiteiten te gaan afstoten, is besloten het VvE-

beheer per 1 januari 2017 te outsourcen.  

Eind 2016 participeert ’thuis in 37 Verenigingen van Eigenaren, waar zij zorgdraagt voor het 

technisch en administratief beheer van in totaal zo’n 1.150 appartementen. Bij 15 verenigingen heeft 

’thuis een meerderheidsbelang.  
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In 2016 heeft ’thuis de beheerportefeuille met 4 verenigingen uitgebreid. Dit betreft Heistraat (Son), 

Klaproos (Eindhoven), Vredesplein fase 2 (Eindhoven) en De Twijnder (Veldhoven). 

In 2015 is besloten om de mandelige terreinen te gaan beheren als waren het verenigingen. De 

mandeligheid dient dan wel gekoppeld te zijn aan een beheervereniging. In 2016 is een 

beheervereniging opgericht voor de mandelige terreinen van Vredesplein-Blok 8 en Iris-

Bloemenbuurt. In totaal gaat het om acht mandelige terreinen. 

In 2016 zijn drie projecten opgeleverd waarbij een VvE voor de gemeenschappelijke 

(parkeer)terreinen is opgericht. Het gaat om de 2
e
 fase project Vredesplein e.o. (blok 5 en 6), het 

project Klaproos in Bloemenbuurt-Zuid en het project Bogaerdhoeve in Oerle. 

12.4.7 Bonaire 

Op uitdrukkelijk verzoek van het ministerie van BZK biedt Woningstichting Aert Swaens (AS) als een 

van de rechtsvoorgangers van ’thuis vanaf medio 2010 ondersteuning aan Fundashon Cas 

Bonaireano (FCB) ter verbetering van de interne organisatie en volkshuisvestelijke prestaties. De 

samenwerking is gebaseerd op een Memorandum of Understanding (MOU) die medio 2013 is 

verlengd met een periode van drie jaar en de instemming heeft van het Openbaar Lichaam Bonaire 

(OLB), het Ministerie van BZK en de Raad van Commissarissen van ’thuis. 

De samenwerking tussen Woonstichting ’thuis en FCB is in de kern gericht op kennisdelen en 

beheren van leefbaarheidsbudgetten. Daarbinnen onderscheiden we de volgende doelstellingen: 

 Bijdrage leveren aan het oplossen van leefbaarheidsvraagstukken op Bonaire 

 Verbeteren van de kwaliteit van de volkshuisvesting en inlopen van achterstanden op dit gebied 

 Professionaliteit op het gebied van financiën en organisatie van FCB verder verbeteren 

 Bevorderen duurzame samenwerking tussen FCB en OLB 

 Bevorderen van samenwerking tussen maatschappelijke organisaties op het gebied van wonen 

op Bonaire 

 Bevorderen dat rijksbudgetten voor Bonaire ten dienste van (leefbaarheids)projecten doelmatig 

worden besteed en het beheer van de door BZK beschikbaar gestelde middelen voor de BES-

eilanden 

Ook in 2016 hebben we, samen met FCB, OLB en BZK, veel aandacht besteed aan het versterken 

van het volkshuisvestingsbeleid op Bonaire. Naast input geleverd te hebben voor nieuwe wet- en 

regelgeving op dit gebied, is een businesscase uitgewerkt voor de financiering van de noodzakelijke 

nieuwbouw van 500 sociale huurwoningen. 

Eind 2016 is de samenwerking geëvalueerd. De afgelopen jaren zijn vele mooie en gewaardeerde 

resultaten behaald. We constateren ook dat een aantal cruciale punten niet zijn gelukt, zoals het laten 

vaststellen van de nieuwe statuten van FCB door de Eilandsraad, ondanks een eerder positief advies 

van het OLB, en het vinden van een passende financiering waardoor de nieuwbouw stagneert. 

Daarnaast hebben we geen verbinding kunnen leggen met de organisatie van ’thuis. De  

samenwerking is dermate specifiek dat het aantal betrokken personen bij ’thuis beperkt blijft.  

VvE's en beheersituaties 

Best Eind-

hoven

Son & 

Breugel

Veld-

hoven

Waalre Totaal 

’thuis 

- VvE 5 8 5 24 9 51

- Mandelige terreinen 0 8 0 0 0 8

- Parkeerkelders / terrein 1 2 1 1 0 5
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Deze evaluatie heeft, mede ingegeven door het moment van bestuurswisseling, geleid tot het besluit 

om de samenwerking tussen ’thuis en FCB te beëindigen. Met BZK en de collega corporatie 

Woonlinie (betrokken bij Statia en Saba) zijn gesprekken gevoerd om de continuïteit van de 

ondersteuning aan FCB te waarborgen. BZK en Woonlinie hebben aangegeven dat zij de 

opgebouwde kennis, ervaring en positieve inbreng van de betreffende personen van ’thuis wensen te 

behouden. In goed overleg met alle betrokken partijen is besloten dat betrokken personen de 

ondersteuning op persoonlijke titel voortzetten. 

De eerder door BZK verstrekte subsidie van € 2.980.000,- ter bevordering van leefbaarheid, 

nieuwbouw en renovatie op de BES-eilanden wordt nog door ’thuis afgewikkeld. Toekenning van 

middelen heeft plaats gevonden via de lijn van projectaanvragen. Deze aanvragen zijn beoordeeld 

door de samenwerkende partijen BZK, Woonlinie en ’thuis. Op de rekening van ’thuis staat eind 

2016 nog een restantbedrag van € 875.000,- dat bestemd is voor reeds geaccordeerde projecten op 

Bonaire en Saba. Met deze projecten is een belangrijke bijdrage geleverd aan het versterken van de 

sociale cohesie in kwetsbare buurten op de BES-eilanden. 

12.4.8 Groepsstructuur ’thuis  

De groepsstructuur ziet er ultimo 2016 als volgt uit: 

 

AK geeft het aandelenkapitaal van de BV aan.  

RC geeft de rekeningcourant van de BV aan. 

In 2017 wordt mede vanwege de nieuwe wet- en regelgeving de totale groepsstructuur ontmanteld.  

In de nog bestaande BV-structuur van de Holding en de Vastgoed BV vinden geen activiteiten meer 

plaats. 

12.4.9 ’thuis Energie BV  

Eind 2013 is ’thuis Energie BV opgericht. In deze BV worden de duurzame WKO-installaties en 

zonnepanelen op het dak van 50 sociale huurwoningen Dijkstraten in Best opgenomen, evenals het 

collectieve WKO-systeem en de individuele warmtepompen van de ca. 450 nieuwbouwwoningen 

(huur en koop) Vredesplein e.o. en ons nieuwe kantoor in Eindhoven. 

In 2014 zijn de samenwerkingsovereenkomsten (SOK) tussen Woonstichting ’thuis en ’thuis Energie 

BV ten behoeve van beide projecten ondertekend. In deze overeenkomsten is geregeld dat op het 

moment van woningoplevering de opstalrechten ten behoeve van ’thuis Energie BV worden 

gevestigd, waarbij de investering wordt overgedragen aan ’thuis Energie BV. Omdat de exploitatie 

van de WKO-installaties wordt gevoerd door ’thuis Energie BV sluiten de bewoners van de 

aangesloten woningen een leverings- of huurovereenkomst met ’thuis Energie BV waarvoor zij een 

Structuur Woonstichting ’thuis 

Bedragen (* 1.000)

Woonstichting ’thuis 

RC: € 2.405

’thuis Holding BV

AK: € 18

RC: - € 26  

’thuis Energie BV ’thuis Vastgoed BV

AK: € 1 AK: € 18

RC: - € 2.379 RC: € 0
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vergoeding betalen. Uitgangspunt daarbij is dat het totale bedrag voor elektra en warmte niet hoger 

mag zijn dan voor een vergelijkbare traditionele gasgestookte woning. 

In 2015 zijn geen nieuwe woningen opgeleverd. In 2016 zijn in het project Vredesplein 50 nieuwe 

woningen (25 huur en 25 koop) opgeleverd en is via een recht van opstal de investering conform de 

SOK overgedragen aan ’thuis Energie BV.  

Ingevolge de nieuwe Woningwet is het hebben van een verbinding zoals de ’thuis Energie BV een 

niet-DAEB activiteit waaraan de wet een rendementseis stelt. De ’thuis Energie BV is opgericht ten 

behoeve van de realisatie van duurzame en betaalbare woningen, waarbij het voordeel van de lagere 

energielasten aan de klant toevalt.  

Eind 2016 hebben we businesscases van de Energie BV geëvalueerd en blijken de verliezen 

beperkter in omvang dan eerder verwacht. Tegelijkertijd hebben we geconstateerd dat we in de tijd 

zijn ingehaald door wet- en regelgeving en dat de motieven van destijds om de activiteiten onder te 

brengen in een Energie BV niet meer valide zijn. We hebben dan ook besloten om in 2017 de Energie 

BV op te heffen. Activiteiten worden overgeheveld naar de TI.   

Eerder heeft ’thuis de strategische keuze gemaakt om niet meer van niet-DAEB te zijn en deze 

activiteiten op zorgvuldige en verantwoorde wijze de komende jaren af te gaan bouwen. Dat betekent 

dat voor zover de duurzaamheidsmaatregelen uit Energie BV (zonnepanelen en WKO) betrekking 

hebben op woningen in het niet-DAEB segment, de woningen overeenkomstig beleid worden 

verkocht.  

  



  72 Woonstichting 'thuis| Jaarverslag 2016 

 

13 Financiën 

13.1 Algemeen 

Het financiële jaar 2016 heeft, naast de reguliere financiële activiteiten, vooral in het teken gestaan 

van de implementatie van de woningwet. Op basis van onze strategische herijking zijn keuzes 

gemaakt voor de scheiding van DAEB / niet-DAEB. Gezien de beperkte omvang van de niet-Daeb 

portefeuille en de overweging dat ’thuis vooral van DAEB is, heeft ’thuis gekozen voor 

administratieve scheiding. De doorrekening van de financiële positie heeft in 2016 op twee momenten 

plaatsgevonden. Eerst in het kader van de jaarlijkse planning & control cyclus bij de 

meerjarenbegroting 2017-2026 en voor de tweede maal bij de begroting 2017 die is opgesteld in 

perspectief van de meerjarenbegroting en ter onderbouwing dient van het concept scheidingsplan dat 

bij de Aw is ingediend.  

Verder is het Reglement financieel beleid en beheer opgesteld en zijn het investeringsstatuut, 

treasurystatuut en het verbindingenstatuut geactualiseerd. We hebben er voor gekozen om een eigen 

Reglement Financieel beheer en beleid op te stellen. Reden hiervoor is dat we als organisatie een 

kwalitatief goede integrale financiële sturing nastreven welke ook “doorleefd” wordt in de organisatie.  

Het opstellen van de jaarrekening 2016 bleek dit jaar geen sinecure. Het is een jaar waarbij in lijn met 

de woningwet een aantal belangrijke wijzigingen hebben plaatsgevonden. De belangrijkste wijziging 

betreft de waardering van het vastgoed waarbij we overgaan op marktwaarde in verhuurde staat in 

plaats van bedrijfswaarde. Daarnaast zijn er wijzigingen ten aanzien van de herwaarderingsreserve, 

belastinglatenties, classificatie DAEB / niet-DAEB, waarderingscomplexen en presentatiewijzigingen. 

Jaarrekening technisch is in alle gevallen sprake van stelselwijziging. Dit betekent dat ook de 

vergelijkende cijfers 2015 zijn aangepast.  

Los van de late beschikbaarheid van nieuwe wet- en regelgeving, bleek bovendien de nieuwe set aan 

regels nog aan de nodige discussie onderhevig.  

De jaarrekening 2016 is opgesteld overeenkomstig de nieuwe Richtlijn 645 voor Toegelaten 

instellingen volkshuisvesting - RJ 645 (2016). Voor de waardering van het vastgoed in exploitatie is 

het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde van toepassing en zijn de modellen voor balans, 

winst- en verliesrekening en de kasstromen gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

toegepast. Daarbij is rekening gehouden met nagekomen formeel gecommuniceerde standpunten 

tussen Aw en accountants. 

13.2 Financieel beleid en sturingsratio’s 

De vastgoedportefeuille en het daaraan verbonden vermogen is de kurk waar we als 

woningcorporatie op drijven. Het stelt ons in staat om onze doelgroepen te huisvesten en middelen te 

genereren om onze ambities als ’thuis waar te maken. Ook op langere termijn moeten we de 

doelstelling en ambities waar kunnen maken. Dit vraagt om een gedegen financieel beleid zodat de 

financiële continuïteit wordt geborgd.  

Om de financiële continuïteit te waarborgen is financiële sturing onontbeerlijk. De normen en eisen 

die wij, de wetgever, de toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw (WSW) stellen, zijn voor ons harde randvoorwaarden. Daarnaast streven we 

naar een efficiënte en effectieve organisatie.  

’thuis heeft de financiële sturing zo ingericht dat wij sturen op kasstromen, financierbaarheid, 

vermogen en rendement. Primair sturen we daarbij op kasstromen. Secundair op vermogen en 

rendement. Als toetsingskader hanteren we de ratio's: ICR, DSCR, solvabiliteit, LTV, dekkingsratio. 

De volgende tabel geeft aan welke kritische grenzen we daaraan verbonden hebben. 
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Ratio Omschrijving Norm 

DAEB 

Norm 

n-DAEB 

Solvabiliteit De mate waarin we in staat zijn om op de lange termijn 
aan de verplichtingen te voldoen. Basis zijn het 
beoordelingskader en financiële kengetallen Aw. De 
solvabiliteit wordt berekend over het onbeklemde deel 
(marktwaarde volkshuisvestelijke bestemming). 

≥ 30% ≥ 40% 

LTV De mate waarin het vastgoed is gefinancierd met 
vreemd vermogen, gemeten wordt over de 
bedrijfswaarde 

≤ 75% ≤ 75% 

ICR Rentedekkingsgraad ≥ 1,4 ≥ 1,8 

DSCR Rente en aflossingsratio ≥ 1,0 ≥ 1,0 

Dekkingsratio Schuldpositie t.o.v. marktwaarde ≤ 70% ≤ 70% 
 

Investeringen toetsen we aan de maatschappelijk prestatie, de geformuleerde strategieën en de 

vastgoedwaarde. Daarnaast worden investeringen getoetst aan de IRR. We maken onderscheid in 

sociaal – en commercieel vastgoed en maken we onderscheid naar type product en de 

betaalbaarheid. De toetsingscriteria worden jaarlijks geactualiseerd. Dit is ook in 2016 gebeurd. 

In 2016 is het assetmanagement verder geladen. Dat stelt ons in staat om nog meer integrale keuzes 

te maken op het gebied van onze portefeuille en de financiën. Het draagt ook bij aan het sturen op de 

transformatie van de vastgoedportefeuille en het geeft zicht op de behaalde en geprognotiseerde 

rendementen. In het afgelopen jaar hebben we belangrijke stappen gezet met het definiëren van de 

maatschappelijke prestaties, zijn de beleidslabels geactualiseerd en de beheerplannen aangepast.  

Bij de vastgoed strategieën op complexniveau worden de maatschappelijke prestaties én de 

financiële rendementen in samenhang met elkaar beoordeeld. Onze vastgoedstrategie is 

kaderstellend voor nieuwe initiatieven. Besluiten worden hieraan getoetst. 

Jaarlijks valideren we onze koers en actualiseren we de relevante beleidsonderdelen rondom het 

maatschappelijk presteren. Daarbij zijn de doelstellingen op het gebied van betaalbaarheid, 

beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid opnieuw aangescherpt. Uit de doorrekening (cijfers 

begroting 2017-2026) blijkt dat de belangrijkste financiële ratio’s ook voor de langere termijn op orde 

zijn. Dat geldt zowel voor de TI als geheel als voor de individuele DAEB - /niet-DAEB takken.  

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de ratio’s op TI-niveau weergegeven waarbij het jaar 

2016 de gerealiseerde ratio’s betreffen en de overige jaren conform de begroting zijn opgenomen: 

 

 

Financiële sturingsratio's 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Solvabiliteit o.b.v. marktwaarde (min. 20%) 64,5 61,0 59,3 58,1 58,9 60,3 61,5 63,2 65,4 67,6 69,8

Solvabiliteit o.b.v. volkshuisvestelijke bestemming 

(min. 30%) 43,6 41,2 41,2 39,2 38,4 40,3 42,9 45,1 47,9 51,2 54,4

Solvabiliteit o.b.v. bedrijfswaarde (min. 35%) 47,9 46,0 44,9 44,7 46,2 48,1 49,3 51,0 53,2 55,6 58,1

ICR (min. DAEB 1,4; min niet-DAEB 1,8) 2,42 2,49 2,58 2,68 2,58 2,71 2,74 2,41 2,71 2,71 2,65

Gewogen ICR voor eerste 5 jaar 2,57 2,58 2,63 2,65 2,63 2,66 2,64

DSCR (min. 1) 1,77 1,72 1,71 1,78 1,78 1,85 1,90 1,68 1,75 1,77 1,82

Gewogen DSCR voor eerste 5 jaar 1,76 1,74 1,77 1,80 1,81 1,81 1,79

Loan to value o.b.v. marktwaarde (max. 70%) 29,9 33,5 35,6 37,2 36,7 35,3 33,4 31,6 28,7 26,2 23,6

Loan to value o.b.v. bedrijfswaarde (max. 75%) 47,4 49,0 50,5 51,3 50,3 48,5 46,5 44,7 41,3 38,4 35,2

Dekkingsratio (max. 50%) (Loan to value WOZ) 20,1 21,9 23,2 24,1 23,6 22,6 21,3 20,1 18,2 16,5 14,7

Verkocht onder voorwaarden t.o.v. Eigen Vermogen 

(max 10%) 12,3% 12,6% 12,9% 13,4% 13,4% 13,3% 13,3% 13,1% 13,0% 12,8% 12,8%
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13.3 Risicobeheersing  

Het is van groot belang om In Control (IC) te zijn. Enerzijds hebben we vanuit onze missie en visie de 

strategie van ’thuis bepaald (ondernemingsplan) en leggen we de focus op het structureel behalen 

van de geformuleerde strategische doelen. Om daarop te kunnen sturen hebben we resultaten 

benoemd en daarover rapporteren we op diverse niveaus. Anderzijds betekent ondernemen ook 

risico’s nemen. Bij risicomanagement gaat het er om dat we ons bewust zijn van de risico’s die de 

geformuleerde strategische doelen en te behalen resultaten met zich mee brengen. 

Risico’s onderscheiden we grofweg in interne risico’s en externe risico’s. Voor de beheersing van 

onze interne risico’s hanteren we een adequate Administratieve Organisatie (AO) in de processen en 

systemen (voorkant). Functiescheiding, voldoende checks & balances, procuratieregeling etc. zijn 

daarbij belangrijke aspecten.  

Bijsturing van de processen en resultaten wordt bereikt door het inzetten van interne controle 

technieken (IC). Op basis van het Intern Controleplan worden systematisch analyses en audits 

uitgevoerd. Daarbij richten we ons enerzijds op het beheersen van processen en anderzijds op het 

beheersen van de risico’s via de risico-controle-matrixen. Overall worden alle organisatie processen 

eens per drie jaar ge-audit. Op basis van de risico-controle-matrixen wordt een controlehandboek 

gemaakt (handboek AO) waarbij benoemde risico’s periodiek gemonitord worden. 

Externe risico’s komen veelal uit de richting van de politiek, economie, markt, Governance en 

Compliance. Deze moeten tijdig gesignaleerd worden om de risico’s te kunnen beheersen. Van deze 

risico’s benoemen we jaarlijks middels een risicoscan de belangrijkste risico’s met de te nemen 

maatregelen. Deze risicoscan nemen we op in de meerjarenbegroting en die gebruiken we als basis 

voor de doorrekening van “slecht” weer scenario’s. We rapporteren daarover in de 

kwartaalrapportages met behulp van de risicoscan. Op deze manier brengen we de 

beheermaatregelen tijdig in beeld.  

In 2016 zijn de volgende  “slecht” weer scenario’s doorgerekend: 

 Aangepaste streefhuren in combinatie met een beperktere jaarlijkse huursomstijging van inflatie 

gedurende vijf jaar 

 50 verkopen vanuit Bestaand bezit (wel terugkoop Koopgarant en doorverkoop) i.p.v. 100 

 De realisatie van 200 extra kleine eenheden in 2019 en 2020 

 Dekking duurzaamheid 25% i.p.v. 50% 

 Verdere verhoging van de verhuurdersheffing met € 1,5 miljoen per jaar met ingang van 2018 

 1% hogere rente bij nieuwe leningen en renteconversie 

 

Als alle scenario’s tegelijkertijd optreden (cijfers begroting 2017-2026) blijven alle ratio’s voor zowel 

op TI-niveau als voor DAEB en niet-DAEB binnen de normen en ontwikkelen de ratio’s zich als volgt:  

 

 

Financiële sturingsratio's TI 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Solvabiliteit o.b.v. marktwaarde (min. 20%) 60,4 58,6 56,9 57,3 58,8 59,9 61,6 63,5 65,6 67,6

Solvabiliteit o.b.v. volkshuisvestelijke bestemming 

(min. 30%) 38,3 36,6 35,1 36,5 39,1 41,1 43,7 46,6 49,6 52,6

Solvabiliteit o.b.v. bedrijfswaarde (min. 35%) 40,2 38,6 37,6 38,7 40,4 41,5 43,0 44,8 47,0 49,2

ICR (min. DAEB 1,4; min niet-DAEB 1,8) 2,37 2,38 2,46 2,35 2,45 2,46 2,14 2,39 2,35 2,25

Gewogen ICR voor eerste 5 jaar 2,39 2,41 2,41 2,37 2,38 2,33

DSCR (min. 1) 1,47 1,42 1,49 1,48 1,51 1,54 1,34 1,40 1,40 1,42

Gewogen DSCR voor eerste 5 jaar 1,47 1,47 1,49 1,48 1,46 1,43

Loan to value o.b.v. marktwaarde (max. 70%) 33,6 35,9 38,3 38,5 37,0 35,3 33,6 31,2 29,0 26,90

Loan to value o.b.v. bedrijfswaarde (max. 75%) 54,4 56,3 58,5 58,3 56,5 54,6 53,0 50,1 47,5 45,00

Dekkingsratio (max. 50%) (Loan to value WOZ) 22,1 23,6 25,2 25,3 24,4 23,4 22,4 20,8 19,4 18,0

Verkocht onder voorwaarden t.o.v. Eigen Vermogen 

(max 10%) 12,5% 12,5% 12,7% 12,4% 12,0% 11,8% 11,3% 10,9% 10,5% 10,3%
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Nagenoeg alle bij de jaarrekening gerealiseerde ratio’s liggen in meer of mindere mate boven de 

prognose. 

13.4 Planning & Control  

Iedere jaarlijkse P&C-cyclus start met een strategische herijking. Het betreft een actualisering van het 

ondernemingsplan in combinatie met de ontwikkelingen/volkshuisvestelijke opgave in de gebieden 

(gemeentelijk niveau). De evaluatie wordt gevoed met interne en externe ontwikkelingen. 

Vertrekpunt daarbij is het ondernemingsplan en de portefeuillestrategie. Daarnaast dienen de 

complex strategieën en de complexbeheerplannen als basis voor de gebiedsvisies (voorafgaand aan 

de strategische herijking). Tegelijkertijd vormen ze de basis voor de jaarlijks op te stellen (meerjaren) 

investerings- / onderhoudsbegroting. 

Daarmee is het ondernemingsplan steeds meer een living document. Dit proces start in het najaar en 

wordt afgerond in mei. Daarna wordt de jaarbegroting in perspectief van de meerjarenbegroting 

opgesteld (gereed incl. goedkeuring in oktober). 

De vastgoedportefeuille/portfolio vormen het kader om te komen tot een zogenaamde “wens”-

portefeuille (per gemeente) van waaruit de programma’s gedefinieerd worden die leiden tot de 

transformatieopgave. 

Voorgenomen maatregelen zijn dan ook altijd onderdeel van de meerjaren-/jaarbegroting. De input uit 

de begroting is basis voor de berekening van toekomstige rendementen bij het asset management. 

De realisatie bepaalt uiteindelijk of het beoogde rendement wordt gehaald. 

Medio 2016 is de strategische visie herijkt op de onderdelen betaalbaarheid, beschikbaarheid en 

kwaliteit. Wij hebben een beperkte niet-DAEB portefeuille. Wij kiezen voor DAEB. Dit betekent in 

principe dat we geen commerciële, niet-DAEB woningen meer bouwen en de bestaande niet-DAEB 

portefeuille afbouwen door het in delen af te stoten. Ook betrekken we onze stakeholders bij onze 

strategische visie. 

Financiële sturingsratio's DAEB 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Solvabiliteit o.b.v. marktwaarde (min. 20%) 62,1 60,1 58,3 58,6 60,1 61,3 62,8 64,8 66,9 68,9

Solvabiliteit o.b.v. volkshuisvestelijke bestemming 

(min. 30%) 40,0 38,1 36,4 37,8 40,4 42,4 45,0 48,0 51,0 54,1

Solvabiliteit o.b.v. bedrijfswaarde (min. 35%) 41,4 39,7 38,5 39,6 41,5 42,7 44,3 46,3 48,7 51,2

ICR (min. DAEB 1,4; min niet-DAEB 1,8) 2,14 2,15 2,23 2,12 2,22 2,22 1,88 2,12 2,08 1,95

Gewogen ICR voor eerste 5 jaar 2,17 2,18 2,17 2,13 2,13 2,07

DSCR (min. 1) 1,42 1,36 1,44 1,43 1,46 1,49 1,27 1,31 1,32 1,32

Gewogen DSCR voor eerste 5 jaar 1,42 1,42 1,44 1,42 1,40 1,36

Loan to value o.b.v. marktwaarde (max. 70%) 34,6 37,2 39,9 40,2 38,8 37,2 35,6 33,1 30,9 28,8

Loan to value o.b.v. bedrijfswaarde (max. 75%) 62,1 63,5 65,6 65,1 63,1 61,0 59,1 55,9 53,0 50,2

Dekkingsratio (max. 50%) (Loan to value WOZ) 22,4 24,2 25,9 26,1 25,3 24,3 23,4 21,9 20,4 19,0

Verkocht onder voorwaarden t.o.v. Eigen Vermogen 

(max 10%) 8,1% 8,3% 8,6% 8,5% 8,4% 8,3% 8,1% 7,9% 7,7% 7,6%

Financiële sturingsratio's niet-DAEB 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Solvabiliteit o.b.v. marktwaarde (min. 40%) 61,1 63,8 66,7 69,1 71,0 73,1 75,3 77,4 79,3 81,0

Solvabiliteit o.b.v. bedrijfswaarde (min. 35%) 63,3 65,6 68,2 70,2 71,9 73,5 75,4 77,1 78,5 79,9

ICR (min. DAEB 1,4; min niet-DAEB 1,8) 9,79 10,64 12,12 14,00 16,29 19,83 25,02 35,74 51,83 109,52

Gewogen ICR voor eerste 5 jaar 11,21 13,07 15,34 18,70 23,94 34,64

DSCR (min. 1) 1,98 2,00 2,07 2,11 2,20 2,28 2,38 2,70 2,77 3,10

Gewogen DSCR voor eerste 5 jaar 2,03 2,09 2,16 2,24 2,36 2,51

Loan to value o.b.v. marktwaarde (max. 70%) 20,5 18,1 15,8 13,5 10,9 8,6 6,4 4,4 2,4 0,5

Loan to value o.b.v. bedrijfswaarde (max. 75%) 18,7 16,6 14,7 12,6 10,4 8,4 6,4 4,5 2,5 0,6

Dekkingsratio (max. 50%) (Loan to value WOZ) 16,9 14,8 12,9 11,0 8,8 6,9 5,1 3,5 1,9 0,4

Verkocht onder voorwaarden t.o.v. Eigen Vermogen 

(max 10%) 42,3% 38,8% 35,0% 32,7% 31,0% 29,3% 27,2% 25,5% 24,1% 22,9%
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13.5 Treasury  

‘thuis  beschikt over een door de Aw goedgekeurd Reglement Financieel Beleid en Beheer. Eén van 

de bijlagen van het reglement is het Treasurystatuut. Ook dit statuut  is in 2016 geactualiseerd en 

afgestemd op de nieuwe wet- en regelgeving. In het Treasurystatuut is onder meer opgenomen dat 

we beschikken over een Treasurycommissie, waarin ook een externe deskundige zitting heeft, en zijn 

de verantwoordelijkheden op het gebied van treasury beschreven. Jaarlijks stellen we een 

treasuryjaarplan op waarin de treasurypositie van ‘thuis uitgebreid in beeld wordt gebracht en waarin 

de te ondernemen acties zijn opgenomen. 

Ultimo 2016 heeft ‘thuis  62 leningen met een schuldrestant van € 356,2 miljoen. Hiervan is één 

lening ad € 3,3 miljoen niet door het WSW geborgd. De totale geborgde schuld door het WSW 

bedraagt € 352,9 miljoen. Genoemde schuldrestant is inclusief het nog beschikbare deel van de 

flexibele roll-over lening ad € 6 miljoen. Het opgenomen saldo bedraagt dus € 350,2 miljoen. De 

gemiddeld gewogen restant looptijd bedraagt ca. 25 jaar. De gemiddelde rente bedraagt 3,64% 

(2015: 3,68%). De leningenportefeuille van ‘thuis  kent een goede spreiding van het renterisico en 

biedt voldoende ruimte voor renterisico’s die voortvloeien uit nieuwe financiering. Het WSW kende 

voorheen een individueel risicoprofiel van maximaal 15%. Met ingang van 2015 beoordeelt het WSW 

de totale sector op deze 15%. ‘thuis  blijft ruim binnen deze grens. Intern sturen we op 10% 

renterisico in enig jaar. 

In 2016 zijn geen nieuwe leningen aangetrokken. Van de flexibele roll-over ad € 7,5 miljoen hebben 

we ultimo 2016 de verplichte 20% opgenomen. De rekening-courant faciliteit met de BNG hebben we 

eind 2016 verlaagd naar € 1,64 miljoen zijnde de hoogte van twee verstrekte bankgaranties. In 2017 

worden deze bankgaranties afgewikkeld.  

We hebben circa € 6,55 miljoen aan leningen afgelost, geen enkele lening is volledig afgelost. Bij drie 

basisrenteleningen is de spread aangepast. 

‘thuis heeft ultimo 2016 een derivatenportefeuille die bestaat uit twee renteswaps. De marktwaarde 

van twee swaps, zoals berekend door Zanders Treasury & Finance per 31 december 2016, bedraagt 

bijna € 14,1 miljoen negatief. In het scenario van de stress-test van het Aw (rente -200 basispunten) 

bedraagt de marktwaarde € 30,3 miljoen negatief. Met de Rabobank is afgesproken dat de negatieve 

waarde mag oplopen tot € 20 miljoen en dat we bij een overschrijding nadere afspraken maken. We 

monitoren de ontwikkeling van de marktwaarde van de Swaps. Eenmaal per jaar verstrekken we een 

bestuursverklaring aan het WSW. 

In het ‘Reglement Financieel Beleid en Beheer’ is conform artikel 106.2 BTIV opgenomen dat ten 

aanzien van financiële derivaten geen clausules worden gehanteerd die op enigerlei wijze de 

uitoefening van het toezicht op toegelaten instellingen en dochtermaatschappijen kunnen 

belemmeren. Dit geldt voor nieuwe contracten. Een toegelaten instelling die een derivatenportefeuille 

heeft met bepalingen in derivatencontracten die in directe zin de toezichthouders hinderen, dient een 

plan van aanpak te hebben gericht op het zo spoedig mogelijk afstoten van die derivaten. Zanders 

Treasury & Finance heeft op verzoek van ‘thuis  de derivatendocumentatie van ‘thuis  doorgenomen 

en geconstateerd dat er géén toezicht belemmerende bepalingen zijn opgenomen. 

Met ingang van 12 februari 2014 geldt een Europees rapportageverplichting voor organisaties die 

beschikken over derivaten, kortweg EMIR. Middels de 'Serviceovereenkomst Klantrapportage' heeft 

‘thuis  deze verplichting gedelegeerd aan de Rabobank. ‘thuis  blijft wel verantwoordelijk voor een 

juiste en tijdige rapportage, ook hierover zijn controle afspraken gemaakt. 

‘thuis  heeft een Swap met een looptijd van 40 jaar terwijl de lening een looptijd kent van 20 jaar. In 

verband met spreiding van het aantal geldverstrekkers is destijds bewust gekozen om deze 

combinatie van Swap en lening af te sluiten met de bedoeling om de lening aan het einde van de 20 

jaar te verversen. Dat sluit ook aan bij het beleid van ‘thuis  om uiteindelijk geen open posities in te 



Woonstichting 'thuis| Jaarverslag 2016  77 

 

nemen en derivaten alleen defensief in te zetten ter afdekking van renterisico’s. Vandaar ook dat er 

besloten is tot Hedge-accounting en geen afwaardering tot de lagere reële waarde. 

Sinds 2014 verstrekt het WSW geen faciliteringsvolume meer maar stelt een borgingsplafond vast. 

‘thuis  is conform de planning gedurende het jaar beneden het borgingsplafond gebleven. Als 

deelnemer van het WSW maken we actief gebruik van borging voor langlopende leningen. In 2015 is 

op verzoek van het WSW het gehele bezit, behoudens 17,5 eenheden in Son en Breugel, als 

onderpand ingebracht. Overigens zijn de 17,5 eenheden in Son en Breugel eind 2016 met 

toestemming van de Aw verkocht aan een belegger. 

De financieringsstrategie is gebaseerd op de principes van bedrijfsmatig financiering. Daarbij volgen 

we de kasstromen en worden eerst de overtollige liquiditeiten benut voordat er nieuwe leningen 

worden aangetrokken met een ruimte van globaal € 7,5 miljoen. Het gevolg hiervan is dat er geen 

middelen belegd hoeven te worden.  

13.6 Waardering Materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen  

Met ingang van 1 januari 2016 worden de materiële vaste activa in exploitatie gewaardeerd tegen 

marktwaarde in verhuurde staat. Dat geldt zowel voor het sociaal vastgoed (woningen met een 

huurprijs onder € 710,68) als voor het commercieel vastgoed (BOG en woningen met een huurprijs 

boven € 710,68). Het vastgoed is gewaardeerd overeenkomstig het handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde 2016. ’thuis past voor nagenoeg het gehele bezit de basisversie van het handboek toe. 

Voor het bedrijfsmatig onroerend goed (BOG) wordt de full versie toegepast. 

Om de basis versie te kunnen toepassen heeft ’thuis een analyse gemaakt van het bezit en daarbij is 

vastgesteld dat (met uitzondering van het BOG) het type bezit past binnen de uitgangspunten en 

normeringen die de basisversie voorschrijft. Aansluitend zijn een waarderingsprotocol vastgesteld, 

een verantwoordingsdocument en een rapport van bevindingen. Overall is geconcludeerd dat de 

marktwaarde in verhuurde staat een getrouw beeld geeft en daarmee bruikbaar is voor de 

jaarrekening. In hoofdstuk 18.4 wordt nader ingegaan op de waardering van de materiele vaste 

activa. 

Bij de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat worden marktconforme parameters (conform 

handboek) gehanteerd. Dat geeft een veel hogere waarde dan de eerdere bedrijfswaarde waarbij 

corporatie specifieke parameters werden ingerekend. Het is van groot belang om te realiseren dat 

zolang corporaties hun maatschappelijke taak invullen ze de hogere marktwaarde in verhuurde staat 

nooit realiseren. De marktwaarde in verhuurde staat geeft aan welk potentieel vermogen er in het 

vastgoed zit, vrij van de volkshuisvestelijke opgave, terwijl de bedrijfswaarde de weergave is van de 

toekomstige verdiencapaciteit van het bezit op basis van bedrijfseigen beleid en parameters.  

Dat heeft de Aw ertoe gebracht om ook de volkshuisvestelijke bestemming van het Eigen Vermogen 

te introduceren. Deze wordt bepaald door de markthuur te vervangen door de streefhuur en het 

uitpondscenario te vervangen door doorexploiteren. Het verschil heet dan volkshuisvestelijk bestemd 

vermogen. Dit begrip wordt niet in de jaarrekening toegepast maar wel uitgevraagd in de dVi in het 

kader van de jaarlijkse beoordeling. De solvabiliteit wordt zowel gemeten over het Eigen Vermogen 

op basis van de marktwaarde verhuurde staat als over het Eigen Vermogen verminderd met het 

volkshuisvestelijk bestemde deel. Dit is terug te vinden in de overzichten waarin de ratio’s 

gepresenteerd worden. 

Ook de bedrijfswaarde wordt (voorlopig) nog toegelicht in de jaarrekening. Dit heeft te maken met de 

borgstellingsmethodiek van het WSW. De bedrijfswaarde wordt bepaald aan de hand van de 

kasstromen gebaseerd op het beleid van ’thuis en de parameters van de Aw gepubliceerd in 

september 2016. De Aw en WSW denken na over een nieuw waarde begrip ter vervanging van de 

bedrijfswaarde en de marktwaarde in verhuurde staat op basis van de volkshuisvestelijke 

bestemming. 
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De vermogenstoename van het waarderen tegen marktwaarde in verhuurde staat is zichtbaar in de 

herwaarderingsreserve. Hier worden alle ongerealiseerde waarde toenames ten opzichte van de 

oorspronkelijke stichtingskosten verantwoord. Binnen de herwaarderingsreserve maken we 

onderscheid in herwaarderingen betreffende de materiele vaste activa en de herwaarderingen van 

verkopen onder voorwaarden. 

’thuis hanteert een actief beleid in het kader van verkoop en maakt daarbij naast marktconforme 

verkoop ook gebruik van Koopgarant en Kopen naar Wens. Momenteel zijn er in totaal 677 

Koopgarantwoningen verkocht met een balansverplichting van ruim € 108,9 miljoen. We waarderen 

ieder jaar de verkochte Koopgarantwoningen. Woningen verkocht in 2016 worden niet opnieuw 

gewaardeerd. Eengezinswoningen verkocht voor 1 januari 2016 zijn opgewaardeerd met 9% en voor 

appartementen geldt 8,2% (referentie: NVM-cijfers aangevuld met interne toetsing van transacties).  

In de jaarrekening van ’thuis leidt tot de volgende waarderingen van de materiële vaste activa: 

 

Het waarderen tegen marktwaarde in verhuurde staat heeft ook effect op de onrendabele toppen. Bij 

nieuwbouw zijn de onrendabele toppen als regel lager, terwijl de onrendabele toppen van 

investeringen in bestaand bezit veelal hoger uitvallen. De voorziening onrendabele investering 

nieuwbouw en herstructureringen zijn dan ook opnieuw berekend. Eind 2015 bedroeg de voorziening 

€ 7,9 miljoen tegen € 4,6 miljoen eind 2016. 

Een ander punt betreft het moment waarop de onrendabele top wordt genomen. Deze wordt niet 

meer genomen volgens het principe “intern geformaliseerd, extern gecommuniceerd” maar pas op het 

moment dat het vastgoed ook daadwerkelijk juridisch beklemd wordt middels een 

overeenkomst/huurcontract. De prestatieafspraken met gemeenten worden niet als zodanig uitgelegd. 

Dat is overeenkomstig de best practices. 

13.7 Jaarresultaat 2016 

Het geconsolideerde jaarresultaat € 82,7 miljoen positief. Hiervan betreft € 69,7 miljoen niet 

gerealiseerde waardeveranderingen (inclusief VoV). 

Het resultaat uit de reguliere verhuuractiviteiten bedraagt € 13 miljoen positief is. Dit is na aftrek van 

de onrendabele investeringen (ORT € 7,8 miljoen), rentelasten (€ 13 miljoen) en 

vennootschapsbelasting (€ 2,4 miljoen). 

Het jaarresultaat wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen. Binnen het Eigen Vermogen wordt 

onderscheid gemaakt in herwaarderingsreserve en overige reserves. De mutatie 

herwaarderingsreserve betreft een verschuiving die plaats vindt binnen het Eigen Vermogen.  

Het Eigen Vermogen bedraagt € 871 miljoen na toevoeging van het jaarresultaat 2016. 

  

Waarde overzicht Materiële Vaste Activa                                     

x € 1.000

2016 2015

Leegwaarde (WOZ) 1.735.428 1.720.772

Marktwaarde in verhuurde staat 1.170.022 1.110.125

Marktwaarde in verhuurde staat exclusief volkshuisvestelijke bestemming 669.109 634.855

Bedrijfswaarde 738.800 739.600

Herwaarderingsreserve Materiële Vaste Activa 523.065 479.880

Herwaarderingsreserve Verkocht onder Voorwaarden 57.207 48.798

Totaal Herwaarderingsreserve 580.272 528.678
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14 Geconsolideerde Balans per 31 december 2016 

 
 
  

ACTIVA (x € 1.000) 2016 2015

1. Materiële vaste activa

1.1 DAEB vastgoed in exploitatie 1.101.028 1.037.865

1.2 niet-DAEB vastgoed in exploitatie 68.994 72.260

1.3 Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden 108.867 100.391

1.4 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 17.661 4.395

1.296.550 1.214.911

2. Materiële vaste activa t.d.v.de exploitatie

2.1 Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 7.577 8.117

7.577 8.117

4. Financiële vaste activa

4.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen 0 0

4.2 Andere deelnemingen 57 57

4.3 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 0 0

4.4 Latente belastingvordering 11.828 14.237

4.5 Overige vorderingen 4.748 1.878

16.633 16.172

Som van de vaste activa 1.320.760 1.239.200

5. Voorraden

5.1 Vastgoed  bestemd voor de verkoop 3.857 4.818

5.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 284 1.415

5.3 Overige voorraden 7 4

4.148 6.237

6. Onderhanden projecten/werk 0 0

7. Vorderingen

7.1 Huurdebiteuren 478 537

7.2 Overheid 0 51

7.3 Vorderingen op groepsmaatschappijen 0 0

7.4 Overige vorderingen 956 1.053

7.5 Overlopende activa 632 775

2.066 2.416

8. Liquide middelen 23.037 19.019

Som van de vlottende activa 29.251 27.672

TOTAAL ACTIVA 1.350.011 1.266.872

Vlottende Activa

Vaste Activa
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PASSIVA (x € 1.000) 2016 2015

9. Reserves

9.1 Herwaarderingsreserve 580.272 528.678

9.2 Overige reserves 208.008 253.224

Resultaat boekjaar 82.724 6.378

Som van het eigen vermogen 871.004 788.280

10. Voorzieningen

10.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 4.600 7.900

10.2 Voorziening latente belastingverplichtingen 0 0

10.3 Overige voorzieningen 249 263

4.849 8.163

11. Langlopende schulden

11.1 Leningen overheid 7.535 9.522

11.2 Leningen kredietinstellingen 334.282 340.646

11.3 Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken VoV 106.976 99.379

11.4 Waarborgsommen 3 3

11.5 Overige langlopende schulden 730 159

449.526 449.709

12. Kortlopende schulden

12.1 Schulden aan kredietinstellingen 8.350                6.553

12.2 Schulden aan leveranciers 1.369                2.236

12.3 Schulden aan groepsmaatschappijen -0                     0

12.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.464                1.728

12.5 Overige schulden 1.499                2.071

12.6 Overlopende passiva 11.950              8.132

24.632             20.720

Som van het vreemd vermogen 479.006 478.592

TOTAAL PASSIVA 1.350.011 1.266.872

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen
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15 Geconsolideerde Winst- en verliesrekening over 2016 

 

WINST- & VERLIESREKENING (x € 1.000) 2016 2015

13. Exploitatie vastgoedportefeuille

13.1 Huuropbrengsten 68.430 68.149             

13.2 Opbrengsten servicecontracten 1.779 1.935               

13.3 Lasten servicecontracten -2.079 -2.080              

13.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -11.685 -10.975            

13.5 Lasten onderhoudsactiviteiten -15.679 -17.250            

13.6 Overige direct operationele lasten exploitatie bezit -3.619 -3.958              

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 37.146 35.821            

14. Verkoopresultaat nieuwbouw

14.1 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 4.144 390

14.2 Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling -4.265 -545

Netto verkoopresultaat nieuwbouw -121 -155

15. Verkoopresultaat vastgoedportefeuille

15.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 15.554 10.344

15.2 Toegerekende organisatiekosten -343 -541

15.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -12.339 -6.666

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 2.872 3.137

16. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

16.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille (ORT) -7.841 -9.322

16.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 68.412 -12.434

16.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV 1.271 2.735

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 61.842 -19.021

17. Overige activiteiten

17.1 Opbrengst overige activiteiten 4.564 5.866

17.2 Kosten overige activiteiten -4.622 -5.486

Netto resultaat overige activiteiten -58 380

18. Overige organisatiekosten -1.310 -1.264

19. Leefbaarheid -2.244 -1.978

20. Financiële baten en lasten

20.1 Waardeverandering financiële vaste activa en effecten 148 138

20.2 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 786 145

20.3 Rentelasten en soortgelijke kosten -13.928 -13.918

Saldo van de financiële baten en lasten -12.994 -13.635

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 85.132 3.285

21. Belastingen 

21.1 Belastingen -2.408 3.092

Som van de belastingen en deelnemingen -2.408 3.092

Resultaat na belastingen 82.724 6.378
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16 Geconsolideerd Kasstroomoverzicht 2016 (directe methode) 

Zie hoofdstuk 22 voor de toelichting op het kasstroomoverzicht volgens de directe methode. 

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (x € 1.000) 2016 2015

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten van huurders 72.168 69.177

Vergoedingen 2.481 1.496

Overheidsontvangsten 0 77

Ontvangsten overige 463 266

Renteontvangsten 675 31

Saldo ingaande kasstromen 75.788 71.047

Betalingen aan werknemers (in- en extern) -8.015 -8.788

Betalingen aan leveranciers onderhoud -14.903 -17.612

Betalingen overige bedrijfsuitgaven -10.138 -8.445

Rente uitgaven -13.832 -12.602

Verhuurderheffing -7.913 -7.220

Betalingen leefbaarheid externe uitgave niet investering gebonden -612 -415

Saldo uitgaande kasstromen -55.415 -55.082

Kasstroom uit operationele activiteiten 20.373 15.965

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Verkoopontvangsten bestaande huur 15.696 12.949

Verkoopontvangsten woongelegenheden VOV na inkoop 3.541 5.442

Verkoopontvangsten nieuwbouw 0 2.187

Verkoopontvangsten grond 3.930 2.680

(Des)investeringsontvangsten overige 32 0

Tussentelling ingaande kasstromen MVA 23.199 23.258

Betalingen investering nieuwbouw -21.907 -5.489

Betalingen investeringen woningverbeteringen -5.523 -9.332

Betalingen aankoop woongelegenheden VOV voor doorverkoop -4.328 -4.652

Betalingen aankoop grond -609 0

Betalingen investeringen overig -542 -221

Betalingen externe kosten bij verkoop -114 0

Tussentelling uitgaande kasstromen MVA -33.023 -19.694

Ontvangsten overig 0 475

Saldo in- en uitgaande kasstromen FVA 0 475

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -9.824 4.039

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuwe door WSW geborgde leningen 0 0

Aflossing door WSW geborgde leningen -6.098 -14.160

Aflossing niet door WSW geborgde leningen DAEB investeringen -433 -407

-6.531 -14.567

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -6.531 -14.567

Toename (afname) geldmiddelen in boekjaar 4.018 5.437

De toename (afname) van de geldmiddelen in het boekjaar is als volgt te specificeren:

SPECIFICATIE TOE-/AFNAME GELDMIDDELEN (x € 1.000) 2016 2015

Stand per 1 januari 19.019 13.582

Mutaties boekjaar 4.018 5.437

Stand per 31 december 23.037 19.019
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17 Algemene toelichting 

17.1 Algemeen 

Woonstichting ‘thuis is een stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. Zij 

heeft specifieke toelating in de gemeenten binnen de Metropool Regio Eindhoven (MRE) en is 

werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de Woningwet. De statutaire vestigingsplaats is 

Kronehoefstraat 83 te Eindhoven. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en 

ontwikkeling van woningen voor de sociale huursector. 

17.2 Continuïteit 

Op basis van de WSW-beoordeling en de toezichtbrief van de Aw zijn er geen bijzonderheden die 
wezenlijke beleidswijzigingen vergen voor de continuïteit. 

17.3 Grondslagen voor consolidatie 

Woonstichting ’thuis beschikt over een aantal BV ’s die geconsolideerd worden in deze jaarrekening. 

Dit betreft alle maatschappijen waarmee zij een organisatorisch en economische eenheid vormt. 

Integraal in de consolidatie worden opgenomen deelnemingen waarin overheersende zeggenschap 

op het beleid kan worden uitgeoefend of waarover zij de centrale leiding heeft. Het aandeel van 

derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt indien van toepassing afzonderlijk 

vermeld. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen zijn voor consolidatiedoeleinden waar 

nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor ’thuis.  

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderstaande BV’s volledig geconsolideerd: 

 ’thuis Energie BV (100%)  

 ’thuis Holding BV (100%) 

 ’thuis Vastgoed BV (100%) 

 

De twee laatste BV ’s zijn van verwaarloosbaar belang. 

De groepsstructuur ziet er ultimo 2016 als volgt uit. 

 

Overige kapitaalbelangen (minder dan 20%): 

 Breedband Eindhoven (1,37%) 

Het kapitaalbelang van het Wooninvesteringsfonds is in 2015 uitgekeerd. 

’thuis participeert in Breedband Eindhoven BV en in diverse Verenigingen van Eigenaren (VvE). 

Bij de VvE’s die ’thuis beheert geeft ’thuis géén adviezen op het gebied van verzekeringen. 

Structuur Woonstichting ’thuis 

Bedragen (* 1.000)

Woonstichting ’thuis   

’thuis Holding BV Eigen Vermogen -14

Balans Totaal 18

Resultaat 0

Eigen Vermogen -2.029 ’thuis Energie BV ’thuis Vastgoed BV Eigen Vermogen 543

Balans Totaal 421       Balans Totaal 545

Resultaat -338     Resultaat 0
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17.4 Stelselwijzigingen 

Met ingang van verslagjaar 2016 zijn de vernieuwde Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor 

woningcorporaties van kracht (RJ 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting). De wijzigingen die 

hieruit voortkomen zijn gebaseerd op de verplichtingen zoals deze zijn opgenomen in de Woningwet, 

de regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) en het Besluit Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting (BTIV). Als gevolg van de nieuwe verslaggevingsregels zijn de volgende 

stelselwijzigingen doorgevoerd:  

 Waardering vastgoed in exploitatie: Vanaf 2016 vindt waardering tegen actuele waarde plaats 

gebaseerd op marktwaarde in verhuurde staat met inachtneming van de relevante feiten en 

omstandigheden van de markt en de vereisten in het Handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde zoals deze is voorgeschreven in het RTIV artikel 14.Tot en met 2015 werd het 

DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie gewaardeerd op actuele waarde: het DAEB vastgoed 

gebaseerd op de bedrijfswaarde, het niet-DAEB. vastgoed gebaseerd op de marktwaarde in 

verhuurde staat volgens RJ 213. 

 De herwaarderingsreserve betreft het positieve verschil tussen de marktwaarde in verhuurde 

staat en de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van het vastgoed. Met ingang van dit jaar wordt 

deze gepresenteerd als afzonderlijke post binnen het eigen vermogen. Tot en met 2015 werd 

afzonderlijke opname binnen het eigen vermogen vanuit wet- en regelgeving niet toegestaan. 

 De voorziening voor onrendabele investeringen wordt gevormd op basis van het verschil tussen 

stichtingskosten en marktwaarde in verhuurde staat. Deze marktwaarde in verhuurde staat is pas 

te bepalen op het moment van juridische beklemming. Dit betekent dat, pas wanneer er 

getekende huurcontracten of samenwerkingsovereenkomsten zijn, de voorziening wordt 

gevormd. Tot en met 2015 werd een voorziening voor onrendabele investeringen gevormd op 

basis van het verschil tussen de stichtingskosten en de bedrijfswaarde en op het tijdstip dat 

interne formalisering en externe communicatie had plaatsgevonden.   

 De belastinglatenties komen voort uit de tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale 

waardering van het te verkopen vastgoed in exploitatie. Het vastgoed is nu gewaardeerd op basis 

van marktwaarde in verhuurde staat. 

Dit is in lijn met RJ 272 en wordt bepaald door rekening te houden met de verkoopverwachtingen 

volgens de portefeuillestrategie met een looptijd van 10 jaar. Dit in tegenstelling tot voorgaande 

jaren waarbij verwachte verkopen voor een periode van 5 jaar werden meegenomen en het 

vastgoed gewaardeerd werd op basis van bedrijfswaarde. We hebben ervoor gekozen om in lijn 

met de waardering van het vastgoed een DCF-methode toe te passen en dat sluit aan bij de 

voorkeur van de RJ. Positieve en negatieve verschillen worden gesaldeerd.  

 Classificatie van het DAEB en niet-DAEB vastgoed vindt plaats op basis van het al dan niet 

overschrijden van de huurliberaliseringsgrens op contractdatum (aanvangshuur). Een 

aanvangshuurprijs onder de liberalisatiegrens betekent DAEB, een aanvangshuur erboven 

betekent niet-DAEB. Echter bij deze laatste categorie geldt de uitzondering dat wanneer de 

huurprijs op balansdatum beneden de huurliberalisatiegrens ligt het vastgoed alsnog als DAEB 

wordt aangemerkt. In de jaarrekening 2015 vond classificatie van DAEB en niet-DAEB vastgoed 

plaats op basis van het al dan niet overschrijden van de huurliberaliseringsgrens per 

balansdatum.  

 Waarderingscomplexen: in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde verhuurde staat wordt vanaf het boekjaar 2016 gebruik gemaakt van een indeling 

volgens waarderingscomplexen zoals deze in het Handboek zijn gedefinieerd. Tot en met 2015 

werd er gebruik gemaakt van een indeling van de vastgoedportefeuille aan de hand van 

Kasstroom Genererende Eenheden. 

 Presentatiewijzigingen: op grond van RJ 645 zijn de modellen voor de balans, de winst- en 

verliesrekening en het kasstroomoverzicht gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken. Deze modellen wijken af van de modellen en de indeling zoals deze tot en met 2015 

gehanteerd werden. 
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Uiteraard is de stelselwijziging in de modellen verwerkt en gaan we in de jaarrekening 2016 nu 

definitief over op het functionele model van de W&V-rekening. Voor de verwerking van de toepassing 

van het functionele model heeft de Aw een handleiding opgesteld. 

Basis voor de toerekening van de interne organisatiekosten is een geactualiseerde kosten-verdeel-

staat. Zie hiervoor tevens paragraaf 17.5. 

Op basis van deze stelselwijzigingen is het vermogen per 1 januari 2016 herrekend. Het eigen 

vermogen is toegenomen met een bedrag van € 423 miljoen. De overige reserves zijn gestegen van  

€ 15.830 miljoen naar € 259.601 miljoen. 

Het resultaat over 2015 bedraagt op basis van de oude grondslag € 18.988 miljoen. Op basis van de 
nieuwe grondslag bedraagt het resultaat € 6.378 miljoen.  

De vergelijkende cijfers over het boekjaar 2015 zijn herrekend naar de nieuwe waarderingsgrondslag. 

Deze stelselwijziging is als volgt weer te geven met allocatie naar de verschillende onderdelen: 

 

In 2016 heeft ’thuis een presentatiewijziging doorgevoerd voor de classificatie van het DAEB- en 

niet-DAEB bezit. Hiermee sluit ’thuis aan bij de verwerkingswijze zoals geldend onder de nieuwe 

Woningwet. 

De vergelijkende cijfers over 2015 zijn dienovereenkomstig aangepast. Met ingang van verslagjaar 

2016 is het gehele bezit op marktwaarde in verhuurde staat gewaardeerd, welke als stelselwijziging 

is verwerkt. Deze presentatiewijziging heeft enkel effect op de onderverdeling van het vastgoed naar 

DAEB en niet-DAEB en heeft geen impact op het vermogen en/of het resultaat.  

Bij de herwaardering van vastgoed in exploitatie naar marktwaarde in verhuurde staat is rekening 

gehouden met de invloed van latente belastingen op het vermogen en resultaat. 

Jaarrekening 

2015

Na 

stelselwijziging

€ x 1.000 € x 1.000

Activa:

Materiële vaste activa: DAEB vastgoed in exploitatie  658.535 1.037.865 379.330

Materiële vaste activa: niet-DAEB vastgoed in exploitatie (TI + Energie BV) 74.770 72.260 -2.510

Materiële vaste activa: vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 198 4.395 4.197

Financiele vaste activa: latente belastingvordering 3.817 14.237 10.420

Totaal activa 737.320 1.128.757 391.437

Passiva

Eigen vermogen: Overige reserves 15.830 259.601 243.771

Eigen vermogen: Herwaarderingsreserve 349.405 528.678 179.273

Subtotaal effect eigen vermogen 365.235 788.279 423.044

Voorziening: Onrendabele investeringen 36.000 7.900 -28.100

Voorziening: Latente belastingverplichtingen 3.507 0 -3.507

Totaal passiva 404.742 796.179 391.437

Jaarrekening 

2015

Na 

stelselwijziging

€ x 1.000 € x 1.000

25.13.2 Verkoopresultaat vastgoedportefeuille 3.842 3.163 -679

25.14.1 Afschrijving materiële vaste activa in exploitatie -28.532 -763 27.769

25.14.2 Overige waardeveranderingen (onrendabele projecten) -1.752 -15.629 -14.702

25.15 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed in exploitatie 6.081 -1.850 -7.107

25.16 Uit de overige reserves gerealiseerde herwaardering 20.983 0 -20.983

25.18.1 Vennootschapsbelasting last/bate 0 3.092 3.092

Effect stelselwijziging op het resultaat over 2015 -12.610

Resultatenrekening over 2015

Effect 

stelselwijziging   

€ x 1.000

Balans per 31-12-2015

Effect 

stelselwijziging   

€ x 1.000
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17.5 Schattingswijzigingen 

In het kader van de bepaling van de in de toelichting opgenomen bedrijfswaarde van het vastgoed in 

exploitatie zijn schattingswijzigingen doorgevoerd die nader uiteengezet zijn in de toelichting 

(toelichting mutatie bedrijfswaarde). 

Voor de marktwaarde in verhuurde staat is het Handboek 2016 toegepast. De rekenregels hiervan 

zijn aangepast ten opzichte van het Handboek 2015. 

17.6 Presentatiewijzigingen 

In de jaarrekening van 2016 is sprake van de volgende presentatiewijzigingen:  

Op grond van RJ 645 worden de modellen voor de balans, de winst- en verliesrekening en het 

kasstroomoverzicht gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze modellen wijken 

af van de modellen en de indeling zoals deze tot en met 2015 gehanteerd werden. De belangrijkste 

verschillen zijn:  

 Presentatie van het vastgoed vindt volledig plaats onder Materiele Vaste Activa 

 De Winst- en verliesrekening wordt opgesteld op basis van het functionele model 

 In de Winst- en verliesrekening worden alle opbrengsten als positieve bedragen weergegeven, de 

lasten negatief 

Met bovenstaande presentatiewijzigingen sluit ‘thuis aan bij de verwerkingswijze zoals geldend onder 

de nieuwe RJ 645 en de vereisten vanuit de Woningwet. De vergelijkende cijfers over 2015 zijn als 

gevolg van deze presentatiewijzigingen dienovereenkomstig aangepast.   

17.7 Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het Bestuur 

van ’thuis 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 in Hoofdstuk 21 of bij de toelichting op de betreffende 

jaarrekeningpost. 
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18 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

18.1 Regelgeving 

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met artikel 35 van de 

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, artikel 30 en 31 van Besluit Toegelaten 

Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) 2015, richtlijn 645 van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving en 

de Beleidsregels toepassing Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT).  

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijging- of 

vervaardigingprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld 

vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst- en verliesrekening en het 

kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de 

toelichting. Toelichtingen op posten in de balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht zijn 

in de jaarrekening genummerd. 

18.2 Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 

van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in 

paragraaf 17.3 en 17.5. Voor een aantal posten zijn schattingen gewijzigd, zie hiervoor paragraaf 

17.4. en 18.4. 

18.3 Verwerking verplichtingen 

Bij de bepaling van voorzieningen wordt uitgegaan van in rechte afdwingbare verplichtingen die op 

balansdatum bestaan. Dit betekent dat pas wanneer er getekende huurcontracten of 

samenwerkingsovereenkomsten zijn de voorziening wordt gevormd.  

18.4 Materiële vaste activa 

18.4.1 Algemene uitgangspunten 

Tenzij bij de afzonderlijke balansposten iets anders wordt vermeld, gelden voor alle materiële vaste 

activa de volgende algemene uitgangspunten.  

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te rekenen 

uitgaven. Hierop wordt niet afgeschreven. Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als 

investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.  

Tevens worden hierbij de rente tijdens de bouw op vreemd vermogen en direct toerekenbare interne 

kosten alsmede transactiekosten geactiveerd. Rente wordt uitsluitend toegerekend indien voor te 

vervaardigen materiële vaste activa noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is om 

deze gebruiksklaar of verkoopklaar te maken, en vangt aan bij start van de bouw.  

Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden 

verwacht. 

De te activeren rente wordt berekend op basis 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. Geactiveerde rente wordt in de winst- en verliesrekening in mindering 

gebracht op de post rentelasten en soortgelijke kosten. 
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Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en 

vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de 

opstallen en de gemaakte sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond. 

Verwerking van groot onderhoud/renovaties 
’thuis verwerkt de kosten van groot onderhoud/renovaties aan haar materiële vaste activa als 

onderdeel van de boekwaarde indien wordt voldaan aan de criteria voor activering. De geactiveerde 

kosten worden als afzonderlijke component behandeld. 

Voor zover sprake is van vervanging van onderdelen van het actief wordt de nog aanwezige 

boekwaarde van deze onderdelen gedesinvesteerd. Indien de boekwaarde van deze te desinvesteren 

onderdelen niet afzonderlijk uit de activa administratie zijn te herleiden wordt deze benaderd op basis 

van de huidige uitgaven, teruggerekend naar de datum van oorspronkelijke investering, en indien van 

toepassing rekening houdend met de naar benadering tot het moment van vervanging hierover 

gepleegde afschrijvingen.  

Van activering is sprake wanneer de ingreep een verbetering is, er sprake is van hogere huur en/of 

levensduurverlenging. In alle andere gevallen worden de kosten direct ten laste van het resultaat 

verantwoord. 

18.4.2 DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie 

Typering 

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 door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt 

vastgesteld. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat is verhuurd aan 

maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, 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. 

Niet-DAEB vastgoed omvat woningen en overige objecten welke niet voldoen aan het criterium van 
het DAEB vastgoed. 

Kwalificatie 
’thuis richt zich op het realiseren van de volkshuisvestelijke taken. Dit betekent dat beleidskeuzes 

rondom het vastgoed primair worden gemaakt met in achtneming van haar taak als sociale 

huisvester. Daarnaast worden investeringsbeslissingen mede genomen op basis van een analyse van 

het financiële rendement. Een beperkt deel van de portefeuille is gealloceerd voor verkoop. Basis 

voor de waardering is het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. 

Waarderingsgrondslag 

Vastgoed in exploitatie wordt ingaande de jaarrekening 2016 op grond van artikel 35 lid 2 van de 

Woningwet gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat. ’thuis waardeert haar vastgoed 

in exploitatie bij eerste verwerking tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Daarna vindt waardering 

plaats tegen de actuele waarde zijnde de marktwaarde in verhuurde staat. De waardering tegen 

marktwaarde in verhuurde staat vindt plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in 

bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig 

waarderen marktwaarde 2016’).  

’thuis past voor de waardering van de woongelegenheden en parkeergelegenheden de basisversie 

van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde toe. Voor het niet-DAEB bedrijfsmatig-, 

maatschappelijk- en zorg onroerend goed wordt de full-versie van dit handboek toegepast met 

tussenkomst van een externe taxateur.   
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Om de basisversie toe te kunnen passen heeft ’thuis een analyse gemaakt van haar bezit en hierbij 

vastgesteld dat het type en de samenstelling van het bezit past binnen de uitgangspunten en 

normeringen die de basisversie voorschrijft. Dientengevolge heeft ‘thuis geconcludeerd dat de 

toepassing van de basisversie leidt tot een acceptabele uitkomst van de marktwaarde in verhuurde 

staat voor het geheel van de betreffende complexen en past binnen het getrouwe beeld van het 

vermogen en resultaat dat de jaarrekening, volgens het verslaggevingsstelsel moet geven. 

 
Complexindeling 

Overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde vindt waardering op 

waarderingscomplex niveau plaats. Elk waarderingscomplex bestaat uit vergelijkbare 

verhuureenheden voor wat betreft type eenheid, bouwjaar en locatie. Daarnaast is het gehele 

waarderingscomplex als eenheid aan een derde partij te verkopen. Alle verhuureenheden van ’thuis  

maken deel uit van een waarderingscomplex of vormen een afzonderlijk waarderingscomplex. 

Waarderingsmethode 

De marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op een modelmatige, 

op kasstromen gebaseerde methodiek. De basiskenmerken van de methodiek zijn als volgt: 

 De aannames aangaande de geprognosticeerde kasstromen zijn gebaseerd op de 

contractuele verplichtingen van de toegelaten instelling die rusten op het vastgoed. 

 De overige (na de contractperiode in acht te nemen) aannames en uitgangspunten zijn 

gebaseerd op gegevens van de markt waarop de toegelaten instelling actief is. 

 Feiten en omstandigheden die kunnen worden gekwalificeerd als verplichtingen die niet 

specifiek aan het vastgoed zijn toe te rekenen zijn (zoals bijvoorbeeld afgesloten 

convenanten met gemeenten over aan te houden volumes in huurprijs categorieën en 

mogelijk in de toekomst te maken prestatie afspraken) zijn niet opgenomen in de waardering 

van het vastgoed maar maken onderdeel uit van de niet uit de balans blijkende 

verplichtingen. 

 Het rekenmodel maakt gebruik van een Netto Contante Waardeberekening (NCW), ook wel 

Discounted Cash Flow (DCF) genaamd. Dit betekent dat voor een periode van 15 jaar  de 

inkomsten en uitgaven betrouwbaar worden geschat en dat deze aan de hand van een 

disconteringsvoet “contant” worden gemaakt naar het heden. Daarnaast wordt een 

eindwaarde bepaald na afloop van de DCF-periode van 15 jaar (de zogenaamde exit yield).  

 Toepassing van de basisversie kenmerkt zich door het feit dat een marktwaarde in verhuurde 

staat op complexniveau wordt bepaald en leidt tot een acceptabele uitkomst van de 

marktwaarde in verhuurde staat voor het geheel van de betreffende complexen en past 

binnen het getrouwe beeld van het vermogen en resultaat dat de jaarrekening, volgens het 

verslaggevingsstelsel moet geven; 

 In overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen is er geen taxateur betrokken 

geweest bij de bepaling en toetsing van de marktwaarde in verhuurde staat met uitzondering 

van het niet-DAEB bedrijfsmatig-, maatschappelijk- en zorg onroerend goed; 

 Binnen de toepassing van de basisversie is het niet mogelijk om vrijheidsgraden te gebruiken. 

Dit betekent dat de parameters zoals deze opgenomen zijn in het handboek integraal gevolgd 

zijn. 

 

Het inschatten van kosten en opbrengsten wordt gedaan aan de hand van twee scenario’s: 

doorexploiteren en uitponden. Bij doorexploiteren is de veronderstelling dat het volledige complex in 

bezit blijft gedurende de volledige DCF-periode. Het inrekenen van de markthuur geschiedt bij 

mutatie. Bij uitponden is de veronderstelling dat bij mutatie tot verkoop van individuele woningen 

wordt overgegaan. 

Bij beide scenario’s wordt ervan uitgegaan dat het object/complex in zijn geheel aan een derde wordt 

verkocht en dat deze derde de afweging maakt tussen beide scenario’s. Per complex wordt 
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uiteindelijk het scenario met de hoogste uitkomst gelijk gesteld aan het begrip “marktwaarde 

verhuurde staat”, zijnde de reële waarde waartegen de waardering van het vastgoed plaats vindt. 

Bij onzelfstandige eenheden, intramuraal zorgvastgoed, bedrijfsonroerend goed en maatschappelijk 

onroerend goed is geen uitpondscenario van toepassing en wordt dus uitgegaan van het 

doorexploiteerscenario. 

Het inschatten van de kosten en opbrengsten wordt op basis van een marktconform uitgangspunt 

gedaan. De volgende parameters worden hierbij gehanteerd: 

 Prijsinflatie ten behoeve van de jaarlijkse indexatie van de ingerekende contracthuur, de 

markthuur, de maximale huur en de liberalisatiegrens, belastingen, verzekeringen en overige 

zakelijke lasten. 

 Loonstijging als uitgangspunt voor de stijging van de beheerskosten. 

 Bouwkostenstijging vormt het uitgangspunt voor de stijging van de onderhoudskosten, de 

verkoopkosten en de verouderingskosten. 

 Leegwaardestijging is de basis voor de stijging van de verkoopopbrengst in het 

uitpondscenario. 

 

’thuis heeft de in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2016 voorgeschreven 

parameters en uitgangspunten toegepast.  

Hierna zijn de belangrijkste modelparameters beschreven die worden meegenomen in de 

modelmatige bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat.  

 De leegwaarde is de geschatte verkoopprijs, k.k., vrij van huur en overige lasten. Hiervoor 

wordt gebruik gemaakt van de WOZ-beschikking 2016 met waarde-peildatum 1 januari 2015.  

 Voor woongelegenheden EGW en MGW geldt dat op basis van een modelmatige berekening 

de markthuur per verhuureenheid wordt bepaald. hierbij wordt rekening gehouden met 

woningtype, gebruiksoppervlakte, bouwjaar, COROP gebied en leegwaarde. 

Voor studenteneenheden en extramuraal zorgvastgoed geldt dat geen modelmatige 

berekening wordt toegepast. De markthuur voor deze verhuureenheden komt tot stand door 

de markthuur gelijk te stellen aan de maximale huur (conform het woningwaarderingsstelsel). 

Voor studenteneenheden geldt dat de kwaliteitskortingsgrens als maximum wordt 

gehanteerd. Voor BOG, MOG en intramuraal zorgvastgoed eenheden geldt dat een 

markthuur in m2 vvo per verhuureenheid dient te worden opgegeven.  

 Voor het instandhoudingsonderhoud wordt per verhuureenheid of per m2 (afhankelijk van het 

waarderingsmodel) een jaarlijks normbedrag, inclusief btw, ingerekend. 

 De hoogte van het mutatieonderhoud is afhankelijk van het type verhuureenheid, verspreid 

over de verschillende waarderingsmodellen. Mutatieonderhoud wordt alleen opgenomen in 

het doorexploiteerscenario, niet in het uitpondscenario. 

 De beheerkosten bestaan uit administratieve en technische beheerkosten. De hoogte van de 

beheerkosten is in overeenstemming met wat daarvoor in de markt gebruikelijk is.  

 Belasting en verzekeringen  

Voor woongelegenheden en BOG/MOG eenheden geldt dat voor de gemeentelijke OZB 

tarieven de door COELO gepubliceerde tarieven worden gehanteerd. Daarnaast wordt voor 

de rioolheffing, de verontreinigingsheffing, de waterschapsbelasting en verzekeringen, een 

gemiddeld percentage per verhuureenheid opgenomen.  

Voor parkeervoorzieningen en intramuraal zorgvastgoed geldt dat een totaal percentage van 

de WOZ-waarde wordt gehanteerd. 

 Huurstijging boven inflatie 

 Naast de reguliere huurverhoging, geldt dat de contracthuur van gereguleerde zelfstandige 

verhuureenheden ook jaarlijkse boven-inflatoire opslag op de huurverhoging krijgen 



  92 Woonstichting 'thuis| Jaarverslag 2016 

 

toegekend. De opslag bedraagt voor 2017: 1,20% 2018:0,80% 2019: 0,40% en vanaf 2020: 

0%. 

 De mutatiegraad per waarderingscomplex wordt ingeschat op basis van de historische 

realisatie over de voorliggende vijf jaren. Ofwel per waarderingscomplex wordt gekeken naar 

de realisatie gedurende de periode 2012-2016.  

Voor alle type verhuureenheden wordt een minimale mutatiegraad van 2% aangehouden. 

Voor EGW, MGW en extramurale zorgeenheden geldt dat een maximale mutatiegraad van 

50% wordt aangehouden. Voor studenteneenheden wordt een maximale mutatiegraad van 

100% gehanteerd. 

 De disconteringsvoet bestaat uit de IRS,  een vastgoedsector specifieke opslag en een 

opslag voor het object- en marktrisico. 

 

 

Binnen het scenario “Uitponden” zijn aanvullend op voorgaand hoofdstuk de volgende parameters 

van invloed: 

 Splitsingskosten 

 Verkoopkosten 

 Eindwaarde betreft de restwaarde van de verhuureenheden aan het einde van de 15-jarige 

DCF-periode. De eindwaarde wordt bepaald door alle afzonderlijke kasstromen (huur, 

onderhoud, etc.) vanaf het 16e jaar contant te maken met de aanname van een voortdurende 

looptijd, zoals ook bij de exit yield het geval is. De eindwaardebepaling in het 

doorexploiteerscenario verschilt van de eindwaardebepaling in het uitpondscenario.  

 

Onder toepassing van de basisversie is geen gebruik gemaakt van de vrijheidsgraden zoals deze zijn 

opgenomen in het Handboek met uitzondering van het BOG. Onder toepassing van de full-versie voor 

het BOG heeft ’thuis de voor de volgende vrijheidsgraden van het Handboek afwijkende standpunten 

ingenomen, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het bezit en/of de omgeving 

waarbinnen ‘thuis opereert: 

Opbouw disconteringsvoet

IRS 0,46%

Vastgoedspecifieke opslag 5,50%

Opslag object- en marktrisico Afhankelijk van type verhuureenheid, bouwjaar en regio 

(onderscheiden naar waarderingsmodel)
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In het boekjaar 2016 is de volledige portefeuille vastgoed in exploitatie door een externe 

onafhankelijke taxateur gevalideerd door middel van gevel/zichttaxatie. De twee daarop volgende 

jaren zal volstaan worden met een taxatie-update over de volledige portefeuille. 

Mutatie marktwaarde in verhuurde staat 

Mutaties in de marktwaarde in verhuurde staat van vastgoed in exploitatie worden in de winst-en-

verliesrekening verantwoord onder ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’ 

voor zover het gaat om herwaarderingen waarbij de marktwaarde in verhuurde staat hoger ligt dan de 

initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Mutaties in de marktwaarde in verhuurde staat waarbij de 

marktwaarde lager ligt dan de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs worden verwerkt via de 

“overige waardeveranderingen”.  

Vergelijkend cijfer 

Voor de waarde per 1 januari 2015, welke benodigd is voor de waardeverandering in de winst- en 

verliesrekening over 2015, heeft ’thuis nadere handreiking gevolgd zoals gepubliceerd door het 

ministerie van BZK. Dit betekent dat de waarde per 1 januari 2015 eveneens modelmatig is bepaald, 

waarbij de op 1-1-2015 geldende WOZ-waarde en contract-huur zijn ingevoerd in het 

waarderingsmodel 2015. Het vergelijkend cijfer is bepaald zonder tussenkomst van een taxateur.  

Herwaardering 

De herwaarderingsreserve wordt bepaald als het positieve verschil tussen de marktwaarde in 

verhuurde staat en de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs (zonder rekening te houden met 

enige afschrijving of waardevermindering) en onder aftrek van (latente) belastingverplichtingen. Deze 

herwaardering is op het niveau van waarderingscomplexen bepaald.  

Als gevolg van het toepassen van de basisversie, waarmee een marktwaarde op portefeuille niveau 

wordt nagestreefd, zit er een onnauwkeurigheid in de bepaling van de herwaarderingsreserve op 

Toegepaste 

vrijheidsgraden

Toelichting 

Markthuur (stijging) Taxateur is van mening dat de markthuur dient te worden ingeschat op basis van 

marktreferenties, en heeft derhalve op basis van transacties uit de NVM-

database per complex een eigen inschatting gemaakt van de markthuur. Deze 

inschatting is vastgelegd in het dossier. 

Disconteringsvoet Taxateur is van mening dat de disconteringsvoet die tot stand komt op grond van 

de basisversie onvoldoende recht doet aan de afwijkende risicoprofielen van de 

complexen onderling, en heeft derhalve per complex een inschatting gemaakt 

van de disconteringsvoet. Deze inschatting is vastgelegd in het dossier. 

Onderhoud Taxateur heeft daarbij gebruik gemaakt van de Vastgoedtaxatiewijzer 2016 voor 

wat betreft het instandhoudingsonderhoud. De daarbij gemaakte keuzes zijn 

vastgelegd in het dossier.

Exit yield Taxateur is van mening dat de inschatting van het rendement per heden in hoge 

mate afhankelijk is van de restantduur van het huurcontract. Het netto 

aanvangsrendement (NAR) wordt hier dan ook ingeschat alsof er sprake is van 

een contract van 5+5 jaar. Achterliggende gedachte is dat een object in principe 

alleen zal worden verkocht in een dergelijke situatie. Deze inschatting is 

vastgelegd in het dossier.

Bandbreedte gehanteerde vrijheidsgraden minimum maximum

Markthuur (EURO per m2 VVO) 40,00 125,00

Disconteringsvoet (%) 8,04 11,49

Onderhoud (EURO per m2 BVO) 5,46 7,20

Exit Yield (%) 8,80 15,00
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complexniveau. Deze onnauwkeurigheid is inherent aan de toepassing van de basisversie. Dit leidt 

niet tot een hoger of lager vermogen maar ziet enkel toe op de allocatie binnen het vermogen. 

Bepaling bedrijfswaarde (ten behoeve van de toelichting) 

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van 

activa toe te rekenen toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening van 

het bedrijf. De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de geprognosticeerde 

kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over 

de geschatte resterende looptijd van de investering. 

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste 

schatting van de directie weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen 

zijn gedurende de resterende levensduur van het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de eind 

2016 intern geformaliseerde meerjarenbegroting en bestrijken een periode van vijf jaar behoudens de 

verwachte kosten van groot onderhoud en overige contracten met een werkingsduur van meer dan 

vijf jaar. De kosten van planmatig groot onderhoud worden gebaseerd op de in de meerjaren-

onderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor latere jaren wordt uitgegaan van de 

verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde 

lastenniveaus. 

De bedrijfswaarde wordt bepaald aan de hand van de beleidsuitgangspunten van ’thuis. De 

parameters worden afgeleid van de Aw (update economische parameters beoordelingskader 

09/2016), waarbij we voor de huurverhoging gedurende de eerste vijf jaar uitgaan van het eigen 

beleid. 

Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende uitgangspunten: 

 Jaarlijkse huurderving van 0,9% (voorgaand jaar: 0,9%). 

 De huurstijging bedraagt in 2017: 0,6%, 2018: 1,07%, 2019: 1,53% en vanaf 2020: 2,00%. 

(Voorgaand Jaar: 2016: 0,9%, 2017: 1,2%, 2018: 1,44%, 2019: 1,61% en vanaf 2020: 1,73%) 

Voor de DAEB woningen met een huur tussen de € 5,- en € 20,- boven de streefhuur wordt voor 

de komende vijf jaar een huurverhoging ingerekend van inflatie -1%. Woningen met een huur 

gelijk of € 5,- boven of onder de streefhuur worden verhoogd met de inflatie. Woningen met een 

huur tussen de € 5,- en € 20,- onder de streefhuur krijgen een huurverhoging van inflatie + 1%. 

Woningen met een huur van meer dan € 20,- onder de streefhuur krijgen de komende vijf jaar 

een huurverhoging van inflatie + 1,5%. Na vijf jaar is voor alle DAEB woningen een 

inflatievolgende huurverhoging ingerekend. De huurverhoging van niet-DAEB woningen is vanaf 

2017 inflatievolgend.  

Er wordt geen huurinkomensafhankelijke huurverhoging boven inflatie ingerekend.  

 De jaarlijkse lastenstijging van het algemeen planmatig en contractonderhoud is gekoppeld aan 

de prijsindex en bedraagt in 2017: 0,6%, 2018: 1,07%, 2019: 1,53% en vanaf  2020: 2,00% 

(voorgaand jaar: lastenstijging voor 2016-2020 tussen de 1,2% en 2,1%). 

 De jaarlijkse lastenstijging voor de personeelskosten, overige personeelskosten, planmatig en 

dagelijks onderhoud zijn gekoppeld aan de loonindex respectievelijk de bouwindex en bedragen 

in 2017: 1,6%, 2018:1,9%, 2019: 2,2% en vanaf 2020: 2,5% en vanaf 2021: 2,5% (voorgaand 

jaar: lastenstijging voor 2016-2020 tussen de 1,4% en 2,12%).  

 De jaarlijkse lastenstijging voor het algemeen beheer is inflatievolgend en bedraagt in 2017: 

0,6%, 2018: 1,07%, 2019: 1,53% en vanaf 2020: 2,00%. Deze wijkt af van het voorschrift van het 

WSW, welke voorschrijft dat de lastenstijging 2,5% moet zijn. Wij achten het verdedigbaar dat wij 

onze externe kosten niet meer laten stijgen dan de prijsinflatie, dit schrijven wij voor aan onze 

relaties (voorgaand jaar: lastenstijging voor 2016-2020 tussen de 1,2% en 2,00%).  

 In de wet Maatregelen Woningmarkt zijn de tarieven voor de verhuurderheffing opgenomen. 

Deze bedragen zijn respectievelijk voor 2017: 0,543%, 2018 & 2019: 0,591%, 2020 & 2021: 

0,592%, 2022: 0,593% en 2023 en verder 0,567% van de WOZ-waarde voor alle 

woongelegenheden met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. De verhuurderheffing is voor 
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de jaren 2017 t/m 2023 ingerekend in de bedrijfswaarde op basis van genoemde percentages. 

Voor de periode ná 2023 is uitgegaan van een tarief van 0,567%. Voor de mutatie in de WOZ-

waarde is aangesloten bij het door het WSW afgegeven perspectief (de percentages zijn identiek 

aan de hierboven genoemde percentages).  

 Op basis van de nieuwe woningwaardering worden de maximaal redelijke huren van de 

woningen bepaald. Het streefhuurpercentage is nu bepaald voor de woningen tot en met 

109 punten op 77% van de maximale huur (woningen tussen de 110 en 115 punten worden 

afgetopt op € 409,-), woningen tussen de 116 en 161 punten op 73% (woningen tussen de 

162 en 170 punten worden afgetopt op € 584,50) en voor de woningen tussen de 171 en 

206 punten op 69% (woningen tussen de 207 en 215 punten worden afgetopt op € 710,-. Voor 

woningen met meer dan 215 punten vragen we minimaal 75%. Huurverhogingen worden 

afgetopt op het niveau van de streefhuur.  

 De disconto is niet veranderd en bedraagt conform de jaarrekening 2015 5%. 

 De grondprijs wordt verhoogd met de prijsindex die past bij de lange termijnontwikkelingen en 

gebaseerd is op genormeerde economische verwachtingen rekening houdend met de regionale 

omstandigheden. De index is vanaf 2012 gelijk aan de prijsindex, waarna de restwaarde contant 

wordt gemaakt tegen de geldende discontovoet van 5%. 

 De verwachte opbrengstwaarde van de in de meerjarenbegroting opgenomen 478 te verkopen 

woningen wordt gedefinieerd als de contante waarde van het bedrag dat kan worden verkregen 

bij vrijwillige verkoop binnen de verwachte termijn, onder aftrek van verkoopkosten. Het verkopen 

van woningen wordt hoofdzakelijk verricht in het kader van financiering van investeringen in 

sociale huurwoningen en wordt daarom voor een periode van vijf jaar in de waardering 

meegenomen. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de externe toezichthouders. 

 De periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel met de geschatte resterende 

levensduur van de complexen (variërend van 1 tot 50 jaar). De minimale levensduur is 15 jaar 

tenzij vanuit planvorming een kortere levensduur gerechtvaardigd is. 

 De verhuurderheffing maakt onderdeel uit van de bedrijfswaarde. De ingerekende 

verhuurderheffing is lager dan vorig jaar. Het percentage verhuurderheffing bedraagt 0,536% van 

de WOZ-waarde van de huurwoningen. De vorig jaar extra jaarlijks ingerekende € 2,5 miljoen 

(0,146% van de WOZ-waarde van de huurwoningen) i.v.m. het voorgenomen regeringsbeleid is 

conform de nieuwe richtlijnen van de Aw niet meer meegenomen. 

 De heffingsbijdrage van de Aw maakt onderdeel uit van de bedrijfswaarde, dit in tegenstelling tot 

vorig boekjaar. 

 De saneringsheffing maakt onderdeel uit van de bedrijfswaarde vanaf 2016. Deze heffing is 

gebaseerd op 1% van de totale jaarhuur van de woongelegenheden in het betreffende jaar voor 

de periode 2017-2021. 

 De te betalen vennootschapsbelasting maakt geen onderdeel uit van de bedrijfswaarde. 
 

De verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt voor verkoop wordt gedefinieerd als de 

contante waarde van het maximale bedrag dat kan worden verkregen bij vrijwillige verkoop binnen 

een verwachte termijn, onder aftrek van verkoopkosten die niet door de koper worden gedragen. Ter 

bepaling van dit bedrag worden intern door deskundigen schattingen gemaakt en worden 

vergelijkbare onroerende zaken als referentie gehanteerd. 

Gegeven het feit dat verkopen hoofdzakelijk worden verricht in het kader van de financiering van 

onrendabele investeringen in nieuwbouw worden deze verkopen voor een periode van vijf jaar in de 

waardering betrokken. Daarmee wordt recht gedaan aan het voorwaardelijke karakter van de 

geoormerkte verkopen. 

De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfswaarde vindt voor zover er 

nog geen herbestemming van de grond heeft plaatsgevonden plaats op basis van de huidige 

vergelijkbare kavel of vierkante meterprijs voor een sociale huurwoning. Deze kavelprijs wordt 

geïndexeerd naar het einde van de levensduur en verminderd met verwachte sloopkosten en kosten 
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van uitplaatsing. Indien feitelijke dan wel in rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan die 

consequenties hebben voor de bestemming van de grond dan wordt met deze gewijzigde 

bestemming in de waardering rekening gehouden. 

18.4.3 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

’thuis verkoopt woningen onder voorwaarden waarbij de koper een contractueel bepaalde korting op 

de reële marktwaarde (gebaseerd op taxatiewaarde) krijgt. De verwerking van dergelijke transacties 

hangt af van de contractuele voorwaarden. Bij ’thuis gaat het hierbij alleen om verkopen die zich 

kwalificeren als een financieringstransactie. 

Als financieringstransactie kwalificeren: 

 Verkopen waarbij ’thuis een plicht tot terugkoop heeft tegen een vaste prijs, gebaseerd op de 

verwachte reële waarde op terugkoopmoment. 

Deze als financieringstransactie gekwalificeerde verkopen onder voorwaarden worden als volgt 

verwerkt: 

 De betreffende onroerende zaken worden direct voorafgaand aan de verkoop gewaardeerd tegen 

actuele waarde zijnde de met de koper overeengekomen contractprijs; het verschil met de 

boekwaarde op dat moment wordt verwerkt: 

- Bij een waardedaling: als een negatieve herwaardering indien en voor zover er voor de 

betreffende woning(en) op dat moment nog sprake is van een ongerealiseerde 

waardestijging, en voor het overige als een ongerealiseerde waardevermindering. 

- Bij een waardestijging: als een herwaardering indien en voor zover de actuele waarde hoger 

is dan de boekwaarde op dat moment, en voor een eventueel resterende overige 

waardestijging als terugname van een ongerealiseerde waardevermindering. 

 De woning wordt voor de overeengekomen contractprijs opgenomen onder de Onroerende zaken 

verkocht onder voorwaarden; de (nog te) ontvangen contractprijs wordt opgenomen als 

Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden  

 De woning wordt jaarlijks per balansdatum gewaardeerd tegen de marktwaarde op basis van de 

geldende contractvoorwaarden van de verkoop onder voorwaarden; eventuele waardemutaties 

worden verwerkt als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor 

verkoop’. 

De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op het bedrag dat ’thuis verschuldigd zou zijn 

indien op balansmoment het actief tegen de overeengekomen contractvoorwaarden teruggekocht zou 

moeten worden. Eventuele mutaties in deze verplichtingen worden in het resultaat verwerkt als ‘Niet-

gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop’. 

Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden wordt de 

verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord. 

18.4.4 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Typering 
Dit betreffen complexen in aanbouw die zijn bestemd om te worden ingezet als vastgoed in 

exploitatie. 

Waarderingsgrondslag 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en 

toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering 

of lagere marktwaarde en inclusief transactiekosten (zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en 

andere transactiekosten). 
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Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend vanaf het moment dat daadwerkelijk met 

ontwikkeling is gestart. De geactiveerde rente wordt berekend zoals aangegeven in paragraaf 18.4.1. 

Voor onroerende zaken waarvoor specifieke financiering is aangetrokken wordt de interestvoet van 

deze specifieke financiering gehanteerd. Zie paragraaf 21.2 voor de timing en verwerking van de 

onrendabele investeringen. 

Indien de terugkoop gerealiseerd is vindt verwerking afhankelijk van de beleidsdoelstelling plaats: 

 Bij gelijkblijvende bestemming blijft classificatie onder verkopen onder voorwaarden van 

toepassing. Waardering vindt plaats tegen de waarde waartegen terugkoop heeft 

plaatsgevonden; 

 Indien de woning een “verhuurbestemming” krijgt wordt deze woning opgenomen onder het 

vastgoed in exploitatie. Waardering vindt plaats op basis van de marktwaarde in verhuurde staat 

volgens het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde; 

 Indien het beleidsvoornemen bestaat om de woning te verkopen zal verantwoording plaatsvinden 

onder de voorraden. Waardering vindt plaats tegen de waarde waarop de woning is teruggekocht. 

18.4.5 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte 

toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Niet aan de bedrijfsuitoefening 

dienstbare activa worden gewaardeerd tegen de verwachte opbrengstwaarde. 

18.5 Financiële vaste activa 

18.5.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen (waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend) 

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens 

de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten 

uitgebracht kan worden, wordt er van uitgegaan dat er invloed van betekenis is. 

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze 

jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing 

aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de betreffende 

deelneming. 

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze 

op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover ’thuis in deze situatie geheel of ten dele instaat voor de 

schulden van de deelneming respectievelijk het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling 

van haar schulden in staat te stellen wordt een voorziening getroffen.  

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de 

identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden 

de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste 

waardering. 

18.5.2 Andere deelnemingen 

Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats 

tegen de realiseerbare waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de winst- en verliesrekening. 

18.5.3 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 

De vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen worden initieel gewaardeerd tegen de 

reële waarde, gewoonlijk de nominale waarde. Vervolgens vindt waardering plaats tegen 
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geamortiseerde kostprijs waarbij rekening wordt gehouden met eventuele bijzondere 

waardeverminderingen. 

18.5.4 Latente belastingvorderingen 

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale 

verliezen en voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale 

voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met 

dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het 

waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen 

worden verrekend en verliezen kunnen worden gecompenseerd. 

De berekening van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt tegen de 

belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de komende 

jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld. 

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa, latente 

belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen. 

Belastinglatenties worden gewaardeerd tegen contante waarde. 

18.5.5 Overige Vorderingen 

Hier is alleen de vordering inzake Kopen naar Wens opgenomen. 

Bij Kopen naar Wens wordt de betaling van de verkoopprijs voor een deel uitgesteld. Over dit deel 

van de verkoopprijs wordt een rentevergoeding van minimaal 2% gevraagd. Deze vordering wordt bij 

eerste verwerking gewaardeerd tegen de nominale waarde plus 2%. De vordering wordt bij 

terugbetaling verhoogd met een index gebaseerd op de positieve ontwikkeling van de markt tussen 

ontstaan en afrekening van de vordering voor zover deze de 2% overstijgt. Pas dan worden de 

positieve effecten ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.  

Bij de koopvorm Kopen naar Wens heeft ’thuis bij de doorverkoop van de woning aan derden een 

preferente positie t.o.v. de hypotheekverstrekker, waardoor zelfs bij executieverkoop ’thuis altijd de 

vordering in zijn geheel zal incasseren.  

18.6 Voorraden 

18.6.1 Vastgoed (in ontwikkeling) bestemd voor de verkoop en overige voorraden 

Opgeleverd vastgoed beschikbaar en bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd op 

vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die 

samenhangen met de verkrijging of vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de voorraden op 

hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen 

directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele 

kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, onderhoudsafdeling en interne logistiek alsmede 

de in overeenstemming met paragraaf 13.5.1 toegerekende rente. 

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare 

verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de 

incourantheid van de voorraden. 

18.7 Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, veelal 

gelijk aan de nominale waarde. Een voorziening voor oninbaarheid gebaseerd op een statische 

beoordeling per balansdatum wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
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18.8 Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd 

korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden 

aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de 

nominale waarde. 

18.9 Reserves 

Voor zover de betreffende groepsmaatschappij en aandeel derden een negatieve 

nettovermogenswaarde heeft, worden de negatieve waarde en overige toekomstige verliezen niet 

toegewezen aan het aandeel derden, tenzij deze derden-aandeelhouders een feitelijke verplichting 

hebben en in staat zijn om de verliezen aan te zuiveren. Zodra de nettovermogenswaarde van de 

groepsmaatschappij wederom positief is, worden resultaten toegekend aan het aandeel derden. 

18.9.1 Herwaarderingsreserve 

Een herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het positieve verschil tussen de marktwaarde van 

activa en de boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

In de herwaarderingsreserve worden de ongerealiseerde waardevermeerderingen van de onroerende 

zaken in exploitatie opgenomen. Er is sprake van een ongerealiseerde waardevermeerdering indien 

de marktwaarde van een waarderingscomplex op balansdatum hoger is dan de boekwaarde op basis 

van de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs. Indien op een waarderingscomplex in het verleden een 

waardevermindering is verantwoord, dan wordt pas een herwaarderingsreserve gevorm voor het 

betreffende complex voor zover de marktwaarde hoger is dan de boekwaarde op basis van 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs.  

Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve van op marktwaarde gewaardeerde 

onroerende zaken in exploitatie worden rechtstreeks ten gunste van de overige reserves 

verantwoord. Daar de waardevermeerdering van de onroerende zaken in exploitatie reeds ten gunste 

van de winst- en verliesrekening is gebracht – en in verband hiermee een herwaarderingsreserve is 

gevormd – is verwerking van de daaropvolgende realisatie ten gunste van de winst- en 

verliesrekening niet toegestaan.   

18.9.2 Overige reserves 

De overige reserves bestaan uit de cumulatieve resultaten van voorgaande jaren. Het resultaat van 

het boekjaar wordt apart gepresenteerd.  

18.10 Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die 

op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is 

en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. De voorzieningen worden gewaardeerd 

tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum 

af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die 

naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk 

is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze 

vergoeding als een actief in de balans opgenomen, zie paragraaf 21.2. 

18.10.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere 

waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de 
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investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het 

betreffende complex overtreffen wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte 

verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus 

aan deze investering toe te rekenen ontvangsten. 

18.10.2 Voorziening latente belastingverplichtingen  

Zie 18.5.4. 

18.10.3 Overige voorzieningen  

Onder overige voorzieningen wordt het Persoonlijk Loopbaan Ontwikkelingsbudget opgenomen 

conform de cao bepalingen. 

18.10.4 Pensioenen 

’thuis heeft voor haar werknemers één pensioenregeling, de Pensioenregeling van het 

bedrijfstakpensioenfonds voor de Woningcorporaties. Dit is een toegezegde pensioenregeling. 

Hiervoor in aanmerking komende werknemers bouwen jaarlijks een pensioenrecht op over het loon 

van dat jaar (middelloonregeling). 

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij de 

Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). ’thuis betaalt hiervoor premies waarvan 

de werkgever iets meer en de werknemer iets minder dan de helft betaalt. 

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het 

pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit 

toelaat. Naar de stand van ultimo december 2016 is de beleidsdekkingsgraad van het 

pensioenfonds104,1% Ultimo 2016 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% 

te hebben. Het fonds heeft dus een reservetekort. SPW heeft voor 1 april 2016 een herstelplan bij de 

toezichthouder ingediend waarmee wordt aangetoond dat SPW binnen de geldende termijn uit 

reservetekort kan komen. Het pensioenfonds voorziet geen noodzaak voor de aangesloten 

instellingen om extra stortingen te verrichten. ’thuis heeft geen verplichting tot het voldoen van 

aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij SPW, anders dan het effect van hogere toekomstige 

premies. 

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van 

toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en 

verzekeringsmaatschappijen betaald door ’thuis. De premies worden verantwoord als 

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 

overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige 

betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 

18.11 Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de 

waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd 

tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio 

en onder aftrek van transactiekosten. 

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van 

de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst- en verliesrekening 

als interestlast verwerkt. Voor extendible/tijdvakleningen wordt de effectieve rente bepaald op basis 

van de gemiddelde contractuele rente over de volledige looptijd van de lening, ervan uitgaande dat de 

vaste rente in het tweede tijdvak betaald moet worden. 
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De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is opgenomen onder de 

kortlopende schulden. 

In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden heeft ’thuis een terugkoopverplichting 

die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de woningen in het economisch 

verkeer en de specifieke contractuele voorwaarden. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks 

gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden is de 

verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord. 

In leningen besloten derivaten worden niet afgesplitst en niet separaat verantwoord. Het effect van de 

dergelijke contractuele bepalingen wordt meegenomen in de effectieve rentevoet en de reële waarde 

ervan wordt toegelicht in Hoofdstuk 13. 

18.12 Leasing 

18.12.1 Operationele leasing 

Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom niet bij 

’thuis ligt, worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele 

leasing worden op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het 

contract. 

18.13 Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) 

’thuis maakt gebruik van rentederivaten en embedded derivaten. Deze worden tegen geamortiseerde 

kostprijs opgenomen. De wijze van verwerking van waardeveranderingen van het afgeleide financiële 

instrument is afhankelijk van of er met het afgeleide financiële instrument hedge accounting wordt 

toegepast. Indien er geen kostprijshedge accounting wordt toegepast, wordt er door ’thuis een schuld 

opgenomen voor een eventuele negatieve reële waarde van het derivaat. 

’thuis past waar mogelijk kostprijshedge accounting toe. Op het moment van aangaan van een 

hedge relatie, wordt dit door ’thuis gedocumenteerd. ’thuis stelt middels een test periodiek de 

effectiviteit van de hedge relatie vast. Dit gebeurt door het vergelijken van de kritische kenmerken van 

het hedge instrument met die van de afgedekte positie, of door het vergelijken van de verandering in 

reële waarde van het hedge instrument en de afgedekte positie indien de kritische kenmerken van het 

hedge instrument en die van de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn. 

Bij het toepassen van kostprijshedge accounting is de eerste waardering en de grondslag van 

verwerking in de balans en de resultaatbepaling van het hedge instrument afhankelijk van de 

afgedekte post. Dit betekent dat ’thuis derivaten tegen kostprijs waardeert omdat de afgedekte 

leningen ook tegen kostprijs in de balans worden verwerkt. 

Het ineffectieve deel van de hedge relatie wordt direct in de winst- en verliesrekening verwerkt indien 

het hedge instrument een negatieve reële waarde heeft. 

Onder de leningen zijn voor een bedrag van € 108 mln. aan zogenaamde basisrenteleningen 

opgenomen. Op deze leningen wordt een vaste basisrente betaald van gemiddeld 3,34% (2015 

3,34%). De credit spread die op deze leningen wordt betaald, wordt periodiek herzien. Voor de 

huidige leningen is de gemiddelde credit spread 0,237%. Het vervalschema van de credit spread 

herzieningen is weergegeven zie tabel 23.13.3. 

Als op het moment van credit spread herziening geen akkoord met de credit instelling wordt bereikt 

over de hoogte ervan is de lening opeisbaar en dient er een break cost te worden betaald gelijk aan 

de netto contante waarde van het verschil tussen de dan geldende marktrente en de in de lening 

overeengekomen basis rente.  
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19 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

19.1 Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 

de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar 

waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde 

waardeveranderingen van op actuele waarde gewaardeerde vaste activa en afgeleide financiële 

instrumenten. 

De winst- en verliesrekening wordt verantwoord op basis van de functionele indeling. Omdat ’thuis 

naast verhuuractiviteiten, tevens activiteiten verricht op het gebied van ontwikkeling van vastgoed en 

verkoop van delen van de vastgoedportefeuille, geeft de functionele indeling de gebruiker van de 

jaarrekening een beter inzicht dan de categoriale indeling. 

In de functionele winst- en verliesrekening zijn alle opbrengsten direct toe te rekenen aan de 

activiteiten van ’thuis. Bij de kosten is er een onderscheid tussen de direct toerekenbare kosten en 

de indirecte kosten. De direct toerekenbare kosten worden bij het betreffende onderdeel verantwoord. 

De toerekening van de indirecte kosten aan de onderscheiden onderdelen van de functionele winst- 

en verliesrekening gebeurt op basis van verdeelsleutels. 

19.2 Bedrijfsopbrengsten 

19.2.1 Opbrengstverantwoording algemeen 

Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s 

met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. 

Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 

gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten 

diensten. 

19.2.2 Huuropbrengsten 

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 

2016 bedroeg dit wettelijke maximumpercentage de inflatie over vorig boekjaar +1,5% (samen 2,1%) 

m.b.t. sociale huurwoningen voor inkomens < € 34.678,-. Voor huishoudens met een inkomen tussen 

€ 34.678,- =< € 44.360,- mocht 2,6% huurverhoging doorgevoerd worden en voor huishoudens met 

een inkomen > € 44.360,- 4,6%. 

’thuis heeft in 2016 geen inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast.  

19.2.3 Opbrengsten servicecontracten 

Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders en bewoners ter dekking van te maken en gemaakte 

servicekosten. Jaarlijks vindt verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke bestedingen. De 

kosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten. 

19.2.4 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling  

Dit betreft de opbrengsten uit verkoopprojecten. Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat 

op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten 

verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst- en-verliesrekening naar rato van de verrichte 

prestaties per balansdatum (de ‘Percentage of Completion’-methode, ofwel de PoC-methode). 

De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum 

gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat (nog) 
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niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, dan worden de opbrengsten als netto-omzet 

verwerkt in de winst- en-verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten, dat 

waarschijnlijk kan worden verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt in de winst- en 

verliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze 

kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC-methode naar rato van 

de verrichte prestaties per balansdatum. 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten. 

Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde 

van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze 

worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op het 

project betrekking hebbende kosten, die kosten die in het algemeen aan projectactiviteiten worden 

toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het project en andere kosten die contractueel aan 

de opdrachtgever kunnen worden toegerekend. 

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan 

worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst- en-verliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt 

verwerkt in de kostprijs van de omzet. De voorziening voor het verlies maakt onderdeel uit van de 

post onderhanden projecten. 

De kosten die toe te rekenen zijn aan de verkoop van vastgoed in ontwikkeling worden verantwoord 

onder de lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling. 

19.2.5 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 

Onder deze rubriek worden de volgende verkoopopbrengsten opgenomen: 

 Gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie 

 verkoopopbrengst bij levering van Vastgoed bestemd voor de verkoop 

Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte).  

De kosten die toe te rekenen zijn aan de verkoop van de vastgoedportefeuille worden verantwoord 

onder de toegerekende organisatiekosten. 

19.3 Bedrijfslasten 

19.3.1 Lastenverantwoording algemeen 

Lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen direct en indirect toe te rekeningen kosten.  

Op basis van de functieomschrijvingen van de medewerkers is ingeschat hoeveel tijd aan activiteiten 

wordt besteed. Vervolgens is dit cijfer aangepast o.b.v. onderzoek op de afdeling en door interviews 

met managers, teamleiders en medewerkers en de resultaten zijn besproken in het MT. Op deze 

manier is definitief bepaald hoeveel tijd aan activiteiten wordt besteed. 

Dit leidt tot de volgende verdeelsleutels voor de toerekening van indirecte kosten: 

Verhuur- en beheeractiviteiten 35,9% 

Onderhoudsactiviteiten  19,0% 

Verkoopactiviteiten    4,8% 

Leefbaarheid   13,4% 

Investeringsactiviteiten  13,7% 

VvE-beheer     1,5% 

Overige organisatiekosten 11,7% 
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19.3.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa 

De afschrijvingen op onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gebaseerd 

op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de verwachte gebruiksduur. 

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de verwachte gebruiksduur. 

Met een mogelijke restwaarde wordt rekening gehouden. Over terreinen en op marktwaarde in 

verhuurde staat gewaardeerd vastgoed wordt niet afgeschreven. 

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 

toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van onroerende en 

roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn begrepen onder de afschrijvingen. 

Afschrijvingen worden via verdeelsleutels toegerekend aan de afzonderlijke activiteiten. 

19.3.3 Lasten onderhoudsactiviteiten 

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud 

verantwoord voor zover deze betrekking hebben op het vastgoed in exploitatie. Van toerekenbaarheid 

is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Reeds 

aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum 

worden verwerkt onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. 

De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen 

sprake is van een waardeverhoging of levensduurverlenging van het actief. 

19.3.4 Lonen en salarissen en sociale lasten 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

19.3.5 Pensioenlasten 

’thuis heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het 

verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 

19.3.6 Leefbaarheid 

De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke ingrepen niet zijnde investeringen en 

uitgaven voor activiteiten in de omgeving van woongelegenheden van ’thuis, die de leefbaarheid in 

buurten en wijken ten goede moeten komen. 

19.3.7 Rentebaten en rentelasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 

gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de 

berekening van de effectieve rente worden meegenomen. 

19.3.8 Activeren van rentelasten 

Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging 

van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid 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. Geactiveerde rente wordt in de winst- en verliesrekening in mindering 

gebracht op de post rentelasten en soortgelijke kosten. 
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19.4 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

19.4.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Dit betreffen waardeverminderingen, en eventuele terugname hiervan, die gedurende het verslagjaar 

zijn ontstaan vanuit nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot 

investeringen in nieuwbouw, woningverbetering en herstructurering. Ook waardeveranderingen als 

gevolg van projecten die geen doorgang vinden worden onder deze categorie verantwoord. 

19.4.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille hebben betrekking op 

waardemutaties van op reële waarde geactiveerde activa. 

19.4.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkopen onder voorwaarden 

Dit betreft de jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van de woningen verkocht onder voorwaarden. 

Dit betreft zowel de waardeverandering van de post “onroerende zaken verkocht onder voorwaarden” 

als de post “verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden”. 

19.5 Belastingen 

Vanaf 1 januari 2008 is ’thuis integraal belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting. 

Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten vennootschapsbelasting te betalen. 

Een en ander is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO2). In deze VSO zijn specifieke 

bepalingen opgenomen met betrekking tot de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en 

de wijze van resultaatneming. 

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. 
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20 Financiële instrumenten en risicobeheersing 

Gedurende het verslagjaar is het Treasurystatuut waarin opgenomen het financieel beleid 

goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. In het Treasurystatuut wordt het gebruik van niet 

complexe derivaten onder voorwaarden toegestaan. Binnen het Treasurybeleid van ’thuis dient het 

gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) ter beperking van inherente financiële 

risico's. Op grond van het vigerende interne Treasurystatuut is het gebruik van derivaten slechts 

toegestaan voor zover er een materieel verband met de financieringspositie of het belegde vermogen 

kan worden gelegd. Derivaten mogen niet worden gebruikt voor het innemen van een speculatieve 

positie.  

Voor derivaten aangegaan na 1 augustus 2013 geldt dat ’thuis zich volgens haar Treasurystatuut 

onverkort houdt aan de Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen 

volkshuisvesting.  

Prijsrisico 
’thuis loopt risico’s ten aanzien van de waardering van effecten, opgenomen onder financiële vaste 

activa Overige effecten en onder vlottende activa Effecten. ’thuis beheerst het marktrisico door 

stratificatie aan te brengen in de portefeuille en limieten te stellen.  

Valutarisico 
’thuis is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico. 

Renterisico 
’thuis loopt renterisico met betrekking tot de reële waarde van de rentedragende vorderingen en 

effecten met name onder financiële vaste activa (de uitgestelde betaling van Kopen naar Wens) en 

vorderingen op groepsmaatschappijen als gevolg van wijzingen in de marktrente. ’thuis maakt geen 

gebruik van derivaten om dit risico af te dekken. 

Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt ’thuis risico ten aanzien van 

toekomstige kasstromen als gevolg van wijzigingen in de rentestanden. Met betrekking tot bepaalde 

variabel rentende schulden (schulden aan kredietinstellingen) heeft ’thuis renteswaps 

gecontracteerd, zodat zij per saldo een vaste rente betaalt. Per financieringsbesluit maakt ’thuis een 

bewuste keuze over het aantrekken van een lening tegen vaste rente of van een lening tegen 

variabele rente onder gelijktijdige afsluiting van een rente-instrument waarmee de variabele rente 

effectief in een vaste rente wordt omgezet. De criteria op basis waarvan wordt gekozen zijn 

vastgelegd in het Treasurystatuut en omvatten: (a) de financieringsbehoefte, (b) de mate waarin de 

aan te trekken leningen passen in een zo gelijk mogelijk in de tijd verspreiden van betaaldata, 

vervalkalender en renteherzieningsmomenten, en (c) de per saldo hiermee gemoeide kosten. Hierbij 

wordt uitsluitend gekozen voor rentederivaten indien hierbij minimaal dezelfde onder (b) criteria 

worden gerealiseerd maar tegen per saldo lagere kosten dan bij het aantrekken van leningen met een 

vaste rente. Bovendien dienen financiële instrumenten tot een volledige effectieve hedge te leiden, 

dat wil zeggen dat betaaldata en hoofdsom van variabel rentende leningen gelijk zijn aan betaaldata 

van de onderliggende waarde (notional value) van de derivaten, en de ingangs- en einddatum van het 

derivaat gelijk zijn aan de ingangs- en einddatum van de variabel rentende lening, of volledig 

daarbinnen vallen. 

Bij een stijging van de marktrente met 100 basispunten neemt de te betalen rente onder gelijk 

blijvende omstandigheden van de huidige leningenportefeuille in een jaar met € 324.000,- toe. Dit 

betreft de extra jaarrente die als gevolg van renteaanpassingen in 2018 betaald zou moeten worden. 

Kredietrisico 
’thuis heeft geen significante concentraties van kredietrisico met betrekking tot haar derivaten, 

vorderingen en effecten. ’thuis maakt gebruik van meerdere banken als tegenpartij teneinde 

kredietrisico te spreiden. Limieten zijn formeel vastgelegd in het Treasurystatuut en naleving daarvan 

wordt voortdurend gemonitord.  
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Liquiditeitsrisico 
Relevante indicatoren voor het liquiditeitsrisico dat ’thuis loopt per balansdatum zijn als volgt 

(indicatief): 

 

Investeringsverplichtingen worden uitsluitend aangegaan indien ’thuis zeker heeft gesteld dat 

hiervoor financiering beschikbaar is of is toegezegd. De kredietlimiet van € 1,6 miljoen is reeds 

ingezet in de vorm van een bankgarantie.  

Ter spreiding van het liquiditeitsrisico maakt ’thuis gebruik van meerdere banken om over meerdere 

kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden 

verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten. De vervalkalender van de bestaande 

leningenportefeuille wordt constant gemonitord.  

Beschikbaarheidsrisico 

De maatregelen rondom de Verhuurdersheffing vanuit de landelijke overheid en de omvangrijke 

saneringssteun door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (inmiddels Autoriteit wonen) leiden 

tot een significante aantasting van de operationele kasstroom van woningcorporaties. 

’thuis voldoet in de meerjarenplanning aan de financiële kengetallen zoals deze door toezichthouders 

en ander financiële stakeholders worden gehanteerd. ’thuis hanteert het eigen middelen beleid van 

het Waarborgfonds voor de Sociale Woningbouw. ’thuis heeft daardoor de mogelijkheid om niet-

DAEB investeringen en aflossingen van niet-DAEB leningen te financieren uit de positieve 

operationele kasstroom en de aanzienlijke kasstromen verkopen uit bestaand bezit. 

Over 2016 is om deze reden geen extra niet-DAEB financiering aangetrokken. De verwachting is dat 

‘thuis ook in 2017 de niet-DAEB investeringen uit eigen middelen kan financieren en voor haar DAEB 

financiering kan volstaan met het aantrekken van WSW geborgde financiering. Voor de 

beschikbaarheid van financiering is de organisatie sterk afhankelijk van het blijvend functioneren van 

het borgingsstelsel via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.  

Reële waarde van financiële instrumenten 

De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden 

afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en 

onafhankelijk van elkaar zijn. Indien niet direct een betrouwbare reële waarde is aan te wijzen, wordt 

de reële waarde benaderd door deze af te leiden uit de reële waarde van bestanddelen of van een 

soortgelijk financieel instrument, of met behulp van waarderingsmodellen en waarderingstechnieken. 

Hierbij wordt gebruikgemaakt van recente gelijksoortige ‘at arm’s length’-transacties, en van netto 

contante waarde methodes waarbij rekening wordt gehouden met specifieke omstandigheden. 
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21 Belangrijke inschatting ten aanzien van waardering en resultaatbepaling 

Het management dient daartoe bepaalde veronderstellingen en schattingen te maken die van invloed 

zijn op de waardering van activa en verplichtingen, op de resultaatbepaling en de rapportage van 

voorwaardelijke activa en verplichtingen. 

21.1 Waardering vaste activa 

21.1.1 Materiële vaste activa, reële waarde 

De belangrijkste uitgangspunten welke bij de bepaling van de reële waarde van de op actuele waarde 

gewaardeerde DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie zijn gehanteerd zijn uiteengezet in 

paragraaf 18.4.2. De volgende aspecten met een bijzondere invloed op de uitkomsten van de 

waardering kennen ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening een bijzondere onzekerheid. 

Verhuurderheffing 

De sector is geconfronteerd met een verhuurderheffing. De basis voor deze heffing, en precieze 

hoogte ervan in de komende jaren is in februari 2017 definitief bepaald en ingerekend in de 

bedrijfswaarde die in de toelichting is opgenomen. In de waardering van de vastgoedportefeuille in 

exploitatie volgens het handboek is de heffing ongeveer 0,024% lager (€ 250.000 per jaar). 

Gemiddelde resterende looptijd bestaande huurcontracten 

Deze is voor contracten met een bekende looptijd gebaseerd op de contractueel minimaal resterende 

contractduur. Voor woningen welke zijn verhuurd aan huurders met recht op huurbescherming is op 

basis van historische informatie de gemiddelde mutatiegraad ingeschat op 7,16%. 

21.2 Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering 

In de jaarrekening worden voorzieningen getroffen voor onrendabele investeringen indien er juridisch 

afdwingbare verplichtingen bestaan. Een juridisch afdwingbare verplichting ontstaat op het moment 

dat er huurcontracten of samenwerkingsovereenkomsten met externe partijen getekend zijn, 

waardoor zeker is dat de investeringen aan de portefeuille worden toegevoegd. 

21.3 Verwerking fiscaliteit 

Ten aanzien van de acute belastinglast en belastinglatenties in de jaarrekening heeft ’thuis een 

aantal standpunten ingenomen die betrekking hebben op de verslagjaren 2016 en 2015. De 

belangrijkste standpunten betreffen: 

 Het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen 

 De verwerking van projectontwikkelingsresultaten 

 De afwaardering van het vastgoed gebaseerd op een afname van de WOZ-waarde 

 

Dientengevolge kan de fiscale last over 2015 en 2016 nog wijzigingen ondergaan en 

belastinglatenties een andere waarde kennen. ’thuis volgt in haar fiscale strategie en fiscale planning 

de binnen de sector gangbare standpunten die naar de mening van belastingadviseurs pleitbaar zijn. 
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22 Kasstroomoverzicht (directe methode) 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.  

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen, met uitzondering van 

deposito’s met een looptijd langer dan drie maanden. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid 

gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. 

De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties 

in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder 

operationele activiteiten). De investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen rekening 

houdend met de onder overige schulden opgenomen verplichtingen. 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de 

kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van 

kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht 

opgenomen.  
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23 Toelichting op de geconsolideerde balans 

23.1 Materiële vaste activa 

’thuis heeft het WSW gevolmachtigd om, in voorkomende gevallen, een hypotheek te vestigen op het 
gehele bezit. Tot aan dagtekening jaarrekening heeft het WSW van deze volmacht geen gebruik 
gemaakt.  

Het verloop van de post materiële vaste activa is als volgt: 

 

 
DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie 
In de posten DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie zijn 

10.336 woningen, 854 garages/parkeerplaatsen, 114 kamers, 96 woonwagens en standplaatsen, 

29 bedrijfsruimtes, 33 maatschappelijke ruimtes en 12 bergingen opgenomen. De geschatte waarde 

op basis van de meest recente WOZ-beschikkingen van deze eenheden bedraagt € 1.735 miljoen. 

De bedrijfswaarde van het vastgoed in exploitatie bedraagt € 738,8 miljoen (2015: € 739,6 miljoen) en 

is bepaald op basis van de uitgangspunten zoals opgenomen in paragraaf 18.4.2.  

23.1 Materiële vaste activa (x € 1.000)

2016 2015 2016 2015

Stand per 31 december vorig boek jaar

Verkrijgingsprijzen 670.933 73.820

Cumulatieve waardevermindering -121.881 -5.927

Cumulatieve waardevermeerdering 281.523 17.496

Cumulatieve afschrijvingen -157.954 -16.022

Boekwaarde 672.621 69.367

Effecten stelselwijiging 387.548 2.325

Stand per 1 januari huidig boek jaar 

Verkrijgingsprijzen 675.298 672.495 68.395 72.258

Cumulatieve waardevermindering -103.548 -100.754 -9.900 -12.642

Cumulatieve waardevermeerdering 466.115 488.428 13.765 12.076

Boekwaarden per 1 januari huidig boekjaar 1.037.865 1.060.169 72.260 71.692

Mutaties in boek jaar

Mutaties als gevolg van:

    Investeringen 926 729 0 0

    Overboekingen 10.456 6.970 0 0

    Desinvesteringen -12.066 -14.598 -6.149 -1.418

    Herclassificatie -1.260 -1.497 -138 284

    Classificatie 1.753 605 -1.753 -605

    Herwaardering 63.354 -14.513 4.774 2.307

Totaal mutaties 63.163 -22.304 -3.266 568

Stand per 31 december huidig boek jaar

Verkrijgingsprijzen 688.661 675.298 58.375 68.395

Cumulatieve waardevermindering -95.107 -103.548 -4.972 -9.900

Cumulatieve waardevermeerdering 507.474 466.115 15.591 13.765

Boekwaarde 1.101.028 1.037.865 68.994 72.260

DAEB vastgoed in exploitatie niet-DAEB vastgoed in 

exploitatie



Woonstichting 'thuis| Jaarverslag 2016  111 

 

 

Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden 

Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden worden jaarlijks gewaardeerd. De methode die 

’thuis hanteert is gebaseerd op de jaarlijkse cijfers van de Nederlandse Vereniging Makelaars in 

deze regio. De waardestijging in de prijsklasse waarin ’thuis woningen verkocht heeft is in 2016 + 9% 

en voor de appartementen + 8,2%. De terugkoopverplichting is verantwoord in paragraaf 23.10.3. Alle 

contracten zijn gebaseerd op het ‘Koopgarant’ principe waarbij sprake is van verleende korting op de 

marktwaarde tussen 0% en 25%. Ultimo 2016 zijn in totaal 677 verhuureenheden (2015: 674 

eenheden) verkocht onder voorwaarden. 

’thuis heeft een verkoopplan opgesteld waarin bijna 1.500 onroerende zaken voor verkoop zijn 

geoormerkt (verkoopvijver). Jaarlijks worden minimaal 100 woningen verkocht (in 2016 & 2017: 78 

woningen per jaar), voornamelijk in Koopgarant en Kopen naar Wens. De verwachte 

opbrengstwaarde van deze onroerende zaken ultimo 2017 bedraagt € 9,2 miljoen. De marktwaarde 

bedraagt € 7,8 miljoen.  

  

23.1 Materiële vaste activa (x € 1.000)

2016 2015 2016 2015

Stand per 31 december vorig boek jaar 

Verkrijgingsprijzen 52.300 4.369

Cumulatieve waardevermindering -4.831 -3.915

Cumulatieve waardevermeerdering 58.454 0

Cumulatieve afschrijvingen -13.672

Boekwaarde 92.251 454

Effecten stelselwijiging 0 1.019

Stand per 1 januari huidig boek jaar 

Verkrijgingsprijzen 53.332 52.300 8.252 4.369

Cumulatieve waardevermindering -1.738 -3.425 -3.857 -2.896

Cumulatieve waardevermeerdering 48.798 43.376 0 0

Boekwaarden per 1 januari 2016 100.392 92.251 4.395 1.473

Mutaties in boek jaar

Mutaties als gevolg van:

    Investeringen 1.480 3.495 27.278 9.892

    Overboekingen 0 0 -13.971 -6.970

    Desinvesteringen -4.329 -4.555 -41 0

    Herclassificaties 1.871 2.944 0 0

    Waardesprong bij verkoop VoV 916 1.341 0 0

    Jaarlijkse indexering 8.537 4.916 0 0

Totaal mutaties 8.475 8.141 13.266 2.922

Stand per 31 december huidig boek jaar

Verkrijgingsprijzen 52.722 53.332 23.504 8.252

Cumulatieve waardevermindering -1.062 -1.738 -5.843 -3.857

Cumulatieve waardevermeerdering 57.207 48.798 0 0

Boekwaarde 108.867 100.392 17.661 4.395

Onroerende zaken Verkocht 

onder Voorwaarden

Vastgoed in ontwikkeling 

bestemd voor eigen 

exploitatie
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Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Het betreft hier een overboeking voor een totaalbedrag van € 14 miljoen naar DAEB vastgoed in 

exploitatie. Dit betreffen twee nieuwbouwprojecten, vier grootschalig renovatieprojecten, diverse 

kleine verbeteringen en activering van energiebesparende maatregelen. 

Verzekeringen en zekerheden 

De activa in exploitatie zijn verzekerd met een uitgebreide dekking zijnde: brand-, storm, ontploffing-, 

bliksem- en vliegtuigschade. Er is geen risico ten aanzien van onderverzekering. De premie bedraagt 

een overeengekomen bedrag per woning / per eenheid. Daarnaast is een aparte verzekering 

afgesloten voor bijzondere gebouwen voor een verzekerde som van € 25.656.467,-. 

23.2 Materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie 

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat: 

 

In het totaal is voor € 1,3 miljoen aan software en licenties opgenomen (vorig jaar € 1,6 miljoen). 

De afschrijving van de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie is lineair en 

gebaseerd op de verwachte gebruiksduur. In verband met de samenvoeging van de twee bedrijven 

zijn er nog enkele verschillen in de afschrijvingstermijnen ten aanzien van bestaande zaken 

(bandbreedte van twee jaar). Dat blijft zo totdat deze volledig afgeschreven zijn. Nieuwe investeringen 

worden gebaseerd op het volgende overzicht: 

23.2 Materiële vaste activa t.d.v. de 

exploitatie (x € 1.000)

Onroerende 

en roerende 

zaken t.d.v. 

de exploitatie 

2016

Onroerende 

en roerende 

zaken t.d.v. 

de exploitatie 

2015

Stand per 1 januari

Verkrijgingsprijzen 14.059 13.700

Cumulatieve afschrijvingen -5.942 -5.178

Boekwaarde 8.117 8.522

Mutaties in boek jaar

Mutaties verkrijgingsprijzen als gevolg van:

    Investeringen 228 359

    Desinvesteringen -36 0

Mutaties cumulatieve afschrijvingen als gevolg van:

    Afschrijvingen op de verkrijgingsprijzen -747 -764

    Desinvesteringen 15 0

Totaal mutaties -540 -405

Stand per 31 december 2015

Verkrijgingsprijzen 14.251 14.059

Cumulatieve afschrijvingen -6.674 -5.942

Boekwaarde 7.577 8.117
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De afschrijvingslasten van de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn 

€ 747.000,- en worden vermeld in het verloop van materiële vaste activa.  

23.3 Financiële vaste activa 

Het verloop van de Financiële vaste activa wordt per onderdeel gespecificeerd in onderstaande 
paragrafen. 

23.3.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen  

23.3.2 Deelnemingen in Breedband Eindhoven BV 

Het verloop van de post 23.3.2 is als volgt: 

 

’thuis heeft in Breedband Eindhoven BV voor € 57.000,- aandelen in het totale aandelenkapitaal van 

€ 4,1 miljoen (= 1,4%).  

Latente belastingvorderingen 

 

 

Inventaris

Kantoorinventaris

Automatiseringsapparatuur

Automatiseringssoftware

Kantoor 

Kantoorinstallaties

Auto's

Grond

25 jaar

5 jaar

5 jaar

niet afschrijven 

20%

5%

20%

20%

2%

4%

20%

nvt

Omschrijving Lineair Percentage

5 jaar

20 jaar

5 jaar

50 jaar

Andere 

deelnemingen

Breedband 

Eindhoven BV

Stand per 1 januari 2016

Verkrijgingsprijzen 57

Resultaat deelneming voorgaande jaren 0

Boekwaarde 57

Mutaties 0

Stand per 31 december 2016 57

 23.3.2 Andere Deelnemingen (x € 1.000)

23.3.3 Latente belastingvordering (x € 1.000) 2016 2015 na 

stelselwijziging

2015 voor 

stelselwijziging

Afschrijving / disagio 312 309 309

Compensabele verliezen 2.146 3.507 3.507

Toekomstige Verkopen 9.370 10.420 0

Stand per 31 december 2016 11.828 14.237            3.817              
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De latente belastingvordering op de leningen (€ 0,3 miljoen) is gevormd omdat de fiscale waardering 

van de leningenportefeuille hoger is dan de commerciële waardering. Het is niet mogelijk om deze 

vordering binnen één jaar op te nemen. Het bedrag van afschrijving/disagio is € 2.622,- in 2016. 

Ultimo 2016 bedragen de compensabele verliezen € 8,6 miljoen nominaal (ultimo 2015 

€ 37,5 miljoen). Op basis van de huidige fiscale meerjarenprognose is dit verlies te verrekenen in het 

jaar 2017. Tot en met 2014 zijn de aanslagen definitief, voor de jaren 2015 en 2016 is een prognose 

gemaakt. Daarbij is in deze fiscale prognose nog geen rekening gehouden met de ‘zachte’ projecten 

en de onzekerheden vanuit de strategische herijking, welke leiden tot een fiscaal lager resultaat dan 

wel een fiscaal verlies. De compensabele verliezen worden niet contant gemaakt omdat deze op 

korte termijn worden verrekend. 

De tijdelijke verschillen op de toekomstige verkopen bedragen € 43,9 miljoen nominaal en 

€ 37,5 miljoen contante waarde (fiscaal hogere waardering) (ultimo 2015 respectievelijk 

€ 48,7 miljoen en € 41,7 miljoen). Naar verwachting zal dit tijdelijk verschil op toekomstige verkopen 

te verrekenen zijn vanaf het jaar 2020. 

Er is geen latente belastingvordering opgenomen voor het verschil in fiscale en commerciële 

waardering van het overige bezit. Dit omdat deze objecten in exploitatie blijven. Indien de exploitatie 

beëindigd zou worden na de gemiddelde resterende levensduur van 22 jaar, dan zou de 

belastinglatentie ultimo 2016 € 33 miljoen bedragen.    

23.3.3 Overige vorderingen 

 

In 2015 is ’thuis gestart met Kopen naar Wens (zie paragraaf 18.5.5). Voor een deel van de koopsom 

wordt een uitgestelde betaling overeengekomen. De vordering die hierdoor ontstaat is hier 

opgenomen. 

23.4 Voorraden 

 

Voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop – opgeleverde nieuwbouw 

Ultimo 2016 zijn er geen onverkochte koopwoningen meer op voorraad. 

Voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop 

Ultimo 2015 stonden 8 teruggekochte Koopgarant woningen op voorraad, deze woningen zijn in 2016 

weer allemaal verkocht, 2 via de koopvorm Koopgarant en 6 via Kopen naar Wens. In 2016 zijn 

28 woningen, die oorspronkelijk onder Koopgarant zijn verkocht weer teruggekocht. 

23.3.4 Overige vorderingen (x € 1.000) 2016 2015

Stand per 1 januari 1.878 0

Toename in boekjaar 2.870 1.878

Aflossing uitgestelde betaling 0 0

Mutatie in boek jaar 2.870 1.878

Stand per 31 december 4.748 1.878

23.4 Voorraden (x € 1.000) 2016 2015

Voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop - opgeleverde nieuwbouw 0 167

Voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop 1.481 1.141

Voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop - overig 2.376 3.511

Voorraad vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 284 1.415

Overige voorraad 7 3

Stand per 31 december 4.148 6.237
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Hiervan is 1 woning teruggenomen in exploitatie, 1 woning marktconform doorverkocht, 6 woningen 

via Koopgarant en 10 woningen via Kopen naar Wens verkocht. 10 woningen zijn nog niet verkocht.  

De totale voorraad teruggekochte Koopgarant woningen per eind 2016 is 10 stuks. 

Voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop – overig 
Dit betreft de grond Hoogackers in Veldhoven (Oerle) voor een totaalbedrag van € 376.000,-. Dit 

bedrag bestaat uit de getaxeerde waarde van 50% van de grond minus een genomen voorziening 

van € 132.000,- t.b.v. te betalen overdrachtsbelasting aan AM, mede ontwikkelaar van de grond. Het 

kantoorpand te Veldhoven is gewaardeerd voor € 2.000.000,-.  

Voorraad vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 

Dit betreft de ontwikkelingskosten van de koopwoningen in project Dijkstraten voor € 284.000,-.  

De projecten uit 2015 Vredesplein Blok 5-6 (25 koopwoningen) en Bloemenbuurt Zuid Blok A 

(1 koopwoning) zijn verkocht en opgeleverd in 2016. 

Overige voorraad 
Dit betreft de voorraad lampen. 

23.5 Onderhanden projecten/werk 

Ultimo 2016 zijn er geen onderhanden projecten/werk. 

23.6 Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenpresentatie. De reële waarde 

benadert de boekwaarde. Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. 

 

23.6.1 Huurdebiteuren 

 

De voorziening wegens oninbaarheid is als volgt bepaald:  

 Huidige huurders: de categorie in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (€ 24.000,-). 

 Vertrokken huurders: het volledige openstaand saldo (€ 408.000,-). 

Hierdoor komt de totale voorziening ultimo 2016 uit op € 432.000,-. 

De huurachterstand van de huidige huurders uitgedrukt in een percentage van het totaalbedrag aan 

huren en vergoedingen voor de woningen bedroeg eind 2016 0,70%. Eind 2015 was dit 0,78%.  

23.6 Vorderingen (x € 1.000) 2016 2015

Huurdebiteuren 478 537

Overheid 0 51

Overige vorderingen 956 1.053

Overlopende activa 632 775

Stand per 31 december 2.066 2.416

23.6.1 Huurdebiteuren (x € 1.000) 2016 2015

Huidige huurders 496 560

Vertrokken huurders 408 443

904 1.003

Af: voorziening wegens oninbaarheid 432 469

Energie BV 6 3

Stand per 31 december 478 537
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Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:  

 

23.6.2 Overheid 

Deze post is als volgt gespecificeerd: 

 

23.6.3 Groepsmaatschappijen 

De drie groepsmaatschappijen: Holding BV, Energie BV, Vastgoed BV zijn geconsolideerd.  

23.6.4 Overige vorderingen 

Deze post is als volgt gespecificeerd: 

 

Onder overige debiteuren worden vorderingen op niet-huurders opgenomen. Ultimo 2016 staan hier 

2 grote vorderingen open betreffende Stam en de Koning (€ 226.875,-) vanuit ’thuis Energie BV en 

een vordering op de gemeente Best van € 331.000,-. De vordering uit 2015 op AM is afgewikkeld, 

doordat de helft van de grondpositie Hoogackers is verkocht aan AM. Het depotgeld van stichting 

Archipel is een vordering inzake de verkoop van 18 woningen Acaciastaete. 

23.6.5 Overlopende activa 

Deze post is als volgt gespecificeerd: 

 

23.6.1a Verloop voorziening wegens oninbaarheid (x € 1.000) 2016 2015

Stand per 1 januari 469 521

Afboeking oninbare vorderingen -83 -244

Dotatie boekjaar 46 192

Stand per 31 december 432 469

23.6.2 Overheid (x € 1.000) 2016 2015

Binnen 1 jaar na balansdatum te ontvangen BWS-bijdragen 0 51

Stand per 31 december 0 51

23.6.4 Overige vorderingen (x € 1.000) 2016 2015

Overige debiteuren 822 175

Te ontvangen van verzekering 3 -44

Brabants Investerings Fonds ivm Hoven Noord 41 72

Vordering op AM 0 850

Depotgeld Stichting Archipel 90 0

Stand per 31 december 956 1.053

23.6.5 Overlopende activa (x € 1.000) 2016 2015

Vooruitbetaalde rente en aflossingen 22 0

Vooruitbetaalde automatiseringskosten 4 0

Overige 606 775

Stand per 31 december 632 775
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De post overige bestaat hoofdzakelijk uit een tweetal vorderingen. Ruim € 200.000,- bestaat uit te 

incasseren subsidies inzake een tweetal renovatieprojecten (Naastenbest en Schaatsenmaker) en 

een vordering op een aannemer van € 400.000,- inzake een onterecht verstuurde termijn die in 2017 

is gecrediteerd. 

23.7 Liquide middelen 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenpresentatie. De reële waarde 

benadert de boekwaarde. Het gehele bedrag betreft de rekening-courant en is vrij beschikbaar. 

 

23.8 Eigen vermogen 

23.8.1 Herwaarderingsreserve 

Het verloop van deze post is als volgt:  

 

De herwaarderingsreserve is gevormd op complexniveau conform de richtlijnen van de RJ. De 

marktwaarde in verhuurde staat berekend volgens de basisversie van het handboek geeft op 

portefeuilleniveau een getrouw beeld van de vastgoedportefeuille. De Aw geeft aan dat dit niet geldt 

voor de individuele complexen. Indien de herwaarderingsreserve getroffen zou worden op portefeuille 

niveau zou deze € 480,2 miljoen bedragen (vorig jaar € 415,2 miljoen).   

  

23.7 Liquide middelen (x € 1.000) 2016 2015

Kasgeld 1 1

Bank 23.036 19.018

Stand per 31 december 23.037 19.019

23.8.1 Herwaarderingsreserve (x € 1.000) 2016 2015

Stand per 31 december 357.473

Gevolgen stelselwijziging 186.407

Stand per 1 januari 528.678 543.880

Mutatie herwaarderingsreserve als gevolg van:

    Verkopen -5.968 -3.823

    Sloop -4.968 -6.712

    Herclassificatie 84 199

        Herwaardering n.a.v. verkoop VoV 1.109 1.453

    Ongerealiseerde herwaardering boekjaar 61.337 -6.319

Totaal mutaties 51.594 -15.202

Stand per 31 december 580.272 528.678
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23.8.2 Overige reserves 

Het verloop van deze post is als volgt:  

 

 

Overeenkomstig de statuten moet het gehele vermogen binnen de kaders van de Woningwet worden 

besteed.  

Het jaarresultaat over 2016 van € 82,7 miljoen is ten gunste gebracht van de overige reserves. 

23.9 Voorzieningen 

Het verloop van de totale voorzieningen is als volgt: 

 

Van de voorzieningen is een bedrag van € 4,6 miljoen als kortlopend (korter dan één jaar) aan te 

merken. 

23.9.1 Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructureringen 

De voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw betreft het per saldo verlieslatende deel van 

contracten afgesloten ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouw huurwoningen waarvoor nog 

onvoldoende kosten zijn gemaakt om het bedrag daarop in mindering te brengen. 

 

 

 

 

 

 

23.8.2 Overige reserves (x € 1.000) 2016 2015

Stand per 31 december 381

Gevolgen stelselwijziging 237.641

Stand per 1 januari 259.602 238.022

Mutatie herwaarderingsreserve -51.594 15.202

Overige reserves voor resultaatbestemmning 208.008 253.224

Uit resultaatbestemming 82.724 6.378

Stand per 31 december 290.732 259.602

Totaal eigen vermogen 2016 2015

Herwaarderingsreserve 580.272 528.678

Overige reserves 290.732 259.602

Stand per 31 december 871.004 788.280

23.9 Voorzieningen (x € 1.000) Stand per     

1 januari

Dotaties Onttrek-

kingen

Stand per      

31 december

Onrendabele investeringen 7.900 665 -3.965 4.600

Overige voorzieningen 263 48 -62 249

Totaal 8.163 713 -4.027 4.849
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De voorziening is als volgt opgebouwd: 

 

De totale voorziening onrendabele investeringen heeft betrekking op juridische verplichtingen. 

23.9.2 Overige voorzieningen 

De persoonlijk loopbaan ontwikkelingsbudget (PLOB) voorziening heeft de volgende omvang: 

 

De voorziening voor PLOB is conform de Cao bepalingen. 

  

31-12-2016 31-12-2015

Bloemenbuurt-Zuid 88 82

Vredesplein e.o. 2.704 4.510

Oerle 3.504 3.281

Leuskenhei 4.147 3.884

Voorziening t.g.v. activa in ontwikkeling -5.843 -3.857

Totaal 4.600 7.900

23.9.1 Voorziening onrendabele investeringen en 

herstructureringen (x € 1.000)

23.9.2 Overige voorzieningen (x € 1.000) 31-12-2016 31-12-2015

Voorziening Persoonlijk Loopbaan Ontwikkeling Budget (PLOB) 249 263

Totaal 249 263
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23.10 Langlopende schulden 

De langlopende schulden bestaan uit leningen overheid en kredietinstellingen, de Koopgarant 

verplichting, waarborgsommen en overige langlopende schulden en zijn als volgt samengesteld in de 

tijd: 

 

De gewogen gemiddelde rentevoet 2016 van alle leningen bedraagt 3,78% (dit is inclusief swaps, de 

leningen van de overheid en leningen van de kredietinstellingen). 

23.10.1 Leningen 

 

Leningen overheid  
Van de schuld heeft € 1,19 miljoen een looptijd van 1 < 5 jaar en € 6,35 miljoen heeft een looptijd  

> 5 jaar. 

23.10.2 Leningen kredietinstellingen 

Leningen kredietinstellingen  

Van de schuld heeft € 8,13 miljoen een looptijd van 1 < 5 jaar en  € 332,52 miljoen heeft een looptijd 

> 5 jaar. 

Zekerheden 
’thuis heeft zich verplicht de woningcomplexen, waarvan de financiering door het WSW is geborgd, 

niet te bezwaren of te vervreemden. Van het totaalbedrag aan opgenomen leningen van 

€ 350,2 miljoen (€ 341,8 miljoen langlopend en € 8,4 miljoen kortlopend) is € 346,9 miljoen geborgd 

door het WSW. Een lening van € 3,3 miljoen van de gemeente Best is niet-geborgd. Van de 

eveneens door het WSW geborgde flexibele roll-over is nog € 6 miljoen beschikbaar. 

Nieuwe contracten 
In 2016 zijn er geen nieuwe leningen aangetrokken. 

  

23.10 Langlopende schulden (x € 1.000) Stand per        

31 december 

2016

Resterende 

looptijd 

1 < 5 jaar

Resterende 

looptijd 

> 5 jaar

Leningen overheid 7.535 1.189 6.346

Leningen kredietinstellingen 334.282 20.832 313.450

Verplichtingen uit hoofde van onr. zaken VoV 106.976 27.436 79.540

Waarborgsommen 3 0 3

Overige langlopende schulden 730 730 0

Boekwaarde 449.526 50.188 399.338

23.10.1 en 23.10.2 Leningen overheid en 

Leningen kredietinstellingen (x € 1.000)

Leningen 

overheid

Leningen 

krediet- 

instellingen

Totaal

Stand per 1 januari 2016 9.522 340.646         350.168

Bij: nieuwe leningen 0 0 0

Af: aflossingen 1.882 4.671 6.553

Af: mutatie aflossingsverplichting 105 1.693 1.798

Bij: mutatie boekjaar 0 0 0

Stand per 31 december 2016 7.535 334.282 341.817
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Leningen marktwaarde 
De marktwaarde van de huidige leningenportefeuille bedraagt € 484 miljoen (in 2015 € 475 miljoen).  

23.10.3 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden 

 

Voor de in de Koopgarantregeling overeengekomen overdrachtswaarde wordt een 

terugkoopverplichting opgenomen omdat niet alle rechten en verplichtingen aan de koper zijn 

overgedragen. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks geïndexeerd. Het betreft 677 woningen. 

23.10.4 Waarborgsommen 

 

De waarborgsommen hebben betrekking op dure huurwoningen en worden uit hoofde van 

huurovereenkomsten van huurders ontvangen en dienen als eerste zekerheid voor de voldoening van 

eventueel verschuldigde achterstallige huur en mutatiekosten. 

23.10.3 Verplichtingen uit hoofde van 

onroerende zaken VoV (x € 1.000) 2016 2015

Stand per 1 januari

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 101.744 98.588

Verminderingen / vermeerderingen -2.365 -5.051

Schuld per 1 januari 99.379 93.537

Mutaties 

Bij: terugkoopverplichting bij overdracht 4.267 7.779

Af: terugkoop woningen verkocht onder voorwaarden 4.363 4.623

Opwaarderingen 0 2.686

Afwaarderingen 0 0

Resultaat KG waardestijging/daling (’thuis deel) 7.693 0

Totaal mutaties 7.597 5.842

Stand per 31 december 

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 101.648 101.744

Verminderingen / vermeerderingen 5.328 -2.365

Boekwaarde 106.976 99.379

23.10.4 Waarborgsommen (x € 1.000) 2016 2015

Stand per 1 januari 3 4

Terugbetaalde waarborgsommen 0 -1

Ontvangen waarborgsommen 0 0

Stand per 31 december 3                   3                   
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23.10.5 Overige langlopende schulden 

 

23.11 Kortlopende schulden 

 

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar inclusief leningen 

met een restant looptijd van minder dan één jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden 

benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter van de schulden.  

In de overlopende passiva zijn de volgende grote posten opgenomen: niet vervallen rente 

geldleningen voor € 5,8 miljoen en de vooraf geïncasseerde huur van januari 2017 voor € 3,9 miljoen.  

23.12 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten  

23.12.1 Kredietfaciliteit en Bankgaranties 

De rekening-courant faciliteit met de BNG is einde 2015 verlaagd naar € 1,64 miljoen zijnde de 

hoogte van twee verstrekte bankgaranties. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten heeft zich voor een 

bedrag van € 63.161,- onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant gesteld tegenover de gemeente 

Best voor de volledige nakoming door ’thuis van de verplichting uit de overeenkomst planschade 

m.b.t. bebouwing van het perceel kadastraal bekend gemeente Best, sectie H, nummer 5993, 

gelegen aan de Heilig Hartstraat 18, 20 en 22. De bankgarantie heeft een looptijd vanaf juni 2007 tot 

ultimo juni 2017.  

Voor het project koopwoningen de Hoven Noord heeft ’thuis een bankgarantie verstrekt voor circa 

€ 1,6 miljoen. De verstrekte bankgaranties verminderen de ruimte binnen de kredietfaciliteit. 

23.12.2 Opdracht/Projecten in ontwikkeling 

Voor Materiële Vaste Activa in Ontwikkeling is op balansdatum voor een bedrag van circa 

€ 78,1 miljoen aan opdrachten verstrekt welke nog niet zijn uitgevoerd. Hiervan is ’thuis voor een 

bedrag van € 35,9 miljoen juridische verplichtingen aangegaan. Dit betreft alleen nieuwbouw- en 

herstructureringsprojecten, geen onderhoudsprojecten. 

  

23.10.5 Overige langlopende schulden 

(x € 1.000)

2016 2015

Huurgewenning Bloemenbuurt-Zuid 24 97

Huurgewenning Vredesplein e.o. 216 62

Te betalen rente Swaps 490 0

Stand per 31 december 730 159

23.11 Kortlopende schulden (x € 1.000) 2016 2015

Schulden aan kredietinstellingen en overheid 8.350 6.553

Schulden aan leveranciers 1.369 2.236

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.464 1.728

Overige schulden 1.499 2.071

Overlopende passiva 11.950 8.132

Stand per 31 december 24.632 20.720
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Treasury/financiële instrumenten 

Basisrentelening 
’thuis beschikt over elf basisrenteleningen voor in totaal € 108 miljoen met een looptijd van 44 tot 

50 jaar en een rente van gemiddeld 3,34%. De overeengekomen liquiditeitsopslag bedraagt 0,145% 

tot 0,4% rente. Dit voor een periode van resp. één à vijf jaar (zie onderstaande tabel).  

Het is een lening waarbij op de achtergrond door de bank gebruik gemaakt wordt van de relatief 

lagere korte rente in combinatie met een renteswap en als één leningcontract wordt aangeboden. Op 

deze wijze heeft de lening een langlopend karakter en profiteert ’thuis optimaal van de lagere rente. 

Deze leningen zijn geborgd door het WSW en daarmee is de swap ook gedekt voor de bank en is er 

geen discussie ten aanzien van aanvullende dekking. Wel bestaat er enige onzekerheid over de 

toekomstige liquiditeitsopslag, die is ingevoerd ten tijde van de kredietcrisis. De verwachting bij 

banken, onze AFM gereguleerde externe treasury-adviseur en het WSW is dat deze liquiditeitsopslag 

van tijdelijke aard is, dan wel beperkt in niveau zal zijn. Het blijft echter een risico waarvan we ons 

bewust (moeten) zijn.  

 

Derivaten op leningen 

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het 

schatten van de omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de 

niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. 

De primaire financiële instrumenten van ’thuis, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de 

operationele activiteiten of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Tevens ging ’thuis transacties aan 

in derivaten, met name renteswaps, om het renterisico af te dekken dat ontstaat uit de operationele 

en financieringsactiviteiten. Het beleid van ’thuis is om niet te handelen in financiële instrumenten. 

Het belangrijkste risico uit hoofde van de financiële instrumenten is het prijsrisico bestaande uit het 

renterisico.  

De langlopende leningen hebben een variabel rentepercentage waardoor ’thuis het risico loopt dat 

de waarde van de leningen zal dalen respectievelijk stijgen als gevolg van veranderingen in de 

marktrente. ’thuis dekt dit risico af door in geval van een significante verwachte stijging 

respectievelijk daling van de marktrente renteswap contracten af te sluiten waarbij de variabele rente 

wordt ruilt voor een vaste rente. De reële waarde van de financiële instrumenten is bepaald met 

behulp van beschikbare marktinformatie en schattingsmethoden. De waarde in het economische 

verkeer van de renteswaps bestaat uit het bedrag dat ’thuis zou ontvangen of betalen om deze 

contracten te beëindigen.  

23.12.2 Basisrenteleningen 

(x € 1.000)

Ingangs-

datum

Einddatum Rente % Opslag % Vervaldatum 

renteopslag

Lening

   

BNG 2-5-2012 2-5-2055 3,380% 0,350% 2-5-2017 10.000

BNG 20-12-2010 20-12-2058 2,615% 0,225% 20-12-2017 10.000

BNG 3-6-2013 1-6-2057 3,425% 0,180% 1-6-2018 10.000

BNG 29-7-2009 29-7-2059 3,940% 0,180% 30-7-2018 10.000

NWB 1-8-2012 1-8-2056 3,385% 0,330% 1-8-2018 10.000

BNG 20-12-2011 20-12-2061 2,650% 0,145% 20-12-2018 10.000

BNG 1-8-2013 1-8-2058 3,425% 0,360% 1-8-2019 10.000

NWB 1-10-2012 1-10-2060 3,980% 0,000% 1-10-2019 9.000

BNG 1-3-2012 1-3-2060 3,940% 0,000% 2-3-2020 10.000

BNG 15-9-2010 15-9-2060 2,595% 0,200% 15-9-2020 10.000

NWB 1-10-2013 1-10-2059 3,415% 0,400% 1-10-2020 9.000

Totaal Basisrenteleningen       108.000
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De reële waarden van de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten van ’thuis luidt als 

volgt:  

 

’thuis heeft ultimo 2016 een derivatenportefeuille die bestaat uit twee renteswaps. De marktwaarde 

van twee swaps, zoals berekend door Zanders Treasury & Finance per 31 december 2016, bedraagt 

bijna € 14 miljoen negatief. Met de Rabobank is afgesproken dat de negatieve waarde mag oplopen 

tot € 20 miljoen en dat we bij een overschrijding nadere afspraken maken. In het scenario van de 

stress-test van het Aw (rente -200 basispunten) bedraagt de marktwaarde € 30,3 miljoen negatief. 

We volgen de ontwikkeling van de marktwaarde van de swaps bijna dagelijks, rapporteren daarover 

in de maandrapportage en kwartaalrapportage. De ontwikkeling van de swaps is een standaard 

agendapunt bij het overleg van de Treasurycommissie. Eenmaal per jaar verstrekken we een 

bestuursverklaring aan het WSW. Bij het monitoren van de marktwaarde houden we rekening met de 

voorgeschreven daling van 200 bps.  

Renterisico en marktrisico 

Renterisico is gedefinieerd als het totale bedrag of hoofdsom waarover in een bepaald jaar een nu 

nog onbekend rentepercentage betaald gaat worden. Algemeen uitgangspunt bij risicomanagement is 

het zoveel mogelijk spreiden van herfinancieringsmomenten en door spreiding aan te brengen in de 

geldgevers. ’thuis blijft ruimschoots met het risico binnen de intern en extern gehanteerde c.q. 

(voorheen) opgelegde normen.  

Het WSW hanteert niet meer de 15% renterisiconorm voor de individuele corporatie. Wel ziet het 

WSW er daarom op toe dat het herfinancieringsrisico van alle deelnemende corporaties (beheersing 

totale borg) samen per jaar maximaal 15% van het geborgde lening volume bedraagt. Zodra voor het 

collectief van corporaties de grens van 15% nadert, informeert WSW de sector tijdig.  

Pensioenregeling 

De pensioenregeling van het Pensioenfonds Woningcorporaties is een “defined benefit-regeling”. 

Volgens RJ 271 moet in principe de omvang van de verplichting die hieruit voortvloeit worden 

aangegeven. Door het ontbreken van gegevens van SPW kan deze verplichting echter niet op het 

niveau van ’thuis afzonderlijk worden bepaald. 

23.12.3 Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 

WSW-deelnemers hebben naar het WSW een zogeheten obligoverplichting. Deze verplichting is 

voorwaardelijk. Zolang het risicovermogen van het WSW voldoende is om eventuele 

betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen, wordt geen beroep gedaan op deze 

obligoverplichting. Het WSW verwacht voor de komende vijf jaar conform de actuele meerjaren 

liquiditeitsprognose geen beroep te doen op deze obligoverplichting. Deze verplichting hoeft daarom 

niet te worden opgenomen in de balans.  

119 120

Type SWAP SWAP

Nummer SW10 SW11

Soort Fixe Fixe

Bedrag (x € 1.000) 6.000 10.000

Schuldrestant (x € 1.000) 6.000 10.000

Marktwaarde (x € 1.000) -4.311 -9.723

Afgesloten in jaar 2006 2006

Einde looptijd in jaar 2046 2046

Vaste rente 3,95% 4,30%

Vast rente % na 2026 5,19%

Leningnummers in combinatie 

met derivaat
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Op basis van het schuldrestant leningen per ultimo 2016 van € 350,2 miljoen en een 

obligopercentage van 3,85% bedraagt de obligoverplichting € 13,48 miljoen. 

23.12.4 Kantoorruimte 

Voor de woonwinkel in Best is sprake van een afzonderlijk contract ten bedrage van € 11.000,- per 

jaar.  

23.12.5 Lease 

De resterende verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane leaseovereenkomsten van auto's 

bedragen in totaal € 363.126,-. Hiervan vervalt binnen een jaar € 57.182,-. De leasecontracten zijn 

voor vier tot zes jaar aangegaan. Eén leasecontract loopt af in 2017 en elf leasecontracten zijn voor   

vier tot zes jaar aangegaan en hebben een looptijd tot 2023. 

23.13 Verbonden partijen 

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen 

die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de 

statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Woonstichting ’thuis 

en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. 

Met de meeste van haar deelnemingen heeft ’thuis naast haar aandelenbelang ook een zakelijke 

relatie, waarbij producten (veelal onroerende zaken bestemd voor de verhuur) en/of diensten van de 

betreffende deelnemingen worden afgenomen. Deze transacties zijn behoudens onderstaand steeds 

gebaseerd op gebruikelijke contractuele afspraken waarbij marktconforme condities zijn 

overeengekomen.   

Gedurende 2016 zijn de directeur-bestuurders opgetreden als bestuur van de verbonden partijen.  
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24 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 

24.13 Exploitatie vastgoedportefeuille 

24.13.1 Huuropbrengsten 

 

De totale huurderving bedraagt 0,91% van de netto huur. Hiervan is 0,75% wegens reguliere 

leegstand en 0,09% wegens herstructurering. De huurderving uit hoofde van oninbaarheid bedraagt 

0,07%. De huurderving vanwege verkoop- en renovatiebeleid wordt ten laste van respectievelijk de 

verkoopkosten en projectkosten gebracht. De gemiddelde huurverhoging per 1 juli bedraagt 1,04%. 

De netto huuropbrengst ten opzichte van het vorig boekjaar is gestegen als gevolg van:  

 

 

24.13.1 Huuropbrengsten (x € 1.000) 2016 2015

Netto huur 69.055 68.940

Af: Huurderving wegens leegstand -579 -599

     Huurderving wegens oninbaarheid -46 -192

     Huurderving wegens verkoop woningen 0 0

     Huurderving wegens renovatie/nieuwbouw/sloop 0 0

Totaal 68.430 68.149

24.13.1a Mutatie netto huuropbrengsten (x € 1.000) 2016 2015

Jaarlijkse huurverhoging / Harmonisatie / Renovaties 676 1.382

Huurderving wegens leegstand en oninbaarheid 166 549

Huurharmonisatie 260 317

Sloop -140 -250

Verbeteringen 23 41

Verkoop bestaand bezit -738 -766

Nieuwbouw in exploitatie 115 970

Correctie huurgewenning vorige jaren -110 0

Terugkoop Koopgarant in exploiatie genomen 29 0

Totaal 281 2.243

Geografische onderverdeling netto huuropbrengsten (x € 1.000) 2016 2015

Gemeente Eindhoven 23.297 23.015

Gemeente Veldhoven 21.881 21.739

Gemeente Best 10.651 10.720

Gemeente Son & Breugel 7.745 7.831

Gemeente Waalre 5.481 5.635

Netto huuropbrengsten per gemeente 69.055 68.940
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24.13.2 Opbrengsten servicecontracten 

 

De vergoedingen zijn gebaseerd op de geraamde c.q. werkelijke kosten en worden jaarlijks, indien 

noodzakelijk aangepast. 

24.13.3 Lasten servicecontracten 

 

24.13.4 Lasten Verhuur- en beheeractiviteiten 

 

De toegerekende organisatiekosten aan verhuur en beheeractiviteiten zijn gebaseerd op de 

gehanteerde verdeelsleutels zoals deze in paragraaf 19.3.1 zijn opgenomen. Deze kosten bestaan 

onder meer uit lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het 

vastgoed. Ook de verhuurderheffing van € 7,9 miljoen maakt onderdeel uit van deze post. 

24.13.5 Lasten onderhoudsactiviteiten 

 

De toegerekende organisatiekosten aan onderhoudsactiviteiten zijn gebaseerd op de gehanteerde 

verdeelsleutels zoals deze in paragraaf 19.3.1 zijn opgenomen. Deze kosten bestaan onder meer uit 

lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met het onderhoud van het vastgoed. 

24.13.2 Opbrengsten servicecontracten (x € 1.000) 2016 2015

Leveringen en diensten 1.819 1.990

Af: Vergoedingsderving wegens leegstand -40 -55

Totaal 1.779 1.935

24.13.3 Lasten servicecontracten (x € 1.000) 2016 2015

Kosten servicecontracten -2.079 -2.080

Totaal -2.079 -2.080

24.13.4 Lasten Verhuur- en beheeractiviteiten (x € 1.000) 2016 2015

Toegerekende organisatiekosten -3.772 -3.755

Verhuurderheffing -7.913 -7.220

Totaal -11.685 -10.975

24.13.5 Lasten onderhoudsactiviteiten (x € 1.000) 2016 2015

Dagelijks onderhoud reparatieverzoeken -1.759 -1.709

Dagelijks onderhoud mutatieonderhoud -1.691 -1.620

Planmatig onderhoud en contract onderhoud -10.102 -11.827

Toegerekend aan onderhoud o.b.v. Kostenverdeelstaat -2.128 -2.094

Totaal -15.679 -17.250
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24.13.6 Overige direct operationele lasten exploitatie bezit 

 

24.14 Verkoopresultaat nieuwbouw 

 

24.15 Verkoopresultaat vastgoedportefeuille 

 

De verkoopopbrengst betreft 82 woningen, 1 parkeerplaats, 18 woningen die als complex verkocht 
zijn en 57 garages die als complex verkocht zijn (2015: 60 woningen en 8 parkeerplaatsen). 

 

 

24.13.6 Overige direct operationele lasten exploitatie bezit (x € 1.000) 2016 2015

Subsidie in het kader van de WMO-regeling 0 16

Belastingen -2.781 -2.755

Verzekeringen -287 -289

Overige bedrijfsopbrengsten 102 125

Directe exploitatiekosten -566 -739

Overige bedrijfslasten -26 -280

Bijdrageheffing saneringssteun 0 0

Contributie Aw -62 -35

Totaal -3.619 -3.958

24.14.1 Verkoopresultaat nieuwbouw (x € 1.000) 2016 2015

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 4.144 390

Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling -4.265 -545

Totaal -121 -155

24.15 Verkoopresultaat vastgoedportefeuille 

(x € 1.000)

2016 2015

Verkoopopbrengst marktconform 6.918 4.060

Verkoopopbrengst Kopen naar Wens 9.084 6.766

Verkoopopbrengst afkoop erfpacht 21 54

Resultaat verkoop woningen bestaand bezit Koopgarant 0 0

Verkoop woningen bestaand bezit Koopgarant 0

Externe verkoopkosten onroerende zaken -469 -536

Subtotaal verkoopopbrengsten 15.554 10.344

Interne verkoopkosten onroerende zaken -343 -541

Boekwaarde verkopen -12.339 -6.666

Totaal 2.872 3.137
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24.16 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

24.16.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille (ORT) 

 

De overige onrendabele investeringen betreffen aankoop van Bogaerdhoeve en diverse individuele 
woningen. De waardevermindering vanwege sloop betreft de afwaardering van Willem de 
Zwijgerweg. 

24.16.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 

24.16.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV 

 

 

 

 

24.16.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille                

(x € 1.000)

2016 2015

  

Mutatie voorziening onrendabele investering nieuwbouw -665 39

Overige onrendabele investeringen nieuwbouw en aankoop -1.875 -426

Waardevermindering vanwege sloop -4.984 -8.784

Waardeverandering / afwaardering grondposities -378 0

Nagekomen projectkosten / projecten niet doorgegaan 61 -151

Totaal -7.841 -9.322

24.16.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille (x € 1.000)

2016 2015

Onrendabele investering vervanging woonwagens -160 0

Onrendabele investering renovaties -3.957 -6.952

Onrendabele investering energiebesparende maatregelen -862 -974

Herwaardering DAEB-vastgoed in exploitatie 68.616 -6.815

Subtotaal waardeverandering DAEB-vastgoed in exploitatie 63.638 -14.741

Waardeverandering niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 4.774 2.307

Totaal 68.412 -12.434

24.16.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille VoV (x % 1.000)

2016 2015

Waardeverandering verkoop Koopgarant woningen 8.538 4.884

Waardeverandering terugkoopverplichting Koopgarant woningen -7.692 -2.687

Waardesprong bij eerste verkoop Koopgarant woningen 511 538

Waardeverandering bij verkoop nieuwbouw koopgarantwoningen -86

Totaal 1.271 2.735
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24.17 Overige activiteiten 

 

24.18 Overige organisatiekosten 

 

24.19 Leefbaarheid 

 

 

 

 

24.17 Netto resultaat overige activiteiten (x € 1.000) 2016 2015

Opbrengsten overige activiteiten

Opbrengst WKO-installaties 169 183

Opbrengst VoV-activiteiten 4.203 5.486

Opbrengst beheer voor derden 55 47

Opbrengst VvE beheer 102 102

Opbrengst zendmasten 35 48

Opbrengst diverse activiteiten 0 0

Subtotaal opbrengsten overige activiteiten 4.564 5.866

Lasten overige activiteiten

Lasten WKO-installaties -291 -472

Lasten VoV-activiteiten -4.082 -4.787

Lasten beheer voor derden -80 -57

Lasten VvE beheer -169 -170

Lasten diverse activiteiten 0 0

Subtotaal lasten overige activiteiten -4.622 -5.486

Totaal -58 380

24.18 Overige organisatiekosten (x € 1.000) 2016 2015

Overige kosten HRM -142 -136

Overige kosten Facilitair -203 -200

Overige kosten Bestuur en RvC -384 -324

Overige kosten Jaarrekening - treasury -231 -234

Overige kosten Control -95 -94

Overige kosten Communicatie -255 -276

Totaal -1.310 -1.264

24.19 Lasten leefbaarheid (x € 1.000) 2016 2015

Kosten leefbaarheid -741 -441

Kosten leefbaarheid interne uren -1.503 -1.537

Totaal -2.244 -1.978
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24.20 Financiële baten en lasten  

24.20.1 Waardeverandering financiële vaste activa en effecten  

 

24.20.2 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  

 

24.20.3 Rentelasten en soortgelijke kosten 

 

Rente tijdens bouw 
In 2016 is 1,55% rente toegerekend aan de huurprojecten in aanbouw.  

  

24.20.1 Waardeverandering financiële vaste activa en effecten

(x € 1.000)

2016 2015

Terugname afwaardering certificaten WIF 148 138

Totaal 148 138

24.20.2 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (x € 1.000) 2016 2015

Rente financiële vaste activa

Rente te vorderen BWS-subsidies 0 9

Rente liquide middelen 63 19

Rente deposito's 0 0

Rente overig 723 117

Totaal 786 145

24.20.3 Rentelasten en soortgelijke kosten (x € 1.000) 2016 2015

Toegevoegde rente aan:

Rente tijdens bouw 294 75

Rente langlopende schulden

Leningen overheid -648 -645

Leningen kredietinstellingen -13.418 -13.283

Rente kortlopende schulden

Kredietinstellingen (liquide middelen) -21 0

Overige schulden -134 -65

Totaal -13.928 -13.918
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24.21 Belastingen 

24.21.1 Belastingen 

De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

 

 

Verschuldigde winstbelasting 

Het gemiddelde wettelijke belastingtarief bedraagt 25%. De lagere effectieve belastingdruk van 0% 

wordt veroorzaakt door het benutten van fiscale verliescompensatie en fiscaal vrijgestelde 

winstbestanddelen. Dit betreft onder andere verschillen in de verwerking van resultaten uit 

projectontwikkeling, afschrijvingen, de verwerking van interest, toerekenen van onderhoudslasten, 

fiscaal niet geaccepteerde waardeverandering MVA en de fiscaal niet aftrekbare heffing van de Aw. 

 

 

24.21.1 Belastingen (x € 1.000) 2016 2015

Acute belastingen 0 0

Correcties acute belastingen voorgaande jaren 0 0

Mutatie latente belastingen -2.408 3.092

Totale belastingdruk -2.408 3.092

De acute belastinglast is als volgt bepaald: (x € 1.000) 2016

Resultaat voor belastingen volgens de jaarrekening 85.132

Fiscaal afschrijvingen & opwaardering activa in exploitatie -1.156

Fiscaal niet geaccepteerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -61.842

Fiscale resultaat verkochte woningen -3.215

Fiscaal hogere onderhoudslasten -2.003

Fiscaal afschrijving (dis)agio leningen 179

Fiscaal elimineren te verrekenen rentelasten Swap 489

Fiscaal projectresultaat nieuwbouw -6.490

Totaal permanente en tijdelijke verschillen -74.038

Belastbaar bedrag 11.095

Verliesverrekening -11.095

Verschuldigde winstbelasting 0

De mutatie latente belastingen is als volgt gespecificeerd: (x € 1.000) 2016

Afschrijving / disagio 3

Compensabele verliezen -1.361

Toekomstige Verkopen -1.049

Totale mutatie latente belasting -2.408
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25 Overige informatie 

25.1 Afschrijvingen materiële vaste activa 

 

25.2 Werknemers 

 

Ultimo het jaar 2016 had Woonstichting ’thuis 120 medewerkers / 103,4 fte in dienst (2015: 

105,3 fte). Dit aantal is gebaseerd op het aantal fulltime equivalenten inclusief stagiairs en 

vakantiemedewerkers. Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam. 

25.3 Bestuurders en commissarissen 

25.3.1 WNT-verantwoording 2016 Woonstichting ’thuis  

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op ’thuis van 

toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de woningcorporaties, klasse H. Klasse H 

heeft een maximum op basis van fulltime dienstverband van € 179.000,-. (2015 was € 185.200,-). 

 

25.1 Afschrijvingen materiële vaste activa (x € 1.000) 2016 2015

Afschrijving onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie -747 -764

Totaal -747 -764

25.2 Lonen en salarissen (x € 1.000) 2016 2015

Lonen en Salarissen -5.522 -5.441

Sociale lasten -837 -774

Pensioenlasten -898 -987

Overige personeelskosten -976 -1.032

Totaal -8.233 -8.234

Bezoldiging topfunctionarissen conform WNT 2016

Naam

Bezoldiging

€ 12.530

€ 15.203

Dhr. L.A. 

Severijnen ***

Directeur-

Bestuurder

1/12 - 31/12

1,00

nee

ja

€ 10.868

€ 0

€ 1.662

1/1 - 31/12

Dhr. E.J.M. de 

Groot **

Directeur-

Bestuurder

0,890,67

€ 88.698

€ 0

€ 19.886

nee

ja

€ 159.111

ja

€ 122.966

€ 0

€ 19.886

€ 142.852

€ 119.333Toepasselijk WNT-maximum

€ 108.584

1/1 - 31/12

Directeur-

Bestuurder

nee

Mw. H.A.M. Van 

der Herten*

Gewezen topfunctionaris?

Functie

(Fictieve) dienstbetrekking?

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging

Duur dienstverband in 2016

Omvang dienstverband (in fte)
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25.3.2 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hiervoor vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een 

bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren 

een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten 

plaatsvinden. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op 

grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. De bezoldiging van de Raad van 

Commissarissen conform WNT norm kan als volgt worden gespecificeerd (excl. btw): 

 

Bezoldiging topfunctionarissen conform WNT 2015

Naam

 

Bezoldiging  

 

*     Mw. H.A.M. Van der Herten heeft een contract voor 24 uur per week in 2015 en voor 24 uur per week in 2016 en de beloning is naar rato.

**   Dhr. E.J.M. de Groot heeft een contract voor 32 uur per week in 2015 en voor 32 uur per week in 2016 en de beloning is naar rato.

*** Dhr. L.A. Severijnen heeft een contract voor 36 uur per week vanaf december 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja

Beloning € 89.200 € 127.050

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 22.282

Functie

Directeur-

Bestuurder

Directeur-

Bestuurder

Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

€ 22.287

Totale bezoldiging € 111.482

(Fictieve) dienstbetrekking? ja

Mw. H.A.M. Van 

der Herten*

Dhr. E.J.M. de 

Groot**

€ 149.337

Toepasselijk WNT-maximum € 123.467 € 164.622

Omvang dienstverband (in fte) 0,67

Gewezen topfunctionaris? nee

0,89

nee
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Alle bedragen zijn exclusief btw. 

  

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Commissarissen) 2016

Naam

Functie

Bezoldiging

Naam

Functie

Bezoldiging

Naam

Functie

Bezoldiging

Duur dienstverband in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning € 16.170 € 12.936

Mr. W.R. 

Ligtvoet

Ir. H.E.H.M. 

Salemink

Voorzitter RvC Vice-voorzitter

Drs. M.G.P.G. 

Elings

Voorzitter 

remuneratie- en 

selectiecommissie

1/1 - 31/12

€ 12.936

Totale bezoldiging € 16.170 € 12.936

Toepasselijk WNT-maximum € 26.850 € 17.900

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0

€ 0

€ 0

€ 12.936

€ 17.900

Duur dienstverband 2016 1/1 - 14/2

Beloning € 1.294

 

Mw. A.M.H. 

Buskes

Lid remuneratie- 

en 

selectiecommissie

Drs. P. Silvis

Voorzitter 

auditcommissie

1/1 - 31/12

€ 12.936

Totale bezoldiging € 1.294

Toepasselijk WNT-maximum € 2.207

Belastbare onkostenvergoedingen € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0

€ 0

€ 0

€ 12.936

€ 17.900

Duur dienstverband 2016 1/5 - 31/12

Beloning € 8.624

Dhr. L. Odijk

Lid remuneratie- 

en 

selectiecommissie

Prof. Dr. Ir. L.A.M. 

van Dongen

Lid RvC

1/1 - 5/6

€ 3.988

Totale bezoldiging € 8.624

Toepasselijk WNT-maximum € 12.015

Belastbare onkostenvergoedingen € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0

€ 0

€ 0

€ 3.988

€ 7.699
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Vergelijkende cijfers 2015: 

 

 
Alle bedragen zijn exclusief btw. 

Voor de WNT norm is het overgangsrecht van toepassing. 

25.3.3 Bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (RJ) 

De bezoldiging van bestuurders omvat: 

 Periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld, doorbetaling bij 

vakantie en ziekte, ter beschikking stelling van auto en presentiegelden) 

 Beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, VUT, sabbatical leave en 

jubileumuitkeringen) 

 Uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband 

 Er zijn geen winstdelingen en bonusuitbetalingen uitgekeerd 

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Commissarissen) 2015

Naam

Functie

Bezoldiging

Naam

Functie

Bezoldiging

Naam

Functie

Bezoldiging

1/1 - 31/12

€ 10.350

€ 0

€ 0

€ 10.350

€ 18.520

Drs. P. Silvis

Voorzitter 

auditcommissie

1/1 - 31/12

Mr. W.R. 

Ligtvoet

Ir. H.E.H.M. 

Salemink

Beloning € 13.041 € 10.350

Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Voorzitter RvC Vice-voorzitter

Drs. M.G.P.G. 

Elings

Voorzitter 

remuneratie- en 

selectiecommissie

Totale bezoldiging € 13.041

Toepasselijk WNT-maximum € 27.780

€ 10.350

€ 18.520

Belastbare onkostenvergoedingen € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0

€ 0

€ 0

Duur dienstverband 2015 1/1 - 31/12

Beloning € 10.350

Mw. A.M.H. 

Buskes

Lid remuneratie- 

en 

selectiecommissie

€ 10.868

Totale bezoldiging € 10.350

Toepasselijk WNT-maximum € 18.520

Belastbare onkostenvergoedingen € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0

€ 0

€ 0

€ 10.868

€ 18.520

Duur dienstverband 2015 1/1 - 31/12

Beloning € 10.868

Ing. C.J. Kemps

Lid auditcommissie

Prof. Dr. Ir. L.A.M. 

van Dongen

Lid RvC

1/1 - 31/12

€ 9.315

Totale bezoldiging € 10.868

Toepasselijk WNT-maximum € 18.520

Belastbare onkostenvergoedingen € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0

€ 0

€ 0

€ 9.315

€ 18.520
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Het totaalbedrag kan per individuele bestuurder als volgt worden gespecificeerd: 
 

 

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen kan als volgt worden gespecificeerd (incl. btw): 
 

 
Alle bedragen zijn inclusief btw. 

  

Naam 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Mw. H.A.M. Van der Herten* 99.477 99.495 19.886 22.282 0 0

Dhr. E.J.M. de Groot** 133.379 137.402 19.886 22.287 0 0

Dhr. L.A. Severijnen*** 11.759 0 1.662 0 0 0

Totaal 244.615 236.897 41.434 44.569 0 0

*   arbeidsovereenkomst voor 24 uur per week.

** arbeidsovereenkomst voor 32 uur per week.

*** arbeidsovereenkomst voor 36 uur per week vanaf december 2016.

Bezoldiging bestuurders

conform RJ in €

Periodiek 

betaalde 

beloningen

Beloningen 

betaalbaar op 

termijn

Winstdeling en 

Bonus

Naam 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Dhr. W.R. Ligtvoet 19.566 15.780 0 0 91 210

Dhr. H.E.H.M. Salemink 15.653 12.524 0 0 0 0

Mw. M.G.P.G. Elings 15.653 11.271 0 1.252 0 0

Dhr. P. Silvis 15.653 11.271 0 1.879 0 0

Dhr. L. Odijk 10.435 0 0 0 0 0

Dhr. L.A.M. van Dongen 4.825 11.271 0 0 0 0

Mw. A.M.H. Buskes 1.566 11.271 0 1.252 0 0

Dhr. C.J. Kemps 0 11.271 0 1.879 0 0

Totaal 83.351 84.659 0 6.262 91 210

Bezoldiging Raad van 

Commissarissen

conform RJ in €

Als lid van de 

Raad van 

Commissarissen

Als lid van 

commissies

Overige kosten 

vergoedingen
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25.4 Accountantshonoraria 

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat 

gebracht: 

 

 

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij Woonstichting ’thuis zijn 

uitgevoerd door accountantsorganisaties en onafhankelijke externe accountants zoals bedoeld in 

art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).  

De controle van de jaarrekening wordt uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

De advisering en de controle van de fiscale jaarrekening 2014 van ’thuis is in 2016 uitgevoerd door 

EY. ’thuis maakt organisatie breed en projectmatig, gebruik van de BTW adviezen van Deloitte.  

De toename in 2016 van de controlekosten van de jaarrekening wordt veroorzaakt door een stijging 

van accountantskosten van € 27.000,- vanwege toegenomen regels rondom beoordeling en 

dossiervorming. Daarnaast is rekening gehouden met € 25.000,- voor eventueel meerwerk als gevolg 

van late beschikbaarheid van wet- en regelgeving. 

26 Statutaire resultaatbestemming 

Ingevolge artikel 2 van de statuten heeft Woonstichting ’thuis ten doel uitsluitend werkzaam te zijn op 

het gebied van volkshuisvesting. In verband hiermede is voorgesteld om het jaarresultaat geheel toe 

te voegen aan de overige reserves. 

27 Voorstel resultaatbestemming 

De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de goedkeuring door de Raad 

van Commissarissen reeds in de jaarrekening verwerkt. Het gehele resultaat is toegevoegd aan de 

overige reserves. 

28 Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die materiele betekenis hebben voor het jaarresultaat 

van ’thuis.  

Accountantshonoraria (x € 1.000) 2016 

PWC 

2016   

EY

2016 

Deloitte

2016 

Totaal

Controle van de jaarrekening 113 0 0 113

Andere controlewerkzaamheden 27 0 0 27

Fiscale advisering & controle 0 4 29 33

Andere niet-controlediensten 0 0 0 0

Totaal 140 4 29 173

Accountantshonoraria (x € 1.000) 2015 

PWC 

2015   

EY

2015 

Deloitte

2015 

Totaal

Controle van de jaarrekening 61 0 0 61

Andere controlewerkzaamheden 23 0 0 23

Fiscale advisering 0 33 27 60

Andere niet-controlediensten 0 0 0 0

Totaal 84 33 27 144
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29 Enkelvoudige Balans per 31 december 2016 

 

  

ACTIVA (x € 1.000) 2016 2015

1. Materiële vaste activa

1.1 DAEB vastgoed in exploitatie 1.101.028 1.037.865

1.2 niet-DAEB vastgoed in exploitatie 68.994 72.260

1.3 Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden 108.867 100.391

1.4 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 17.661 4.395

1.296.550 1.214.911

2. Materiële vaste activa t.d.v.de exploitatie

2.1 Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 7.577 8.117

7.577 8.117

4. Financiële vaste activa

4.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen 510 510

4.2 Andere deelnemingen 57 57

4.3 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 0 0

4.4 Latente belastingvordering 11.829 14.237

4.5 Overige vorderingen 4.749 1.878

17.144 16.682

Som van de vaste activa 1.321.271 1.239.710

5. Voorraden

5.1 Vastgoed  bestemd voor de verkoop 3.857 4.818

5.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 284 1.415

5.3 Overige voorraden 7 3

4.148 6.236

6. Onderhanden projecten/werk 0 0

7. Vorderingen

7.1 Huurdebiteuren 472 534

7.2 Overheid 0 51

7.3 Vorderingen op groepsmaatschappijen 2.405 1.760

7.4 Overige vorderingen 689 1.053

7.5 Overlopende activa 632 775

4.198 4.173

8. Liquide middelen 22.886 18.948

Som van de vlottende activa 31.232 29.357

TOTAAL ACTIVA 1.352.502 1.269.067

Vlottende Activa

Vaste Activa
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PASSIVA (x € 1.000) 2016 2015

Herwaarderingsreserve 580.272 528.678

9. Overige reserves 208.008 253.224

Resultaat boekjaar 82.724 6.378

Som van het eigen vermogen 871.004 788.280

10. Voorzieningen

10.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 4.600 7.900

10.2 Voorziening latente belastingverplichtingen 0 0

10.3 Overige voorzieningen 2.278 1.955

6.878 9.855

11. Langlopende schulden

11.1 Leningen overheid 7.535 9.522

11.2 Leningen kredietinstellingen 334.282 340.646

11.3 Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken VoV 106.976 99.379

11.4 Waarborgsommen 3 3

11.5 Overige langlopende schulden 730 159

449.526 449.708

12. Kortlopende schulden

12.1 Schulden aan kredietinstellingen 8.350 6.553

12.2 Schulden aan leveranciers 1.310 2.209

12.3 Schulden aan groepsmaatschappijen 535 536

12.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.464 1.728

12.5 Overige schulden 1.499 2.071

12.6 Overlopende passiva 11.936 8.127

25.094 21.224

Som van het vreemd vermogen 481.498 480.787

TOTAAL PASSIVA 1.352.502 1.269.067

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen
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30 Enkelvoudige Winst- en verliesrekening 2016 

 

WINST- & VERLIESREKENING (x € 1.000) 2016 2015

13. Exploitatie vastgoedportefeuille

13.1 Huuropbrengsten 68.430 68.149           

13.2 Opbrengsten servicecontracten 1.779 1.935             

13.3 Lasten servicecontracten -2.079 -2.080            

13.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -11.686 -10.975          

13.5 Lasten onderhoudsactiviteiten -15.679 -17.250          

13.6 Overige direct operationele lasten exploitatie bezit -3.619 -3.958            

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 37.146 35.821          

14. Verkoopresultaat nieuwbouw

14.1 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 4.144 390

14.2 Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling -4.265 -545

Netto verkoopresultaat nieuwbouw -121 -155

15. Verkoopresultaat vastgoedportefeuille

15.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 15.554 10.344

15.2 Toegerekende organisatiekosten -343 -541

15.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -12.339 -6.666

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 2.872 3.137

16. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

16.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille (ORT) -7.841 -9.322

16.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 68.412 -12.434

16.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV 1.271 2.735

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 61.842 -19.021

17. Overige activiteiten

17.1 Opbrengst overige activiteiten 4.394 5.694

17.2 Kosten overige activiteiten -4.115 -5.238

Netto resultaat overige activiteiten 279 456

18. Overige organisatiekosten -1.310 -1.264

19. Leefbaarheid -2.244 -1.978

20. Financiële baten en lasten

20.1 Waardeverandering financiële vaste activa en effecten 148 138

20.2 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 786 145

20.3 Rentelasten en soortgelijke kosten -13.928 -13.869

Saldo van de financiële baten en lasten -12.994 -13.586

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 85.470 3.409

21. Belastingen 

21.1 Belastingen -2.408 3.092

21.2 Resultaat deelnemingen -338 -123

Som van de belastingen en deelnemingen -2.746 2.969

Resultaat na belastingen 82.724 6.378
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31 Enkelvoudig Kasstroomoverzicht 2016 

 

KASSTROOMOVERZICHT 2016 (x € 1.000) 2016 2015

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten van huurders 71.996 69.005

Vergoedingen 2.481 1.496

Overheidsontvangsten 0 77

Ontvangsten overige 463 266

Renteontvangsten 675 31

Saldo ingaande kasstromen 75.616 70.875

Betalingen aan werknemers (in- en extern) -8.015 -8.788

Betalingen aan leveranciers onderhoud -14.852 -17.485

Betalingen overige bedrijfsuitgaven -10.099 -8.445

Rente uitgaven -13.832 -12.602

Verhuurderheffing -7.913 -7.220

Betalingen leefbaarheid externe uitgave niet investering gebonden -612 -415

Saldo uitgaande kasstromen -55.325 -54.955

Kasstroom uit operationele activiteiten 20.292 15.920

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Verkoopontvangsten bestaande huur 15.696 12.949

Verkoopontvangsten woongelegenheden VOV na inkoop 1.556 5.442

Verkoopontvangsten nieuwbouw 5.915 2.187

Verkoopontvangsten grond 0 2.680

(Des)investeringsontvangsten overige 32 0

Tussentelling ingaande kasstromen MVA 23.199 23.258

Betalingen investering nieuwbouw -21.907 -5.489

Betalingen investeringen woningverbeteringen -5.523 -9.332

Betalingen aankoop woongelegenheden VOV voor doorverkoop -4.328 -4.652

Betalingen aankoop grond -609 0

Betalingen investeringen overig -542 -221

Betalingen externe kosten bij verkoop -114 0

Tussentelling uitgaande kasstromen MVA -33.023 -19.694

Ontvangsten overig 0 475

Saldo in- en uitgaande kasstromen FVA 0 475

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -9.824 4.039

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuwe door WSW geborgde leningen 0 0

Aflossing door WSW geborgde leningen -6.098 -14.160

Aflossing niet door WSW geborgde leningen DAEB investeringen -433 -407

-6.531 -14.567

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -6.531 -14.567

Toename (afname) geldmiddelen in boekjaar 3.937 5.392

De toename (afname) van de geldmiddelen in het boekjaar is als volgt te specificeren:

SPECIFICATIE TOE-/AFNAME GELDMIDDELEN (x € 1.000) 2016 2015

Stand per 1 januari 18.948 13.556

Mutaties boekjaar 3.937 5.392

Stand per 31 december 22.885 18.948
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32 Toelichting op de enkelvoudige balans 

Alleen de posten die in belangrijke mate afwijken van de geconsolideerde jaarrekening worden 

hieronder toegelicht. 

32.1 Financiële Vaste activa 

32.1.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen

 

In 2005 is ’thuis Holding BV te Eindhoven opgericht, die voor 100% dochter van Woonstichting ’thuis 

is. ’thuis Holding BV is een houdstermaatschappij die voor 100% aandeelhoudster is van ’thuis 

Energie BV en ’thuis Vastgoed BV te Eindhoven. 

32.2 Vorderingen 

32.2.1 Groepsmaatschappijen 
 

 

De vordering op ’thuis Energie BV betreft de investering van de WKO installaties. Aan de rekening-

courantverhouding ligt geen formele overeenkomst ten grondslag. De in rekening te brengen 

rentevergoeding bedraagt 3% (marktconform). 

  

Deelnemingen 

in groepsmaat-

schappijen

Andere 

deelnemingen

’thuis Holding 

BV 

100% aandeel

Breedband 

Eindhoven BV

Stand per 1 januari 2016

Verkrijgingsprijzen 18 57

Resultaat deelneming voorgaande jaren 492 0

Boekwaarde 510 57

Mutaties -122 0

Stand per 31 december 2016 388 57

32.1.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen en 

23.4.2 Andere Deelnemingen 

(x € 1.000)

32.2.1 Groepsmaatschappijen (x € 1.000) 2016 2015

Rekening-courant ’thuis Holding BV 26 26

Vorderingen op ’thuis Energie BV 2.379 1.532

Stand per 31 december 2.405 1.559
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32.3 Kortlopende schulden 

 

33 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening 

33.1 Resultaat deelnemingen 

 

 
 
Eindhoven, 27 juni 2017 
 
 
Bestuur:     De Raad van Commissarissen: 
 
De heer L.A. Severijnen    De heer Mr. W.R. Ligtvoet (voorzitter) 
 
 
 
 
      De heer Ir. H.E.H.M. Salemink (vice voorzitter) 
 
 
 
 

Mevrouw Drs. M.G.P.G. Elings 
 
 
 
 

De heer Drs. P. Silvis 
 
 
 
 
      De heer Ir. L. Odijk MRE 
 
 
 
 
  

32.3 Kortlopende schulden (x € 1.000) 2016 2015

Schulden aan kredietinstellingen 8.350 6.553

Schulden aan leveranciers 1.310 2.209

Schulden aan groepsmaatschappijen 536 536

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.503 1.728

Overige schulden 1.500 2.071

Overlopende passiva 11.936 8.127

Stand per 31 december 25.135 21.224

33.1 Resultaat deelnemingen (x € 1.000) 2016 2015

Resultaat deelneming ’thuis Holding BV -122 -289

Totaal -122 -289
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34 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de jaarrekening is op de volgende 

pagina’s opgenomen. 
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Bijlage 1 Permanente educatie Bestuur en Raad van Commissarissen 

Het bestuur heeft in 2016 de volgende trainingen en cursussen gevolgd:  

 

De Raad van Commissarissen heeft in 2016 de volgende trainingen en cursussen gevolgd: 

 

 

Naam/ 

Datum

Onderwerp PE-

punten 

2016

Totaal PE-

punten

09-02-16 PwC Academy: Aedes Benchmark voor woco's: het bestuurlijk perspectief 6

12-05-16 SOM seminar: scenario's voor het niet-DAEB bezit 6 12

15-06-16 NVBW masterclass “Statushouders” 2

10-02-16 NVBW masterclass “De bestuurder in het nieuwe krachtenveld van de Woningwet” 2

26 en 27 mei Programma voor Commissarissen en Toezichthouders, Module 1: De onderneming, 

Maatschappij & Corporate Governance

12

23 en 24 juni Programma voor Commissarissen en Toezichthouders, Module 2: Finance 12

2016 opleiding commissarissen en toezichthouders van Erasmus Universiteit Rotterdam. 60 88

Hilde Van der Herten

Lies de Groot

Naam/ 

Datum

Onderwerp PE-

punten 

2016

Totaal PE-

punten

03-02-16 PIT Platform: PIT en WRR 3

25-02-16 VTW: Masterclass effectieve interventie 4

29-03-16 VTW: Themadag en ALV 1

09-04-16 VTW: Masterclass strategieontwikkeling in de volkshuisvesting 6

17-04-16 Wend Management Karin Doms: Hoe evalueert de RvC zichzelf 3

19-07-16 Toezicht met pit: PIT Inspiratiesessie 14/23, nieuwe serie 2016 e.v. 3

23-09-16 VTW: Ledencongres VTW 2

02-10-16 Wend Management Karin Doms: Toekomst RvC 'thuis 3

05-10-16 VTW: Masterclass goed voorzitterschap-goed leiderschap 6

13-12-16 Toezicht met Pit: Inspiratiegroep 3 34

11-03-16 ERLY: corporatietoezicht en het nieuwe financiële sturen 3

08-04-16 ERLY: sturen op financieel en maatschappelijk rendement 0

15-04-16 ERLY: ambitieus toezicht 3

27-05-16 ERLY: assetmanagement en vastgoedsturing 3

31-05-16 Vastgoedjournaal: Cruciale vernieuwingen in de huurwoningmarkt 0

15-06-16 Bureau 073:  nieuwe omstandigheden, andere governance 6 15

09-02-16 PwC Academy: Aedes Benchmark voor woco's: het bestuurlijk perspectief 6

15-06-16 Bureau 073:  nieuwe omstandigheden, andere governance 6

01-12-16 Ronde Tafelbijeenkomsten WSW Den Bosch 3 15

19-01-16 vermogensbeheer 4

25-01-16 ontwikkelingen mammacarinoom 0

26-01-16 verdieping commissaris Rabobank 10

01-04-16 invloed van innovaties op bouw en investeringen 4

13-05-16 duurzame investeringen en leiderschap 3

10-06-16 toezichthouder in veranderende omgeving 3

15-06-16 Bureau 073:  nieuwe omstandigheden, andere governance 0

13-07-16 innoveren of volgen als toezichthouder 2 26

04-11-16 Masterclass “De nieuwe commissaris” 14 14

Mr. W.R. (Willem) Ligtvoet

Drs. M.G.P.G. (Margot) Elings

Ir. L. (Leendert) Odijk

Drs. P. (Paul) Silvis

Ir. H.E.H.M. (Harry) Salemink


