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1 Bestuursverslag 

1.1 Algemene beschouwing 

Als verhuurder van sociale woningen is de missie van ’thuis een actieve bijdrage leveren aan een 

duurzame, toekomstbestendige samenleving waarin iedereen mee kan doen. Omdat we dit niet 

alleen kunnen, werken we graag samen met huurders, gemeenten, collega-corporaties, 

maatschappelijke partners en leveranciers. Samen ’thuis. 

We zetten ons in voor mensen die vanwege een laag inkomen of persoonlijke omstandigheden 

minder kansen hebben op de woningmarkt. We doen dit door betaalbare woningen te verhuren en 

verkopen. Een huis waar je je thuis van kan maken en zo een veilige basis om je verder te ontplooien. 

Dit willen we niet alleen nu bieden, maar ook in de toekomst blijven bieden.  

Er is een grote vraag naar sociale huurwoningen in de regio. Voor ’thuis reden om te gaan kijken 

naar de mogelijkheden voor het uitbreiden van haar woningvoorraad. In overleg met gemeenten en 

Huurdersraad is besloten uit te gaan van een toevoeging van 2.000 woningen in de komende 10 jaar, 

al zal de groei kleiner zijn door een afname als gevolg van sloop en verkoop. We hopen dat 

gemeenten is staat zijn voldoende locaties voor de realisatie van deze nieuwe woningen aan te 

dragen.  

Naast nieuwbouw zetten we ook in op het verduurzamen van onze woningvoorraad, we denken na 

over het invullen van het klimaatakkoord en de doelstelling CO2-neutraal te zijn in 2050. Wij vinden dit 

belangrijk en denken dat dit nodig is om in de toekomst onze bijdrage aan de samenleving te kunnen 

blijven vervullen. Maar we doen dit ook vanuit het oogpunt van de woonlasten van huurders. 

5 jaar ’thuis 

In 2018 is het al weer 5 jaar geleden dat ’thuis is ontstaan vanuit de fusie tussen woonstichting 

Domein en Aert Swaens. De fusie hebben we inmiddels achter ons gelaten. Symbolisch is misschien 

wel dat ’thuis eind 2017 tot overeenstemming is gekomen over de verkoop van het voormalige 

kantoor van Aert Swaens. 

In 2017 hebben we ook het ondernemingsplan geactualiseerd. Het is het morele kompas van de 

organisatie en daarmee het stabiele fundament voor de jaarlijks bij te stellen koers en het jaarplan 

waarin we de strategie concreet maken. Hierdoor kunnen we een herkenbare koers varen en zijn we 

toch flexibel genoeg om te kunnen navigeren in de snel veranderende omgeving. Het nieuwe 

ondernemingsplan wordt begin 2018 vastgesteld. 

We zijn als organisatie gegroeid en medewerkers voelen zich thuis bij ’thuis. Om ook in de toekomst 

alle ontwikkelingen bij te kunnen benen is ’thuis een traject begonnen van continu verbeteren. We 

maken hierbij gebruik van de methodiek van de lerende organisatie. Een methode waarin gezocht 

wordt naar het op effectieve en efficiënte wijze werken aan een zo groot mogelijke klanttevredenheid.  

Uit de Aedes benchmark blijkt dat ’thuis in staat is efficiënt te werken, voor het onderdeel 

bedrijfslasten is voor het tweede jaar op rij de A-score behaald. De ambitie om voor het 

huurdersoordeel een A-score te behalen is helaas niet gelukt. Wel is het KWH-label behouden en 

scoren we op alle afzonderlijke onderdelen boven het landelijke gemiddelde. 

1.2 Samen ’thuis  

Samen ’thuis is het motto van ’thuis. Samen kun je meer bereiken dan alleen: samen met huurders, 

gemeenten, collega-corporaties, maatschappelijke partners en leveranciers. Een onderzoek onder 

onze belanghouders heeft aangetoond dat zij de samenwerking met ’thuis als positief ervaren. Iets 

waar we trots op zijn. 
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Samen met huurders 

De huurders zijn onze belangrijkste partner. We zijn altijd blij met huurders die zich in willen zetten 

voor de leefbaarheid in hun complex. Sommige huurders doen dit door lampen te vervangen in 

algemene ruimten, ander doen dit door het organiseren van activiteiten voor bewoners en weer 

anderen denken mee in het beleid van ’thuis. Ieder jaar bedanken we alle huurders die zich vrijwillig 

inzetten voor ’thuis. Afgelopen jaar hebben 230 huurders genoten van een leuke informatieve 

bedankavond die we voor hen jaarlijks organiseren. 

 ’thuis overlegt op verschillende niveaus met haar huurders. Op organisatieniveau is de 

Huurdersraad de gesprekspartner voor ’thuis. In het afgelopen jaar is de Huurdersraad verder 

gegroeid in haar rol en zijn nieuwe leden ingewerkt. Dit heeft zich vertaald in een actieve bijdrage aan 

de strategische herijking waar de Huurdersraad duidelijk heeft gemaakt waar ’thuis aan moet 

werken. De betrokkenheid van de Huurdersraad bij het opstellen van prestatieafspraken is hierdoor 

vergroot. 

Samen met gemeenten 

Ook dit jaar hebben de gemeenten weer actief deelgenomen aan de strategische herijking. In de 

zogenaamde ‘knoppensessie’ hebben de gemeenten en de Huurdersraad mogen aangeven waar 

’thuis haar geld aan zou moeten besteden en hebben zo ook inzicht verkregen in de financiële 

positie van ’thuis. Voor ons zijn deze sessies zeer waardevol, we halen op wat een ieder belangrijk 

vindt, maar laten tegelijkertijd zien dat belangen kunnen botsen. ’thuis verzamelt die input en 

verwerkt die in het koersplan en bod op de woonvisie.  

De stap om vanuit het bod naar prestatieafspraken te werken is in sommige gemeenten niet helemaal 

volgens plan verlopen. In de gemeenten Son en Breugel en Waalre zijn dit jaar geen nieuwe 

prestatieafspraken ondertekend. In Son en Breugel wordt samen met de gemeente gewerkt aan 

nieuwe afspraken. De gemeente Waalre geeft geen prioriteit aan het maken van nieuwe 

prestatieafspraken. In het bestuurlijk overleg vragen we hier steeds aandacht voor. 

Samenwerken in de regio 

’thuis ziet zich zelf als verbinder van de stad Eindhoven met de omliggende gemeenten. De 

Metropoolregio Eindhoven (MRE) vormt één woningmarktregio. In dit kader staat ’thuis achter de 

ontwikkeling van een regionale woonvisie. Middels scenario denken wordt hier samen met de collega-

corporaties in het MRE-gebied aan gewerkt. Het eerste resultaat daarvan is een gezamenlijk 

positionpaper voor de nieuwe gemeenteraden. In deze samenwerking is het ook gelukt om bij de 

gemeenten de afspraken over sociale grondprijzen opnieuw aan de orde te stellen. 

We zetten ons in voor een zo transparant mogelijke woningmarkt en nemen deel aan de werkgroep 

transparant woningaanbod. Verder zijn we actief betrokken bij het verbeteren van de woningmarkt 

informatie in de regio die wordt verzameld in verschillende rapportages. Ook dragen we bij aan het 

harmoniseren van het kansen en sanctiebeleid in de regio en zijn nauw betrokken geweest bij de 

evaluatie van de urgentieverordening. Ook in 2018 zullen we deze actieve bijdrage voortzetten. 

Door samen te werken met collega-corporaties in de regio wordt de positie van ’thuis naar 

gemeenten en leveranciers toe sterker. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking met 

Woonbedrijf voor het onderhoud van Cv-ketels. Dit wordt door Aedes als voorbeeld gezien voor 

inkoopsamenwerking. De samenwerking met Woonbedrijf voor het plaatsen van zonnepanelen heeft 

in 2017 definitief vorm gekregen, in 2018 zal ook Woningbelang hierbij aan sluiten. In 2018 gaan we 

hier mee verder en onderzoeken we op MRE-niveau wat de mogelijkheden zijn. We merken dat 

samenwerken ook in de regio steeds meer gaat leven.  
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Samen met medewerkers 

In 2017 is een medewerkers motivatie meting plaatsgevonden. Uit de meting is gebleken dat ’thuis 

het goed doet, op alle onderdelen scoren we hoger dan het landelijk gemiddelde. Medewerkers van 

’thuis hebben een grote bevlogenheid en betrokkenheid bij ’thuis. Begin 2018 zijn we daardoor 

uitgeroepen tot beste werkgever in de branche non-profit/woningcorporaties.  

1.3 Volkshuisvestelijke prestaties 2017 

Betaalbaar aanbod 

Het belang van een betaalbare woningvoorraad is in de strategische herijking van 2017 nogmaals 

onderschreven. Goed om te zien is dan dat het gelukt is om onze betaalbare woningvoorraad, zij het 

beperkt, te vergroten tot 87% van alle zelfstandige woningen. Hiermee voldoen we ruim aan ons 

uitgangspunt dat minimaal 75% van het aanbod een betaalbare huurprijs moet hebben. Dit 

uitgangspunt is dan ook opgehoogd naar 80% voor 2018 en verder. 

We hebben ons betaalbaar aanbod vergroot door het toevoegen van betaalbare nieuwbouw en een 

beperkte huurverhoging. De gemiddelde huurverhoging in 2017 bedroeg 0,7% bij een inflatie van 

0,3%. Daarnaast hebben we ook besloten om wat te doen aan de servicekosten, zo worden er geen 

servicekosten meer in rekening gebracht voor buurtbeheer en is kritisch gekeken naar het 

doorbelasten van tuinonderhoud. Dit is niet zichtbaar in de huurprijs, maar heeft wel invloed op de 

totale woonlasten van onze huurders. 

Huisvesten lagere inkomensgroepen 

Het passend toewijzen is inmiddels ingeburgerd. Begin 2017 heeft ’thuis besloten om haar huur-

inkomens tabel te vereenvoudigen door extra zelfgekozen grenzen te laten vervallen. In 2017 is 93% 

van onze woningen verhuurd aan mensen met een inkomen onder de EU-grens en had 74% van de 

nieuwe huurders een inkomen tot de huurtoeslaggrens. Daarvan is 98% passend gehuisvest. 

Tevens is met het vereenvoudigen van de tabel besloten om bewust ruimte te laten aan lage 

middeninkomens (inkomen tussen € 36.165,- en € 40.349,-) voor het huren van een sociale 

huurwoning. Dit met de verwachting dat het niet tot verdringing van de huishoudens met een inkomen 

onder de EU-grens zou leiden en deze doelgroep zo meer kans heeft op de woningmarkt. Uiteindelijk 

is 3,7% van de sociale huurwoningen verhuurd aan de groep lage middeninkomens, ruim binnen de 

wettelijke marge van 10%.  

Ook met de verkoop van woningen weten we de lagere inkomensgroepen te bedienen, 97% van de 

woningen zijn verkocht aan mensen met een inkomen onder de € 45.000,-. 22 van onze huurders 

hebben een woning van ons gekocht. 

Iedereen een redelijke kans 

We zien dat de gemiddelde inschrijfduur voor geadverteerde woningen in 2017 sterk is teruggelopen, 

van 7,9 naar 6,1 jaar. Dat is natuurlijk prettig voor woningzoekenden die een woning willen gaan 

huren. De afname wordt verklaard doordat we in 2017 meer gebruik zijn gaan maken van modellen 

waarbij inschrijfduur niet bepalend is. Zouden we dit niet hebben gedaan dan was de inschrijfduur 

toegenomen tot ongeveer 10 jaar. In 2017 heeft 6,5% van de bestaande woningvoorraad een nieuwe 

huurder gekregen.  

Ook in 2017 hebben we verschillende doelgroepen met voorrang aan een woning geholpen. De 

taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders lag veel lager dan in 2016, daardoor zijn 40% 

minder woningen ingezet voor deze doelgroep. Naast een daling in het aantal vergunninghouders 

hebben we in 2017 ook minder herstructureringskandidaten hoeven huisvesten. Het aandeel 

woningen wat beschikbaar kwam voor regulier woningzoekenden is hierdoor gestegen van 55% naar 

66%. 
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Een duurzame toekomst 

In 2017 is het gemiddelde energielabel B voor de gehele woningvoorraad behaald. Een heel mooi 

resultaat wat dan ook feestelijk gevierd is samen met huurders en leveranciers. Dit jaar hebben we 

173 woningen aangepakt. De deelname bij het aanbrengen van energiebesparende maatregelen is 

weer gestegen naar 81% (was 63%).  

Inmiddels ook ingeburgerd is het aanbrengen van zonnepanelen. In 2017 zijn we gestart met het 

aanbieden van zonnepanelen aan onze huurders. Een deel van de panelen is geplaatst bij mensen 

die hiervoor door ’thuis benaderd zijn. Ongeveer 11% is geplaatst bij bewoners die hier zelf naar 

gevraagd hebben. In totaal zijn 409 woningen voorzien van zonnepanelen, daarmee wordt 

908.432 kWh energie opgewekt. Van de bewoners die door ’thuis benaderd zijn kiest ongeveer 28% 

voor het laten plaatsen van zonnepanelen. De huurders krijgen van ’thuis de garantie dat ze 

minimaal 25% besparen. 

Bij het renoveren van onze woningen gaan we steeds een stapje verder om een CO2-neutrale 

toekomst dichterbij te brengen en kijken we naar de mogelijkheden van NOM-ready of all-electric. In 

2017 zijn de eerste 43 gerenoveerde NOM-ready woningen opgeleverd. Ook in 2018 gaan we hier 

mee verder. Voor de komende 10 jaar hebben we € 72 miljoen begroot voor alle 

duurzaamheidsmaatregelen. 

We werken aan duurzaamheid volgens de principes van The Natural Step (TNS). Alle medewerkers 

hebben hiervoor opnieuw een training gehad. Ook zijn er elektrische auto’s en fietsen aangeschaft 

zodat medewerkers van ’thuis zich op duurzame wijze verplaatsen. We merken dat duurzaamheid 

leeft onder medewerkers en ook steeds meer bij de Huurdersraad en huurders. ’thuis heeft een 

actieve bijdrage geleverd aan het afsluiten van een duurzaamheidspact met de gemeente Eindhoven 

en de corporaties met als doelstelling de verduurzaming te versnellen. 

Al deze inspanningen hebben ertoe geleid dat we begin 2018 zijn uitgeroepen tot meest duurzame 

woningcorporatie. Een hele mooie eer en beloning voor onze inspanningen. 

1.4 Financieel resultaat 

In 2017 hebben we een omzet gerealiseerd van € 70,4 miljoen aan huuropbrengsten en opbrengsten 

servicecontracten. Het jaarresultaat voor 2017 bedraagt ruim € 161,1 miljoen. Dit bedrag wordt voor  

€ 167,9 miljoen bepaald door niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille (m.n. 

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. 

Als gevolg van de marktwaarde stijging neemt de eerder opgenomen belastinglatentie af, hetgeen 

leidt tot een fiscaal verlies van € 7,1 miljoen. 

Het resultaat op de reguliere bedrijfsactiviteiten (verhuren en verkopen) van € 38,3 miljoen bleek net 

voldoende om het onrendabele deel van investeringen nieuwbouw – renovatie – 

duurzaamheidsmaatregelen (€ 21,7 miljoen), rentelasten (€ 13,1 miljoen), leefbaarheid (€ 1,7 miljoen) 

en de overige organisatiekosten (€ 1,7 miljoen) te dekken.  

Het jaarresultaat wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen bij de Overige reserves. Het totaal 

vermogen bedraagt eind 2017 € 1.032 miljoen, waarvan € 695 miljoen de Herwaarderingsreserve 

betreft. De Herwaarderingsreserve betreft het ongerealiseerde deel van het Eigen Vermogen. De 

omvang van de Overige reserve is bijna € 336 miljoen na toevoeging van het resultaat van het 

boekjaar 2017. Dit deel van het Eigen Vermogen zetten we in om langdurig onze volkshuisvestelijke 

opgaven te kunnen vervullen. 
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Waarderingsgrondslagen en waardeontwikkeling 

Op basis van de Woningwet waarderen alle woningcorporaties hun vastgoed (woningen en andere 

panden) op basis van de marktwaarde in verhuurde staat. In 2016 pasten we de basisversie toe, met 

ingang van deze jaarrekening wordt het bezit eerst gewaardeerd overeenkomstig de full-versie. 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). Het gaat 

hier 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 € 1,33 miljard waard is. Vorig jaar was dat € 1,17 miljard. Het 

verschil bedraagt € 162,3 miljoen. Hiervan betreft € 164,3 miljoen stijging van de markt. De overige 

€ 2 miljoen afname is het saldo van verkopen en oplevering van nieuwbouw.  

De stijging van het bezit van ’thuis in Eindhoven en omliggende gemeenten sluit goed aan bij de 

COROP van het gebied Zuidoost Noord-Brabant dat een stijging weergeeft van 9,6%. Echter de 

stijging in en om Eindhoven is explosiever vanwege de grote vraag naar woningen in verband met de 

sterk groeiende lokale economie. Als we kijken naar de NVM-cijfers per eind 2017 dan geven die een 

stijging weer van 10,2% voor eengezinswoningen en 15,7% voor appartementen. Dat sluit aan bij de 

ontwikkeling van de marktwaarde in verhuurde staat bij ’thuis. 

Als we inzoomen op de ontwikkeling van de marktwaarde verhuurde staat 2017 ten opzichte van 

2016 komt de stijging globaal als volgt tot stand: 

• Voorraadmutaties a.g.v (een tijdelijke) afname eenheden: -/- € 4,4 miljoen 

• Methodische wijzigingen a.g.v. nieuwe regels in het handboek: -/- € 26,3 miljoen 

• Mutatie objectgegevens waaronder het effect van de mutatiekans: +/+ € 133,4 miljoen 

• Mutatie waarderingsparameters waaronder de lagere disconteringsvoet: +/+ € 59 miljoen 

Nieuw in het huidige handboek is een zevenjaars exploitatie verplichting. Als er geen sprake zou zijn 

van deze restrictie zou de marktwaarde in verhuurde staat nog eens € 24,5 miljoen hoger zijn 

uitgevallen. 

Van belang is om te realiseren dat de marktwaarde in verhuurde staat een aantal schattings-

onzekerheden in zich draagt zoals de mutatiegraad, disconteringsvoet, markthuur en leegwaarde. 

Hierdoor kan volatiliteit in de waardeontwikkeling ontstaan. Binnen de sector zien we dat de inzichten 

die gebaseerd zijn op het handboek modelmatig waarderen tot verschillende uitkomsten kunnen 

leiden, terwijl die verschillen heel plausibel zijn. ’thuis heeft de taxaties kritisch beoordeeld en 

vastgesteld dat de waardering zowel op complexniveau als op het niveau van de portefeuille een 

getrouw beeld geeft. Bij de toelichting op de jaarrekening onder hoofdstuk 23.1 geven we inzicht in de 

effecten op de marktwaarde verhuurde staat als de vier hiervoor genoemde belangrijkste parameters 

respectievelijk 1% hoger of lager uitvallen. 

Des temeer is het van belang om goed te beseffen dat we de marktwaarde in verhuurde staat nooit 

realiseren 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. Dit geld kunnen we dus ook niet inzetten voor de maatschappelijke opgave.  
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Dat kan pas als we bijvoorbeeld woningen verkopen en delen van het ongerealiseerde vermogen om 

weten te zetten in een gerealiseerd deel. 

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 2017 € 705,3 miljoen. Vorig jaar was dit € 738,8 miljoen. 

De belangrijkste oorzaken van de daling van de bedrijfswaarde zijn een lagere huurverhoging en een 

stijging van de verhuurdersheffing.  

De bedrijfswaarde is globaal € 630 miljoen lager dan de marktwaarde in verhuurde staat. Dit verschil 

benadert grofweg de Herwaarderingsreserve. Om een goed beeld te krijgen van de werkelijke 

financiële positie van ’thuis is het dus van belang om vooral naar de Overige reserves binnen het 

Eigen Vermogen te kijken. 

1.5 Verklaring van het bestuur 

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

Eindhoven, 25 april 2018 

 

 

 

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 legt de 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 Woonstichting ’thuis en de reglementen van 

Woonstichting ’thuis, toezicht te houden op de prestaties van de organisatie.  

Met de benoeming van de heer Luc Severijnen, directeur-bestuurder, is een nieuwe manier van 

werken geïntroduceerd, de “lerende organisatie”. Een lerende organisatie is een organisatie die haar 

medewerkers in staat stelt de dienstverlening aan te passen aan een voortdurend veranderende 

omgeving door scholing, ontwikkeling en stimuleren van initiatieven. Deze visie is gepresenteerd aan 

de Raad van Commissarissen.  

In het najaar van 2017 heeft de Raad van Commissarissen samen met de bestuurder en het MT een 

aantal (zorg)vastgoedprojecten met een 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 deze maatschappelijke (zorg)vastgoedprojecten.  

Midden 2017 is afscheid genomen van commissaris de heer P. (Paul) Silvis en eind 2017 van 

commissaris mevrouw M.G.P.G. (Margot) Elings vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur. 

’thuis is de heer Silvis en mevrouw Elings dankbaar voor hun betrokkenheid, vakinhoudelijke kennis, 

werklust en collegialiteit waarmee zij invulling hebben gegeven aan hun toezichthoudende rol en 

taken.  

Halverwege 2017 is een nieuwe commissaris aangetreden, mevrouw P. (Petra) van Lange. Per 

1 januari 2018 is mevrouw J. (Jacqueline) Kuppens aangetreden als commissaris op bindende 

voordracht van de huurdersorganisatie. 
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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. 

Als toezichtkader hanteert de Raad van Commissarissen: 

• de maatschappelijke doelstelling zoals vastgelegd in de statuten van de corporatie 

• het ondernemingsplan 

• het jaarplan en de begroting 

• de planning- en controlcyclus 

• Reglement financieel beheer en beleid 

• Govenancecode woningcorporaties 

• Woningwet Woningcorporaties 

• richtlijnen ministerie van Infrastructuur en Milieu, Inspectie Leefomgeving en Transport, de 

Autoriteit woningcorporaties (Aw) 

• afspraken met externe stakeholders 

Eind november is de uitslag van de Aedes benchmark 2017 ontvangen. De benchmark is een 

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

bedrijfsvoering met elkaar worden vergeleken. De scores zijn weergegeven in de onderstaande tabel 

en met de Raad van Commissarissen gedeeld.  

 

De Raad van Commissarissen heeft zijn 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 

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

de netwerkrelaties handelt en daarmee als corporatie "de maatschappelijke bedoeling" uitdraagt. 

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

terwijl ook het jaarverslag van de Klachtencommissie een indicatie is van de wijze waarop ’thuis de 

belangen van de huurders behartigt.  

Aedes benchmark 2017

Deelscore Score

Huurdersoordeel

Nieuwe huurders B

Huurdersreparatieverzoek B

Vertrokken huurder B

Duurzaamheid

Warmtevraag A

Energieindex A

Onderhoud en verbeteringen

Technische woningkwaliteit A

Ervaren woningkwaliteit A

Instandshoudingskosten C

Bedrijfslasten A

B

A

B

http://www.mijn-thuis.nl/
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In 2017 is de Raad van Commissarissen 11 maal bijeengekomen. Aan alle reguliere vergaderingen 

werd deelgenomen door de bestuurder. Afhankelijk van de onderwerpen werden ook medewerkers 

en managers uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering.  

 ’thuis heeft een huurdersorganisatie. Deze vertegenwoordigt de 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 leden 

benoemd op voordracht van de Huurdersraad ’thuis zijn mevrouw M.G.P.G. (Margot) Elings 

(aftredend per 18 december 2017), de heer L. (Leendert) Odijk en mevrouw J. (Jacqueline) Kuppens 

(benoemd per 1 januari 2018). 

De commissarissen Elings en Odijk zijn aanwezig geweest bij de jaarvergadering van de 

Huurdersraad ’thuis in oktober 2017. Zij zijn tweemaal aanwezig geweest bij reguliere vergaderingen 

en hebben andere vergaderingen gevolgd via de notulen en hebben een op een contact gehad met 

de voorzitter van de Huurdersraad over spelende onderwerpen 

De heer Odijk en de heer Ligtvoet, in zijn rol als voorzitter, hebben tweemaal zitting genomen in de 

selectiegesprekken met betrekking tot de werving van de nieuwe commissaris op bindende 

voordracht van de Huurdersraad ’thuis, mevrouw Kuppens.  

Daarnaast is mevrouw Elings tijdens de “strategische knoppensessie” actief opgetrokken met de 

Huurdersraad ’thuis. 

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 de bestuurder informeren over de maatschappelijke en 

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

naar de toekomst.  

De bestuurder verantwoordt zich naar de Raad van Commissarissen door middel van o.a. het 

jaarverslag en de kwartaalrapportages. De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden 

voorbereid in een agendacommissieoverleg bestaande uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de 

bestuurder en de bestuurssecretaris. Daarnaast heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen 

periodiek overleg met de bestuurder.  

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

twee keer per jaar 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. Ook beschikt de Raad over een onafhankelijke lijn met de 

controller. Voorts hebben alle commissarissen toegang tot een internetportal waarin o.a. 
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perspublicaties, zowel landelijk als regionaal, en het laatste ’thuis nieuws zijn opgenomen. De 

nieuwe commissarissen doorlopen een introductieprogramma. 

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

• De werving van een nieuwe commissaris en van een nieuwe commissaris op bindende 

voordracht Huurdersraad ’thuis 

• De continuïteit en teamsamenstelling van de Raad 

• De benoeming van de accountant voor de jaren 2017 en 2018 

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

’thuis (belanghoudersbeleid ’thuis 

• Leefbaarheid en het werken aan leefbaarheid binnen ’thuis  

• Bewonersparticipatie: in het voorjaar van 2017 heeft de Raad van Commissarissen zich laten 

inspireren in een zogenoemde themamiddag waarin medewerkers en een gastspreker inzicht 

hebben gegeven in dit onderwerp 

• Herijking van de strategische doelstellingen voor 2018: in het voorjaar van 2017 heeft de Raad 

van Commissarissen een aantal strategische sessies bijgewoond. Deze stonden in het teken van 

een aantal strategische keuzes, betrekking hebbend op de thema’s betaalbaarheid, 

beschikbaarheid en kwaliteit (leefbaarheid en duurzaamheid). Tijdens verschillende 

gelegenheden hebben mensen uit de organisatie en externe belanghouders meegedacht en input 

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

naar de meerjarenbegroting 2018 en verder en het ondernemingsplan 2018-2022 

• De Prospectieve informatie (dPi) en de Verantwoordingsinformatie (dVi) 2016 

• Het compliance document ’thuis 

• Afwikkeling van het BIFN investeringsfonds ten behoeve van het complex De Hoven Noord met 

de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Son en Breugel 

• Tender voor de ontwikkeling stationslocatie Eindhoven 

• Het opleidingsplan Raad van Commissarissen ’thuis 

• Imago-onderzoek KWH en de positionering van ’thuis 

• De lerende organisatie onder bezielende leiding van de bestuurder 

• Budgetoverschrijdingen en het in control zijn van de vastgoedprojecten 

• Toekomst van het kantoorpand aan de Nijverheidslaan 

• Duurzaamheidsinvesteringen 

• Plaatsing van tijdelijke eenheden in Veldhoven en Best 

• Medewerkers Motivatie Meeting 

• Leverancierskeuze vastgoed investeringen nieuwbouw 2018 

• Governance inspectie Aw 

• Ondernemingsplan 2018 en verder 

• Keuze voor een extra commissie Maatschappij/Maatschappelijk en/of Vastgoed 

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

• De jaarrekening over 2016 van ’thuis. In dezelfde vergadering werd het volkshuisvestingsverslag 

vastgesteld en werd decharge voor het gevoerde beleid verleend aan de bestuurder 

• Jaarrekeningen ’thuis holding BV 2016, ’thuis vastgoed BV 2016 en ’thuis energie BV 2016 

• Jaarverslag onafhankelijke klachtencommissie (OKC) 2016 

• Remuneratierapport 2016 

• Compliance-document ’thuis 

• Beoordeling van de bestuurder en de prestatieafspraken van de bestuurder voor 2017 

• Vergaderdata 2018 

• Rooster van aftreden 2018 (vaststelling in de Raad van Commissarissen van 30-01-2018) 
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De Raad van Commissarissen heeft in 2017 de volgende besluiten goedgekeurd: 

• Toezichtskader Raad van Commissarissen ’thuis 

• Meerjarenbegroting 2018 – 2017 

• Begroting 2017 (januari) en Begroting 2018 (november) 

• Opleidingsplan Raad van Commissarissen ’thuis 

• Het splitsingsplan/scheidingsvoorstel DAEB / niet-DAEB 

• Huurverhoging 2017 

• De afbouw van de BV structuur ’thuis 

• Benoeming van mevrouw P. (Petra) van Lange tot lid van de Raad van Commissarissen en tot 

voorzitter van de auditcommissie 

• Benoeming van mevrouw J. (Jacqueline) Kuppens tot lid van de Raad van Commissarissen per  

1 januari 2018 

• Zelfevaluatie door middel van een vragenlijst onder begeleiding van de Rijksuniversiteit van 

Groningen en Board Research en extern begeleider, de heer T. Streppel, Bureau 073 

• Overgang naar de fullversie voor marktwaarderingen 

• Addendum Financieel Reglement, financieringsstrategie en de herijking van het treasurystatuut 

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

• Investering, ontwerp en uitvoering Willem de Zwijgerweg t.b.v. de realisatie NOM bij de 

nieuwbouw van 49 appartementen in Best 

• Investeringsvoorstel sloop 16 woningen en nieuwbouw 25 woningen aan de Michiel de 

Ruyterstraat in het centrum van Aalst (complex 552.1) 

• Investeringsvoorstel 32 tijdelijke wooneenheden Hoogackers in Veldhoven (van de 80 units) 

• Investeringsvoorstel 30 tijdelijke wooneenheden Dijkstraten Best (van de 80 units) 

• Investeringsvoorstel verkoopklaar maken panden Seringenstraat en de verkoop van de panden 

• Investeringsvoorstel groot onderhoud 13 woningen centrum Aalst (complex 552.1) 

• Investeringsvoorstel groot onderhoud 1e fase 40 woningen ’t Ven Eindhoven en de aankoop van 

panden van Woonbedrijf in dat gebied 

• Investeringsvoorstel groot onderhoud Cobbeek Veldhoven (complex 408) 

• Initiatiefvoorstel De Wig in Best 

• Initiatiefvoorstel ontwikkeling 20 huurwoningen Huysakkers in Veldhoven 

• Initiatiefvoorstel realiseren 40 woningen en dagbesteding Breeakker Son 

• Initiatiefvoorstel realiseren 35 huurappartementen centrum Breugel 

• Initiatiefvoorstel herontwikkeling Frederik Hendrikstraat Waalre 

• Verkoop grond onder de appartementen Brabantia in Aalst aan Moeskops 

• Programmawijziging PG gebouw Leuskenhei in Veldhoven 

• Budgetoverschrijding ’t Ven Eindhoven 

• Budgetoverschrijding kantoorpand Leostraat Eindhoven 

Met name ten aanzien van een aantal budgetoverschrijdingen bij vastgoedprojecten zijn meerdere 

discussies gevoerd in de Raad met de bestuurder. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in aanscherping 

van het vastgoedproces en er zijn diverse verbetermaatregelen doorgevoerd. 

De bouw van de 21 appartementen en school in Dijkstraten Best is onder de voorwaarden dat ook de 

gemeente een substantiële bijdrage zou leveren goedgekeurd. De gemeente bleek hiertoe niet bereid 

waardoor het project is gestopt. Het is voor het eerst dat ’thuis een project stopt omdat de financiële 

resultaten boven de financiële kaders uitkomen. 

De Raad van Commissarissen heeft dit jaar geen eindevaluaties ter kennisgeving aangenomen. 
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4 Interne organisatie 

Woonstichting ’thuis is een stichting en bestaat uit één bestuurder en als toezichthoudend orgaan 

een Raad van Commissarissen. 

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. In het voorjaar 2018 gaat discussie gevoerd worden in de Raad t.a.v. het wel of niet 

oprichten van een of twee nieuwe commissies, de commissie Maatschappij en een 

Vastgoedcommissie. 

Er bestaat een rechtstreekse lijn tussen de Raad van Commissarissen en de controller. 

4.1 Samenstelling bestuur 

De heer L.A. (Luc) Severijnen (24 november 1960) vervult de functie als directeur bestuurder. 

Nevenfuncties van het bestuur: 

De heer L.A. Severijnen is lid van Intercoach. Een organisatie voor coaching van ambtenaren.  

De Raad van Commissarissen heeft aan deze onbetaalde nevenfunctie goedkeuring gegeven. De 

heer Severijnen heeft met de remuneratiecommissie hierover goede afspraken gemaakt. 

4.2 Samenstelling Raad van Commissarissen 

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

overzicht van de samenstelling van de Raad van Commissarissen 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. Dit om een evenwichtige samenstelling in de Raad van Commissarissen te creëren. 
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Afgetreden sinds 28 augustus 2017, de heer P. Silvis 
Afgetreden sinds 18 december 2017, mevrouw M. G.P.G. Elings 
Aangetreden vanaf 27 juni 2017, mevrouw P. van Lange 
Aangetreden vanaf 1 januari 2018, mevrouw J. Kuppens 

 
  

De heer Mr. W.R 

(Willem) Ligtvoet

voorzitter

1947 RvC woonstichting ‘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 woonstichting ‘thuis

Lid Raad van Toezicht 

woonstichting 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 woonstichting ‘thuis

RvT St. Eindhovens Christelijk 

Voortgezet Onderwijs (vice 

voorzitter / Lid audit 

commissie)

RvC Rabobank Eindhoven-

Veldhoven (vice voorzitter)

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

De heer Drs. P. (Paul) 

Silvis

voorzitter 

auditcommissie

1954 Lid RvC woonstichting ’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 Ir. L. (Leendert) 

Odijk MRE

1978 Lid RvC woonstichting ’thuis Voorzitter netwerk 

verduurzamen, bouwstenen 

voor sociaal

Voorzitter Brabants 

Genootschap

Eigenaar 

adviesbureau "Advies 

in Vastgoed"
volkshuisvesting en 

vastgoed

Mevrouw Drs. P. (Petra) 

van Lange RA MCM
1969

Lid RvC woonstichting ’thuis Lid College van 

bestuur SUMMA-

college

financieel

economisch

Mevrouw Ir, J. 

(Jacqueline) Kuppens 

MMO

1970

Lid RvC woonstichting ’thuis

Lid RvT Stg. Prisma Waalwijk

Bestuurslid Stg. Elkrijk 

(wooninitiatief)

Voorzitter Vereniging 

Deelauto Prinsejacht3

Eigenaar Kuppens 

Advies

bestuurlijk

maatschappelijk

management & 

organisatie

portefeuillenaam commissariaat / 

commissariaten

geboorte-

jaar

relevante nevenfuncties professionele 

achtergrond 

(beroep)
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4.3 Commissies 

4.3.1 Auditcommissie 

De auditcommissie, bestaande uit de heren P. Silvis en H.E.H.M. Salemink en vanaf 27 juni 2017 

mevrouw P. van Lange, bereidt samen met de bestuurder en de manager Bedrijfsvoering de 

specifieke onderwerpen op haar terrein voor. In 2017 kwam deze commissie zeven 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, de positie van control binnen de organisatie en de controlebeheersmaatregelen 

• Rapportages: begroting 2017 en 2018, meerjarenbegroting 2017 – 2026 en 2018 – 2027, 

jaarrekening, kwartaalrapportages 

• Reglement Financieel beheer en beleid 

• Check & Balances bij de dPi 

• dVi 

Het gesprek met de controller vindt plaats begin 2018. 

4.3.2 Remuneratie- en selectiecommissie 

De remuneratie- en selectiecommissie, bestaat uit mevrouw M.G.P.G. Elings en de heer W.R. 

Ligtvoet. Voor de werving van een commissaris op bindende voordracht van de Huurdersraad heeft 

de heer L. Odijk mevrouw Elings vervangen in de selectiecommissie,  

De remuneratie- en selectiecommissie heeft tot haar taken: 

• Het maken van prestatieafspraken met het bestuur 

• Het voeren van een jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprek met de bestuurder 

• Het te voeren bezoldigingsbeleid van de bestuurder en de Raad van Commissarissen 

• Begeleiden van het werving- en selectieproces van bestuurder en commissarissen 

De remuneratie- en selectiecommissie is in 2017 meerdere malen bijeen geweest voor de volgende 

gespreksonderwerpen: 

• 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 een nieuwe commissaris onder begeleiding van het externe bureau 

Public Spirit 

Rooster van Aftreden

Naam Benoeming Herbenoeming Aftredend

Mr. W.R. (Willem) Ligtvoet 14-1-2013 14-1-2017 14-1-2021

Ir. H.E.H.M. (Harry) Salemink 1-1-2011 1-1-2015 1-1-2019

Drs. M.G.P.G. (Margot) Elings 17-12-2009 17-12-2013 17-12-2017

Drs. P. (Paul) Silvis 28-8-2009 28-8-2013 28-8-2017

Ir. L. (Leendert) Odijk MRE 24-5-2016 24-5-2020 24-5-2024

Drs. P. (Petra) van Lange RA MCM 27-6-2017 27-6-2021 27-6-2025

Ir. J. (Jacqueline) Kuppens MMO 1-1-2018 1-1-2022 1-1-2026
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• De benoeming van mevrouw P. van Lange als lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter 

van de auditcommissie 

• Het afscheid van de heer P. Silvis en mevrouw M.G.P.G. Elings 

• Het prestatie-, beoordeling- en beloningsgesprek met de heer L. Severijnen 

• Het opleidingsplan Raad van Commissarissen 

De remuneratiecommissie heeft over het jaar 2017 een Remuneratierapport opgesteld dat 30 januari 

2018 is 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 waaronder de beroepsregel VTW en de WNT. De 

beloning van de bestuurder 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 en de beroepsregel van de VTW. 

De bezoldiging voor 2017 is vastgesteld op 23 maart 2017 op voorstel van de remuneratiecommissie 

en betrof € 16.325,- voor de voorzitter en € 13.060,- voor de overige leden (exclusief btw).  

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

25.3. 

 

  



Woonstichting ’thuis| Jaarverslag 2017  23 

 

5 Kwaliteitsborging toezicht 

5.1 Evaluatie 

De Raad van Commissarissen heeft eind 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 drs. 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. Daarbij is een aantal onderwerpen 

gepasseerd: de inhoud van het toezicht, de procesgang daarbij en de wijze waarop het toezicht 

is/wordt uitgevoerd (het gedrag). De conclusies zijn van belang als bouwstenen voor de team- en 

persoonlijke ontwikkeling voor 2018 en verder.  

De zelfevaluatie is vanuit een terugblik overgegaan in een vooruitblik middels een korte masterclass 

met de titel: “hoe samenwerken in de boardroom in nieuwe omstandigheden”. In deze masterclass 

zijn de eigen sturingskaders besproken. De commissarissen konden hun eigen inzichten en 

opvattingen reflecteren en de onderlinge teamsamenwerking en die met de bestuurder is besproken. 

Daarnaast is besproken of een commissie Maatschappij of Vastgoedcommissie hier een bijdrage aan 

kan leveren.  

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 de 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.  

Het functioneren van de Raad van Commissarissen wordt als een lerend proces gezien.  

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 2017 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 2017 heeft de Raad van Commissarissen geen meldingen ontvangen in het kader van de 

integriteits- en/of klokkenluidersregeling. 

5.3 Educatie  

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

als op individuele basis. In 2017 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. Voor 2017 en 2018 zijn dat 

in totaal minimaal 10 PE-punten (5 PE-punten per kalenderjaar). De leden bekrachtigen met het 

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

Verplichte permanente educatie     

          

Naam   Totaal 2017   Totaal 2016 

          

Willem Ligtvoet   33   37 

Harry Salemink   16   15 

Paul Silvis   -   15 

Margot Elings   79   26 

Leendert Odijk   9   13 

Petra van Lange   35   n.v.t. 

Jacqueline Kuppens   n.v.t.   n.v.t. 

 

Bestuur 

Verplichte permanente educatie     

         

          

Naam   Totaal 2017   Totaal 2016 

          

Hilde Van der Herten   n.v.t.   12 

Lies de Groot   n.v.t.   88 

Luc Severijnen   44   n.v.t. 

 

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 bijeenkomst met de belanghouders bij de 

opstelling van de meerjarenvisie en –strategie. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen 

themabijeenkomsten bezocht, georganiseerd door de VTW en Aedes. 
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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, 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 heeft de naleving daarvan geborgd in haar 

werkwijze. 

Begin december heeft de Autoriteit woningcorporaties een governance inspectie uitgevoerd. Daarbij 

is een positieve zienswijze afgegeven met een aantal aanbevelingen. Deze worden in 2018 actief 

opgepakt. 
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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 2017. 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 2017 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 van Commissarissen verleent decharge aan het bestuur van Woonstichting ’thuis 
 
Eindhoven, 25 april 2018 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
De heer Mr. W.R. Ligtvoet (voorzitter) 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
De heer Ir. H.E.H.M. Salemink (vicevoorzitter) 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
De heer Ir. L. Odijk MRE 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Mevrouw Drs. P. van Lange RA MCM 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Mevrouw Ir. J. Kuppens MMO 
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8 Volkshuisvestingsverslag 

8.1 Inleiding 

Wonen is voor ’thuis meer dan een dak boven het hoofd. Het is een plek om echt thuis te komen. Dit 

begint met een kwalitatief goede en betaalbare woning, in een omgeving die bij de bewoners past. 

Want goed wonen is niet voor iedereen hetzelfde.  

Het aanbod van woningen is gevarieerd. Er zijn mogelijkheden voor elke fase in het leven. Voor 

starters, senioren, gezinnen en singles. Huren of kopen, met of juist zonder tuin. Mensen hebben 

hierbij hun eigen verantwoordelijkheid. Maar, lukt het even niet op eigen kracht, dan ondersteunen wij 

waar nodig. Daarbij werken wij intensief samen met onze maatschappelijke partners. Wij zijn ervan 

overtuigd dat als de basis goed is, mensen meer kansen hebben zich verder te ontplooien. 

Goed wonen, gaat verder dan de woning zelf. Iemand voelt zich pas prettig in het eigen huis als de 

woonomgeving dit ook is. De straat, de buurt en de wijk moeten veilig en vertrouwd zijn. Dat betekent 

niet alleen schoon en opgeruimd. Maar ook dat bewoners elkaar kennen en elkaar respecteren. Want 

prettig wonen, kan alleen als men bereid is rekening met elkaar te houden. ’thuis wil hieraan 

bijdragen en een stimulerende rol vervullen. 

Goed wonen, moet ook op de lange termijn mogelijk blijven. Dit is voor ’thuis een belangrijke 

overweging om bij te dragen aan een meer duurzame samenleving. Een samenleving waarin onze 

ecologische voetafdruk is teruggebracht naar nul. We hebben gekozen om te werken met de aanpak 

van “The Natural Step”. Een praktische benadering van duurzame verandering waarmee we bij iedere 

stap van de verduurzaming checken of dat een positieve invloed heeft op het leven van bewoners en 

de planeet. 

Goed wonen voor iedereen in een duurzame samenleving vraagt iets van de manier van werken als 

organisatie. Maar vraagt ook iets van ons als organisatie in de regio. ’thuis wil zich continu 

verbeteren en haar toegevoegde waarde blijven ontwikkelen. Daarom wil ’thuis een lerende 

organisatie zijn. Een organisatie met als uitgangspunt de kracht van samen. Samen met onze 

huurders, gemeenten, collega-corporaties, maatschappelijke partners en leveranciers zorgen voor 

een thuis voor iedereen. Als verhuurder van sociale woningen is de missie van ’thuis een actieve 

bijdrage leveren aan een duurzame, toekomstbestendige samenleving waarin iedereen mee kan 

doen. Omdat we dit niet alleen kunnen, werken we hier graag samen aan met huurders, gemeenten, 

collega-corporaties, maatschappelijke partners en leveranciers. 

In de navolgende hoofdstukken laten wij zien welke prestaties we hebben geleverd in 2017 om deze 

visie te realiseren. 
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9 Huisvesting in huur en koop 

9.1 Resultaten betaalbaar huisvesten 

Vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op goede woon- en leefomstandigheden richt ’thuis 

zich expliciet op mensen die vanwege een lager inkomen of persoonlijke omstandigheden minder 

kansen op de woningmarkt hebben. We bieden deze klantgroepen betaalbare huisvesting. Voor 

klantgroepen met een inkomen tot € 36.165,- (2017) is dat een sociale huurwoning, voor de 

middeninkomens een koopwoning met korting.  

 

9.2 Huurprijsontwikkeling 

9.2.1 Betaalbare huurwoningvoorraad 

Alle woningen met een huurprijs beneden € 710,68 behoren tot de sociale huurwoningvoorraad, voor 

’thuis is dit 97%. Van de zelfstandige woningen heeft 87% eind 2017 een betaalbare huurprijs 

beneden de 2e aftoppingsgrens van € 635,05. Dit is de huurprijs waarover maximaal de huurtoeslag 

wordt berekend.  

 

Woningbezit exclusief kamers, woonwagens en standplaatsen en beheerwoningen. 

Resultaten 2017

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 < € 635,- 86% 93% 88% 84% 78% 85%

- Van de te verkopen woningen 

bestaand bezit minimaal 78 verkocht 2 37 8 26 6 79

- Maximaal 25% van de te verhuren 

woningen wordt via directe 

bemiddeling aangeboden 42% 34% 34% 29% 42% 34%

- Minimaal 30% van de geadverteerde 

woningen uit de regiogemeenten 

wordt met loting of direct te huur 

aangeboden 30% 64% 35% 38% 26% 46%

Resultaten

Klanten keuze bieden in betaalbaar wonen

Aantal woningen per prijsklasse ultimo 2017

Huurprijs

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

≤ € 592,55 1.195 71,6% 2.794 78,6% 511 51,1% 2.286 69,4% 509 63,0% 7.295 70,6%

>  € 592,55 

≤ € 635,05
236 14,1% 475 13,4% 258 25,8% 585 17,7% 166 20,5% 1.720 16,7%

>  € 635,05 

≤ € 710,68
218 13,1% 220 6,2% 139 13,9% 328 10,0% 104 12,9% 1.009 9,8%

Vrije sector 

> € 710,68
19 1,1% 67 1,9% 92 9,2% 97 2,9% 29 3,6% 304 2,9%

1.668 100% 3.556 100% 1.000 100% 3.296 100% 808 100% 10.328 100%

Totaal 

’thuis 

Best Eindhoven Son & 

Breugel

Veldhoven Waalre
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’thuis heeft in 2017 in het kader van betaalbaarheid met de gemeenten en de Huurdersraad nieuwe 

afspraken gemaakt over het niveau van de streefhuren (prijs bij nieuwe verhuur). Er is bij het maken 

van deze afspraken vooral gekeken naar het aantal woningen onder de 1e aftoppingsgrens (€ 592,55) 

omdat deze grens in het kader van passend toewijzen belangrijk is gebleken door de grote vraag van 

alleenstaande woningzoekenden. Afgesproken is daarom dat 80% van de woningen van ’thuis 

betaalbaar (onder de 2e aftoppingsgrens) zullen blijven en dat daarvan minimaal 7.000 woningen een 

huurprijs onder de 1e aftoppingsgrens zullen houden. In 2018 zal dit beleid verder worden uitgewerkt 

en worden geëffectueerd.  

9.2.2 Huurverhoging 

Over de jaarlijkse huurverhoging 2017 is ’thuis met de Huurdersraad een gematigd beleid 

overeengekomen. Dit nadat eind 2016 de Huurdersraad al advies heeft uitgebracht 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, omdat ze het opvragen van inkomens door ’thuis bezwaarlijk vinden 

en omdat ze de regionaal gemaakte afspraken willen respecteren. ’thuis heeft dit advies gevolgd en 

daarom geen inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd in 2017. 

 

De basis van de huurverhoging in 2017 was dat als de huurprijs zich op het gewenste niveau volgens 

het streefhuurbeleid bevindt, een inflatievolgende huurverhoging (0,3%) gevraagd werd. Wanneer de 

huurprijs lager dan de streefhuur lag dan werd een huurverhoging van 1% gevraagd en wanneer de 

huurprijs hoger dan de streefhuur was werd geen huurverhoging gevraagd. In 2017 was de 

huurverhoging voor een sociale huurwoning 0%, 0,3% of 1%.  

In 2017 steeg de huursom van de zelfstandige sociale huurwoningen door huurverhoging en  

huurharmonisatie bij mutatie met gemiddeld 1,0%. 

De huurstijging voor de vrije sector woningen was maximaal 2,8%. 

 

Tegen de huurverhoging 2017 hebben acht huurders bezwaar gemaakt. Vier bezwaren betroffen 

woningen in de sociale voorraad. Drie bezwaren zijn ingetrokken en de vierde werd ingetrokken nadat 

deze al naar de huurcommissie was doorgestuurd. De overige vier bezwaren betroffen bezwaren van 

huurders van een vrije sector woning. Daarvan werden twee bezwaren ingetrokken. Twee bezwaren 

zijn op aandringen van de huurders doorgezet naar de huurcommissie, hoewel deze commissie daar 

niet de geëigende partij voor is. De huurcommissie heeft de bezwaren verworpen. 

9.2.3 Woonenergie 

Ook in 2017 bieden we onze huurders in het kader van beheersbare woonlasten de mogelijkheid 

gebruik te maken van de diensten van Woonenergie. Huurders kunnen een energiebesparingsadvies 

op laten stellen en via Woonenergie betaalbaar gas en groene stroom afnemen. 

 

9.3 Verhuur in 2017 

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 de gezamenlijke urgentieregeling 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 elf corporaties in de 

Metropoolregio Eindhoven. Woningzoekenden registreren zich eenmaal in Wooniezie en kunnen 

vervolgens op alle geadverteerde woningen van de verschillende corporaties reageren. 
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9.3.2 Woningzoekenden 

Eind 2017 stonden er 70.105 woningzoekenden geregistreerd in Wooniezie. Daarvan waren er in het 

verslagjaar zo’n 19.162 actief (minimaal één keer gereageerd op een woningadvertentie binnen 

Wooniezie) ofwel 27%.  

Voor registratie in Wooniezie is een opgave van het inkomen vereist. Hieruit blijkt dat 84% van de 

woningzoekenden tot de primaire doelgroep behoort, dat wil zeggen over een inkomen tot € 36.165,- 

beschikt. In totaal komt 64% van de woningzoekenden in aanmerking voor huurtoeslag, zij moeten 

passend worden toegewezen. 

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). Het doel van ’thuis is om minimaal 30% van de vrijkomende woningen via loting en direct te 

huur aan te bieden om ook woningzoekenden zonder lange inschrijfduur een kans te bieden.     

Bij koopwoningen hanteert ’thuis loting voor het bepalen van de volgorde van aanbieden. In 2017 

heeft ’thuis bij 46% van de geadverteerde woningen loting of direct te huur toegepast.  

De gemiddelde inschrijfduur van alle kandidaten die een woning accepteerden ligt rond zes jaar. Een 

behoorlijke verlaging ten opzichte van voorgaande jaren. De gemiddelde zoektijd is gestegen ten 

opzichte van 2016. Vermoedelijk heeft dat te maken met de druk op de woningmarkt. Het vraagt 

nader onderzoek over meerdere jaren om daarover een goed beeld te krijgen. 

 

9.3.3 Verhuringen 

Het totaal aantal verhuringen bedroeg 824 in 2017, daarbij is er 12 keer gebruik gemaakt van een 

bruikleenovereenkomst (bruikleenovereenkomsten tellen niet mee voor passend toewijzen). Van alle 

afgesloten huurcontracten hadden 778 contracten betrekking op een zelfstandige woning, 45 op een 

kamer en 1 op een woonwagen. Daarvan hebben 14 verhuringen plaatsgevonden in 

beheerwoningen. In de volgende tabel wordt per gemeente weergegeven hoeveel verhuringen er 

hebben plaatsgevonden. 

Onder 23 

jaar

23 tot 35 

jaar

35 tot 55 

jaar

55 tot 75 

jaar

ouder dan 

75 jaar

Totaal

Alle woningzoekenden 4.609 23.768 19.485 15.542 6.701 70.105

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

Actief woningzoekenden 1.280 9.686 5.439 2.102 655 19.162

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

Gemiddelde 

inschrijfduur

Gemiddelde 

zoektijd

Gemiddeld 2015 8,3 jaar onbekend

Gemiddeld 2016 7,9 jaar 2,7 maanden

Gemiddeld 2017 6,1 jaar 5,5 maanden
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Het aantal verhuringen van garages en parkeerplaatsen is ten opzichte van vorig jaar ongeveer gelijk 

gebleven. Het verhuurde zorgvastgoed betreft één huurcontract aan zorgpartij RSZK voor 32 

onzelfstandige intramurale eenheden Leuskenhei. 

 

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 1e of de 2e aftoppingsgrens, in 2017 

respectievelijk € 592,55 en € 635,05. Van de 584 huishoudens met een inkomen tot de 

huurtoeslaggrens zijn er 573 (groen in tabel op volgende pagina) passend in de sociale huur 

gehuisvest. Dit is 98%. In 8 situaties heeft ’thuis een uitzondering gemaakt op de regels van het 

passend toewijzen. Door de niet passende intermediaire verhuur van 3 woningen in Jovo Woondroom 

komt het totaal niet passende verhuringen op 11 (rood in tabel op volgende pagina). 

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 € 36.165,- en 

€ 40.349,- (inkomensgrenzen in 2017). Minimaal 80% moet zijn verhuurd aan een huishouden met 

een inkomen beneden € 36.165,-. 

Voor passend toewijzen zijn alleen de in de sociale huursector (huurprijs onder liberalisatiegrens) 

afgesloten huurcontracten van belang, dat waren er 785. Daarvan is 93% (731) verhuurd aan 

huurders met een inkomen onder € 36.165,-. ’thuis voldoet hiermee ruim aan de 80%-norm. Van de 

785 woningen zijn er 29 (3,7%) verhuurd aan huurders met een hoger inkomen tot € 40.349,- en 25 

(3,2%) aan huurders met een nog hoger inkomen. 

Best Eind-

hoven

Son & 

Breugel

Veld-

hoven

Waalre Totaal 

’thuis 

- Verhuringen 103 219 64 251 47 684

- Verhuringen t.o.v. totale 

  voorraad 6,1% 6,1% 6,2% 7,4% 5,7% 6,5%

- Beheerwoningen 8 3 3 14

- Aankoop 1 67 0 0 0 68

- Nieuwbouw 23 26 0 8 0 57

- Totaal verhuringen 135 313 64 262 50 824

Verhuringen woonruimte

Verhuringen overige verhuureenheden

Best Eind-

hoven

Son & 

Breugel

Veld-

hoven

Waalre Totaal 

’thuis 

- Garages 27 1 8 36

- Parkeerplaatsen 18 2 1 21

- BOG/MOG/ZOG 1 1

Totaal 0 45 1 11 1 58
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Bruikleenovereenkomsten worden buiten beschouwing gelaten. 

9.3.5 Verhuringen via directe bemiddeling 

Van de 824 verhuringen is ruim 34% direct toegewezen zonder de woning te adverteren. Het gaat 

hier om 210 urgent woningzoekenden en 73 situaties waarin ’thuis haar beleidsruimte heeft ingezet. 

De beleidsruimte wordt ingezet in het kader van woningruil, interne doorschuiving/gelijkvloersindicatie 

of voor een administratieve verhuring. 

Ten opzichte van vorig jaar is het percentage directe toewijzingen gedaald, vorig jaar is 45% van de 

woningen direct toegewezen. De daling wordt veroorzaakt door een daling in het aantal verhuringen 

aan urgent woningzoekenden en een stijging van het totaal aantal verhuringen.  

9.3.6 Urgenten 

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. 

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.  

 

9.3.7 Vergunninghouders 

In 2017 heeft ’thuis 72 woningen ingezet voor de huisvesting van vergunninghouders. Dit is minder 

dan in 2016, waarin 124 woningen zijn ingezet. 

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

heeft in Eindhoven en Veldhoven haar taakstelling gehaald. 

Inkomen tussen 

huurtoeslag-

grens en € 36.165

Inkomen tussen 

€ 36.165 en         

€ 40.349

Overig

≤ € 414,02 9 0 3

> € 414,02 ≤ € 592,55 69 4 14

> € 592,55 ≤ € 635,05 57 5 23 4 2

>  € 635,05 ≤ € 710,68 46 21 6

> €710,68 0 3 22

Totaal 147 32 47

2

586

Verhuringen woonruimte

Inkomen tot 

huurtoeslaggrens

102

414

6

Verhuringen aan urgenten 2017

Best Eind-

hoven

Son & 

Breugel

Veld-

hoven

Waalre Totaal 

’thuis 

- urgenten 13 18 7 21 3 62

- vergunninghouders 20 13 9 17 13 72

- sociaal urgenten 2 29 2 4 1 38

- herstructurering 4 17 0 0 3 24

- medisch / aangepaste woning 2 4 0 8 0 14

Totaal 41           81           18           50           20           210         



  34 Woonstichting ’thuis| Jaarverslag 2017 

 

 

 

De taakstelling is geen direct beschikbare groep mensen, het betreft een prognose. Niet in alle 

gemeenten was er een continue stroom van vergunninghouders om te huisvesten.  

9.3.8 Leegstand 

De reguliere huurderving wegens totale leegstand bedroeg ultimo 2017 0,94% van de huur, een 

stijging ten opzichte van vorig jaar. Deze wordt verklaard door de leegstand van een aantal 

bedrijfsruimte die waarschijnlijk getransformeerd zullen worden naar woningen. De huurderving 

wegens leegstand is als volgt te specificeren: 

 

Reguliere leegstand valt uiteen in een bedrag van € 339.735,- voor de woningen en € 311.502,- voor 

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

0,62% en ongeveer gelijk met vorig jaar. 

9.4 Verkoop en aankoop 

Met de verkoop van 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 de transformatie van de portefeuille zoals het bouwen van 

nieuwe betaalbare huurwoningen en het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Eind 2017 is circa 

13% van ons woningbezit gelabeld voor verkoop. 

’thuis hanteert verschillende producten om woningen mee te verkopen. Bij Koopgarant worden 

woningen met korting verkocht en heeft ’thuis een terugkoopverplichting. Bij Kopen naar Wens is er 

Vergunninghouders

Best Eind-

hoven

Son & 

Breugel

Veld-

hoven

Waalre Totaal 

’thuis 

- Taakstelling 2017 voor de 

  betreffende gemeente in 

  personen (aandeel ’thuis)

66

(75%)

264

(9%)

31

(100%)

56

(75%)

50

(80%) 467

- Aantal woningen door ’thuis  

  geleverd voor huisvesting 20 13 9 17 13 72

- Aantal gehuisveste personen 

  in 2017 39 26 20 44 29 158

% gerealiseerde taakstelling 79% 109% 65% 105% 73% 85%

Soort Leegstand Bedrag

- Leegstand t.l.v. verkoop 214.483€                 

- Leegstand t.l.v. sloop -€                        

- Leegstand t.l.v. onderhoud -€                        

- Leegstand t.l.v. Archipel 966€                       

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

- Leegstand t.l.v. herstructurering 31.326€                   

- Leegstand t.l.v. beheerwoningen 13.958€                   

Totaal door te belasten leegstand 260.733€                 

- Leegstand regulier 651.237€                 

Totaal  €              911.970 
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sprake van een deels uitgestelde betaling, maar heeft ’thuis geen terugkoopverplichting. Een deel 

van de woning wordt marktconform verkocht, dit is gelijk aan een reguliere verkoop. 

9.4.1 Verkopen 

Ultimo 2017 omvat de verkoopportefeuille 1.291 woningen. Er zijn in 2017 82 vrijgekomen woningen 

verkocht. 10 vrijgekomen woningen met een verkoopbestemming zijn niet verkocht, zodat deze 

konden worden de ingezet voor de verhuur aan urgente doelgroepen.  

 

In totaal hebben 14 zittende huurders hun huurwoning gekocht. Daarnaast hebben nog 8 huurders 

een andere vrijgekomen huurwoning gekocht, waardoor 28% van de kopers de stap van huur naar 

koop heeft gemaakt. 

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

de kopers in 2017. Slechts 2 van de kopers hebben een hoger inkomen > € 45.000,-. Dit betekent dat 

in 2017 voor 97% aan de beoogde doelgroep is verkocht. 

Het aantal teruggekochte woningen onder Koopgarant is vergelijkbaar met vorig jaar. Bijna de helft 

van deze woningen is onder Koopgarant doorverkocht. Daarnaast zijn 12 woningen onder Kopen 

naar Wens doorverkocht. Door deze producten te gebruiken bij de verkoop zijn deze woningen 

opnieuw beschikbaar gekomen voor de lagere en middeninkomens. 

Ultimo 2017 staan 36 woningen te koop: 25 woningen bestaand bezit en 11 teruggekochte woningen 

onder Koopgarant. 

Woningverkopen 2017

Best Eind-

hoven

Son & 

Breugel

Veld-

hoven

Waalre Totaal 

’thuis 

Verkopen uit bestaand bezit

- Aantal verkochte woningen 

  onder Koopgarant 1 13 4 18

- Aantal verkochte woningen 

  marktconform 1 5 7 7 2 22

- Aantal verkochte woningen 

  Kopen naar Wens 19 1 15 4 39

- Aantal verkochte overige 

  eenheden 3 3

Totaal 2 37 8 26 9 82

Terugkoop Koopgarant

- Aantal teruggekochte 

  Koopgarant woningen 5 13  6 10 3 37

Doorverkoop na terugkoop Koopgarant

- Aantal doorverkochte woningen 

  onder Koopgarant 1 8 6 2 17

- Aantal doorverkochte woningen 

  marktconform 1 1 3 1 6

- Aantal doorverkochte woningen 

  onder Kopen naar Wens 1 6 1 3 1 12

Totaal 3 15 7 8 2 35



  36 Woonstichting ’thuis| Jaarverslag 2017 

 

9.4.2 Aankopen 

In 2017 zijn er 2 woningen van Woonbedrijf in Eindhoven aangekocht voor het renovatieproject in 

’t Ven. De woningen maken onderdeel uit van een woonblok dat door ’thuis in zijn geheel NOM-ready 

is gemaakt. 

9.5 Woonbeheer 

9.5.1 Leefbaarheid 

’thuis werkt eraan dat iedereen zich comfortabel voelt in huis en buurt, dat betekent je veilig voelen 

maar ook een woning waar je je thuis van kan maken in een prettige buurt. Dit stelt niet alleen eisen 

aan de fysieke maar ook aan de sociaal-maatschappelijke omgeving. 

 

We werken samen met andere maatschappelijke partners aan het voorkomen van uitval van 

bewoners en versterken van draagkracht in de buurt. Dit leidt tot tal van activiteiten. In 2017 is een 

bedrag van circa € 1,7 miljoen uitgegeven aan leefbaarheid. Hiervan is ongeveer € 1,0 miljoen intern 

doorbelast en ruim € 0,6 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.  

9.5.3 Huurachterstand 

Eind 2017 bedroeg de huurachterstand van zittende huurders (inclusief bedrijfsmatig onroerend goed) 

0,61%. Dit is ruim onder de norm van 0,85 %. We zien sinds 2014 een dalende lijn in huurachterstand 

door een directe en persoonsgerichte aanpak. Eind 2017 was er geen sprake van huurachterstand bij 

bedrijven. 

9.5.4 Ontruimingen 

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 2017 verkreeg ’thuis 

32 ontruimingsvonnissen en 12 betaalvonnissen.  

In 2017 hebben 19 ontruimingsvonnissen tot het daadwerkelijk vertrek van een huurder geleid. In 11 

situaties vond er daadwerkelijk een ontruiming plaats, in de andere 8 situaties leverden de huurders 

de sleutel in of zegden zelf de huur op voordat ’thuis tot ontruiming zou zijn overgegaan.  

Resultaten 2017

Doelstelling

- De huurachterstand is maximaal 0,85%

- Alle sociale meldingen worden binnen 3 werkdagen in behandeling genomen

Totaal ’thuis 

0,61%

95%

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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Daarnaast werd de huurovereenkomst in 7 situaties beëindigd nadat er criminele activiteiten werden 

geconstateerd (hennep, prostitutie) – hetzij omdat het pand gesloten werd, hetzij omdat betrokkene 

opgepakt werd dan wel vertrok. In een aantal situaties moet er dan nog een officiële beëindiging van 

de huur door de rechter plaatsvinden. 

 

 

9.5.5 2e 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 

aan deze personen. De corporaties hebben speciaal hiervoor een gezamenlijke registratie opgezet, 

waarvoor goedkeuring is verkregen van het College Bescherming Persoonsgegevens.  

Eind 2017 stonden 1.550 personen op de lijst, een toename van 158 ten opzichte van 2016 (1.392). 

Van de nieuwe registraties in 2017 heeft ’thuis er 26 geplaatst, waarvan 9 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.  

Gedwongen huur beëindigingen

Best Eind-

hoven

Son & 

Breugel

Veld-

hoven

Waalre Totaal

Vertrokken ob.v. vonnis 3 13 0 3 0 19

- ontruimd 2 9 0 0 0 11

- vrijwillig vertrek 1 4 0 3 0 8

Huur beëindigd n.a.v. interventies 

(politie, OM of burgemeester) 1 3 1 1 1 7

Totaal 4 16 1 4 1 26

Ontruimingsvonnis verkregen op basis van

2017 2016

Woonfraude 1 0

Overlast 4 0

Huurachterstand 6 10

Huurachterstand met woonfraude 2 2

Huurachterstand met overlast 4 0

Huurachterstand en niet nakomen gebruiksovereenkomst 2 0

Totaal 19 12
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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 

Het nieuwbouwbeleid van ’thuis is gericht op de realisatie van voornamelijk betaalbare en duurzame 

huurwoningen. Bij de te ontwikkelen nieuwbouw is ‘nul-op-de-meter’ (NOM) het uitgangspunt. 

Afhankelijk van de vraag worden zoveel mogelijk woningen met een huurprijs onder de 

aftoppingsgrenzen gebouwd. Voor lopende projecten met een vastgesteld stedenbouwkundig plan 

zoals Dijkstraten en herstructurering Vredesplein e.o. is in 2017 om die reden 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 is gezocht voor overname 

van de ontwikkeling van koopwoningen. ’thuis heeft hierbij wel de garantie afgegeven eventueel niet 

verkochte woningen af te nemen om terug in de huur te zetten, dit valt onder het overgangsrecht. 

10.2.1 Productie 

In 2017 zijn er 183 nieuwe huurwoningen opgeleverd, voor 28 woningen heeft dit betrekking op het 

project Klaproos wat al voor 2016 was begroot. Niet alle voor 2017 geplande woningen zijn 

opgeleverd. Dit heeft te maken met bezwaren op de vergunningen, leveringsproblemen en logistieke 

problemen op de bouwlocatie. Van de geplande 119 te realiseren kleine eenheden in 2017 zijn 

hierdoor alleen de 67 woningen in La Maison opgeleverd.  

Daarnaast zijn er in 2017 nog 13 koopwoningen opgeleverd, alle in Brabantia fase 2.  

10.2.2 Ontwikkeling 

Eind 2017 zijn er veel projecten in voorbereiding. In 2018 zullen volgens planning in totaal 

385 woningen worden opgeleverd in de sociale huur. Gezien de druk op de woningmarkt heeft ’thuis 

Resultaten 2017

Doelstelling

67

- Er worden 214 gerenoveerde woningen opgeleverd 59

- Minimaal 95% van de voorgenomen planmatige activiteiten is gerealiseerd 87%

409

- Er worden 275 woningen voorzien van energiebesparende maatregelen, 80% van 344 173

Als onderdeel daarvan worden 119 kleine eenheden opgeleverd en 37 ambitie eenheden

Totaal ’thuis 

Gedifferentieerde vastgoedportefeuille

We werken aan een gedifferentieerde vastgoedportefeuille en duurzame kwaliteit

Resultaten

- Er worden 256 nieuwe huur- en 14 nieuwe koopwoningen opgeleverd 183 - 13

- Er worden 700 woningen opgeleverd met zonnepanelen
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in 2017 in samenspraak met de gemeenten en Huurdersraad besloten om het nieuwbouwprogramma 

te vergroten. De komende 10 jaar (2018-2027) wil ’thuis 2.000 woningen gaan bouwen. We zijn 

hierbij afhankelijk van de locaties die gemeenten hiervoor beschikbaar hebben, op dit moment 

signaleren wij dat er wellicht niet voldoende locaties beschikbaar komen. Ook de oplopende 

bouwkosten zorgen voor een mogelijke belemmering in het realiseren van de ambitie.  

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) worden uitgevoerd. 

 

De uitgaven in 2017 liggen fors hoger dan in 2016, dit wordt grotendeels verklaart door een overstap 

naar een andere werkwijze. Het mutatieonderhoud en de reparatieverzoeken (tot € 1.000,-) zijn 

afgekocht, hierdoor kunnen werkzaamheden voor klanten meteen worden ingepland. Als gevolg van 

de overgang op deze nieuwe werkwijze bleek dat er een structurele ijzeren voorraad van nog te 

ontvangen facturen was, deze is in 2017 geheel ingelopen. De extra uitgaven als gevolg hiervan zijn 

eenmalig. 

Een andere verklaring is een toename in het aantal mutaties waarbij het onderhoud meer dan 

€ 10.000,- bedraagt. Vorig jaar waren dit er 21, dit jaar 38. De verklaring daarvoor ligt in uitstel van 

groot onderhoudswerkzaamheden, asbestwerkzaamheden en de uitvoering van na-renovaties of 

energiemaatregelen.  

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 2017 waren begroot, is 87% gerealiseerd. De uitgaven 

van planmatig onderhoud zijn lager vanwege minder deelname van bewoners aan de vervanging van 

binnenpakketten, scherpere inkoop en het combineren van werkzaamheden.  

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

2017

Uitgaven 

2016

- Reparatieverzoeken (incl binnenpakketten) 2.254€                2.193€                 

- Mutatieonderhoud 2.134€                1.257€                 

Totaal 4.388€              3.450€                
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Evenals in voorgaande jaren is in 2017 veel aandacht besteed aan de klantoriëntatie in het 

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

klanttevredenheidscijfer van 8,4 (gemiddelde van 19 projecten), een verbetering ten opzichte van 

2016 en ruim boven het landelijke gemiddelde van 7,9. Vooral op het vlak van informatie naar en 

betrokkenheid van de klant scoren we met een 9,1 hoog. 

Er is binnen ’thuis permanente aandacht voor het verkleinen van technische risico’s. Zo worden bij 

mutatie alle ‘open’ verbrandingstoestellen van huurders verwijderd, waardoor dit aantal in 2017 verder 

is afgenomen (van 106 naar 88). Dit geldt ook voor het verwijderen van asbesthoudende 

dakbedekking, eind 2019 zal deze aanpak zijn afgerond.  

In 2017 heeft er een verfijning ten aanzien van elementen, activiteiten, cycli en prijzen 

plaatsgevonden wat is verwerkt in de meerjarenbegroting 2018-2032. Basis hiervoor is de in 2016 

uitgevoerde conditiemeting volgens NEN 2767-methodiek. 

10.3.3 Renovatie 

In 2017 zijn 59 gerenoveerde woningen opgeleverd. De 3 woningen aan de Seringenstraat in 

Eindhoven hebben een beperkte opknapbeurt gekregen en worden verkocht. Daarnaast zijn 43 

woningen in ’t Ven ingrijpend gerenoveerd (Nul-op-de-meter ready) en 13 woningen in Waalre 

(centrum Aalst). 

Er zijn 158 woningen minder opgeleverd dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er in een project 

(nog) geen overeenstemming was met bewoners over de renovatie en bij andere projecten is het 

uitstel veroorzaakt door flora en fauna onderzoek. Uitvoering van de laatste categorie projecten mag 

pas starten na afronding van het volledige onderzoek en het treffen van mitigerende maatregelen. 

Naar verwachting zal dit in het najaar van 2018 zijn. 

10.3.4 Energiebesparende maatregelen en duurzaamheid 

’thuis wil nog ruim 1.400 woningen in de komende jaren 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. 

De vele duurzaamheidsmaatregelen leiden tot verbetering van de energieprestatie van de 

woningportefeuille. Dit jaar is het gemiddeld energielabel B behaald, de woningvoorraad heeft een 

gemiddelde energie-index onder de 1,4. ’thuis heeft dit heugelijke feit samen met partners, 

Huurdersraad en Aedes gevierd. 

  

Planmatig onderhoud (x € 1.000,-) Uitgaven 2017 Uitgaven 2016

- Planmatig onderhoud 8.167€             8.617€               

- Contractonderhoud 1.501€             1.485€               

- Woningverbetering

- renovaties 6.576€             4.692€               

- energiemaatregelen 114€                862€                 

Totaal 16.358€          15.656€           
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Ultimo 2017 is de samenstelling van de woningportefeuille naar energieprestatie daarmee als volgt: 

 

Niet in alle gemeenten ligt het gemiddelde onder een energie-index van 1,4. Ook in de komende jaren 

zullen we daarom blijven inzetten op het verbeteren van de energieprestaties van onze woningen. 

In de strategische afweging in 2015 is gekozen voor meer investeringen in duurzaamheid, dit is in 

2017 nogmaals bevestigd. Voor een deel zal dit in vorm van duurzame energieopwekking worden 

gezocht. ’thuis wil het gebruik van zonnepanelen actief bevorderen door vanaf 2017 bij 5.000 

woningen zonnepanelen aan te bieden. In 2017 is in samenwerking met gemeente Eindhoven en 

Woonbedrijf gestart met het aanbieden en plaatsen van zonnepanelen. Resultaat is dat in 2017 bij 

409 eengezinswoningen zonnepanelen zijn geplaatst (3.742 zonnepanelen). Ongeveer 28% van de 

huurders die een aanbod voor zonnepanelen krijgen, kiezen ervoor om panelen te laten plaatsen. 

Naast inzetten op het plaatsen van zonnepanelen is in 2017 ook besloten dat alle nieuwbouw NOM 

zal worden uitgevoerd. Hiermee wordt vooruitgelopen op een CO2-neutrale toekomst. In dat zelfde 

kader heeft ’thuis deelgenomen aan overleggen in Aedesverband voor de ontwikkeling van een 

routekaart naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050 en is een medewerker opgeleid tot CO2-

coach om andere corporaties te ondersteunen bij het invullen van de routekaart. 

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 2017 zijn bij 222 adressen opplusvoorzieningen (2016: 264) met een gemiddeld bedrag van € 539,- 

uitgevoerd (2016: € 590,-). Een lichte daling in aantal en bedrag ten opzichte van 2016, onduidelijk is 

of er sprake is van een eenmalige dip of een trend. 

De overige WMO-aanpassingen worden (mede) door de gemeente betaald. Hierbij ging het in 2017 

om 14 aanpassingen op een dalende lijn.  

Voorraad ultimo 

2017

Energieprestatie Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

Energielabel 

A, A+, A++
364 22% 1.336 38% 388 39% 842 26% 323 40% 3.253 31%

Energielabel B 565 34% 633 18% 275 28% 967 29% 200 25% 2.640 26%

Energielabel C 419 25% 866 24% 243 24% 1.299 39% 223 28% 3.050 30%

Energielabel D 136 8% 420 12% 66 7% 78 2% 33 4% 733 7%

Energielabel E 114 7% 113 3% 10 1% 39 1% 14 2% 290 3%

Energielabel F 17 1% 47 1% 3 0% 32 1% 6 1% 105 1%

Energielabel G 12 1% 39 1% 2 0% 14 0% 6 1% 73 1%

Onbekend 41 2% 102 3% 13 1% 25 1% 3 0% 184 2%

Totaal 1.668 100% 3.556 100% 1.000 100% 3.296 100% 808 100% 10.328 100%

Gemiddelde energie-

index

1,45 1,42 1,30 1,38 1,33 1,39

Aandeel portfolio 1.668 16% 3.556 34% 1.000 10% 3.296 32% 808 8% 10.328 100%

Samenstelling vastgoedportefeuille

Best Eindhoven Son & 

Breugel

Veldhoven Waalre Totaal 

’thuis 
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10.3.6 Individuele woningverbeteringen 

’thuis kent de mogelijkheid van individuele woningverbetering tegen huurverhoging. In 2017 zijn vier 

individuele woningverbeteringen uitgevoerd met een totale investering van € 29.844,-. Net als vorig 

jaar is dit aanzienlijk minder dan wat vorig jaar is uitgegeven aan een individuele verbetering. Drie van 

de vier verbeteringen hebben betrekking op het alsnog aanbrengen van energiebesparende 

maatregelen. De andere verbetering had betrekking op het aanbrengen van een tweede toilet in de 

badkamer.  

10.3.7 Leveranciersmanagement en inkoopbeleid 

In 2017 is de nieuwe werkwijze dagelijks onderhoud met de ketenpartners uitgewerkt en 

geïmplementeerd. Tevens is gestart met het selecteren en inrichten van software ondersteuning voor 

een gezamenlijk planningssysteem. De eerste resultaten van de nieuwe manier van samenwerking 

zijn op het gebied van klanttevredenheid zeer positief. In 2018 gaat er een verdieping plaatsvinden in 

de samenwerking en gaan we een opmaat maken naar vraaggestuurd onderhoud met de 

ketenpartners. 

Verder zijn in 2017 de processen contractonderhoud en planmatige vervanging van Cv-installaties 

verder uitgewerkt met de ketenpartners en collega-corporatie Woonbedrijf. Tevens is er nieuwe 

kwaliteits- en veiligheidscontrole methodiek opgesteld met Kiwa. In 2018 zal samen met de 

ketenpartners een plan voor verdere verduurzaming van de installaties worden opgesteld. Dit project 

wordt door Aedes binnen de sector uitgedragen als goed voorbeeld van inkoopsamenwerking tussen 

corporaties en professionalisering van goed opdrachtgeverschap. 

Daarnaast zijn in 2017 de contracten van het groenonderhoud opnieuw aanbesteed en afgesloten. 

Selectie en beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van prijs, klantbeleving, duurzaamheid, 

maatschappelijk verantwoord ondernemen en beheeraspecten. Het aantal leveranciers is 

teruggebracht, er wordt een reductie van 30% op de directe kosten gerealiseerd en 30% social return. 

Ook is in 2017 binnen de Metropoolregio Eindhoven gesproken over de meerwaarde van intensievere 

samenwerking (o.a. kennisdeling en inkoop) binnen de bouwkolom. In 2018 zal eventuele 

meerwaarde nader onderzocht worden.  

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 aansluit bij de kwalitatieve en kwantitatieve vraag. 

Per ultimo 2017 bestaat de woningvoorraad van ’thuis uit 10.328 zelfstandige woningen met de 

volgende samenstelling naar woningtype. 

 

Voorraad ultimo 

2017

Woningtype Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

Eengezinswoning 701 42% 2.074 58% 560 56% 1.496 45% 489 61% 5.320 52%

(semi-) Bungalow 37 2% 120 3% 78 8% 164 5% 57 7% 456 4%

Etagewoning 

met lift
531 32% 870 24% 210 21% 897 27% 122 15% 2.630 25%

Etagewoning 

zonder lift
399 24% 492 14% 152 15% 739 22% 140 17% 1.922 19%

Totaal 1.668 100% 3.556 100% 1.000 100% 3.296 100% 808 100% 10.328 100%

Samenstelling vastgoedportefeuille

Totaal 

’thuis 

Best Eindhoven Son & 

Breugel

Veldhoven Waalre
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Naast 10.328 zelfstandige woningen zijn 1.048 overige vastgoedeenheden in beheer en exploitatie, 

waaronder kamers (148), woonwagens/chalets en standplaatsen (70), garages en parkeerplaatsen 

(740), semi-commerciële en sociaal-maatschappelijke ruimten (40), bergingen (11) en woningen van 

derden (35). 

Door splitsing van woningen is het aantal kamers met 3 toegenomen. Het aantal beheerwoningen van 

derden is met 9 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 2017 is er één standplaats in Best gesloopt en is één andere standplaats in Best uit 

exploitatie genomen. 

In 2015 is gekozen onze portefeuillestrategie te richten op de sociale sector, het DAEB-segment. 

’thuis heeft op dit moment een bescheiden niet-DAEB woningvoorraad (4%), dit zal door verkoop 

worden afgebouwd tot minder dan 1%. De woningen die in beheer blijven van ’thuis maken 

onderdeel uit van gebouwen met sociale huurwoningen die we niet willen verkopen. 
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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 2017 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 2017 uit 1.668 zelfstandige woningen. Het aantal woningen is vergeleken met 2016 met 

21 gestegen als gevolg van het opleveren van de nieuwbouw in Dijkstraten. 

Naast deze zelfstandige woningen zijn 99 vastgoedeenheden in beheer en exploitatie, waaronder 

kamers (4), woonwagens en standplaatsen (29), garages en parkeerplaatsen (50), bedrijfsruimten en 

maatschappelijk vastgoed (8) en woningen van derden (8). 

Het aantal woningen met een huurprijs beneden de 2e aftoppingsgrens is in 2017 licht toegenomen tot 

1.431 woningen. 

In Best zijn geen onderhoudsprojecten met energiemaatregelen uitgevoerd. Voor de woningen in Best 

hebben we een gemiddelde energie-index van 1,45, dat staat gelijk aan energielabel C. 

De verkoopportefeuille in Best is bescheiden met 22 eengezinswoningen en 31 appartementen (3%).  

In 2017 is 1 woning marktconform verkocht en 1 appartement onder label Koopgarant.  

11.1.2 Nieuwbouw en renovatie 

Het zwaartepunt van het nieuwbouwprogramma ligt in de uitbreidingswijk Dijkstraten in het centrum 

van Best. Daarnaast spelen nog de nieuwbouw van 48 appartementen, 30 tijdelijke eenheden en drie 

kleinere transformatieopgaven. 

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, is in fase 1 de bouw 

van deze woningen overgedragen aan de ontwikkelende bouwer. Omdat de mogelijkheden in Best 

om sociale huurwoningen te bouwen beperkt zijn hebben we de gemeente voorgesteld om een deel 

van de geplande sociale koopwoningen om te zetten naar huurwoningen. Op die manier kunnen we 

onze ambitie om in Best extra huurwoningen toe te voegen invullen.  

 

De afgelopen jaren zijn 50 sociale huurwoningen opgeleverd en 34 sociale koopwoningen. Ter 

afronding van de 1e fase zijn begin 2017 nog 23 huurwoningen opgeleverd. Begin 2018 wordt gestart 

met de bouw van de 33 huurwoningen van fase 2. Deze worden als nul-op-de-meter-woning 

uitgevoerd. In het kader van betaalbaar wonen is vanaf fase 2 een nieuw kleiner product ontwikkeld.  

Voor senioren 

’thuis wilde in Dijkstraten 21 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 een grote eengezinswoning huren. Er is ook daadwerkelijk een groep bewoners 

gevonden die samen voor elkaar wilde gaan zorgen zodat men zo lang mogelijk zelfstandig kan 

blijven wonen. Dit project is echter in november 2017 in samenspraak met de gemeente stopgezet. 

Het bleek financieel niet haalbaar.  

Complex de Willem en de Zwijger 

De bouw van de 48 duurzame nieuwbouwappartementen met lift vordert gestaag. Dit wordt het eerste 

appartementsgebouw in Nederland van vijf bouwlagen dat met ‘nul-op-de-meter’ (NOM) wordt 

uitgevoerd. De woningen worden in 2018 opgeleverd. 
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Woonwagenlocatie Vogelkers 

In 2015 is een plan opgesteld voor de vervanging van de huidige acht chalets door tien nieuwe 

woonwagenwoningen. De productkeuze is gemaakt en er heeft overleg plaatsgevonden met de 

bewoners over het sociaal plan. Met alle bewoners is hierover overeenstemming bereikt, zijn ze 

inmiddels allemaal verhuisd naar een tijdelijke woning en keren ze te zijner tijd terug naar de 

nieuwbouw. Er zijn al 6 chalets gesloopt en de andere 2 chalets volgen begin 2018. 

Schoolwoningen Zweefheuvel (voorheen Wildheuvel) 

Eind 2015 is overeenstemming bereikt met de gemeente over de aankoop van een schoolgebouw. 

Hierin zouden 22 eenheden worden gerealiseerd bestemd voor een gemixte doelgroep van 

eenpersoonshuishoudens. De planning was erop gericht de eenheden in 2016 beschikbaar te 

hebben. Dat is zelfs in 2017 niet gelukt vanwege bezwaren van een drietal omwonenden. Inmiddels 

heeft de rechter een uitspraak gedaan en kunnen we in 2018 van start met de verbouwing. 

Knikeind 

Het wooncomplex met woningen van ’thuis beschikt over een commerciële ruimte in de plint, waar 

voorheen een kinderdagverblijf in zat. 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. Bovenburen en omwonenden zijn ingelicht over de plannen en er is een 

omgevingsvergunning aangevraagd. Er zijn bezwaren ingediend door omwonenden. Het is dus nog 

afwachten wanneer de verbouwing kan starten. 

De Wig 

De gemeente heeft gevraagd of ’thuis interesse heeft in de aankoop van het pand de Wig. Dit is een 

voormalige onderwijsinstelling voor volwassenen die al enige tijd leeg staat. Dit is voor ’thuis een 

interessante optie om in het Wilhelminadorp kleine woningen toe te voegen. De gemeente gaat 

hierover eerst nog communiceren met omwonenden. We gaan hier in 2018 mee verder. 

Tijdelijke eenheden 

In december is gestart met het plaatsen van 30 tijdelijke wooneenheden. Deze eenheden worden 

voor een periode van 10 jaar geplaatst. ’thuis heeft de eenheden aangekocht van een zorgpartij die 

de eenheden in Son en Breugel heeft gebruikt. Het betreft kleine units van ca. 35 m2, huurprijs circa 

€  450,-, bedoeld voor alleenstaanden die snel een woning zoeken. De verhuur start in 2018. 

11.1.3 Gebiedsbeheer 

Werken aan leefbare en vitale buurten en wijken uit zich in allerlei activiteiten. Naast reguliere of 

gebruikelijke beheeractiviteiten is een aantal specifieke voor 2017 benoembaar. 

Duurzaamheid 

In 2017 is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor bewoners van 101 woningen in de wijk 

Kantonnier. Deze woningen waren geselecteerd voor het uitrollen van het zonnepanelenproject van 

’thuis. Het doel was om de bewoners meer te vertellen over mogelijkheden om te besparen op 

energie door gedragsveranderingen. Hiervoor is samengewerkt met Best Duurzaam, vrijwilligers van 

deze organisatie hebben bij diverse bewoners individuele woonadviezen uitgevoerd.  

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 in eigendom van ’thuis.  

In 2017 is vervolgens een nieuw bestemmingsplan Terraweg vastgesteld. Dat vereiste veel overleg 

met zowel de bewoners als de gemeente. De in het bestemmingsplan opgenomen 2e toegangsweg is 

gerealiseerd en er is ook een standplaats opgeheven. Dit heeft niet tot problemen geleid. Alhoewel 

het inmiddels wat rustiger is, blijft het een zeer intensief traject op weg naar normalisatie in de 

omgang met de woonwagenbewoners. 
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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. In 2017 

is een nieuwe woonvisie opgesteld en zijn de prestatieafspraken van 2016 verlengd met een jaar. 

Ook zijn er samen met de huurdersvertegenwoordigers van de 3 in Best werkzame corporaties 

nieuwe prestatieafspraken ondertekend voor de periode 2018-2021. 

Over de totstandkoming van prestatieafspraken en een nieuwe woonvisie is in 2017 meerdere malen 

gesproken. Daarnaast zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

• Woningmarkt in Best en bijdrage ’thuis  

• Het extra toevoegen van sociale huurwoningen 

• Tijdelijke eenheden Veldweg 

• Huisvesting en begeleiding statushouders 

• Voortgang nieuwbouw flat Willem de Zwijgerweg 

• Voortgang nieuwbouw Dijkstraten; in het bijzonder van appartementen boven kindcentrum 

• Voortgang sloop en nieuwbouw Vogelkers 

• Aankoop schoolwoningen Zweefheuvel t.b.v. toevoeging kleine wooneenheden 

• Aankoop de Wig 

Best Duurzaam 

Het in 2016 gesloten convenant met Best Duurzaam is in 2017 verlengd. 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 ze actief 

stimuleren tot duurzaam gedrag. ’thuis ondersteunt Best Duurzaam in het geven van woonadviezen 

aan bewoners die dat willen. 

11.2 Eindhoven 

11.2.1 Ontwikkeling vastgoedportefeuille 

Het aandeel vastgoed in Eindhoven bedraagt circa 34% van de totale ’thuis woningportefeuille en 

bestaat ultimo 2017 uit 3.556 zelfstandige woningen. Het aantal woningen is vergeleken met 2016 

met 34 gedaald als gevolg van sloop, verkoop, woningsplitsing in kamers en nieuwbouw. 

Naast deze zelfstandige woningen zijn er 588 vastgoedeenheden in beheer en exploitatie, waaronder 

kamers (26), garages en parkeerplaatsen (549), bedrijfsruimten en maatschappelijk vastgoed (13). 

Het aantal woningen met een huurprijs beneden de 2e aftoppingsgrens is in 2017 afgenomen tot 

3.269 woningen. 

In 2017 zijn geen onderhoudsprojecten met energiemaatregelen uitgevoerd, dit gebeurt wel in het 

kader van renovatie zoals in ‘t Ven. De gemiddelde energie-index van ons woningbezit in Eindhoven 

is ultimo 2017 1,42, gelijk aan gemiddeld label C.  

De verkoopportefeuille in Eindhoven is omvangrijk met 663 eengezinswoningen en 13 appartementen 

(19%). In 2017 zijn 37 woningen uit de bestaande woningvoorraad verkocht, waarvan 5 

marktconform, 13 onder label Koopgarant en 19 onder label Kopen naar Wens. Daarnaast zijn 5 te 

verkopen woningen bij mutatie niet verkocht maar in de verhuur gehouden.  

11.2.2 Nieuwbouw en renovatie 

Het zwaartepunt van het nieuwbouwprogramma in Eindhoven ligt in de wijkvernieuwing van 

Vredesplein e.o. in Oud Woensel. 
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Vredesplein e.o./ Wonen met Spice 

De werkzaamheden voor de 3e fase van de herstructurering zijn na de zomer gestart. Deze fase 

bestaat uit 111 woningen, waarvan 46 in de koop en 65 in de sociale huur die door terugkerende 

bewoners zullen worden betrokken. Van alle herhuisvestingskandidaten is 75% een huishouden met 

maximaal twee personen en daarvan is 90% aangewezen op huurtoeslag. Er zijn nieuwe passende 

woonproducten ontwikkeld voor deze doelgroep. We zijn in staat geweest om alle sociale 

huurwoningen als grondgebonden woningen te ontwikkelen. Alle huurwoningen zijn door ’thuis aan 

huurders aangeboden. Ook terugkeerders uit sloopfase 1 hebben een aanbod gehad.  

Het bewonerscomité heeft haar werkzaamheden eind 2017 beëindigd: het werk zit er op. Het gehele 

herhuisvestingsprogramma is afgerond en daarmee ook de verplichtingen die voortvloeien uit het 

Sociaal Plan 2008. Door het comité is op verschillende momenten een enquête gehouden naar de 

bewonerstevredenheid. Die is gemiddeld hoog. Zowel het comité als ’thuis zijn daar trots op. Voor de 

nog op te leveren woningen in 2018/2019 zal de enquête worden uitgevoerd door ’thuis. De 

resultaten zullen worden meegenomen bij de evaluatie van het Integraal Wijkvernieuwingsproject 

Vredesplein in 2019. 

Locatie Kronehoefstraat 45 

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 in 2018. 

Bloemenbuurt-Zuid 

De Bloemenbuurt-Zuid incl. het openbaar gebied zijn in de eerste helft van 2017 afgerond. Er zijn in 

de laatste fase 63 woningen gerealiseerd, waarvan 37 koop en 28 in de sociale huur. De 

bewonersorganisatie, de Koepelvereniging Bloemenbuurt-Zuid zet haar activiteiten als 

buurtorganisatie voort. In de vereniging is inmiddels ook de stichting PABLOZ (omwonenden 

Bloemenbuurt) opgegaan. De koepelvereniging fungeert ook naar de toekomst als 

bewonerscommissie. In 2017 heeft de Koepelvereniging gebruik kunnen maken van Seringenstraat 5 

als buurthuiskamer. De woningen Seringenstraat nummer 2, 6 en 8 zijn opgeknapt en in verkoop 

gebracht. De exploitatie van Seringenstraat 7 als pand voor kamergewijze verhuur wordt voor 

tenminste vier jaar voortgezet in afwachting van definitieve plannen voor het oostelijk deel van de 

straat. 

Kantoorpand Frankrijkstraat 

Het kantoorgebouw aan de Frankrijkstraat 101 is getransformeerd tot 67 kleine eenheden voor een 

gemengde doelgroep zoals afgesproken in de Woonvisie (o.a. starters, statushouders). Het gebouw 

is op 19 september 2017 feestelijk geopend. De verhuur is na de oplevering in april gestart. In 

augustus waren alle studio’s verhuurd. Er is sprake van een gemengde bewonersgroep. In de 

Frankrijkstraat zijn we gestart met een nieuwe vorm van sociaal beheer. Bij de start wordt veel tijd 

gestoken in het organiseren van gezamenlijke activiteiten, eventueel samen met de buurt, en intensief 

toezicht om gewenst woongedrag van meet af aan af te dwingen. Die aanpak heeft nu al zijn vruchten 

afgeworpen.  

Nieuwbouw Waterrijk 

De plannen voor 32 studio’s en 14 grondgebonden woningen in de betaalbare huur zijn in 2017 

verder geconcretiseerd. De bouwstart heeft aanzienlijke vertraging opgelopen door de 

bestemmingsplanprocedure en de daarbij behorende grondtransactie. Naar verwachting wordt het 

definitieve plan in april 2018 vastgesteld.  

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 de bouw van 96 wooneenheden (80 studio’s van 19 

m2 en 16 tweekamerappartementen). De herziening van het bestemmingsplan is in 2016 door de 

gemeente opgestart. In december 2016 is de omgevingsvergunning aangevraagd. Er is overleg 
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gevoerd over het opstellen van een beheerplan ter beperking van de overlast voor de omgeving. Dat 

traject heeft veel tijd gekost. Het bestemmingsplan is in september ter behandeling aan de 

gemeenteraad voorgelegd. Omdat er nog geen definitieve overeenstemming was over de 

beheerafspraken is de behandeling aangehouden en doorgeschoven naar januari 2018. Het een en 

ander leidt tot een aanzienlijke vertraging van de bouw. De oplevering wordt eind 2019 verwacht. 

Renovatie ‘t Ven 

De 1e fase van 43 woningen van de renovatie (totaal 364 woningen) ’t Ven in Eindhoven is eind 2017 

opgeleverd. Er is een NOM-ready renovatie uitgevoerd. Voor het vervolg van de renovatie in ’t Ven is 

begin 2017 een selectieprocedure gestart. De selectie heeft als doel om te komen tot een keuze voor 

een renovatieconcept én een samenwerkingspartner. Het project wordt gerealiseerd in 

ketensamenwerking. Als laatste fase van het selectieproces is met drie partijen een intensief traject 

doorlopen, waarbij in 4 workshops partijen moesten laten zien de opgave succesvol aan te kunnen, 

over een innovatief renovatieconcept te beschikken en te bewijzen dat zij een goede 

samenwerkingspartner zijn voor ’thuis en bewoners. Bewoners zijn bij de laatste fase actief 

betrokken geweest. Het selectietraject wordt in januari 2018 afgerond. Eind 2018 start de uitvoering. 

De doorlooptijd bedraagt circa drie jaar. 

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 activiteiten voor 2017 benoembaar. 

Oud Woensel 

In actiegebied Oud Woensel is gekozen voor een gezamenlijke inzet op “veilig en vertrouwd”. Dit is 

een basisvoorwaarde. Pas daarna kan gewerkt worden aan meer “eigenaarschap van bewoners”. 

“Veilig en vertrouwd” komt in alle thema’s terug: wonen en leefbaarheid, goed opgroeiklimaat, 

ondernemen en presteren en Zorg-samen. In de communicatie naar bewoners hebben we vooral de 

positieve boodschap naar voren gebracht: wat kun je als bewoner bijdragen aan een betere buurt. 

Het buurtcontract 2017 is vooral te lezen als een uitnodiging aan de buurt om mee te doen. De 

professionele partijen hebben zich gecommitteerd om zaken die door de buurt worden aangedragen 

te ondersteunen en mogelijk te maken. 

De werkgroep “Goed opgroeiklimaat in Oud Woensel” heeft de stap van elkaar informeren naar 

samen ontwikkelen daadwerkelijk kunnen zetten. Samen is ook samen met vrijwilligers, ouders en de 

jeugd zelf. Niet alles gaat goed. Er is veel aandacht besteed aan de aanpak van een groep jongeren, 

die behalve in Oud Woensel ook in Woensel-West en ‘t Ven veel overlast gaf. Aan het eind van het 

jaar waren we echter wel zover dat het JIB+ opgeheven kon worden. 

Binnen het prestatieveld “Leefbaarheid en Wonen” is het buurtpreventieteam een mooi voorbeeld van 

hoe buurtbewoners zelf verantwoordelijkheid pakken. De fysieke wijkvernieuwingsopgave is 

hierboven al beschreven. 

Het hebben van een ontmoetingsplek in de vorm van de buurthuiskamer ‘Vredesplein 1’ is uitermate 

belangrijk gebleken bij het stimuleren van vaak kwetsbare bewoners. Er zijn stappen gezet om dit 

verder te brengen. Een eerste stap is gezet door simpelweg samen te gaan kijken hoe het elders is 

opgepakt, hierdoor is er beweging en enthousiasme ontstaan. Ook is er nagedacht over een 

programmering voor de buurthuiskamer, een groep enthousiastelingen wil hier mee verder.  

De komst van het gezondheidscentrum Vredesplein en de uitrol van WIJeindhoven in de wijk zijn 

aanleiding om te komen tot een nieuw samenwerkingsplatform van professionals en actieve 

bewoners “Zorg-Samen”. Ook WIJeindhoven is nu volledig aangesloten. 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. Er zijn hierover praktische afspraken gemaakt, al kan dit altijd beter.  
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In 2017 zijn we gestart met een pilot op een complex aan de Boschdijk, voor de ondersteuning van 

collectieve activiteiten. 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 passend bij het 

karakter van ’t Ven; vooral doen, korte lijntjes. Er is een terugval geweest door het wegvallen van 

enkele drijvende krachten bij de vrijwilligers. In de loop van 2017 is het, zij het op een lager niveau, 

weer opgepakt. 

“Expeditie Theresiakerk” is aangemerkt als de gamechanger. Er is een externe projectleider 

aangetrokken om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. De uitkomst was duidelijk en 

ontnuchterend: het bedachte businessmodel is niet haalbaar, de vrijwilligersorganisatie wordt 

overvraagd. Het Wijkoverleg heeft besloten te stoppen met het initiatief en alternatieven te 

onderzoeken. 

De tweede gamechanger in ’t Ven is “Energie-impuls bezit ’thuis”. Voor de eerste fase (43 woningen) 

is gekozen voor een aanpak tot ‘Nul-op-de-meter’-ready woningen met een duurzame kwaliteit en 

betaalbare huur beneden 1e aftoppingsgrens. De gesprekken met bewoners zijn zeer arbeidsintensief 

geweest. De renovatie is niet gemakkelijk gegaan, waarbij zelfs op een laat tijdstip in het proces is 

besloten om de renovatie niet in bewoonde staat uit te voeren. De voorbereiding van de tweede fase 

is medio 2017 gestart.  

Vlokhoven 

In 2017 is het steunpunt annex leefbaarheidsteam (LT) weer op poten gezet. Als deelnemer van het 

LT denkt ’thuis mee en levert inzet als het bewoners/bezit van ’thuis betreft. Een steeds groter 

wordende groep vrijwilligers pakt zaken op om de leefbaarheid te vergroten. Er worden diverse 

(kinder-)activiteiten georganiseerd die in een behoefte voorzien. 

Jagershoef 

In Jagershoef proberen we met bewoners en professionals het tij te keren; van een buurt waar de 

zorg groot is dat ze afglijdt tot een buurt die weer vitaal wordt en waar bewoners zich prettig voelen. 

Een collega-corporatie heeft het initiatief genomen te laten onderzoeken wat onder bewoners leeft en 

hoe daarop gereageerd kan worden. De eerste resultaten worden begin 2018 gepresenteerd. In 

Jagershoef blijkt het als gevolg van de bevolkingssamenstelling wel moeilijker mensen te mobiliseren 

dan in bijvoorbeeld De Tempel. 

De Tempel 

De bewonersparticipatie in De Tempel loopt steeds beter en heeft in 2017 de eerste vruchten 

afgeworpen. Het LT, professionals en het wijkcentrum, dat de afgelopen jaren in snel tempo een zeer 

bruisend centrum is geworden, werken goed samen. Op bewonersinitiatieven wordt snel gereageerd 

en waar mogelijk gefaciliteerd. Het wijkcentrum heeft een spilfunctie en speelt heel goed in op vragen 

uit de wijk. De Tempel wordt in Eindhoven steeds meer gezien als voorbeeld van hoe participatie 

vorm te geven.  
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11.2.4 Samenwerking en participatie 

Samenwerken aan prettig wonen doen we met bewoners en andere maatschappelijke partners. 

In het Bestuurlijk Overleg Wonen (BOW) vindt het maandelijks overleg plaats tussen de gemeente 

Eindhoven, de Eindhovense corporaties en huurdersvertegenwoordigers. Dit is inclusief een 

tweedaagse en een themabijeenkomst. Vanaf mei 2016 ligt het voorzitterschap bij de wethouder van 

de gemeente Eindhoven. In 2017 zijn onderstaande onderwerpen besproken: 

• Organisatie Bestuurlijk Overleg Wonen 

• Vertegenwoordiging Eindhovense woningcorporaties in Regionaal Platform Wonen 

• Prestatieafspraken 

• Bewoners in financiële knel 

• Wat is de opgave in Eindhoven (materiële en immateriële kant) 

• Regionaal woningbouwprogramma 

• Flexwonen 

• Investeringsmogelijkheden gemeente Eindhoven 

• Dashboard prestaties van woningcorporaties 

• Woningmarktonderzoek Zuidoost Brabant 

• Huisuitzettingen 

• Governance 

• Wijkvernieuwing/wijkaanpak 

• Lokale opgave; onderdeel beschikbaarheid 

• Duurzaamheid (special) 

• Seniorenhuisvesting 

• Werkconferentie Wonen en Zorg 

• Overlast 

Prestatieafspraken  

Aan de hand van de biedingen van de corporaties zijn vanuit het BOW de prestatieafspraken 2018 

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 aangeven de 

doelstelling uit het Energieakkoord, gemiddeld label B in 2020, voor het hele bezit te hebben gehaald. 

Niet verwonderlijk staat ’thuis dan ook positief tegenover het idee van een “duurzaamheidspact” 

tussen gemeente en corporaties. 

’thuis stimuleert “Eigenaarschap van bewoners” 

“Eigenaarschap van bewoners” is het adagium waarmee wijkpartners in de actiegebieden aan de slag 

zijn gegaan. Zelfstandig waar dat kan, met ondersteuning vanuit beroepskrachten waar dat nodig is. 

’thuis staat achter de gebiedsgerichte benadering, aansluitend bij wat de bewoners in een wijk/buurt 

nodig hebben. 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. Dat gebeurt in de actiegebieden, maar ook in bijvoorbeeld de 

Bloemenbuurt-Noord, waar in het kader van de komende renovatie klankbordgroepen per plandeel in 

het leven zijn geroepen. 

11.3 Son en Breugel 

11.3.1 Ontwikkeling vastgoedportefeuille 

Het aandeel vastgoed in Son en Breugel bedraagt circa 10% van de totale ’thuis woningportefeuille 

en bestaat ultimo 2017 uit 1.000 zelfstandige woningen. Het aantal woningen is vergeleken met 2016 

met 4 gestegen. In 2017 is geen nieuwbouw opgeleverd. 
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Naast deze zelfstandige woningen zijn 51 vastgoedeenheden in beheer en exploitatie, waaronder 

woonwagens en standplaatsen (29), garages en parkeerplaatsen (19), bedrijfsruimten en 

maatschappelijk vastgoed (3). 

Het aantal woningen met een huurprijs beneden de 2e aftoppingsgrens is in 2017 toegenomen tot 

769 woningen.  

In 2017 zijn er bij 2 complexen onderhoudsprojecten met energiemaatregelen uitgevoerd. Dit 

betekent dat de gemiddelde energieprestatie van ons woningbezit is verbeterd. De gemiddelde 

energie-index is 1,30 wat gelijk staat aan energielabel B. 

De verkoopportefeuille in Son en Breugel omvat 117 eengezinswoningen en 4 appartementen (12%).  

In 2017 zijn 8 woningen verkocht, waaronder 7 marktconform en 1 onder label Kopen naar Wens. 

11.3.2 Nieuwbouw en renovatie 

In 2017 is geen nieuwbouw in Son en Breugel opgeleverd.  

Molenstraat/Nieuwstraat 

In totaal zullen er 48 appartementen worden gerealiseerd, het aandeel van ’thuis heeft betrekking op 

de ontwikkeling van 30 appartementen in de sociale sector. Conform de woonvisie en 

prestatieafspraken komen hier kleinere betaalbare appartementen voor mensen uit diverse 

leeftijdsgroepen. Er zullen 20 appartementen regulier verhuurd worden en 10 appartementen zijn 

bestemd voor de Doorpakken-doelgroep. Oplevering is voorzien in 3e kwartaal van 2018. 

Oranjetip 
De herontwikkeling van Oranjetip heeft opnieuw vertraging opgelopen. Naar aanleiding van-, en mede 

gevoed door, de ontwikkelingen op gebied van woonwagen wonen is het standpunt van ’thuis over 

die herontwikkeling veranderd. Wilde ’thuis tot medio 2017 op Oranjetip regulier wonen realiseren, nu 

wil ’thuis hier toch woonwagen wonen realiseren. We hebben medio 2017 aan de gemeente 

gevraagd zo spoedig mogelijk in overleg te treden over deze koerswijziging. Een wisseling van 

wethouder heeft dit proces opnieuw vertraagd. Er zijn op dit moment nog slechts 2 van de 

10 standplaatsen in gebruik. Verwachting is dat ’thuis 10 standplaatsen zal gaan realiseren en 

9 woonwagens. 

Heistraat 

De verbouwing van het voormalige bankgebouw naar 25 appartementen heeft, door 

leveringsproblemen bij de staalleverancier van de galerij, net iets te veel vertraging opgelopen 

waardoor de oplevering niet eind 2017 plaats heeft gevonden, maar in januari 2018 zal plaatsvinden.  

Centrum Breugel 

Breugel Bruist! is een project waarin ’thuis samenwerkt met vele andere partijen zoals gemeente, 

sporthal de Bongerd, basisschool de Regenboog en de Boerderij. Vanwege samenwerking is dit een 

project waarin naast de besluiten die ’thuis neemt, we nadrukkelijk ook afhankelijk zijn van 

besluitvorming bij andere partijen. Eind 2017 is door de gemeenteraad besloten in te stemmen met 

het uitvoeringsprogramma Breugel Bruist! en het functionele en ruimtelijke vlekkenplan. Voor ’thuis 

betekent dit dat 2018 zal worden gebruikt om in overleg met de school te onderzoeken welke 

mogelijkheden er zijn om zo'n 35 appartementen te realiseren bovenop de nieuw te bouwen 

basisschool.  

Groot onderhoud de Vloed 

In de buurt de Vloed starten we in 2018 een van de laatste grote onderhoudsprojecten voor het 

aanbrengen van energiemaatregelen. Het aanbrengen van ‘quick win’ energiemaatregelen is hierna 

afgerond in Son en Breugel 



  52 Woonstichting ’thuis| Jaarverslag 2017 

 

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 activiteiten voor 2017 benoembaar. 

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. In 2017 is 

concreet gestart met de bouw van een aantal projecten en zijn afspraken over de verhuur uitgewerkt. 

Son en Breugel verbindt.nl 

Het participatie-experiment, www.sonenbreugelverbindt.nl, heeft helaas niet gebracht wat ervan 

verwacht werd. Gelijktijdig met het onderhoud Cerespad is deze tool ingezet om bewoners op een 

digitale manier met elkaar in contact te brengen, een digitaal buurtplein. Gebleken is dat de 

aangeboden informatie onvoldoende was. Komend jaar zal nogmaals geëxperimenteerd worden 

waarbij natuurlijk lering wordt getrokken uit de gemaakte fouten. 

Samenwerking Archipel in ABC-staete 

Archipel en ’thuis hebben samen gekeken of de bestaande afspraken over de verhuur van de 

woningen in Berkenstaete nog past. Zowel vanuit ’thuis als Archipel waren er wensen om de 

afspraken aan te scherpen. De nieuw gemaakte afspraken sluiten beter aan bij de Sonse 

woningmarkt en het beschikbaar houden van zorgwoningen en worden in 2018 met de gemeente 

besproken. 

Beheer woonwagen locaties  

In het kader van het beheer van de woonwagenlocaties heeft ’thuis haar standpunten gewijzigd. Dit 

heeft niet alleen gevolgen voor het project Oranjetip, zoals hiervoor valt te lezen. Samen met de 

gemeente zal worden nagedacht over een plan wat deze doelgroep geboden kan worden. Daarbij is 

het nu onduidelijk welke behoefte er is bij bewoners, dit zal in 2018 verder worden onderzocht. 

Plaatsing tijdelijke eenheden 

’thuis heeft eenheden aangekocht die door zorginstantie Archipel zijn gebruikt als vervangende 

woningen. De eenheden kunnen nog 10 jaar mee en kunnen de druk op de woningmarkt verlichten. 

Vanuit ’thuis was het de wens ook een aantal eenheden in Son en Breugel te laten staan. De 

gemeente zag echter geen mogelijkheden om een geschikte plek te vinden en de eenheden zijn 

vervolgens naar Veldhoven en Best verplaatst. 

11.3.4 Samenwerking en Participatie 

Samenwerken aan prettig wonen doen we met bewoners en andere maatschappelijke partners. 

Gemeente Son en Breugel 
Het periodieke overleg met de wethouder Wonen in Son en Breugel is in 2017 onregelmatig 

geworden, gevolgd door het opstappen van betrokken wethouder eind 2017. Daardoor heeft het 

Bestuurlijk Overleg in 2017 slechts een enkele keer plaatsgehad. Vanuit ’thuis is er behoefte dit 

overleg weer snel op te pakken, en is begin februari een kennismakingsgesprek met de nieuwe 

wethouder gepland. 

Prestatieafspraken 
In december 2016 zijn voor het eerst prestatieafspraken in Son en Breugel getekend. Dit zijn 

afspraken met een 4-jaars-termijn (2017 t/m 2020), welke jaarlijks geactualiseerd worden. Zoals 

gezegd; door politieke perikelen in Son en Breugel heeft deze actualisatie niet eind 2017 

plaatsgevonden, maar zal begin 2018 plaatsvinden. 
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Huisvesting vergunninghouders 

In Son en Breugel is sinds kort ’thuis niet meer de enige corporatie die bijdraagt in de gemeentelijke 

taakstelling. Woonbedrijf heeft 151 woningen in Son en Breugel en naar aanleiding van de 

prestatieafspraken 2017-2020 heeft de gemeente nu ook met Woonbedrijf afgesproken dat zij een 

deel van de taakstelling voor haar rekening neemt. De taakstelling voor de huisvesting van 

vergunninghouders wordt in Son en Breugel niet gehaald, er zijn onvoldoende geschikte woningen 

voor de huisvesting beschikbaar op het juiste moment. 

In 2017 heeft ’thuis bijgedragen aan een 'plan van aanpak integratie statushouders' dat door de LEV-

groep wordt uitgevoerd. Dit is een integrale aanpak, waarin een persoonlijk ontwikkelingsplan met 

een coördinator die de ontwikkelingen volgt, cruciale onderdelen zijn. Monitoring in 2018 zal moeten 

laten zien of het plan van aanpak ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd en bijdraagt. 

Bewonersinitiatieven 

In Son en Breugel zijn op enkele plaatsen bewonerscommissies en activiteitencommissies actief, 

zoals in de Brugwachter/Schuyt, Vlinderlaan, Tweelingenlaan. Op het 17 Septemberplein zijn er 

koffie-ochtenden, in aanwezigheid van onze buurtbeheerder. ’thuis levert een bescheiden bijdrage 

aan activiteiten die bewoners tot elkaar brengen, denk aan een fietsdag, koffie-ochtend, 

straatactiviteiten, buurt-barbecue etc. Het laten plaatsvinden van buurtactiviteiten heeft wisselende 

resultaten. In sommige situaties probeert ’thuis dit te stimuleren, maar hebben bewoners hier toch 

onvoldoende belangstelling voor. 

11.4 Veldhoven 

11.4.1 Ontwikkeling vastgoedportefeuille 

Het aandeel vastgoed in Veldhoven bedraagt circa 32% van de totale ’thuis woningportefeuille en 

bestaat ultimo 2017 uit 3.296 zelfstandige woningen. Het aantal woningen is vergeleken met 2016 

met 7 woningen toegenomen o.a. als gevolg van verkoop en de oplevering van de nieuwbouw 

Leuskenhei. 

Naast deze zelfstandige woningen zijn 269 vastgoedeenheden in beheer en exploitatie, waaronder 

kamers (115), garages en parkeerplaatsen (107), bedrijfsruimten en maatschappelijk vastgoed (13) 

en woningen van derden (23). 

Het aantal woningen met een huurprijs beneden de 2e aftoppingsgrens is in 2017 toegenomen tot 

2.871 woningen.  

In 2017 is één onderhoudsproject met energiemaatregelen uitgevoerd. Hierdoor is de 

energieprestatie van ons bezit verbeterd. De gemiddelde energie-index is 1,38 wat gelijk staat aan 

energielabel B. 

De verkoopportefeuille in Veldhoven omvat 297 eengezinswoningen en 76 appartementen (11%).  

In 2017 zijn 26 woningen verkocht: 7 marktconform, 4 onder label Koopgarant en 15 onder label 

Kopen naar Wens. 4 te verkopen woningen zijn uit de verkoop gehouden en ingezet voor de verhuur. 

11.4.2 Nieuwbouw en renovatie  

Leuskenhei 

Eind 2017 is het complex Leuskenhei aan de Dom in de wijk Heikant opgeleverd. Voor de realisatie 

ervan is enkele jaren intensief met de zorginstelling RSZK samengewerkt, die in het complex 

32 intramurale zorgplekken inricht. Over het verhuren van de 33 reguliere woningen en 

appartementen van ’thuis zijn afspraken gemaakt. Bij de verhuur moet sprake zijn van een 

zorgindicatie, dit omdat RSZK exclusieve zorg op locatie gaat leveren. 

Oerle 

Ook in Oerle heeft ’thuis de bouw van 34 nieuwbouwwoningen en een 18-tal logeerappartementen in 

aanbouw genomen. Deze zullen begin 2018 worden opgeleverd. Ook bij deze ontwikkeling is sprake 
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van een combinatie van zelfstandig wonen met een zorgindicatie. Nadere afspraken hiervoor zullen 

begin 2018 met de zorgpartijen worden voorbereid.  

Beide projecten voldoen aan de toenemende behoefte van ouderen die graag zelfstandig willen 

wonen in een beschermde woonomgeving en op een of andere wijze afhankelijk zijn van 1e lijnszorg. 

Huysackers 

’thuis wil op deze locatie graag een 20-tal huurwoningen realiseren en is hierover in gesprek met 

Woonbedrijf en de gemeente. 

Nijverheidslaan 

Het voormalige kantoor wordt alsnog verkocht, de koopovereenkomst hiervoor is eind 2017 getekend. 

Daarmee zijn plannen voor een eventuele transformatie naar woningen komen te vervallen. 

Ambachtslaan 

In 2016 is door ’thuis besloten om een complex aan de Ambachtslaan de gaan slopen. De verdere 

ontwikkeling heeft vertraging opgelopen, vanwege het feit dat een zorgpartij heeft aangeven samen te 

willen werken aan deze ontwikkeling. Medio 2018 zal bekend zijn of samenwerking mogelijk is. Met 

de zittende huurders is ’thuis in gesprek over de verdere ontwikkelingen en zal begin 2018 een 

sociaal plan worden voorgelegd. 

Tijdelijke eenheden 

Alle corporaties hebben in 2017 onderzocht of zij mogelijkheden zien voor het plaatsen van tijdelijke 

eenheden. In overleg met de gemeente is gekeken naar potentiele locaties. Dit heeft veel inspanning 

gekost omdat de wijken waar deze tijdelijke eenheden potentieel zouden worden geplaatst, fel waren 

gekant tegen het plaatsen ervan. Door de intensivering van informatiebijeenkomsten is de weerstand 

aanzienlijk teruggelopen vanaf medio 2017. ’thuis is bezig om haar 32 eenheden te realiseren en zal 

deze in 2018 gaan verhuren. 

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 activiteiten voor 2017 benoembaar. 

Cobbeek 

Eind 2017 is door het bestuur en Raad van Commissarissen van ’thuis het besluit genomen om bij 

155 woningen groot onderhoud uit te gaan voeren. Dit is een ingrijpende operatie voor Cobbeek, 

aangezien naast de huurders ook particulieren eigenaren die een woning van ’thuis hebben gekocht 

in de wijk deel mogen nemen aan het project. Middels nieuwsbrieven en overleggen met een 

representatieve klankbordgroep uit de wijk worden de bewoners op de hoogte gehouden over het 

vervolg. In 2018 zal worden gestart met het project. 

Zonderwijk 

In 2017 is door de gemeente, ’thuis en welzijnsorganisatie Cordaad veel aandacht besteed aan het 

gebrek aan veiligheid dat door een deel van de bewoners in de buurt werd ervaren. Inmiddels heeft 

de gemeente een aantal werkgroepen opgericht die dit aandachtspunt hebben opgepakt en zijn de 

resultaten geruststellend. Ook in 2018 zal de focus hierop gericht zijn. ’thuis participeert samen met 

partners in het project ‘versterking sociale cohesie’ wat wordt ondersteund door de wijkambassadeurs 

als vertegenwoordiger van de bewoners.  

De Ligt 

De uitvoering van het onderhoud aan de 72 appartementen is in 2017 ernstig vertraagd vanwege het 

feit dat er vooralsnog geen overeenstemming is bereikt met bewoners over het uitvoeringsniveau. Er 

is veel discussie over het wel of niet behouden van een verbindingsgang tussen de gebouwen. In 

december 2017 is een alternatief besproken met de klankbordgroep, hetgeen zal worden voorgelegd 

ter besluitvorming. 
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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 2017 heeft hoofdzakelijk in het teken gestaan van de volgende agenda:  

• Het komen tot prestatieafspraken 

• Huisvesting en begeleiding statushouders 

• Samenwerking in regionaal verband 

Komen tot prestatieafspraken 

In juni heeft ’thuis, conform de woningwet, een bod uitgebracht. Dit bod is tot stand gekomen naar 

aanleiding van de strategische herijking, waaraan de Huurdersraad en gemeente ook deelnamen. 

Aansluitend zijn de prestatieafspraken opgesteld, die dit jaar voor het eerst, met een 

huurdersvertegenwoordiger van de Huurdersraad van ’thuis tot stand zijn gekomen. In december zijn 

de prestatieafspraken voor Veldhoven door de Raad vastgesteld en gezamenlijk ondertekend. 

Huisvesting vergunninghouders 

Hoewel het aantal urgent woningzoekenden en bijzondere doelgroepen een belangrijk aandachtspunt 

in Veldhoven blijft, hebben we kunnen vaststellen dat de druk als gevolg van de terugloop van het 

aantal instromende vergunninghouders sterk is afgenomen. In 2017 zijn 44 vergunninghouders door 

’thuis in Veldhoven gehuisvest, terwijl in 2016 de opgave in dat jaar nog op 98 personen lag.  

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 

zogenaamde woonservicezones. De uitvoering hiervan komt te liggen in het signaleringsoverleg 

waaraan naast gemeente en corporaties ook zorg- en welzijnsinstellingen deelnemen. In 2017 is er 

kritisch gekeken naar deze overlegstructuur. 

Ook heeft het vraagstuk van de verwarde personen, die we in buurten en wijken steeds meer 

aantreffen, centraal gestaan. Partijen hebben dit thema opgepakt om te bekijken of dit vraagstuk 

efficiënter kan worden gecoördineerd. Het team wijkbeheer heeft zich in 2017 sterk gefocust op dit 

vraagstuk. 

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. 

In 2017 zijn initiatieven gestart om projecten meer samen te brengen en door te ontwikkelen. Doel 

hiervan is het bevorderen van eigenaarschap van bewoners in een wijk. Gemeente, Cordaad en 

’thuis hebben hiervoor gezamenlijke kaders opgesteld, nu is het aan bewoners om hier initiatieven 

voor te ontwikkelen. 

11.5 Waalre 

11.5.1  Ontwikkeling vastgoedportefeuille  

Het aandeel vastgoed in Waalre bedraagt circa 8% van de totale ’thuis woningportefeuille en bestaat 

ultimo 2017 uit 808 zelfstandige woningen. Het aantal woningen is vergeleken met 2016 met 

6 gedaald als gevolg van verkoop. In 2017 is geen nieuwbouw opgeleverd. 
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Naast deze zelfstandige woningen zijn 41 vastgoedeenheden in beheer en exploitatie, waaronder 

kamers (3), standplaatsen (16), garages en parkeerplaatsen (15), bedrijfsruimten en maatschappelijk 

vastgoed (3) en woningen van derden (4). 

Het aantal woningen met een huurprijs beneden de 2e aftoppingsgrens is in 2017 toegenomen tot 

675 woningen.  

In 2017 zijn geen onderhoudsprojecten met energiemaatregelen uitgevoerd. De gemiddelde 

energieprestatie van de woningen in Waalre is beperkt verbeterd. De gemiddelde energie-index is 

1,33, dat staat gelijk aan energielabel B.  

De verkoopportefeuille in Waalre omvat 57 eengezinswoningen en 11 appartementen (8%). In 2017 

zijn er 26 betaalbare woningen uit de verkoopportefeuille onttrokken, dit naar aanleiding van de 

strategische herijking. In 2017 zijn 2 woningen marktconform verkocht en 4 woningen onder label 

Koopgarant verkocht. Er is 1 woning uit de verkoop gehouden voor verhuur aan een 

vergunninghouder. 

11.5.2 Nieuwbouw en renovatie 

In 2017 waren verschillende projecten in voorbereiding en is er onderhoud uitgevoerd aan 

53 woningen (40 in Ekenrooi en 13 in Aalst-centrum). 

Locatie Brabantia 

Als gevolg van de strengere wet- en regelgeving heeft ’thuis afgezien van de bouw van de 

resterende 23 koopwoningen en 16 appartementen. Zowel de grond als de ontwikkelingen zijn 

verkocht aan een particuliere belegger die het plan verder ontwikkelt. 

Complex centrum Aalst 

De herstructurering aan de Michiel de Ruyterstraat vordert. De woningontwerpen zijn enigszins 

aangepast naar aanleiding van opmerkingen van bewoners. In november zijn de bewoners voor het 

laatst bijgepraat over de vorderingen. Aanvragen voor herziening van het bestemmingsplan en de 

vergunningsaanvraag zijn nog niet gedaan, deze volgen in 2018. Herhuisvesting van zittende 

bewoners naar wisselwoningen verloopt traag als gevolg van de weinige mutaties in Waalre. 

Woonbedrijf en Wooninc. zijn gevraagd te ondersteunen bij herhuisvesting maar die zitten met 

hetzelfde probleem; weinig mutaties. Hierdoor bestaat er risico op vertraging van het gehele project. 

Er zijn enkele bewoners die veel hebben verbouwd aan hun woning en daarvoor gecompenseerd 

willen worden, hierover vindt nog overleg plaats. 

Locatie Frederik Hendrikstraat 2a 

Na enige vertraging is de gemeente in november gevraagd medewerking te verlenen aan verdere 

uitwerking van het plan voor deze locatie. Het gaat daarbij om sloop van de boerderij en de 

realisering van 22 betaalbare grondgebonden woningen. De instemming wordt begin 2018 verwacht 

waarna het plan verder kan worden uitgewerkt. Omdat zowel de wijziging van bestemmingsplan en 

de aanvraag omgevingsvergunning nog in gang gezet moeten worden, is momenteel geen planning 

te geven. 

Flexibele tijdelijke eenheden 

De druk op de woningmarkt voor betaalbare woningen blijft onverminderd groot. Om deze snel te 

kunnen verlichten is met de gemeente gesproken over het plaatsen van geprefabriceerde kleine 

eenheden. De gemeente had twee locaties aangeboden waar de woningen voor 10 jaar geplaatst 

kunnen worden. Nu ook voor de periode daarna de garantie is gegeven dat er locaties beschikbaar 

zijn waar de woningen geplaatst kunnen worden, komt een sluitende exploitatie in zicht. Daar wordt 

nu aan gerekend. Als alles naar wens verloopt, komt exploitatie van de woningen in 3e kwartaal van 

2018 in zicht.  



Woonstichting ’thuis| Jaarverslag 2017  57 

 

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 activiteiten voor 2017 benoembaar. 

Beheer woonwagenlocatie Broekweg 

’thuis is lid van de beheergroep van de woonwagenlocatie in Waalre. In 2017 zijn er voor wat betreft 

’thuis geen opmerkelijke zaken gebeurd en dat is in vergelijking met de afgelopen jaren opvallend 

positief. De bewoners weten ons steeds beter te vinden voor vragen over wonen, toewijzingen, 

standplaatsen etc.  

Winkelcentrum Den Hof 

Als eigenaar van veel woningen in de nabijheid van winkelcentrum Den Hof, maakt ’thuis deel uit van 

de stuurgroep centrum Aalst. Eind 2017 is daarbij een belangrijke mijlpaal bereikt, de gemeenteraad 

heeft ingestemd met de visie voor het centrum van Aalst. Daarin wordt richting gegeven aan de 

herinrichting van de doorgaande weg door Aalst, de beruchte N69, en de vitaliteit van het 

winkelcentrum. Beiden zijn heel belangrijk voor behoud van en vergroten van de leefbaarheid in Aalst, 

de aantrekkelijkheid voor bewoners en daarmee ook de waarde van ons bezit. De komende jaren 

vindt uitwerking van die visie plaats.  

Pilot vroegsignalering 

Net als in Eindhoven, wordt in Waalre geprobeerd mensen met schulden vroeg te bereiken en te 

helpen. In Waalre wordt in januari 2018 een pilot gestart waarbij ’thuis samen met de gemeente 

huurders van ’thuis bezoekt die huurachterstand hebben. Hen wordt hulp aangeboden door het 

gemeentelijke CMD (Centrum Maatschappelijke Deelname). Primair doel is huurders in een vroeg 

stadium te helpen ter voorkoming van verdere groei van de schulden en in sommige situaties 

huisuitzetting.  

11.5.4 Samenwerking en participatie 

Samenwerken aan prettig wonen doen we met bewoners en andere maatschappelijke partners. 

Gemeente Aalst-Waalre 

In 2017 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  

• Flexibele tijdelijke eenheden 

Woonvisie en prestatieafspraken 

Begin 2017 zijn de prestatieafspraken voor een periode van 2017 tot 2020 getekend. Gesprekken met 

gemeente en Huurdersraad om deze afspraken aan te passen voor 2018 zijn niet opgestart. 

Aanvankelijk was er een aangepaste woonvisie op grond waarvan de prestatieafspraken 2018 

gemaakt zouden worden. Deze nieuwe woonvisie is echter aangehouden omdat het College van 

mening is dat de visie meer op details moet ingaan. Nu wordt de oude woonvisie (uit 2013) op enkele 

punten aangevuld zodat deze als basis kan dienen voor de prestatieafspraken. Er is alvast een 

agenda vastgesteld voor als de besprekingen starten. We blijven de gemeente er periodiek aan 

herinneren. 
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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. Severijnen. Het managementteam bestaat naast de directie uit de managers van de 

afdelingen Bedrijfsvoering, Wonen en Vastgoedbeheer aangevuld met de bestuurssecretaris. 

Organisatie 

Met ingang van 2017 is de afdeling Vastgoedontwikkeling in lijn bij Vastgoedbeheer ondergebracht.  

Eveneens 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. 

De controller woont de vergaderingen van het managementteam bij en adviseert de bestuurder bij de 

besluitvorming. 

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. 

Het jaar 2017 stond in het teken van de lerende organisatie en continu verbeteren. Het MT en de 

medewerkers zijn en worden gecoacht en getraind in dit veranderproces. Het lerend verbeteren wordt 

zo een routine voor alle medewerkers.  

Arbeidsparticipatie, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is een belangrijk thema bij 

’thuis. We zijn erkend leerbedrijf en bieden elk jaar stageplaatsen aan voor studenten van MBO, 

HBO en universiteit. In 2017 hebben 4 studenten stage gelopen bij ’thuis. 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 en 

carrièrecoaching voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Dit in samenwerking met JINC. 

Raad van Commissarissen

Bestuur

Control

Gebiedsregie Staf

Wonen Vastgoed Bedrijfsvoering
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12.1.2 Opleidingen 

In 2017 zijn verschillende opleidingen en leergangen op het gebied van kennis, vaardigheden en 

gedrag gevolgd; zoals omgaan met agressie, huurrecht, duurzaamheid, klantgericht werken, 

assetmanagement, fiscaliteiten en financiële administratie en training 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. 32 Medewerkers hebben in 2017 van deze 

mogelijkheid gebruik gemaakt. 

In 2017 hebben 5 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. In een enkele situatie heeft dit geleid tot een andere carrièrestap. 

In 2017 hebben vrijwel alle medewerkers van ’thuis een interne opfriscursus over duurzaamheid 

gevolgd. Doel was medewerkers opnieuw bewust te maken van duurzaamheid en te stimuleren dat 

medewerkers nadenken over duurzaamheid bij hun werkzaamheden. Een kleine restgroep krijgt deze 

cursus nog in 2018. 

12.1.3 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 2017 afgenomen van 103,4 fte naar 98,4 fte. Ook het aantal 

medewerkers is vergeleken met vorig jaar afgenomen. De leeftijdsopbouw bij ’thuis is nagenoeg 

ongewijzigd gebleven. 

Ultimo 2017 hebben 8 van de 113 medewerkers een tijdelijk dienstverband waarvan er 2 stagiair zijn. 

Daarnaast zijn nog 18 medewerkers ingeleend. De flexibele schil omvat daarmee circa 16% van het 

totaal aantal medewerkers. 

 

Samenstelling 2017

 'thuis

2016

’thuis  

Aantal medewerkers 113 119

Medewerkers in fte 98,4 103,4

% mannen 44% 44%

% vrouwen 56% 56%

% fulltime 55% 49%

% parttime 45% 51%
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In 2017 zijn 11 nieuwe medewerkers in dienst gekomen bij ’thuis, waaronder 4 stagiaires. Er zijn 

13 medewerkers vertrokken, waaronder 2 stagiaires. 

12.1.4 Organisatiekosten  

De totale organisatiekosten bedragen € 11.106.295,- en blijven binnen de begroting (€ 11.123.700,-). 

Meevallers waren lagere huisvestingskosten en lagere algemene kosten. 

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 € 4.874.000,- toegerekend aan 

algemeen beheer en € 6.165.000,- 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, net als 

vorig jaar.  

12.1.5 Ziekteverzuim 

In 2017 is het ziekteverzuim hard gestegen naar 5,7% ten opzichte van 2016 2,6%. Het is het 

langdurend verzuim dat sterk gestegen is ten opzichte van 2016, van 1,59% naar 4,71%. Het 

kortdurend en middellang verzuim zijn ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van het voorgaande 

jaar. We hebben het langdurend verzuim geanalyseerd en deze analyse is gedeeld met de 

ondernemingsraad. We volgen de ontwikkelingen actief en zetten extra inhuurkrachten in om de 

continuïteit van het werk te borgen. 

 

Leeftijdsopbouw % 2017

 'thuis

2016 

’thuis 

< 25 jaar 2% 3%

25 - 34 jaar 8% 10%

35 - 44 jaar 31% 31%

45 - 54 jaar 31% 29%

55 - 64 jaar 27% 27%

> 64 jaar 0% 0%

In- en uitstroom 2017

 'thuis

2016

 'thuis

In dienst 11 11

Uit dienst 13 17

Duurklasse Ziekteverzuim 

percentage

Gemiddelde 

melding 

frequentie

Gemiddelde 

verzuimduur 

in dagen

Kort verzuim (< 8 dagen) 0,52% 0,70 2,74

Middellang verzuim (8 - 42 dagen) 0,44% 0,09 19,00

Lang verzuim (> 43 dagen) 4,71% 0,09 183,33

Totaal 5,70% 0,87 10,10



Woonstichting ’thuis| Jaarverslag 2017  61 

 

12.1.6 Overleg met de ondernemingsraad 

In 2017 hebben acht overlegvergaderingen met de bestuurder plaatsgevonden. De samenwerking 

verloopt goed en in open sfeer. 

De belangrijkste onderwerpen waren: 

• Strategische Personeelsplanning 

• Evaluatie werkzaamheden dure huur bij klantadvies 

• Open gesprek bestuurder – OR met betrekking tot terugkoppeling beoordeling aan beloning 

• Regeling thuiswerken / flexwerken 

• Vangnetregeling 

• Werkkostenregeling 

• Preventief Medisch Onderzoek 

• Medewerkers Motivatie Meting 

• Participatiewet 

• Cao-onderhandelingen 

 

Daarnaast heeft de OR advies/instemming uitgebracht over onderstaande onderwerpen: 

• Implementatie nieuw proces Dagelijks Onderhoud 

• Regeling auto van de zaak 

• Opheffen BV-structuur ’thuis 

• Extra fiets 2017 t.l.v. WKR-budget 

• Voordracht lid OKC 

• Vacature makelaar verkoop (gelijktijdig intern en extern openstellen) 

 

Daarnaast heeft er tweemaal overleg plaatsgevonden met een delegatie van de Raad van 
Commissarissen over de gang van zaken. 

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. 

Resultaten 2017

Doelstelling

7,9

- Minimaal 95% van de bezwaren is binnen 10 werkdagen afgehandeld 99%

We stellen onze klant centraal in de dienstverlening:

- Het KWH-huurlabel is behouden met een waardering per onderdeel boven het 

gemiddelde van de deelnemende KWH-corporaties

Totaal ’thuis 

Dienstverlening

Resultaten
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’thuis heeft het KWH-label behouden en scoort in totaal een 8,0 over 2017, ruim boven de norm van 

KWH. De ambitie om op alle onderdelen hoger te scoren dan het landelijk gemiddelde, is bereikt. Ook 

voor 2018 zijn er weer onderdelen benoemd waarop ’thuis zich nog verder wil verbeteren. 

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 2017 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 2017 een 7,5 op. 

 

’thuis heeft in de benchmark met gemiddeld 7,7 haar positie behouden en scoort achter de koplopers 

label B. De ambitie label A te behalen is voor geen van de onderdelen gelukt. Het behalen van een A-

score blijft de uitdaging voor 2018. 

12.2.4 Klachtenafhandeling – de bezwaarprocedure 

Het aantal behandelde bezwaren door ’thuis in 2017 komt op 74. Daarvan is 77% binnen 

10 werkdagen afgehandeld. In 22% van de situaties is de termijn overschreden maar waren 

bezwaarmakers hiervan wel op de hoogte. Het aantal bezwaren ligt lager dan voorgaande jaren. 

 

Label onderdeel Score 

2017

Score 

2016

Contact 7,6 7,9

Verhuizen

- woning zoeken 7,6 7,5

- nieuwe woning 7,7 7,7

- huur opzeggen 8,0 8

Onderhoud

- reparaties 8,0 7,7

- onderhoud 8,4 7,9

Verkoop 8,5 -

Totaalscore 8,0 7,8

Huurdersoordeel 2017 Score 

'thuis

Score 

sector

Nieuwe huurder (25%) 7,6 7,5

Reparaties (55%) 7,7 7,5

Vertrekkende huurder (20%) 7,7 7,4

Totaalscore 7,7 7,5

Totaal 

2017

Totaal 

2016

Aantal bezwaren 74 86

Te laat afgehandeld 16 9
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De meeste bezwaren gingen over de uitvoering van technische zaken (55%), 20% had een sociaal 

karakter en 11% ging over inschrijving als woningzoekenden. 

12.2.5 Klachtencommissie conform art.16 BBSH 

De Onafhankelijke Klachtencommissie ’thuis functioneert sinds 1 april 2014. De voorzitter is in 2017 

herbenoemd voor een periode van 4 jaar en de vacature plaatsvervangend lid namens de OR is 

eveneens ingevuld.  

In 2017 zijn 14 klachten ontvangen. Daarmee ligt het aantal klachten weer op het niveau van 2015, 

de halvering in 2016 heeft zich niet doorgezet. Van de 14 klachten zijn er 6 als niet-ontvankelijk 

beoordeeld en 8 als ontvankelijk. Er zijn 7 hoorzittingen gehouden. Eén ontvankelijke klacht is 

ingetrokken, omdat ’thuis alsnog aan de klager is tegemoetgekomen. Van de 7 behandelde klachten 

in 2017 werden er 3 ongegrond geacht en 2 gedeeltelijk gegrond. Eind 2017 waren er nog 2 klachten 

in behandeling. De bestuurder van ’thuis heeft conform de adviezen besloten. 

12.3 Overleg met belanghouders 

12.3.1 Huurdersraad ’thuis 

Per 1 januari 2017 zijn de voorzitter en penningmeester afgetreden. Er zijn daarvoor in de plaats 

3 nieuwe leden toegetreden. Waar in 2016 voor de Huurdersraad de huurdersparticipatie 2.0 centraal 

stond, is in 2017 voornamelijk de aandacht uitgegaan naar het versterken van de huidige 

Huurdersraad. Het thema hierbij was: verbinden. 

In 2017 heeft zesmaal regulier overleg plaatsgevonden tussen ’thuis en de Huurdersraad. Was er in 

2016 nog voorafgaand aan een regulier overleg een agendaoverleg ter voorbereiding en afstemming 

van de planning, in 2017 was dit alleen digitaal. De adviesaanvragen zijn toegelicht en/of besproken 

in een separaat overleg als hier behoefte aan was, of in het reguliere overleg.  

In 2017 heeft de Huurdersraad advies uitgebracht over: 

• Tarief buurtbeheer 

• Passend toewijzen 

• Huurverhoging 2017 

• Visiedocument Strategische koers 2017 

• Onafhankelijke Klachtencommissie (continuering) 

• Tuinonderhoud in servicekosten 

 

Ook heeft de Huurdersraad zelf thema’s aangedragen waarover zij graag met ’thuis van gedachte wil 

wisselen. Een van die thema’s die in 2017 aan de orde is gekomen is een (regionaal) noodfonds. 

De Huurdersraad heeft een steeds grotere betrokkenheid bij het opstellen van de prestatieafspraken 

met de gemeenten. Zo waren zij wederom betrokken bij de strategische herijking en het daar uit 

voortkomende bod naar de gemeenten. 

Daarnaast is, in samenwerking met de Raad van Commissarissen, in 2017 gestart met de werving 

van een lid voor de Raad van Commissarissen op voordracht van de Huurdersraad. Deze nieuwe 

commissaris is op 1 januari 2018 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 
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complex of buurt. Als kader geldt de met de Huurdersraad ’thuis gesloten 

samenwerkingsovereenkomst met ’thuis. 

’thuis kent 17 bewonerscommissies, 6 in Eindhoven, 4 in Son en Breugel, 6 in Veldhoven en 1 in 

Waalre. Naast bewonerscommissie zijn er ook activiteitencommissie actief: 2 in Best, 1 in Eindhoven 

en 9 In Veldhoven. 

De jaarlijkse bedankavond voor alle vrijwilligers die zich inzetten in onze wijken en buurten heeft 

plaatsgevonden op 16 januari 2017 in Eindhoven. Deze succesvolle avond werd door circa 

230 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. 

12.4 Samenwerking en verbindingen 

12.4.1 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 2017 heeft ’thuis actief deelgenomen aan de werkgroep 

Transparant Woningaanbod die een uniforme urgentieregeling voor het Stedelijk Gebied heeft 

geïntroduceerd en stimuleert dat de vrijkomende sociale woningen via één gezamenlijke website 

geadverteerd en verhuurd worden.  

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. Via de urgentieregeling 

worden jaarlijks ruim 1.200 huishoudens in schrijnende situaties met voorrang geholpen. De conclusie 

van de evaluatie in 2017 was dat het proces en de samenwerking van de 9 gemeenten en 

10 corporaties daarin beter kan en moet. In 2018 wordt dat opgepakt.  

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. In 2017 zijn diverse complexen gerealiseerd.  

De activiteiten van de SGE werkgroepen en taskforces zijn in de loop van 2017 ondergebracht bij het 

Platform Woningcorporaties Metropoolregie Eindhoven. 

12.4.2 Bestuurlijk overleg Metropoolregio Eindhoven  

Het samenwerkingsverband van 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven (MRE) 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. De terugkoppeling daarvan vindt plaats in het Platform 

Woningcorporaties (zie hieronder). 
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12.4.3 Platform Woningcorporaties Metropoolregio Eindhoven 

In 2016 is besloten de samenwerking van de corporaties in het Stedelijk Gebied 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. Het Platform Woningcorporaties MRE wil onder 

andere via scenariodenken op toekomstige ontwikkelingen anticiperen en de discussie daarover 

voeren met maatschappelijke partners. Daarnaast pakken de corporaties via het Platform actuele 

thema’s gezamenlijk op.  

In 2017 waren dat een nieuw Sancties- en Kansenbeleid, het grondprijsbeleid in de regio, de 

spanning op de bouwmarkt en de evaluatie van de urgentieverordening. De corporaties bereiden 

gezamenlijk een position-paper voor de nieuwe gemeenteraden voor. 

12.4.4 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 

MRE-gebied zich aansluiten bij Wooniezie ter bevordering van de transparantie van het 

woningaanbod en verbreden van huisvestingsmogelijkheden voor woningzoekenden. Inmiddels 

bieden 9 van de 13 corporaties in MRE hun woningen via Wooniezie aan. In 2017 zijn afspraken 

gemaakt over de publicatie van de woningen van Woonbedrijf op de gezamenlijke website Wooniezie.  

De gezamenlijke verantwoordelijkheid van de corporaties voor Wooniezie is verankerd in een 

samenwerkingsovereenkomst, waarbij de kosten voor gemene rekening komen. Wooniezie heeft de 

software, het onderhoud en beheer van het woonruimteverdelingssysteem aangeschaft samen met 

twee andere Brabantse woonruimteverdelingsregio’s: Klik voor Wonen (Breda en omgeving) en 

Woninginzicht (Tilburg en omgeving). De drie regio’s hebben een gezamenlijk contract met de 

automatiseerder Zig en trekken samen op als het gaat om het voortdurend vernieuwen en aanpassen 

van de software en de webservices. 

In 2017 zijn er twee incidenten geweest die de beveiliging van het systeem raken. Bij één incident is 

er sprake geweest van melding bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens. Deze melding is 

gedaan door Woninginzicht omdat er (door een fout in de software) informatie die geüpload was door 

een bij hen ingeschreven woningzoekende bij een andere woningzoekende zichtbaar werd. De 

bronoorzaak is snel opgespoord en hersteld en het incident bleef beperkt tot enkele casussen. De 

autoriteit heeft geen nader onderzoek ingesteld.  

Daarnaast zijn in het Eindhovens Dagblad beschuldigingen geuit over mogelijke fraude bij Wooniezie 

door woningzoekenden. Deze beschuldigingen hadden betrekking op de verdelingsmodule eerste 

reageerder (wie het eerst komt het eerst maalt). Onderzoek van Zig wees uit dat het niet aannemelijk 

is dat de fraude op de beschreven wijze plaats heeft gevonden. Het onafhankelijk onderzoek naar 

deze beschuldigingen, die betrekking hebben op de verdelingsmodule, vindt plaats in het eerste 

kwartaal van 2018. Lopende het onderzoek wordt deze verdelingsmodule niet gebruikt voor de 

verhuur van woningen.  

12.4.5 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. In de telling van vorig jaar waren ook VvE’s meegenomen 

waar ’thuis wel het beheer voerde maar geen woningen had. In de tabel op de volgende pagina 

staan nu dus alleen de VvE’s waar ’thuis woningbezit heeft, er zijn in 2017 geen VvE’s bijgekomen. 

Eind 2017 participeert ’thuis in 40 Verenigingen van Eigenaren, dat heeft betrekking op zo’n 

1.150 appartementen en 7 parkeerkelders. Daarnaast zijn er 5 mandelige terreinen, hiervan worden 

er 3 beheerd als ware het een vereniging, bij deze terreinen is er sprake van een beheerverening. 

Voor de 2 andere terreinen ligt het onderhoud en beheer nog bij ’thuis. 
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12.4.6 Bonaire 

De samenwerking is afgerond per 31 december 2016. De eerder verleende subsidies lopen nog wel 

door en worden naar verwachting in 2018 afgerond. 

Eind 2017 hebben we zowel van FCB, de lokale woningstichting op Bonaire, als van het ministerie 

van BZK het verzoek gekregen om de samenwerking nieuw leven in te blazen. Kern van het verzoek 

is om samen met het ministerie, FCB en collega-corporatie Woonlinie te verkennen op welke wijze de 

noodzakelijke nieuwbouw van 500 woningen op Bonaire gerelaiseerd kan worden. 

12.4.7 Groepsstructuur ’thuis  

Per 1 oktober 2017 is mede vanwege de nieuwe wet- en regelgeving de totale groepsstructuur 

opgeheven middels fusie met de TI. In de BV-structuur van de Holding en de Vastgoed BV vonden al 

geen activiteiten meer plaats. De activiteiten vanuit de Energie BV zijn ondergebracht in de TI en 

gesplitst naar DAEB en niet-DAEB. Ultimo 2017 beschikt ’thuis niet meer over een groepsstructuur.  

  

VvE's en beheersituaties 

Best Eind-

hoven

Son & 

Breugel

Veld-

hoven

Waalre Totaal 

’thuis 

- VvE 4 6 6 10 7 33

- Parkeerkelders 0 2 0 5 0 7

- Mandelige terreinen 0 5 0 0 0 5
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13 Financiën 

13.1 Algemeen 

De woningwet en de kabinetsplannen hebben ons ook in 2017, naast de reguliere financiële 

activiteiten, beziggehouden. Naast het opstellen van de eerste jaarrekening (2016) met de waardering 

op marktwaarde stond 2017 vooral in het teken van de implementatie van de woningwet. Het 

definitieve scheidingsplan is door de Aw goedgekeurd en de administratie wordt daarop ingericht. 

Gezien de beperkte omvang van de niet-DAEB portefeuille en de overweging dat ’thuis vooral van 

DAEB is, heeft ’thuis gekozen voor administratieve scheiding.  

Gezien onze maatschappelijke rol die we als corporatie vervullen, hebben we de in 2017 beschikbare 

middelen zo goed mogelijk ingezet. Op die manier waarborgen we de financiële continuïteit voor de 

lange termijn.  

De doorrekening van de financiële positie heeft in 2017 op twee momenten plaatsgevonden. Eerst in 

het kader van de strategische herijking en de daarbij behorende knoppensessie die we samen met 

gemeenten en Huurdersraad hebben gehouden. Vervolgens bij de meerjarenbegroting 2018-2027 en 

de begroting 2018 die is opgesteld in perspectief van de meerjarenbegroting.  

 ’thuis beschikt over een geactualiseerd en door Aw goedgekeurd Reglement financieel beleid en 

beheer, investeringsstatuut, treasurystatuut en het verbindingenstatuut. Aangezien we als organisatie 

streven naar een kwalitatief gedegen integrale financiële sturing die ook “doorleefd” wordt in de 

organisatie, hebben we gekozen voor een eigen model. Jaarlijks actualiseren we onze reglementen 

op dit gebied, maar ook de interne normen waaraan investeringen moeten voldoen. Ook de interne 

bevoegdhedenregeling wordt jaarlijks geactualiseerd. 

Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 zijn de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de 

Woningwet betrokken en heeft een verdere verfijning in de splitsing DAEB / niet-DAEB plaats 

gevonden. Een wijziging betreft de waardering van het vastgoed. Tot en met 2016 maakten we 

gebruik van het handboek modelmatig waarderen volgens de basisversie, vanaf de jaarrekening 2017 

passen we de full-versie van het handboek toe. Belangrijkste overwegingen hierbij zijn: 

• betere en marktconformere waardering 

• meer inzicht in waarde op complexniveau 

• niet meer afhankelijk van de WOZ-waardering die 2 jaar achter loopt 

• leegwaarde en markthuur zijn belangrijke pijlers voor een goede waardering 

• een goede marktwaardewaardering draagt bij aan het inzichtelijk maken van de maatschappelijke 

bijdrage  

• bredere basis voor het assetmanagement 

De wijziging van basisversie naar full-versie betreft een schattingswijziging. Daarbij blijven de 

vergelijkende cijfers 2016 ongewijzigd. 

De jaarrekening 2017 is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn 645 voor Toegelaten instellingen 

volkshuisvesting - RJ 645. 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. Voor de toerekening van organisatiekosten is de kostenverdeelstaat gebruikt en is de 

handleiding van de Aw toegepast. 

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 
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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. 

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. WOZ/leegwaarde ≤ 70% ≤ 70% 

 

Bovengenoemde kritische grenzen gaan met het nieuwe beoordelingskader waar Aw en WSW 

gezamenlijk aan werken op onderdelen wijzigen. Zo komt de bedrijfswaarde na 2018 te vervallen en 

komt daarvoor in de plaats de Beleidswaarde. De DSCR komt te vervallen en de dekkingsratio wordt 

dan niet meer gemeten over de WOZ maar de marktwaarde. 

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. 

In 2017 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. Bij de vastgoedstrategieën op complexniveau worden de maatschappelijke prestaties 

én de financiële rendementen in samenhang met elkaar beoordeeld. Onze vastgoedstrategie is kader 

stellend 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 verder aangescherpt. Uit de doorrekening (cijfers 

begroting 2018-2027) 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 de volgende tabel is de ontwikkeling van de ratio’s op TI-niveau weergegeven waarbij het jaar 2017 

de gerealiseerde ratio’s betreffen en de overige jaren conform de begroting zijn opgenomen: 
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Alle ratio’s ontwikkelen zich positief en geven geen aanleiding tot het treffen van maatregelen. 

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 

controletechnieken (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 via 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 “slecht” weer scenario’s. We rapporteren daarover in de kwartaal-rapportages met behulp van 

de risicoscan. Op deze manier brengen we de beheermaatregelen tijdig in beeld.  

In 2017 zijn de volgende “slecht” weer scenario’s doorgerekend: 

• 50% minder dekking bij duurzaamheidsmaatregelen 

• Bouwkosten nieuwbouw en duurzaamheid stijgen 5% meer dan de reguliere index aangeeft 

• 1% hogere rente bij nieuwe leningen en renteconversie 

• Verdere verhoging van de verhuurderheffing met € 1,5 miljoen 

• Er worden 50 woningen minder verkocht uit de bestaande voorraad (50 i.p.v. 100) 

Als alle scenario’s tegelijkertijd optreden (cijfers begroting 2018-2027) leidt dit tot verslechtering van 

de ratio’s. Alleen de solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde gaat in 2020 en 2021 net iets door de 

ondergrens maar dat herstelt zich nagenoeg direct.  

Een punt van aandacht is de dalende tendens van de ICR en DSCR. We zien dat de operationele 

kasstromen als gevolg van toenemende verhuurderheffing en rentelasten in het gecombineerde 

scenario onder druk komen te staan. Alleen indien alle scenario’s tegelijkertijd optreden vraagt dat om 

aanvullende maatregelen. We zijn voldoende wendbaar om dat tijdig te signaleren en bij te sturen. 

Financiële sturingsratio's TI 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Solvabiliteit o.b.v. marktwaarde (min. 20%) 68,6 63,3 60,8 59,1 60,0 61,5 62,7 64,0 65,2 66,3 67,70

Solvabiliteit o.b.v. volkshuisvestelijke bestemming 

(min. 30%) 52,9 41,8 39,2 37,6 39,6 42,1 44,2 46,5 48,8 50,8 53,10

Solvabiliteit o.b.v. bedrijfswaarde (min. 35%) 46,1 44,7 42,1 40,6 42,2 44,4 45,6 46,8 47,9 48,8 50,00

ICR (min. DAEB 1,4; min niet-DAEB 1,8) 2,03 2,35 2,57 2,48 2,54 2,61 2,61 2,47 2,40 2,39 2,48

Gewogen ICR voor eerste 5 jaar 2,31 2,48 2,55 2,54 2,55 2,54 2,49

DSCR (min. 1) 1,47 1,54 1,61 1,63 1,61 1,65 1,93 1,79 1,80 1,85 1,90

Gewogen DSCR voor eerste 5 jaar 1,55 1,59 1,64 1,68 1,72 1,79 1,85

Loan to value o.b.v. marktwaarde (max. 70%) 25,8 31,5 34,3 36,1 34,9 32,9 31,3 29,8 28,3 26,9 25,0

Loan to value o.b.v. bedrijfswaarde (max. 75%) 48,7 51,2 54,6 56,3 54,4 51,1 49,3 47,8 46,4 45,1 43,1

Dekkingsratio (max. 50%) (Loan to value WOZ) 18,6 20,5 21,0 20,9 19,5 17,9 16,8 16,0 15,1 14,3 13,2

Verkocht onder voorwaarden t.o.v. Eigen Vermogen 

(max 10%) 11,1% 13,0% 14,0% 14,9% 15,0% 15,2% 15,1% 15,0% 15,0% 15,2% 15,4%
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Gesplitst naar DAEB en niet-DAEB ontwikkelen de ratio’s zich als volgt:  

 

 

Opvallend in beide overzichten is dat de solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde bij DAEB als bij niet-

DAEB in 2020-2021 boven de norm blijft, terwijl in het overzicht TI de solvabiliteit in die jaren net door 

de ondergrens zakt. Dat wordt veroorzaakt door de wijze waarop de deelneming in niet-DAEB balans 

technisch verwerkt moet worden. Als we kijken op niveau van de TI (“geconsolideerde” balans) dan 

wordt de deelneming geëlimineerd zowel in het eigen vermogen als in het balanstotaal.  

In de DAEB-tak wordt de deelneming in niet-DAEB afzonderlijk opgenomen waardoor het Eigen 

Vermogen ten opzichte van het balanstotaal relatief hoger is en de solvabiliteit boven de ondergrens 

blijft. 

Verder zien we dat alle overige ratio’s en dan met name de ICR en DSCR ruim boven de norm 

blijven. Bij de ICR en DSCR bij niet-DAEB zien we dat deze, na aflossing van de interne lening aan 

DAEB na 2022, geen betekenis meer hebben. Immers er is geen vreemd vermogen (lees: leningen) 

meer aanwezig. 

  

Financiële sturingsratio's TI 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Solvabiliteit o.b.v. marktwaarde (min. 20%) 62,9 59,7 57,5 57,8 58,6 59,1 59,7 60,2 60,6 61,20

Solvabiliteit o.b.v. volkshuisvestelijke bestemming 

(min. 30%) 40,9 37,1 34,3 35,1 36,4 37,4 38,5 39,5 40,4 41,60

Solvabiliteit o.b.v. bedrijfswaarde (min. 35%) 40,2 36,4 33,5 34,1 35,3 35,6 35,8 35,9 35,8 35,90

ICR (min. DAEB 1,4; min niet-DAEB 1,8) 2,23 2,34 2,15 2,11 2,09 2,05 1,88 1,77 1,69 1,69

Gewogen ICR voor eerste 5 jaar 2,22 2,19 2,10 2,04 1,97 1,88

DSCR (min. 1) 1,38 1,41 1,40 1,35 1,35 1,53 1,40 1,33 1,35 1,27

Gewogen DSCR voor eerste 5 jaar 1,39 1,40 1,39 1,39 1,41 1,41

Loan to value o.b.v. marktwaarde (max. 70%) 32,0 35,6 37,9 37,5 36,3 35,5 34,9 34,4 33,9 33,0

Loan to value o.b.v. bedrijfswaarde (max. 75%) 56,5 61,2 64,4 63,5 61,3 60,6 60,4 60,4 60,5 60,0

Dekkingsratio (max. 50%) (Loan to value WOZ) 20,8 21,7 21,9 20,9 19,6 19,0 18,6 18,2 17,8 17,2

Verkocht onder voorwaarden t.o.v. Eigen Vermogen 

(max 10%) 12,8% 13,8% 14,5% 14,6% 14,7% 14,4% 14,2% 14,1% 14,2% 14,4%

Financiële sturingsratio's DAEB 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Solvabiliteit o.b.v. marktwaarde (min. 20%) 64,8 61,5 59,1 59,4 59,7 60,2 60,8 61,4 61,8 62,40

Solvabiliteit o.b.v. volkshuisvestelijke bestemming 

(min. 30%) 42,9 38,8 35,9 36,7 37,5 38,4 39,6 40,7 41,6 42,80

Solvabiliteit o.b.v. bedrijfswaarde (min. 35%) 42,5 38,3 35,3 35,9 36,6 36,9 37,2 37,4 37,4 37,60

ICR (min. DAEB 1,4; min niet-DAEB 1,8) 2,03 2,14 1,94 1,90 1,89 1,81 1,67 1,58 1,50 1,51

Gewogen ICR voor eerste 5 jaar 2,01 1,98 1,88 1,83 1,76 1,67

DSCR (min. 1) 1,43 1,46 1,45 1,39 1,39 1,39 1,27 1,26 1,27 1,27

Gewogen DSCR voor eerste 5 jaar 1,43 1,43 1,40 1,37 1,34 1,31

Loan to value o.b.v. marktwaarde (max. 70%) 33,3 37,2 39,9 39,7 39,5 38,6 37,8 37,0 36,4 35,3

Loan to value o.b.v. bedrijfswaarde (max. 75%) 63,5 68,4 71,6 70,4 69,5 68,5 67,9 67,5 67,3 66,4

Dekkingsratio (max. 50%) (Loan to value WOZ) 21,3 22,4 22,8 21,8 21,2 20,4 19,9 19,4 19,0 18,2

Verkocht onder voorwaarden t.o.v. Eigen Vermogen 

(max 10%) 8,2% 9,1% 9,7% 9,9% 10,1% 10,0% 10,0% 10,0% 10,2% 10,4%

Financiële sturingsratio's niet-DAEB 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Solvabiliteit o.b.v. marktwaarde (min. 20%) 60,2 63,0 65,8 68,5 71,0 71,2 71,1 70,8 70,4 70,3

Solvabiliteit o.b.v. bedrijfswaarde (min. 35%) 58,6 61,9 64,9 67,8 70,5 70,5 70,1 69,6 68,9 68,4

ICR (min. DAEB 1,4; min niet-DAEB 1,8) 9,73 12,04 15,90 23,18 44,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gewogen ICR voor eerste 5 jaar 13,03 18,88 20,47 19,71 14,97 0,00

DSCR (min. 1) 1,03 1,04 1,06 1,07 1,08

Gewogen DSCR voor eerste 5 jaar

Loan to value o.b.v. marktwaarde (max. 70%) 15,2 11,8 8,2 4,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Loan to value o.b.v. bedrijfswaarde (max. 75%) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8

Dekkingsratio (max. 50%) (Loan to value WOZ) 12,1 8,8 5,7 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4

Verkocht onder voorwaarden t.o.v. Eigen Vermogen 

(max 10%) 49,6% 46,5% 43,8% 41,3% 44,4% 43,6% 43,7% 44,0% 44,6% 44,4%
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13.4 Planning & Control  

Het ondernemingsplan is voor ’thuis het kompas dat meerjarig richting biedt. Het is de formulering en 

vastlegging van de organisatie die we willen zijn als toegelaten instelling in de volkshuisvesting. De 

wijze waarop de ambities concreet worden ingevuld, wordt bepaald bij de jaarlijkse strategische 

herijking. De strategische herijking wordt gevoed met interne en externe ontwikkelingen. Vertrekpunt 

daarbij is het ondernemingsplan en de portefeuillestrategie. 

De jaarlijkse strategische herijking is het startpunt van de jaarlijkse Planning & Control cyclus en vindt 

plaats in samenspraak met de gemeenten (wethouders en beleidsambtenaren) en de 

huurdersvertegenwoordiging (Huurdersraad). Het betreft een actualisering van het ondernemingsplan 

in combinatie met de ontwikkelingen/volkshuisvestelijke opgave in de gebieden (gemeentelijk niveau). 

Via een zogenaamde knoppensessie worden keuzes gemaakt op de volkshuisvestelijke 

doelstellingen: betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid. Deze 

keuzes worden getoetst aan de externe en interne (financiële) kaders zodat de continuïteit van de 

organisatie wordt geborgd.  

De strategische keuzes worden vervolgens vastgelegd in een koersdocument inclusief de 

portefeuillestrategie. Deze strategie behelst heel specifiek waar ’thuis met haar vastgoedportefeuille 

heen wil en op welke manier ’thuis de transitie die daar voor nodig is vorm geeft. 

Het koersplan is samen met de gebiedsvisies de basis voor nadere uitwerking van het beleid en de 

basis voor het bod op de gemeentelijke woonvisies. Het bod is vervolgens de basis voor de 

prestatieafspraken met de gemeenten en de Huurdersraad. De transitie die in het koersplan wordt 

gekozen wordt vertaald naar de meerjarenbegroting (minimaal 10 jaar). Het jaarplan en de 

jaarbegroting zijn vervolgens gedetailleerde uitwerkingen van het koersplan en de meerjarenbegroting 

waarin ’thuis haar voorgenomen doelen en activiteiten van het komend jaar vaststelt. 

De totstandkoming van het jaarplan is een interactief samenspel van bestuur/MT en medewerkers. 

De jaardoelen, de in de begroting opgenomen resultatenkaart en de financiën worden gemonitord in 

het MT en gerapporteerd in de kwartaalrapportage. 

Het geheel samen borgt de integrale sturing met heldere jaardoelen die passen in de kaders van het 

ondernemingsplan, goed zijn afgestemd met gemeenten en huurders en de financiële continuïteit 

waarborgen. 

13.5 Treasury  

’thuis beschikt over een door de Aw goedgekeurd Reglement Financieel Beleid en Beheer. Een van 

de bijlagen van het reglement is het Treasurystatuut. Zowel het Reglement Financieel Beleid en 

Beheer als het Treasurystatuut zijn in 2017 geactualiseerd. Aanleiding hiervoor was een aantal 

bepalingen uit de nieuwe Veegwet en een beperkte aanpassing in de organisatie. Beide 

geactualiseerde reglementen zijn goedgekeurd door de Aw. Verder hebben we onze 

financieringsstrategie vastgesteld. Hierin zijn de kaders uit het Financieel Reglement en het 

Treasurystatuut vertaald naar de meer tactische / strategische keuzes die we maken bij de 

financiering van onze bedrijfsvoering. Daarbij verbinden we de ontwikkeling van onze 

vastgoedportefeuille aan de financiering. Uitgangspunt is dat we strak sturen op de kasstromen en 

eerst overtollige liquiditeiten worden benut voordat er nieuwe leningen worden aangetrokken. De 

financieringsstrategie is toegezonden aan het WSW. 

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. De 

treasurycommissie is in 2017 drie keer bijeen geweest. Alle voorgenomen acties zijn uitgevoerd. 
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Ultimo 2017 heeft ’thuis 63 leningen met een schuldrestant van € 343,8 miljoen. Hiervan is één 

lening ad € 2,8 miljoen niet door het WSW geborgd. De totale geborgde schuld door het WSW 

bedraagt € 341 miljoen. Genoemde schuldrestant is exclusief het nog beschikbare deel van de 

flexibele roll-over leningen ad € 8 miljoen. De gemiddeld gewogen restant looptijd bedraagt 23,8 jaar. 

De gemiddelde rente bedraagt 3,82%. 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%. Inmiddels 

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 2017 zijn twee nieuwe leningen aangetrokken. De bestaande flexibele roll-over ad € 7,5 miljoen is 

afgelost en daarvoor in de plaats zijn twee nieuwe flexibele roll-over leningen gekomen van ieder 

€ 5 miljoen. De verplichte 20% (€ 2 miljoen) is opgenomen. De rekening-courant faciliteit met de BNG 

is opgezegd en de eerder verstrekte bankgaranties zijn in 2017 afgewikkeld.  

We hebben circa € 8,35 miljoen aan leningen afgelost, bij twee basisrenteleningen is de spread 

aangepast. 

’thuis heeft ultimo 2017 een derivatenportefeuille die bestaat uit twee renteswaps. De marktwaarde 

van twee swaps bedraagt bijna € 12 miljoen negatief. In het scenario van de stress-test van het Aw 

(rente -200 basispunten) bedraagt de marktwaarde € 26,1 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 

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. Het gehele 

bezit is ingebracht als onderpand. 
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13.6 Waardering Materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen  

De Materiële vaste activa in exploitatie worden 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 2017. ’thuis past 

sinds deze jaarrekening voor het gehele bezit de full-versie van het handboek toe. Hierbij kunnen 

diverse vrijheidsgraden worden toegepast, die specifiek betrekking hebben op de te waarderen 

complexen. De vrijheidsgraden betreffen de markthuur, exit yield, leegwaarde / leegwaarde-

ontwikkeling, disconteringsvoet, mutatiekans, het onderhoud, technische splitsingskosten. Bij 

toepassing van de full-versie is validatie door een taxateur verplicht. ’thuis heeft gebruik gemaakt van 

Colliers als taxateur. 

Om de full-versie te kunnen toepassen heeft ’thuis nog een extra analyse gemaakt van het bezit en 

de datakwaliteit. Die was al in ruime mate op orde, dus kon er volstaan worden met enkele 

verbeteringen. Inmiddels beschikken we voor meer dan 90% van het bezit over plattegronden die 

ingemeten zijn volgens NEN2580. Daar staat tegenover dat we nog niet voor alle woningen, met 

name de onzelfstandige eenheden, woonwagens, standplaatsen en een beperkt aantal 

sloopwoningen, een WWS waarderingen hebben gemaakt. 

Om het taxatieproces in goede banen te leiden zijn een waarderingsprotocol vastgesteld, een 

verantwoordingsdocument en een rapport van bevindingen. Colliers heeft het gevalideerde 

taxatierapport verstrekt. Het was goed om te vernemen dat de taxateur de beschikbare data als zeer 

goed heeft ervaren. Zij zijn tijdens hun schouw geen bijzondere aangelegenheden tegengekomen. De 

uitkomsten van de taxaties zijn uitgebreid geanalyseerd. Zo is er getoetst aan het toetsingskader uit 

het waarderingsprotocol, hebben we een verschillenanalyse uit laten voeren door Ortec en is er 

getoetst aan de standaardsignaleringen van het taxatie managementsysteem (TMS). Bij deze laatste 

toets is gekeken naar de toegepaste vrijheidsgraden, zijn er nog checks uitgevoerd op data en 

waarden buiten bandbreedtes, ratio’s, risicoscores en plausibiliteit. 

Overall hebben we vastgesteld dat de waardering onder toepassing van de full-versie van het 

waarderingshandboek heeft geleid tot een getrouwe weergave van de vastgoedwaardering op zowel 

complexniveau als totaalniveau. Daarnaast herkennen we de stijging ten opzichte van het afgelopen 

jaar. Cijfers uit de regio (o.a. NVM) laten stijgingspercentages tussen de 10% en 15% zien. In 

hoofdstuk 18.4 wordt nader ingegaan op de waardering van de materiële 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. Dit alles voor het DAEB gedeelte. 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 tot en met 2018) 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 
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september 2016. Zoals al eerder aangegeven introduceren de Aw en WSW in het kader van verticaal 

toezicht de beleidswaarde.  

Ten aanzien van de Beleidswaarde hebben we nog wel wat zorgen aangezien dit een totaal andere 

methodiek is dan de huidige bedrijfswaarde. De beleidswaarde wordt als het ware “afgepeld” van de 

marktwaarde in verhuurde staat. Een beperkt aantal beleggersuitgangspunten worden vervangen 

door het eigen beleid van de corporatie. Op zich is dat goed maar omdat het niet geheel ten volle 

wordt doorgevoerd, dreigt er eerder een nieuw waardebegrip te ontstaan, terwijl je juist op 

kasstromen zou willen sturen die aansluiten bij het totale corporatiebeleid. 

Om van de marktwaarde in verhuurde staat te komen naar beleidswaarde worden aanpassingen 

gedaan voor de beschikbaarheid (alles op doorexploiteren), betaalbaarheid (eigen streefhuren), 

kwaliteit (eigen onderhoud) en beheer (eigen beheerkosten). Er wordt tot op heden nog geen 

rekening gehouden met onder andere het verkoopbeleid van de corporatie, er vindt geen correctie 

plaats voor de in de beleggersmarkt gebruikelijke hogere disconto (7%+ tegen 5% nu) en ook de 

ouderdomsaftrek wordt niet gecorrigeerd terwijl er wel uitgegaan wordt van het eigen 

onderhoudsbeleid. Met name dit laatste leidt tot een soort onderhoud verdubbelend effect. Het is de 

bedoeling dat vanaf 2019 de beleidswaarde de bedrijfswaarde gaat vervangen. Tegelijkertijd lijkt er 

sprake van een tijdsklem. Immers het beoordelingskader ligt momenteel ter consultatie, er is nog veel 

onduidelijk en ook het bijbehorend toetsingskader moet nog verder uitgewerkt worden. Voor 2018 

verwachten we nog een stevige gegevensuitvraag om de effecten van het nieuwe beoordelings-

/toetsingskader in beeld te brengen. We volgen de ontwikkelingen en zullen reeds in een vroeg 

stadium de effecten voor ’thuis in beeld brengen. 

De volgende overzichten laten het verloop zien van marktwaarde verhuurde staat naar 

volkshuisvestelijke bestemming naar de (ingeschatte) nieuwe beleidswaarde en naar de 

bedrijfswaarde. Hierbij geldt dat, zover nu bekend, de marktwaarde o.b.v. de volkshuisvestelijke 

bestemming en de beleidswaarde enkel voor de woningen een afslag kent. Voor al het overige bezit 

wordt verondersteld dat deze waardes gelijk zijn aan de marktwaarde in verhuurde staat. De 

beleidswaardeanalyse is gemaakt conform de meest recente inzichten. 
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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 materiële 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 € 118,5 miljoen. We 

waarderen ieder jaar de verkochte Koopgarantwoningen. Woningen verkocht in 2017 worden niet 

opnieuw gewaardeerd. Eengezinswoningen verkocht voor 1 januari 2017 zijn opgewaardeerd met 

10,2% en voor appartementen geldt 15,7% (referentie: NVM-cijfers aangevuld met interne toetsing 

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 2016 bedroeg de voorziening 

€ 4,6 miljoen tegen € 0,9 miljoen eind 2017. 

Waarde overzicht Materiële Vaste Activa                                     

x € 1.000

2017 2016

Leegwaarde (WOZ) - 1.735.428

Leegwaarde (Vastgesteld door taxateur) 1.821.215 -

Marktwaarde in verhuurde staat 1.331.688 1.170.022

Marktwaarde in verhuurde staat exclusief volkshuisvestelijke bestemming 697.151 669.109

Bedrijfswaarde 705.250 738.800

Herwaarderingsreserve Materiële Vaste Activa 627.561 523.065

Herwaarderingsreserve Verkocht onder Voorwaarden 68.307 57.207

Totaal Herwaarderingsreserve 695.868 580.272
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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 2017 

Het geconsolideerde jaarresultaat bedraagt € 161,1 miljoen positief. Hiervan betreft € 167,9 miljoen 

niet gerealiseerde waardeveranderingen (inclusief VoV) en -/- € 7,1 miljoen afname belastinglatenties. 

Het resultaat uit de reguliere verhuur- en verkoopactiviteiten bedraagt € 38,3 miljoen positief. Na 

aftrek van de onrendabele investeringen (ORT € 21,7 miljoen), rentelasten (€ 13 miljoen), 

leefbaarheid (€ 1,7 miljoen), en overige organisatiekosten (€ 1,7 miljoen) blijft er een nettoresultaat 

over van € 0,1 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 € 1.032 miljoen na toevoeging van het jaarresultaat 2017. 
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14 Balans per 31 december 2017 – vóór resultaatbestemming 
 

 
  

ACTIVA (x € 1.000)

31 december 

2017

31 december 

2016

1. Vastgoedbeleggingen

1.1 DAEB vastgoed in exploitatie 1.250.589 1.101.028

1.2 niet-DAEB vastgoed in exploitatie 81.715 68.994

1.3 Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden 118.524 108.867

1.4 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 20.466 17.661

1.471.294 1.296.550

2. Materiële vaste activa

2.1 Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 7.228 7.577

7.228 7.577

3. Financiële vaste activa

3.1 Overige deelnemingen 57 57

3.2 Latente belastingvordering 4.722 11.828

3.3 Overige vorderingen 7.098 4.748

11.877 16.633

Som van de vaste activa 1.490.399 1.320.760

4. Voorraden

4.1 Vastgoed  bestemd voor de verkoop 3.358 3.857

4.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 1.267 284

4.3 Overige voorraden 5 7

4.630 4.148

5. Vorderingen

5.1 Huurdebiteuren 419 478

5.2 Overheid 13 0

5.3 Overige vorderingen 482 956

5.4 Overlopende activa 297 632

1.211 2.066

6. Liquide middelen 9.396 23.037

Som van de vlottende activa 15.237 29.251

TOTAAL ACTIVA 1.505.636 1.350.011

Vlottende Activa

Vaste Activa
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PASSIVA (x € 1.000)

31 december 

2017

31 december 

2016

7. Reserves

7.1 Herwaarderingsreserve 695.868 580.272

7.2 Overige reserves 175.137 208.008

Resultaat boekjaar 161.133 82.724

Som van het eigen vermogen 1.032.138 871.004

8. Voorzieningen

8.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 926 4.600

8.2 Voorziening latente belastingverplichtingen 0 0

8.3 Overige voorzieningen 256 249

1.182 4.849

9. Langlopende schulden

9.1 Leningen overheid 5.436 7.535

9.2 Leningen kredietinstellingen 331.217 334.282

9.3 Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken VoV 114.067 106.976

9.4 Waarborgsommen 2 3

9.5 Overige langlopende schulden 694 730

451.416 449.526

10. Kortlopende schulden

10.1 Schulden aan kredietinstellingen 7.163                 8.350

10.2 Schulden aan leveranciers 107                    1.369

10.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.392                 1.464

10.4 Overige schulden 1.145                 1.499

10.5 Overlopende passiva 10.093                11.950

20.900 24.632

Som van het vreemd vermogen 473.498 479.006

TOTAAL PASSIVA 1.505.636 1.350.011

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen
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15 Winst- en verliesrekening over 2017 

 

WINST- & VERLIESREKENING (x € 1.000) 2017 2016

13 Exploitatie vastgoedportefeuille

13.1 Huuropbrengsten 68.546 68.430             

13.2 Opbrengsten servicecontracten 1.826 1.779               

13.3 Lasten servicecontracten -1.942 -2.079              

13.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -4.874 -3.772              

13.5 Lasten onderhoudsactiviteiten -15.587 -15.679            

13.6 Overige direct operationele lasten exploitatie bezit -12.613 -11.533            

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 35.356 37.146            

14 Verkoopresultaat nieuwbouw

14.1 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 2.095 4.144

14.2 Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling -1.965 -4.265

Netto verkoopresultaat nieuwbouw 130 -121

15 Verkoopresultaat vastgoedportefeuille

15.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 11.999 15.554

15.2 Toegerekende organisatiekosten -210 -343

15.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -8.931 -12.339

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 2.858 2.872

16 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

16.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille (ORT) -21.694 -12.820

16.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 164.452 73.390

16.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV 3.480 1.271

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 146.238 61.842

17 Overige activiteiten

17.1 Opbrengst overige activiteiten 4.436 4.564

17.2 Kosten overige activiteiten -4.390 -4.622

Netto resultaat overige activiteiten 46 -58

18 Overige organisatiekosten -1.679 -1.310

19 Leefbaarheid -1.701 -2.244

20 Financiële baten en lasten

20.1 Waardeverandering financiële vaste activa en effecten 0 148

20.2 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 64 786

20.3 Rentelasten en soortgelijke kosten -13.073 -13.928

Saldo van de financiële baten en lasten -13.009 -12.994

Resultaat voor belastingen 168.239 85.132

21 Belastingen 

21.1 Belastingen -7.106 -2.408

Som van de belastingen en deelnemingen -7.106 -2.408

Resultaat na belastingen 161.133 82.724
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16 Kasstroomoverzicht 2017 (directe methode) 

 

Zie hoofdstuk 22 voor de toelichting op het kasstroomoverzicht volgens de directe methode. 

KASSTROOMOVERZICHT 2017 (x € 1.000) 2017 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten van huurders 64.270 72.168

Vergoedingen 2.201 2.481

Overheidsontvangsten 0 0

Ontvangsten overige 207 463

Renteontvangsten 0 675

Saldo ingaande kasstromen 66.678 75.787

Betalingen aan werknemers (in- en extern) -8.057 -8.015

Betalingen aan leveranciers onderhoud -13.230 -14.904

Betalingen overige bedrijfsuitgaven -9.502 -10.138

Rente uitgaven -13.540 -13.832

Verhuurderheffing -8.809 -7.913

Betalingen leefbaarheid externe uitgave niet investering gebonden -567 -612

Saldo uitgaande kasstromen -53.705 -55.414

Kasstroom uit operationele activiteiten 12.973 20.373

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Verkoopontvangsten bestaande huur 13.198 15.696

Verkoopontvangsten woongelegenheden VOV na inkoop 2.444 1.556

Verkoopontvangsten nieuwbouw 3.754 1.985

Verkoopontvangsten grond 2.095 3.930

(Des)investeringsontvangsten overige 0 32

Tussentelling ingaande kasstromen MVA 21.491 23.199

Betalingen investering nieuwbouw -28.313 -21.907

Betalingen investeringen woningverbeteringen -6.425 -5.523

Betalingen aankoop woongelegenheden VOV voor doorverkoop -6.423 -4.328

Betalingen aankoop grond 0 -609

Betalingen investeringen overig -446 -542

Betalingen externe kosten bij verkoop -182 -114

Tussentelling uitgaande kasstromen MVA -41.789 -33.023

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -20.298 -9.824

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuwe door WSW geborgde leningen 2.000 0

Aflossing door WSW geborgde leningen -7.856 -6.098

Aflossing niet door WSW geborgde leningen DAEB investeringen -461 -433

-6.317 -6.531

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -6.317 -6.531

Toename (afname) geldmiddelen in boekjaar -13.641 4.018

De toename (afname) van de geldmiddelen in het boekjaar is als volgt te specificeren:

SPECIFICATIE TOE-/AFNAME GELDMIDDELEN (x € 1.000) 2016 2016

Stand per 1 januari 23.037 19.019

Mutaties boekjaar -13.641 4.018

Stand per 31 december 9.396 23.037
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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 Metropoolregio Eindhoven (MRE) en is 

werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de Woningwet. De statutaire vestigingsplaats is 

Kronehoefstraat 83 te Eindhoven en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 17024184. 

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 Groepsverhoudingen 

Per 1 oktober 2017 zijn de volgende groepsmaatschappijen gefuseerd met het hoofd van de groep 

Woonstichting ’thuis: 

• ’thuis Energie BV (100%)  

• ’thuis Holding BV (100%) 

• ’thuis Vastgoed BV (100%) 

De activa en passiva van deze BV ’s zijn overgegaan naar Woonstichting ’thuis. 

 

Overige kapitaalbelangen (minder dan 20%): 

• Breedband Eindhoven (1,37%) 

’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. 

17.4 Schattingswijzigingen 

In de jaarrekening 2017 is sprake van de volgende schattingswijzigingen: 

In het boekjaar 2017 heeft ’thuis besloten om in tegenstelling tot het boekjaar 2016 de marktwaarde 

in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie te berekenen volgens de full-versie van het 

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde in verhuurde staat. Aangezien hierbij niet de 

berekeningsmethodiek wordt gewijzigd, maar enkel de invulling van de vrijheidsgraden binnen deze 

methodiek, is deze wijziging te classificeren als een schattingswijziging.  

De impact van deze schattingswijziging op het boekjaar 2017 bedraagt € 119,1 miljoen. 

17.5 Presentatiewijzigingen 

In de jaarrekening van 2017 is sprake van de volgende presentatiewijzigingen:  

In 2017 heeft ’thuis een presentatiewijziging doorgevoerd voor de classificatie van het DAEB en niet-

DAEB bezit. De classificatie sluit hierbij direct aan op het splitsingsplan zoals deze is goedgekeurd 

door de Aw. Gezien de aard van deze wijziging zijn de mutaties verwerkt in het lopende boekjaar en 

heeft geen aanpassing van de vergelijkende cijfers.  

De onrendabele toppen van investeringen in bestaand bezit zijn dit jaar opgenomen onder Overige 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille, vorig jaar waren deze opgenomen onder Niet-
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gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille. De vergelijkende cijfers over 2016 zijn 

aangepast. 

17.6 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) 2016, richtlijn 645 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 

(herzien 2017) 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. 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 Vastgoedbeleggingen 

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. 

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. 
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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 situaties 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 op het 

moment van het afsluiten van de huurovereenkomst, geliberaliseerde woningen die per balansdatum 

een huurprijs kennen lager dan 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 in verhuurde staat. 

Waarderingsgrondslag 
Vastgoed in exploitatie wordt sinds 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 2016 (‘Handboek modelmatig 

waarderen marktwaarde 2017’).  

’thuis past voor de waardering van het volledige bezit de full versie van het Handboek modelmatig 

waarderen marktwaarde toe.  

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. 
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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 prestatieafspraken) 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).  

 

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 

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 2017 voorgeschreven 

parameters en uitgangspunten toegepast. Onder toepassing van de full-versie 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: 
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Wonen/parkeren 

 

*Bij een aantal complexen is afgeweken van de historische mutatiegraad om de uitkomst van de 

waardering in lijn te brengen met marktreferenties. Een leegwaarderatio van 60% is voor de taxateurs 

een ondergrens geweest waarop zij hebben gestuurd. Het is een weloverwogen keuze geweest om 

juist deze vrijheidsgraad hiervoor te benutten en niet via de disconteringsvoet en/of exit yield. 

Extreem lage mutatiegraden lijken voort te vloeien uit de lage actuele huren die worden gehanteerd 

bij corporaties. In de marktwaarde benadering gaat de taxateur ervan uit dat bij mutatie er wordt 

wederverhuurd tegen markthuur. Hierdoor ontstaat er een aan waarschijnlijkheid grenzende 

zekerheid dat de mutatiegraden zullen oplopen. Daarnaast zal bij verkoop (hypothetische 

uitgangssituatie bij marktwaarde taxatie) een koper middels actief management trachten de huren zo 

snel mogelijk te optimaliseren (benutten huurpotentie), waardoor de mutatiegraden eveneens zullen 

oplopen. Rekening houdende hiermee acht Colliers een verhoging van de mutatiegraden een 

verdedigbaar instrument om de waardering in lijn te brengen met de marktreferenties. 

Toegepaste 

vrijheidsgraden

Toelichting 

Schematische vrijheid Niet afgeweken van de basis versie.

Markthuur (stijging) De markthuur is in eerste instantie bepaald aan de hand van het door Colliers 

International ontwikkelde Automated Valuation Model (AVM). Daarna hebben de 

taxateurs op basis van referentietransacties (market evidence) de uitkomsten van 

AVM getoetst op plausibiliteit en daar waar naar het oordeel van de taxateur 

noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd.

Markthuurstijging conform de basisversie.

Exit yield Voor een aantal complexen is afgeweken van de basisversie om de 

outputfactoren als kapitalisatiefactor en/of leegwaarderatio in lijn te brengen met 

de overige complexen en de waardering aan te laten sluiten op de 

marktreferenties.

Leegwaarde (stijging) De leegwaarden zijn in eerste instantie bepaald aan de hand van het door Colliers 

International ontwikkelde Automated Valuation Model (AVM). Daarna hebben de 

taxateurs op basis van referentietransacties (market evidence) de uitkomsten van 

AVM getoetst op plausibiliteit en daar waar naar het oordeel van de taxateur 

noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd.

Leegwaardestijging conform de basisversie.

Disconteringsvoet De disconteringsvoet is ingeschat door taxateur op basis van referenties (market- 

evidence), aangezien dit een betere weergave geeft van de werkelijke situatie dan 

de modelmatig bepaalde disconteringsvoet.

Mutatie- en verkoopkans* De mutatiegraad is vastgesteld op basis van het 5-jarig gemiddelde, tenzij dit 

door Woonstichting ’thuis c.q. taxateur niet reëel wordt geacht (o.a. in geval van 

recent opgeleverde nieuwbouw). De verkoopmutatiegraad is door taxateur voor de 

15- jarige DCF-periode ingeschat op 100% van de mutatiegraad bij 

doorexploiteren omdat dit een beter beeld geeft dan de afroming in de basis 

versie. Bij niet-aangebroken complexen is de opslag van 2% in het eerste jaar 

conform de basis versie.

Onderhoud Ten aanzien van de onderhoudslasten is aansluiting gezocht bij de VTW-normen 

aangezien dit een beter beeld geeft dan de modelmatig bepaalde 

onderhoudsnormen in de basis versie

Technische splitsingskosten Bij een viertal complexen is afgeweken van de basisversie. Het betroffen hier 

bergingen, die als garagebox/parkeren zijn opgevoerd en dienovereenkomstig de 

splitsingskosten van deze categorie toebedeeld hebben gekregen. Vanwege de 

lagere huur voor een berging, klopte de verhouding tussen bruto huur en netto 

huur niet meer. Dit is gecorrigeerd door gebruik te maken van deze 

vrijheidsgraad.

Bijzondere uitgangspunten Niet van toepassing.

Exploitatiescenario Met betrekking tot de onzelfstandige eenheden is er voor gekozen om uitsluitend 

het exploitatiescenario door te rekenen aangezien uitponden niet realistisch 

wordt geacht voor deze complexen.
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BOG/MOG/Intramuraal 

 

 

 

In het boekjaar 2017 is de volledige portefeuille vastgoed in exploitatie door een externe 

onafhankelijke taxateur gevalideerd. De twee daaropvolgende jaren zal volstaan worden met een 

markttechnische 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’.  

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.  

Bandbreedte gehanteerde vrijheidsgraden minimum maximum

Markthuur (EURO per maand) 15,00 1.885,00

Exit Yield (%) 5,00 11,50

Leegwaarde (EURO) 2.500,00 775.000,00

Disconteringsvoet (%) 5,33 10,33

Mutatie- en verkoopkans (%) 5,00 39,30

Technische splitsingskosten (EURO per jaar) 0,00 150,00

Onderhoud (EURO per jaar) 20,00 1.377,00

Toegepaste 

vrijheidsgraden

Toelichting 

Schematische vrijheid Niet afgeweken van de basis versie.

Markthuur (stijging) De markthuur is ingeschat door taxateur op basis van referentietransacties 

(market evidence), aangezien dit een betere weergave geeft van en beter aansluit 

bij de werkelijke situatie dan een modelmatig bepaalde markthuur.

Markthuurstijging conform de basisversie.

Exit yield De exit yield is ingeschat door taxateur op basis van referenties (market 

evidence), aangezien dit een betere weergave geeft van de werkelijke situatie 

geeft als de modelmatig bepaalde exit yield.

Leegwaarde (stijging) Niet van toepassing.

Disconteringsvoet De disconteringsvoet is ingeschat door taxateur op basis van referenties (market 

evidence), aangezien dit een betere weergave geeft van de werkelijke situatie 

geeft als de modelmatig bepaalde disconteringsvoet.

Onderhoud Ten aanzien van de onderhoudslasten is aansluiting gezocht bij de VTW-normen 

aangezien dit een beter beeld geeft dan de gefixeerde onderhoudsnormen in de 

basis versie.

Technische splitsingskosten Niet afgeweken van de basis versie.

Mutatie- en verkoopkans Niet van toepassing.

Bijzondere uitgangspunten Niet van toepassing.

Bandbreedte gehanteerde vrijheidsgraden minimum maximum

Markthuur (EURO per m2 VVO) 35,00 169,83

Exit Yield (%) 6,75 11,00

Disconteringsvoet (%) 6,58 8,83

Onderhoud (EURO per m2 BVO per jaar) 2,82 5,69
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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 

2017 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 waarbij we 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 2018: 0,94%, 2019: 1,15%, 2020: 1,23%, 2021: 1,35%, 2022: 1,41% 

en vanaf 2023: 2,00% (voorgaand jaar: 2017: 0,6%, 2018: 1,07%, 2019: 1,53% en vanaf 2020: 

2,0%). Voor de DAEB woningen met een huur van minimaal € 5,- boven de streefhuur wordt voor 

de komende vijf jaar een huurverhoging ingerekend van inflatie -0,5%. Woningen met een huur 

gelijk of € 5,- boven of onder de streefhuur worden verhoogd met de inflatie. Woningen met een 

huur van minimaal € 5,- onder de streefhuur krijgen een huurverhoging van inflatie + 0,5%. 

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 + 2,5%.  

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 2018: 0,94%, 2019: 1,15%, 2020: 1,23%. 2021: 1,35, 2022: 1,41% 

en vanaf 2022: 2,00% (voorgaand jaar: lastenstijging voor 2017-2021 tussen de 0,6% en 2,0%). 

• De jaarlijkse lastenstijging voor de personeelskosten en overige personeelskosten zijn gekoppeld 

aan de loonindex en bedragen in 2018: 1,54%, 2019:1,7%, 2020: 1,75, 2021: 1,93%, 2022: 

2,09% en vanaf 2022: 2,5%(voorgaand jaar: lastenstijging voor 2017-2021 tussen de 1,6% en 

2,5%).  

• De jaarlijkse lastenstijging voor het planmatig, contract en dagelijks onderhoud zijn gekoppeld 

aan de bouwindex en bedragen in 2018: 4,56%, 2019:1,92%, 2020: 1,78, 2021 2,11%, 2022: 

2,05% en vanaf 2023: 2,5% (voorgaand jaar: lastenstijging voor 2017-2021 tussen de 1,6% en 

2,5%).  

• De jaarlijkse lastenstijging voor het algemeen beheer is inflatievolgend en bedraagt in 2018: 

0,94%, 2019: 1,15%, 2020: 1,23%, 2021: 1,35%, 2022: 1,41% en vanaf 2022: 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 2017-2021 tussen de 

0,6% en 2,0%).  

• In de wet Maatregelen Woningmarkt zijn de tarieven voor de verhuurderheffing opgenomen. 

Deze bedragen zijn respectievelijk voor 2018 & 2019: 0,591%, 2020 & 2021: 0,592%, 2022: 
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0,593% en 2023 en verder 0,567% van de WOZ-waarde voor alle woongelegenheden met een 

huurprijs onder de liberalisatiegrens en een WOZ-waarde < € 250.000,-. De verhuurderheffing is 

voor de jaren 2018 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 

110 punten op 77% van de maximale huur (woningen tussen de 111 en 115 punten worden 

afgetopt op € 411,-), woningen tussen de 116 en 163 punten op 73% (woningen tussen de 

164 en 172 punten worden afgetopt op € 584,50) en voor de woningen tussen de 173 en 

205 punten op 69% (woningen tussen de 206 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 2016 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 500 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 hoger dan vorig jaar, doordat de in toekomstige jaren de dan geldende 

WOZ-waarde wordt meegenomen als uitgangspunt voor het % verhuurderheffing. Het 

percentage verhuurderheffing bedraagt 0,536% van de WOZ-waarde van de huurwoningen. 

• De heffingsbijdrage van de Aw maakt onderdeel uit van de bedrijfswaarde. 

• 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 actuele waarde (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 bijzonder waardeverminderingsverlies via de 

overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille. 

- 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 bijzonder waardeverminderingsverlies. 

• De woning wordt voor de overeengekomen contractprijs opgenomen onder de Onroerende zaken 

verkocht onder voorwaarden; de (nog te) ontvangen contractprijs wordt opgenomen als 

Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden  

• 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. 

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. 
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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). 

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. 

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. Jaarlijks wordt 

beoordeeld of er bijzondere waardeverminderingen hebben voorgedaan. 

18.5 Financiële vaste activa 

18.5.1 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. 

18.5.2 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. 

18.5.3 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 reële waarde plus 2%. Na eerste verwerking wordt de 

vordering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
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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 19.3.8 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. 

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 Eigen Vermogen 

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 gevormd 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 
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gevormd – is verwerking van de daaropvolgende realisatie niet ten gunste van de Winst- en 

verliesrekening gebracht.  

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 

Bij de bepaling van voorzieningen wordt uitgegaan van in rechte afdwingbare of feitelijke 

verplichtingen die op de balansdatum bestaan. 

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere 

waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de 

investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het 

betreffende complex overtreffen wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte 

verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven 

(verwachte stichtingskosten) minus aan deze investering toe te rekenen ontvangsten (verwachte 

marktwaarde verhuurde staat). 

18.10.2 Voorziening latente belastingverplichtingen  

Zie 18.5.2. 

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 2017 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 

113,4%. Ultimo 2016 diende het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 125% te hebben. 
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Het fonds heeft dus een reservetekort. SPW heeft voor 1 april 2017 een herstelplan bij de 

toezichthouder ingediend waarmee wordt aangetoond dat SPW binnen 10 jaar 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 basispremies 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. 

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. 
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’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% (2016 

3,34%). De credit spread die op deze leningen wordt betaald, wordt periodiek herzien. Voor de 

huidige leningen is de gemiddelde credit spread 0,180%. Het vervalschema van de credit spread 

herzieningen is weergegeven in tabel 23.12.2. 

Als op het moment van credit spread herziening geen akkoord met de creditinstelling 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 basisrente.  
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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 

2017 bedroeg dit wettelijke maximumpercentage de inflatie over vorig boekjaar +2,5% (samen 2,8%) 

m.b.t. sociale huurwoningen voor inkomens < € 40.349,- en voor huishoudens met een inkomen > 

€ 40.349,- 4,3%. 

’thuis heeft in 2017 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) 

niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, dan worden de opbrengsten als netto-omzet 
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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 overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille. 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 rekenen 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 onderzoek wordt jaarlijks 

herhaald. 

Dit leidt tot de volgende verdeelsleutels voor de toerekening van indirecte kosten: 

 

2017 2016

Verhuur- en beheeractiviteiten 44,7% 35,9%

Onderhoudsactiviteiten 14,1% 19,0%

Verkoopactiviteiten 3,8% 4,8%

Leefbaarheid 9,6% 13,4%

Investeringsactiviteiten 12,4% 13,7%

VvE-beheer 0,0% 1,5%

Overige organisatiekosten 15,4% 11,7%

100,0% 100,0%
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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. 

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 

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 heeft geen effecten en loopt geen prijsrisico.  

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) 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 

gelijkblijvende omstandigheden van de huidige leningenportefeuille in een jaar met € 66.000,- toe. Dit 

betreft de extra jaarrente die als gevolg van renteaanpassingen in 2019 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.  

Ter beperking van het liquiditeitsrisico maakt ’thuis gebruik van flexibele geldleningen die naar 

behoefte opgenomen en teruggestort kunnen worden. De vervalkalender van de bestaande 

leningenportefeuille en de kasstroomprognose wordt constant gemonitord.  

Beschikbaarheidsrisico 

De maatregelen rondom de Verhuurdersheffing vanuit de landelijke overheid en de omvangrijke 

saneringssteun door de 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 2017 is om deze reden geen extra niet-DAEB financiering aangetrokken. De verwachting is dat 

’thuis ook in 2018 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. 

  

x € 1.000

n.v.t.

0

0

74.599

0

98.112

Reeds vastgelegde nog af te storten leningen o/g

Nog niet benut borgingsplafond WSW (2017-2019)

31 december 2017

Bankschuld

Kredietlimiet

Verstrekte bankgarantie

Lopende investeringsverplichtingen
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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, en het aantal jaren dat deze heffing zal blijven bestaan zijn nog 

onzeker. 

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 7,45%. 

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 2017 en 2016. 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 2016 en 2017 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 balans 

23.1 Vastgoedbeleggingen 

’thuis heeft het WSW, net als alle andere woningcorporaties die gebruik maken van de 
borgingsfaciliteiten, gevolmachtigd om in voorkomende situaties 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 vastgoedbeleggingen is als volgt: 

 

 
DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie 
In de totale boekwaarde van € 1.332,3 miljoen is voor een bedrag van € 0,62 miljoen aan 

zonnepanelen opgenomen. 

De som van de herwaarderingen van vastgoedbeleggingen bedraagt per balansdatum 

€ 627,6 miljoen. 

Onder de post herclassificaties zijn DAEB woningen opgenomen die in het splitsingsplan zijn 

overgeheveld naar de niet-DAEB tak. ’thuis maakt hierbij gebruik van de administratieve splitsing. Dit 

splitsingsplan is door het ministerie goedgekeurd. In totaal betreft dit een waarde van € 14,7 miljoen. 

In de posten DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie zijn 

10.249 woningen, 57 kamers, 74 woonwagens en standplaatsen, 18 extramurale zorgeenheden, 

21 eenheden bedrijfsmatig onroerend goed, 17 eenheden maatschappelijk onroerend goed, 

154 intramurale zorgeenheden, 740 garages/parkeerplaatsen en 11 bergingen opgenomen. De WOZ-

waarde op basis van de WOZ-beschikkingen 2017 van deze eenheden bedraagt € 1.712 miljoen. 

De belangrijkste grondslagen zijn uiteengezet in paragraaf 18.4.2 DAEB vastgoed in exploitatie en 

niet-DAEB vastgoed in exploitatie. In deze paragraaf staan ook de parameters vermeld die per type 

vastgoed per vrijheidsgraad zijn gehanteerd.  

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. De parameters 

Mutatiegraad, Disconteringsvoet, Leegwaardeontwikkeling en Markthuur zijn gebaseerd op 

inschattingen van de taxateur. Voor deze meest majeure parameters heeft ’thuis in kaart gebracht 

wat het effect op de marktwaarde in verhuurde staat zou zijn als de parameter respectievelijk 1% 

hoger of lager zou zijn. 

23.1 Vastgoedbeleggingen (x € 1.000) Totaal 

vastgoed in 

exploitatie

DAEB 

vastgoed in 

exploitatie

niet-DAEB 

vastgoed in 

exploitatie

2017 2017 2017

Boekwaarden per 1 januari huidig boekjaar 1.170.022 1.101.028 68.994

Mutaties in boek jaar

    Overboekingen 21.840 21.853 -13

    Desinvesteringen -22.306 -16.237 -6.069

    Herclassificatie -1.521 -1.521 0

    Classificatie 0 -14.677 14.677

    Afschrijvingen -13 -13 0

    Herwaardering 164.282 160.156 4.126

Totaal mutaties 162.282 149.561 12.721

Boekwaarde per 31 december 1.332.304 1.250.589 81.715
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Verhuurderheffing 
Het tarief voor de verhuurderheffing is gebaseerd op de nu geldende regelgeving. De sector is 

geconfronteerd met de verhuurderheffing. De basis voor deze heffing en de precieze hoogte ervan in 

de komende jaren en het aantal jaren dat deze heffing zal blijven bestaan zijn redelijk zeker. ’thuis 

heeft bij de eenheden waar de verhuurderheffing van toepassing is het volgende tarief ingerekend 

voor de verhuurderheffing. Voor 2018 en 2019 is dat 0,591%, voor de jaren 2020 en 2021 is dat 

0,592%, voor 2022 is dat 0,593% en voor de volgende jaren is dat 0,567% 

Bedrijfswaarde 
De bedrijfswaarde van het vastgoed in exploitatie bedraagt € 705,3 miljoen (2016: € 738,8 miljoen) en 

is bepaald op basis van de uitgangspunten zoals opgenomen in paragraaf 18.4.2. 

Parameters Mogelijke 

afwijking 

(Bandbreedte)

Effect op de 

marktwaarde in 

verhuurde staat 

( * € 1.000)

Mutatiegraad + 1% 40.237                   

Mutatiegraad -/-1% -48.206                  

Disconteringsvoet + 1% -119.591                

Disconteringsvoet -/-1% 200.739                 

Leegwaardeontwikkeling + 1% 84.666                   

Leegwaardeontwikkeling -/-1% -58.060                  

Markthuur + 1% 2.642                    

Markthuur -/-1% -2.998                   
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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 van Makelaars in 

deze regio. De waardestijging in de prijsklasse waarin ’thuis woningen verkocht heeft is in 2017 

+ 10,2% en voor de appartementen + 15,7%. 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 2017 zijn in totaal 677 verhuureenheden  

(2016: 677 eenheden) verkocht onder voorwaarden. 

’thuis heeft een verkoopplan opgesteld waarin bijna 1.500 onroerende zaken voor verkoop zijn 

geoormerkt (verkoopvijver). Jaarlijks worden minimaal 98 woningen verkocht (in 2017: 78 woningen), 

voornamelijk in Koopgarant en Kopen naar Wens. De verwachte opbrengstwaarde van deze 

onroerende zaken ultimo 2018 bedraagt € 15,1 miljoen. De marktwaarde volgens begroting 2018 

bedraagt € 8,0 miljoen.  

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
Het betreft hier een overboeking voor een totaalbedrag van € 35,3 miljoen naar DAEB vastgoed in 

exploitatie. Dit betreffen vier nieuwbouwprojecten, drie grootschalig renovatieprojecten, diverse kleine 

verbeteringen en activering van energiebesparende maatregelen waaronder ruim 400 woningen met 

zonnepanelen. 

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 € 23,7 miljoen. 

  

23.1 Materiële vaste activa (x € 1.000) Vastgoed in 

ontwikkeling 

bestemd voor 

eigen 

exploitatie

2017 2017

Boekwaarde per 1 januari 108.867 17.661

Mutaties in het boek jaar als gevolg van:

    Investeringen 38.522

    Overboekingen -35.338

    Desinvesteringen -379

    Terugkopen VoV-woningen -6.508

    Herclassificaties 1.521 0

    Doorverkoop teruggekochte woningen 3.445 0

    Jaarlijkse indexering 11.199 0

Totaal mutaties 9.657 2.805

Boekwaarde per 31 december 118.524 20.466

Onroerende 

zaken 

Verkocht 

onder 

Voorwaarden
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23.2 Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:  

 

In het totaal is voor € 1,0 miljoen aan software en licenties opgenomen (vorig jaar € 1,3 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: 

 

De afschrijvingslasten van de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn 

€ 733.000,- en worden vermeld in het verloop van materiële vaste activa.  

Er hebben zich geen bijzondere waardeverminderingen voorgedaan. 

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor 

groot onderhoud gevormd. De kosten worden rechtstreeks in de resultatenrekening verantwoord. 

  

23.2 Materiële vaste activa t.d.v. de 

exploitatie (x € 1.000)

Onroerende 

en roerende 

zaken t.d.v. 

de exploitatie 

2017

Boekwaarde per 1 januari 7.577

Mutaties in boek jaar

    Investeringen 384

    Afschrijvingen op de verkrijgingsprijzen -733

Totaal mutaties -349

Boekwaarde per 31 december 7.228

Omschrijving

Inventaris

Kantoorinventaris

Automatiseringsapparatuur

Automatiseringssoftware

Kantoor 

Kantoorinstallaties

Auto's

Grond

Lineair Percentage

5 jaar

5 jaar

5 jaar

50 jaar

25 jaar

5 jaar

20 jaar

20%

5%

20%

20%

2%

4%

20%

niet afschrijven n.v.t.
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23.3 Financiële vaste activa 

Het verloop van de Financiële vaste activa wordt per onderdeel gespecificeerd in onderstaande 
paragrafen. 

23.3.1 Overige deelnemingen 

Deze post bestaat uit de deelneming in Breedband Eindhoven BV uit Eindhoven en verloopt als volgt: 

 

’thuis heeft in Breedband Eindhoven BV voor € 57.000,- aandelen in het totale aandelenkapitaal van 

€ 4,1 miljoen (= 1,4%).  

23.3.2 Latente belastingvorderingen 

 

De latente belastingvordering op de leningen (€ 0,3 miljoen nominaal) 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 € 6.123,- in 

2017. 

Ultimo 2017 bedragen de compensabele verliezen € 6,8 miljoen nominaal (ultimo 2016 € 8,6 miljoen). 

Op basis van de huidige fiscale meerjarenprognose is dit verlies te verrekenen in het jaar 2019, 2020 

en 2021. Tot en met 2015 zijn de aangiften ingediend, voor de jaren 2016 en 2017 is een prognose 

gemaakt. Daarbij is in deze fiscale prognose nog geen rekening gehouden met de ‘zachte’ projecten, 

de onzekerheden vanuit de strategische herijking en het regeerakkoord 2017-2021. De 

compensabele verliezen worden niet contant gemaakt vanwege verrekening op korte termijn. 

De totale nominale waarde van de tijdelijke verschillen tussen marktwaarde en fiscale waarde 

bedraagt € 122,61 miljoen, de totale latentie op basis van de nominale waarde € 30,65 miljoen. 

Voor de woningen die niet verkocht worden is de contante waarde van de tijdelijke verschillen nihil 

door oneindige exploitatie. 

Voor de woningen die verkocht worden bedraagt de contante waarde van de tijdelijke verschillen  

€ 10,8 miljoen (ultimo 2016 € 43,9 miljoen), de nominale waarde € 12,6 miljoen (ultimo 2016 

Andere 

deelnemingen

Breedband 

Eindhoven BV

Stand per 1 januari 2017

Verkrijgingsprijzen 57

Resultaat deelneming voorgaande jaren 0

Boekwaarde 57

Mutaties 0

Stand per 31 december 2017 57

23.3.1 Overige Deelnemingen 

(x € 1.000)

23.3.2 Latente belastingvordering (x € 1.000) 2017 2016

Afschrijving / disagio leningen 318 312

Compensabele verliezen 1.694 2.146

Waardering vastgoed 2.710 9.370

Stand per 31 december 2017 4.722              11.828            
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€ 37,5 miljoen). Het toegepaste netto rentepercentage bedraagt 2,87% en de gemiddelde looptijd van 

de latente belastingen 21,7 jaar. Dit leidt tot een latente belastingvordering van € 2,7 miljoen.  

23.3.3 Overige vorderingen 

 

In 2015 is ’thuis gestart met Kopen naar Wens (zie paragraaf 18.5.3). Voor een deel van de koopsom 

wordt een uitgestelde betaling overeengekomen. De vordering die hierdoor ontstaat is hier 

opgenomen. Aantal verkochte KnW woningen bedraagt 155 (ultimo 2016: 107). 

23.4 Voorraden 

 

Voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop – opgeleverde nieuwbouw 
Ultimo 2017 zijn er geen onverkochte koopwoningen meer op voorraad. 

Voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop – teruggekocht VoV 
Ultimo 2016 stonden 10 teruggekochte Koopgarant woningen op voorraad, 1 woning is in 2017 terug 

de verhuur ingegaan en 9 woningen zijn in 2017 weer verkocht, 3 via de koopvorm Koopgarant, 4 via 

de koopvorm Kopen naar Wens en 2 woningen MC. In 2017 zijn 39 woningen, die oorspronkelijk 

onder Koopgarant zijn verkocht weer teruggekocht. 

Hiervan zijn 6 woning marktconform doorverkocht, 14 woningen via Koopgarant en 8 woningen via 

Kopen naar Wens verkocht. 11 woningen zijn nog niet verkocht.  

De totale voorraad teruggekochte Koopgarant woningen per eind 2017 is 11 stuks. 

Voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop – overig 
Dit betreft de grond Hoogackers in Veldhoven (Oerle) voor een totaalbedrag van € 90.000,-. De 

ontwikkeling van de locatie door de gemeente Veldhoven is stil komen te liggen vanwege de 

verminderde kansen voor de onderhavige locatie. Vandaar de verdere afwaardering van deze 

grondpositie. Dit bedrag bestaat uit de getaxeerde waarde van 50% van de agrarische grondwaarde 

van € 5,-/m2. Het kantoorpand te Veldhoven is in 2017 verkocht en transport vindt plaats in 2018. Het 

pand is hierdoor verder afgewaardeerd naar € 1.547.000,-. Dit bedrag bestaat uit de verkoopprijs van 

€ 1.460.000,- en € 86.515,- terug te vorderen btw.  

  

23.3.3 Overige vorderingen (x € 1.000) 2017 2016

Stand per 1 januari 4.748 1.878

Toename in boekjaar 2.421 2.870

Aflossing uitgestelde betaling -71 0

Mutatie in boek jaar 2.350 2.870

Stand per 31 december 7.098 4.748

23.4 Voorraden (x € 1.000) 2017 2016

Voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop - opgeleverde nieuwbouw 0 0

Voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop - teruggekocht VoV 1.721 1.481

Voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop - overig 1.637 2.376

Voorraad vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 1.267 284

Overige voorraad 5 7

Stand per 31 december 4.630 4.148



Woonstichting ’thuis| Jaarverslag 2017  111 

 

Voorraad vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 
De voorraad VG in ontwikkeling bestaat uit 3 posten; de ontwikkelingskosten van de koopwoningen in 

project Dijkstraten voor € 284.000,-, de grond in Vredesplein € 804.000,- voor de ontwikkeling van 

24 appartementen en de grond bij Brabantia € 179.000,- t.b.v. de verkoop van 3 kavels. In 2017 zijn 

39 grondtransacties getransporteerd. Dit betreft 18 kavels Brabantia en 21 kavels in Vredesplein. 

Overige voorraad 
Dit betreft de voorraad lampen. 

23.5 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. 

 

23.5.1 Huurdebiteuren 

 

De voorziening wegens oninbaarheid is als volgt bepaald:  

• Vertrokken huurders: het volledige openstaand saldo (€ 387.000,-). 

 

De huurachterstand van de huidige huurders uitgedrukt in een percentage van het totaalbedrag aan 

huren en vergoedingen voor de woningen bedroeg eind 2017 0,60%. Eind 2016 was dit 0,70%. 

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:  

 

23.5 Vorderingen (x € 1.000) 2017 2016

Huurdebiteuren 419 478

Overheid 13 0

Overige vorderingen 482 956

Overlopende activa 297 632

Stand per 31 december 1.211 2.066

23.5.1 Huurdebiteuren (x € 1.000) 2017 2016

Huidige huurders 419 496

Vertrokken huurders 387 408

806 904

Af: voorziening wegens oninbaarheid 387 432

Energie BV 0 6

Stand per 31 december 419 478

23.5.1a Verloop voorziening wegens oninbaarheid (x € 1.000) 2017 2016

Stand per 1 januari 432 469

Afboeking oninbare vorderingen -244 -83

Dotatie boekjaar 199 46

Stand per 31 december 387 432
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23.5.2 Overheid 

 

23.5.3 Overige vorderingen 

Deze post is als volgt gespecificeerd: 

 

Onder overige debiteuren worden overige vorderingen op huurders en vorderingen op niet-huurders 

opgenomen. Ultimo 2017 zijn hier alleen vorderingen op huidige en vertrokken huurders opgenomen. 

De vorderingen op niet-huurders uit 2016 (Stam en de Koning (€ 226.875,-) en de gemeente Best van 

€ 331.000,-) zijn afgewikkeld. Het depotgeld van stichting Archipel is een vordering inzake de verkoop 

van 18 woningen Acaciastaete. 

23.5.4 Overlopende activa 

Deze post is als volgt gespecificeerd: 

 

De post Overige bestaat voor € 251.000,- uit te incasseren subsidies inzake een tweetal 

renovatieprojecten (Naastenbest en Schaatsenmaker). 

23.6 Liquide middelen 

Het gehele bedrag betreft de rekening-courant en is vrij beschikbaar. 

 

23.5.2 Overheid (x € 1.000) 2017 2016

Gemeente Veldhoven WMO-bijdrage 5 0

Gemeente Waalre WMO-bijdrage 3 0

Gemeente Best overige vorderingen 5 0

Stand per 31 december 13 0

23.5.3 Overige vorderingen (x € 1.000) 2017 2016

Overige debiteuren 283 822

Te ontvangen van verzekering 21 3

Brabants Investerings Fonds ivm Hoven Noord 88 41

Depotgeld Stichting Archipel 90 90

Stand per 31 december 482 956

23.5.4 Overlopende activa (x € 1.000) 2017 2016

Vooruitbetaalde rente en aflossingen 22 22

Vooruitbetaalde automatiseringskosten 18 4

Overige 257 606

Stand per 31 december 297 632

23.6 Liquide middelen (x € 1.000) 2017 2016

Kasgeld 1 1

Bank 9.395 23.036

Stand per 31 december 9.396 23.037
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23.7 Eigen vermogen 

23.7.1 Herwaarderingsreserve 

Het verloop van deze post is als volgt: 

 

De Herwaarderingsreserve is gevormd op complexniveau conform de richtlijnen van de RJ.  

23.7.2 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 2017 van € 161,1 miljoen wordt ten gunste gebracht van de overige reserves. 

  

23.7.1 Herwaarderingsreserve (x € 1.000) 2017 2016

Stand per 1 januari 580.272 528.678

Mutatie herwaarderingsreserve als gevolg van:

    Verkopen -4.816 -5.968

    Sloop -9.531 -4.968

    Herclassificatie 639 84

        Herwaardering n.a.v. verkoop VoV 814 1.109

    Ongerealiseerde herwaardering boekjaar 128.490 61.337

Totaal mutaties 115.596 51.594

Stand per 31 december 695.868 580.272

23.7.2 Overige reserves (x € 1.000) 2017 2016

Stand per 1 januari 290.732 259.602

Mutatie herwaarderingsreserve -115.595 -51.594

Overige reserves voor resultaatbestemmning 175.137 208.008

Uit resultaatbestemming 161.134 82.724

Stand per 31 december na resultaatbestemming 336.271 290.732

Som van het eigen vermogen na resultaatbestemming       

(x € 1.000)

2017 2016

Herwaarderingsreserve 695.868 580.272

Overige reserves 336.271 290.732

Stand per 31 december 1.032.139 871.004
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23.8 Voorzieningen 

Het verloop van de totale voorzieningen is als volgt: 

 

Van de voorzieningen is een bedrag van € 0,9 miljoen als kortlopend (korter dan één jaar) aan te 

merken. 

23.8.1 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. 

De voorziening is als volgt opgebouwd: 

 

De totale voorziening onrendabele investeringen heeft betrekking op juridische verplichtingen. 

23.8.2 Overige voorzieningen 

De Persoonlijk Loopbaan Ontwikkeling Budget (PLOB) voorziening heeft de volgende omvang: 

 

De voorziening voor PLOB is conform de cao-bepalingen. 

  

23.8 Voorzieningen (x € 1.000) Stand per     

1 januari

Dotaties Onttrek-

kingen

Vrijval Stand per      

31 december

Voorziening onrendabele investeringen en 

herstructureringen 4.600 1.760 539 4.895 926

Overige voorzieningen 249 40 33 256

Totaal 4.849 1.800 572 4.895 1.182

31-12-2017 31-12-2016

Bloemenbuurt-Zuid 0 88

Vredesplein e.o. 2.922 2.704

Oerle 1.079 3.504

Leuskenhei 0 4.147

Heistraat 481 0

Sloop/nieuwbouw Complex 552 Waalre 1.060 0

Voorziening t.g.v. activa in ontwikkeling -4.616 -5.843

Totaal 926 4.600

23.8.1 Voorziening onrendabele investeringen en 

herstructureringen (x € 1.000)

23.8.2 Overige voorzieningen (x € 1.000) 31-12-2017 31-12-2016

Voorziening Persoonlijk Loopbaan Ontwikkeling Budget (PLOB) 256 249

Totaal 256 249
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23.9 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 2017 van alle leningen bedraagt 3,82% (dit is inclusief swaps, de 

leningen van de overheid en leningen van de kredietinstellingen). De gemiddelde looptijd bedraagt 

23,8 jaar. 

 

23.9.1 Leningen overheid 

Leningen overheid  
Van de schuld heeft € 5,44 miljoen een looptijd van 1 < 5 jaar en € 0 miljoen heeft een looptijd  

> 5 jaar. 

23.9.2 Leningen kredietinstellingen 

Leningen kredietinstellingen  
Van de schuld heeft € 36,15 miljoen een looptijd van 1 < 5 jaar en € 295,07 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 

€ 343,8 miljoen (€ 336,6 miljoen langlopend en € 7,2 miljoen kortlopend) is € 341,0 miljoen geborgd 

door het WSW. Een lening van € 2,8 miljoen van de gemeente Best is niet-geborgd. Van de 

eveneens door het WSW geborgde flexibele roll-over is nog € 8 miljoen beschikbaar. 

Nieuwe contracten 
In 2017 is de flexibele roll-over lening van € 7,5 miljoen afgelost. Hiervoor zijn 2 nieuwe flexibele roll-
over leningen aangetrokken van ieder € 5 miljoen.  

23.9 Langlopende schulden (x € 1.000) Stand per        

31 december 

2017

Resterende 

looptijd 

1 < 5 jaar

Resterende 

looptijd 

> 5 jaar

Leningen overheid 5.436 5.436 0

Leningen kredietinstellingen 331.218 36.150 295.068

Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken VoV 114.067 28.855 85.212

Waarborgsommen 2 0 2

Overige langlopende schulden 694 694 0

Boekwaarde 451.417 71.135 380.281

23.9.1 en 23.9.2 Leningen overheid en 

Leningen kredietinstellingen (x € 1.000)

Leningen 

overheid

Leningen 

krediet- 

instellingen

Totaal

Stand per 1 januari 2017 7.535 334.282 341.817

Bij: nieuwe leningen 0 2.000 2.000

Af: aflossingen 1.987 6.364 8.351

Af: mutatie aflossingsverplichting 112 -1.299 -1.187

Bij: mutatie boekjaar 0 0 0

Stand per 31 december 2017 5.436 331.217        336.653
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Leningen marktwaarde 
De marktwaarde van de huidige leningenportefeuille bedraagt € 459 miljoen (in 2016 € 484 miljoen).  

23.9.3 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VoV 

 

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 674 woningen. 

23.9.4 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. 

23.9.3 Verplichtingen uit hoofde van onroerende 

zaken VoV (x € 1.000) 2017 2016

Stand per 1 januari

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 101.648 101.744

Verminderingen / vermeerderingen 5.328 -2.365

Schuld per 1 januari 106.976 99.379

Mutaties 

Bij: terugkoopverplichting bij overdracht 4.966 4.267

Af: terugkoop woningen verkocht onder voorwaarden 6.407 4.363

Opwaarderingen 0 0

Afwaarderingen 0 0

Resultaat KG waardestijging/daling (’thuis deel) 8.532 7.693

Totaal mutaties 7.091 7.597

Stand per 31 december 

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 100.207 101.648

Verminderingen / vermeerderingen 13.860 5.328

Boekwaarde 114.067 106.976

23.9.4 Waarborgsommen (x € 1.000) 2017 2016

Stand per 1 januari 3 3

Terugbetaalde waarborgsommen -1 0

Ontvangen waarborgsommen 0 0

Stand per 31 december 2                   3                   
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23.9.5 Overige langlopende schulden 

 

23.10 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 € 5,6 miljoen en te ontvangen facturen voor € 2,3 miljoen.  

23.11 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten  

23.11.1 Kredietfaciliteit en Bankgaranties 

De rekening-courant faciliteit met de BNG is in 2017 beëindigd. De verstrekte bankgaranties waarvoor 

deze faciliteit werd aangehouden zijn in 2017 afgelopen. 

23.11.2 Opdracht/Projecten in ontwikkeling 

Voor Materiële Vaste Activa in Ontwikkeling is op balansdatum voor een bedrag van circa 

€ 74,6 miljoen aan opdrachten verstrekt welke nog niet zijn uitgevoerd. Hiervan is ’thuis voor een 

bedrag van € 21,4 miljoen juridische verplichtingen aangegaan. Dit betreft alleen nieuwbouw- en 

herstructureringsprojecten, geen onderhoudsprojecten. 

  

23.9.5 Overige langlopende schulden 

(x € 1.000)

2017 2016

Huurgewenning Bloemenbuurt-Zuid 15 24

Huurgewenning Vredesplein e.o. 142 216

Huurgewenning Michiel de Ruijterstraat 3 0

Te betalen rente Swaps 534 490

Stand per 31 december 694 730

23.10 Kortlopende schulden (x € 1.000) 2017 2016

Schulden aan kredietinstellingen en overheid 7.163 8.350

Schulden aan leveranciers 107 1.369

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.392 1.464

Overige schulden 1.145 1.499

Overlopende passiva 10.093 11.950

Stand per 31 december 20.900 24.632
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23.11.3 Treasury/financiële instrumenten 

Basisrentelening 
’thuis beschikt over elf basisrenteleningen voor in totaal € 108 miljoen met een oorspronkelijke 

looptijd van 44 tot 50 jaar en een rente van gemiddeld 3,33%. De overeengekomen liquiditeitsopslag 

bedraagt 0,00% tot 0,4% rente (gemiddeld 0,18%). 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 lening contract 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

   

NWB 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 2-5-2012 2-5-2055 3,380% 0,080% 2-5-2019 10.000

NWB 1-8-2013 1-8-2058 3,425% 0,360% 1-8-2019 10.000

BNG 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

BNG 20-12-2010 20-12-2058 2,615% 0,105% 20-12-2022 10.000

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 2017 een derivatenportefeuille die bestaat uit twee renteswaps. De marktwaarde 

van twee swaps bedraagt nagenoeg € 12 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 € 26,1 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. 

23.11.4 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 

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) -3.592 -8.393

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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liquiditeitsprognose geen beroep te doen op deze obligoverplichting. Deze verplichting hoeft daarom 

niet te worden opgenomen in de balans.  

Op basis van het schuldrestant van de door het WSW geborgde leningen per ultimo 2017 van 

€ 349,0 miljoen en een obligopercentage van 3,85% bedraagt de obligoverplichting € 13,44 miljoen. 

23.11.5 Kantoorruimte 

Voor de woonwinkel in Best is sprake van een afzonderlijk contract ten bedrage van € 11.000,- per 

jaar.  

23.11.6 Lease 

De resterende verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane leaseovereenkomsten van auto's 

bedragen in totaal € 302.058,-. Hiervan vervalt binnen een jaar € 69.124,-. De leasecontracten zijn 

voor vier tot zes jaar aangegaan. Elf leasecontracten zijn voor vier tot zes jaar aangegaan en hebben 

een looptijd tot 2023. 

23.12 Verbonden partijen 

Omdat per 1 oktober 2017 de BV ’s van ’thuis zijn opgeheven en de activa en passiva zijn 

overgedragen aan ’thuis is geen sprake meer van verbonden partijen. 
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24 Toelichting op de Winst- en verliesrekening 

24.13 Exploitatie vastgoedportefeuille 

24.13.1 Huuropbrengsten 

 

De totale huurderving bedraagt 1,26% (2016 0,91%) van de netto huur. Hiervan is 0,92% wegens 

reguliere leegstand en 0,05% wegens herstructurering. De huurderving uit hoofde van oninbaarheid 

bedraagt 0,29% (2016 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 0,70% (2016 1,04%). 

De netto huuropbrengst ten opzichte van het vorig boekjaar is gestegen als gevolg van:  

 

 

 

24.13.1 Huuropbrengsten (x € 1.000) 2017 2016

Netto huur 69.424 69.055

Af: Huurderving wegens leegstand -679 -579

     Huurderving wegens oninbaarheid -199 -46

     Huurderving wegens verkoop woningen 0 0

     Huurderving wegens renovatie/nieuwbouw/sloop 0 0

Totaal 68.546 68.430

24.13.1a Mutatie netto huuropbrengsten (x € 1.000) 2017 2016

Jaarlijkse huurverhoging / parkeerbeleid etc. 736 676

Huurderving wegens leegstand en oninbaarheid -254 166

Huurharmonisatie 185 260

Sloop -549 -140

Verbeteringen 7 23

Verkoop bestaand bezit -826 -738

Nieuwbouw in exploitatie 702 115

Correctie huurgewenning vorige jaren 80 -110

Terugkoop Koopgarant in exploiatie genomen 35 29

Totaal 116 281

Geografische onderverdeling netto huuropbrengsten (x € 1.000) 2017 2016

Gemeente Eindhoven 23.413 23.297

Gemeente Veldhoven 22.006 21.881

Gemeente Best 10.976 10.651

Gemeente Son & Breugel 7.497 7.745

Gemeente Waalre 5.532 5.481

Netto huuropbrengsten per gemeente 69.424 69.055
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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. Vorig jaar maakte de verhuurderheffing van € 7,9 miljoen nog onderdeel uit van deze post. 

Deze is nu volgens het nieuwe model van de Aw opgenomen onder 24.13.6 

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) 2017 2016

Leveringen en diensten 1.875 1.819

Af: Vergoedingsderving wegens leegstand -49 -40

Totaal 1.826 1.779

24.13.3 Lasten servicecontracten (x € 1.000) 2017 2016

Kosten servicecontracten -1.942 -2.079

Totaal -1.942 -2.079

24.13.4 Lasten Verhuur- en beheeractiviteiten (x € 1.000) 2017 2016

Toegerekende organisatiekosten -4.874 -3.772

Totaal -4.874 -3.772

24.13.5 Lasten onderhoudsactiviteiten (x € 1.000) 2017 2016

Dagelijks onderhoud reparatieverzoeken -2.254 -1.759

Dagelijks onderhoud mutatieonderhoud -2.134 -1.691

Planmatig onderhoud en contract onderhoud -9.668 -10.102

Toegerekend aan onderhoud o.b.v. Kostenverdeelstaat -1.531 -2.128

Totaal -15.587 -15.679
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24.13.6 Overige direct operationele lasten exploitatie bezit 

 

24.14 Verkoopresultaat nieuwbouw 

 

De verkoop bestaat uit 39 grondtransporten: 10 kavels in Blok 3 Vredesplein, 11 kavels van Blok 4 

Vredesplein en 18 kavels in project Brabantia. 

24.15 Verkoopresultaat vastgoedportefeuille 

 

De verkoopopbrengst betreft 79 woningen (2016: 82 woningen, 1 parkeerplaats, 18 woningen die als 

complex verkocht zijn en 57 garages verkocht als complex). 

 

 

24.13.6 Overige direct operationele lasten exploitatie bezit (x € 1.000) 2017 2016

Subsidie in het kader van de WMO-regeling 0 0

Overige bedrijfsopbrengsten 33 102

Belastingen -2.861 -2.781

Verzekeringen -264 -287

Directe exploitatiekosten -659 -566

Afschrijving activa in exploitatie (zonnepanelen) -13 0

Overige bedrijfslasten -40 -26

Verhuurderheffing -8.748 -7.913

Bijdrageheffing Aw -61 -62

Totaal -12.613 -11.533

24.14.1 Verkoopresultaat nieuwbouw (x € 1.000) 2017 2016

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 2.095 4.144

Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling -1.965 -4.265

Totaal 130 -121

24.15 Verkoopresultaat vastgoedportefeuille 

(x € 1.000)

2017 2016

Verkoopopbrengst marktconform 4.637 6.918

Verkoopopbrengst Kopen naar Wens 7.756 9.084

Verkoopopbrengst afkoop erfpacht 0 21

Externe verkoopkosten onroerende zaken -394 -469

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 11.999 15.554

Toegerekende organisatiekosten -210 -343

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -8.931 -12.339

Totaal 2.858 2.872
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24.16 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

24.16.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille (ORT) 

 

De onrendabele investering renovaties betreft met name fase 1 ’t Ven. De waardevermindering 

vanwege sloop betreft de afwaardering van woningen Vredesplein, woningen Vogelkers en garages 

Van Kinsbergenstraat. 

24.16.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 

24.16.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV 

 

 

 

24.16.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille                

(x € 1.000)

2017 2016

  

Onrendabele investering overig -336 0

Mutatie voorziening onrendabele investering nieuwbouw -1.599 -665

Onrendabele investeringen nieuwbouw en aankoop 0 -1.875

Onrendabele investering vervanging woonwagens 0 -160

Onrendabele investering renovaties -6.606 -3.957

Onrendabele investering energiebesparende maatregelen -1.125 -862

Waardevermindering vanwege sloop -11.284 -4.984

Waardeverandering / afwaardering grondposities -739 -378

Nagekomen projectkosten / projecten niet doorgegaan -5 61

Totaal -21.694 -12.820

24.16.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille (x € 1.000)

2017 2016

Herwaardering DAEB vastgoed in exploitatie 160.325 68.616

Waardeverandering niet-DAEB vastgoed in exploitatie 4.126 4.774

Totaal 164.451 73.390

24.16.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille VoV (x % 1.000)

2017 2016

Waardeverandering verkochte Koopgarant woningen 11.198 8.538

Waardeverandering terugkoopverplichting Koopgarant woningen -8.532 -7.692

Waardesprong bij eerste verkoop Koopgarant woningen 814 511

Waardeverandering bij verkoop nieuwbouw Koopgarant woningen 0 -86

Totaal 3.480 1.271



Woonstichting ’thuis| Jaarverslag 2017  125 

 

24.17 Overige activiteiten 

 

24.18 Overige organisatiekosten 

 

24.19 Leefbaarheid 

 

Door de actualisering en dus herverdeling naar activiteiten van de Kostenverdeelstaat (KVS) zijn er in 

2017 minder interne kosten toegerekend aan leefbaarheid. 

 

 

24.17 Netto resultaat overige activiteiten (x € 1.000) 2017 2016

Opbrengsten overige activiteiten

Opbrengst WKO-installaties 167 169

Opbrengst VoV-activiteiten 4.162 4.203

Opbrengst beheer voor derden 86 55

Opbrengst VvE beheer -2 102

Opbrengst zendmasten 20 35

Opbrengst diverse activiteiten 3 0

Opbrengst overige activiteiten 4.436 4.564

Kosten overige activiteiten

Kosten WKO-installaties -151 -291

Kosten VoV-activiteiten -4.159 -4.082

Kosten beheer voor derden -80 -80

Kosten VvE beheer 0 -169

Kosten diverse activiteiten 0 0

Kosten overige activiteiten -4.390 -4.622

Totaal 46 -58

24.18 Overige organisatiekosten (x € 1.000) 2017 2016

Overige kosten HRM -149 -142

Overige kosten Facilitair -255 -203

Overige kosten Bestuur en RvC -541 -384

Overige kosten Jaarrekening - treasury -336 -231

Overige kosten Control -119 -95

Overige kosten Communicatie -279 -255

Totaal -1.679 -1.310

24.19 Lasten leefbaarheid (x € 1.000) 2017 2016

Kosten leefbaarheid -655 -741

Kosten leefbaarheid interne uren -1.046 -1.503

Totaal -1.701 -2.244
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24.20 Financiële baten en lasten  

24.20.1 Waardeverandering financiële vaste activa en effecten  

 

De participatie bij de WIF is in 2016 100% beëindigd. 

24.20.2 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  

 

24.20.3 Rentelasten en soortgelijke kosten 

 

Rente tijdens bouw: in 2017 is 1,26% (2016: 1,55%) rente toegerekend aan de huurprojecten in 

aanbouw.  

  

24.20.1 Waardeverandering financiële vaste activa en effecten

(x € 1.000)

2017 2016

Terugname afwaardering certificaten WIF 0 148

Totaal 0 148

24.20.2 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (x € 1.000) 2017 2016

Rente financiële vaste activa

Rente te vorderen BWS-subsidies 0 0

Rente liquide middelen 15 63

Rente deposito's 0 0

Rente overig 49 723

Totaal 64 786

24.20.3 Rentelasten en soortgelijke kosten (x € 1.000) 2017 2016

Toegevoegde rente aan:

Rente tijdens bouw 322 294

Rente langlopende schulden

Leningen overheid -541 -648

Leningen kredietinstellingen -12.770 -13.418

Rente kortlopende schulden

Kredietinstellingen (liquide middelen) -25 -21

Overige schulden -59 -134

Totaal -13.073 -13.928
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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, verkopen, afschrijvingen, af-opwaarderingen, 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) 2017 2016

Acute belastingen 0 0

Correcties acute belastingen voorgaande jaren 0 0

Mutatie latente belastingen -7.106 -2.408

Totale belastingdruk -7.106 -2.408

De acute belastinglast is als volgt bepaald: (x € 1.000) 2017

Resultaat voor belastingen volgens de jaarrekening 168.439

Fiscaal afschrijvingen & opwaardering activa in exploitatie -676

Fiscaal niet geaccepteerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -146.437

Fiscale resultaat verkochte woningen -6.403

Fiscaal hogere onderhoudslasten -2.358

Fiscaal afschrijving (dis)agio leningen -179

Fiscaal elimineren te verrekenen rentelasten Swaps 45

Fiscaal projectresultaat nieuwbouw -5.594

Totaal permanente en tijdelijke verschillen -161.602

Belastbaar bedrag 6.837

Verliesverrekening -6.837

Verschuldigde winstbelasting 0

De mutatie latente belastingen is als volgt gespecificeerd: (x € 1.000) 2017

Afschrijving / disagio 6

Compensabele verliezen -452

Toekomstige Verkopen -6.660

Totale mutatie latente belasting -7.106
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25 Overige informatie 

25.1 Afschrijvingen materiële vaste activa 

 

In 2017 zijn we gestart met het installeren van zonnepanelen. De panelen hebben een levensduur 

van 25 jaar en de afschrijving is 4% per jaar. 

25.2 Werknemers 

 

Ultimo het jaar 2017 had Woonstichting ’thuis 113 medewerkers / 98,74 fte in dienst 

(2016: 120 medewerkers / 103,4 fte). Dit aantal is gebaseerd op het aantal fulltime equivalenten 

inclusief 2 stagiairs. Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam. 

  

25.1 Afschrijvingen materiële vaste activa (x € 1.000) 2017 2016

Afschrijving onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie -733 -747

Afschrijving zonnepanelen (opgenomen onder overige direct operationele lasten 

exploitatie bezit) -13 0

Totaal -746 -747

25.2 Lonen en salarissen (x € 1.000) 2017 2016

Lonen en Salarissen -5.265 -5.522

Sociale lasten -808 -837

Pensioenlasten -869 -898

Overige personeelskosten -1.306 -976

Totaal -8.247 -8.233
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25.3 Bestuurders en commissarissen 

25.3.1 WNT-verantwoording 2017 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 € 181.000,-. (2016 was € 179.000,-). 

 

 

  

Bezoldiging topfunctionarissen conform WNT 2017

Naam

Functie

Duur dienstverband in 2017

Omvang dienstverband (in fte)

Gewezen topfunctionaris?

(Fictieve) dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging

Toepasselijk WNT-maximum

* Mw. H.A.M. Van der Herten heeft een contract voor 24 uur per week en de beloning is naar rato. In 2017 neemt zij haar levensloop op

**Dhr. E.J.M. de Groot heeft een contract voor 32 uur per week en de beloning is naar rato. In 2017 neemt hij zijn levensloop op

€ 181.000 € 120.667 € 160.889

€ 20.192 € 32.728 € 10.000

€ 150.609 € 32.728 € 10.000

€ 130.417 € 0 € 0

€ 0 € 0 € 0

nee ja ja

ja ja ja

1/12 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

1,00 0,67 0,89

Directeur-Bestuurder Directeur-Bestuurder Directeur-Bestuurder

Dhr. L.A. Severijnen Mw. H.A.M. Van der 

Herten*

Dhr. E.J.M. de 

Groot**

Bezoldiging topfunctionarissen conform WNT 2016

Naam

Functie

Duur dienstverband in 2016

Omvang dienstverband (in fte)

Gewezen topfunctionaris?

(Fictieve) dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging

Toepasselijk WNT-maximum

* Mw. H.A.M. Van der Herten heeft een contract voor 24 uur per week en de beloning is naar rato

**Dhr. E.J.M. de Groot heeft een contract voor 32 uur per week en de beloning is naar rato 

*** Dhr. L.A. Severijnen heeft een contract van 36 per week per 01-12-2016

€ 108.584 € 142.852

€ 119.333 € 159.111

€ 88.698 € 122.966

€ 0 € 0

€ 19.886 € 19.886

ja

Mw. H.A.M. Van der 

Herten*

Dhr. E.J.M. de 

Groot**

Directeur-Bestuurder Directeur-Bestuurder

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

0,67 0,89

nee nee

ja

€ 15.203

Dhr. L.A. Severijnen***

Directeur-Bestuurder

1/12 - 31/12

1,00

nee

ja

€ 10.868

€ 0

€ 1.662

€ 12.530
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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 2017 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 2017 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 toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Commissarissen) 2017

Naam

Functie

Bezoldiging

Naam

Functie

Bezoldiging

Naam

Functie

Bezoldiging

Mr. W.R. 

Ligtvoet

Ir. H.E.H.M. 

Salemink Drs. M.G.P.G. Elings

Voorzitter RvC Vice-voorzitter

Voorzitter remuneratie- en 

selectiecommissie

Duur dienstverband in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 17-12

Beloning € 16.325 € 13.060 € 13.060

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0

Totale bezoldiging € 16.325 € 13.060 € 13.060

Toepasselijk WNT-maximum € 27.150 € 18.100 € 17.406

 Dhr. L. Odijk Drs. P. Silvis

Lid remuneratie- en 

selectiecommissie Voorzitter auditcommissie

Duur dienstverband 2017 1/1 - 31/12 1/1 -  28/08

Beloning € 13.060 € 9.795

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0

Totale bezoldiging € 13.060 € 9.795

Toepasselijk WNT-maximum € 18.100 € 11.901

Drs P.van Lange

Lid

Duur dienstverband 2017 27/6 - 31/12

Beloning € 6.674

Belastbare onkostenvergoedingen € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0

Totale bezoldiging € 6.674

Toepasselijk WNT-maximum € 9.323
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Vergelijkende cijfers 2016: 

 

 
Alle bedragen zijn exclusief btw. 

  

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Commissarissen) 2016

Naam

Functie

Bezoldiging

Naam

Functie

Bezoldiging

Naam

Functie

Bezoldiging

€ 17.900

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

 

Mw. A.M.H. 

Buskes

Lid remuneratie- 

en 

selectiecommissie

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

€ 0

€ 12.936

€ 17.900

Duur dienstverband 2016 1/1 - 14/2

Beloning € 1.294

€ 8.624

Dhr. L. Odijk

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

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

Duur dienstverband 2016 1/5 - 31/12

Beloning
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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 

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 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Dhr. L.A. Severijnen* 141.174 11.759 20.192 1.662 0 0

Mw. H.A.M. Van der Herten** 0 99.477 32.728 19.886 0 0

Dhr. E.J.M. de Groot*** 0 133.379 10.000 19.886 0 0

Totaal 141.174 244.615 62.920 41.434 0 0

*   arbeidsovereenkomst voor 36 uur in de week vanaf december 2016

**  arbeidsovereenkomst voor 24 uur per week in 2016

*** arbeidsovereenkomst voor 32 uur per week in 2016

Bezoldiging bestuurders 

conform RJ in €

Periodiek 

betaalde 

beloningen

Beloningen 

betaalbaar op 

termijn

Winstdeling 

en Bonus

Naam 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Dhr. W.R. Ligtvoet 19.753 19.566 0 0 91 91

Dhr. H.E.H.M. Salemink 15.803 15.653 0 0 0 0

Mw. M.G.P.G. Elings 15.803 15.653 0 0 0 0

Dhr. P. Silvis 11.852 15.653 0 0 0 0

Dhr. L. Odijk 15.803 10.435 0 0 0 0

Mw P. van Lange 8.075 0 0 0 0 0

Dhr. L.A.M. van Dongen 0 4.825 0 0 0 0

Mw. A.M.H. Buskes 0 1.566 0 0 0 0

Totaal 87.089 83.351 0 0 91 91

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 2015 van ’thuis is in 2017 uitgevoerd door 

EY. ’thuis maakt organisatie breed en projectmatig, gebruik van de btw-adviezen van Deloitte.  

De toename in 2017 wordt veroorzaakt door een stijging van accountantskosten van € 9.000,- 

vanwege toegenomen regels rondom controle van de dVi. Daarnaast zijn de kosten van fiscale 

advisering toegenomen. 

  

Accountantshonoraria (x € 1.000) 2017 

PWC 

2017   

EY

2017 

Deloitte

2017 

Totaal

Controle van de jaarrekening 97 0 0 97

Andere controlewerkzaamheden 51 0 0 51

Fiscale advisering & controle 0 12 37 49

Andere niet-controlediensten 1 1 1 3

Totaal 149 13 38 200

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



  134 Woonstichting ’thuis| Jaarverslag 2017 

 

26 Overige gegevens 

26.1 Statutaire resultaatbestemming 

Ingevolge artikel 3 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. 

26.2 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. 

26.3 Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die materiële betekenis hebben voor het jaarresultaat 

van ’thuis.  
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26.4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

De controleverklaring van de onafhankelijk accountant bij de jaarrekening is op pagina 142 
opgenomen. 
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26.5 Segmentatie naar DAEB en niet-DAEB 

 
 

 

 

ACTIVA DAEB (x € 1.000)

31 december 

2017

1 januari 

2017

1. Vastgoedbeleggingen

1.1 DAEB vastgoed in exploitatie 1.250.589 1.086.137

1.2 niet-DAEB vastgoed in exploitatie

1.3 Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden 77.668 70.905

1.4 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 20.466 17.661

1.348.723 1.174.703

2. Materiële vaste activa

2.1 Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 5.679 5.705

5.679 5.705

4. Financiële vaste activa

4.1 Interne lening 14.400 18.000

4.2 Overige deelnemingen 0 0

4.3 Netto vermogenswaarde niet DAEB 77.312 68.441

4.4 Latente belastingvordering 3.361 9.275

4.5 Overige vorderingen 5.301 3.822

100.374 99.538

Som van de vaste activa 1.454.776 1.279.946

5. Voorraden

5.1 Vastgoed  bestemd voor de verkoop 2.354 3.227

5.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 0 0

5.3 Overige voorraden 5 7

2.359 3.234

6. Vorderingen

6.1 Huurdebiteuren 401 451

6.2 Overheid 13 0

6.3 Overige vorderingen 461 558

6.4 Overlopende activa 297 617

1.172 1.626

7. Liquide middelen 3.904 22.886

Som van de vlottende activa 7.435 27.746

TOTAAL ACTIVA 1.462.211 1.307.692

Vaste Activa

Vlottende Activa
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PASSIVA DAEB (x € 1.000)

31 december 

2017

1 januari 

2017

9. Reserves

9.1 Herwaarderingsreserve 666.380 561.471

9.2 Overige reserves 204.625 226.809

Resultaat boekjaar 161.133 82.724

Som van het eigen vermogen 1.032.138 871.004

10. Voorzieningen

10.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 926 4.600

10.2 Voorziening latente belastingverplichtingen 0 0

10.3 Overige voorzieningen 256 238

1.182 4.838

11. Langlopende schulden

11.1 Leningen overheid 3.131 4.739

11.2 Leningen kredietinstellingen 331.217 334.282

11.3 Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken VoV 74.175 69.323

11.4 Waarborgsommen 2 3

11.5 Overige langlopende schulden 694 730

409.219 409.077

12. Kortlopende schulden

12.1 Schulden aan kredietinstellingen 6.672             7.889

12.2 Schulden aan leveranciers 107                1.310

12.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.288             1.401

12.4 Overige schulden 512                468

12.5 Overlopende passiva 10.093            11.705

19.672 22.773

Som van het vreemd vermogen 430.073 436.688

TOTAAL PASSIVA 1.462.211 1.307.692

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen
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ACTIVA niet-DAEB (x € 1.000)

31 december 

2017

1 januari 

2017

1. Vastgoedbeleggingen

1.1 DAEB vastgoed in exploitatie

1.2 niet-DAEB vastgoed in exploitatie 81.715 83.885

1.3 Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden 40.856 37.962

1.4 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 0 0

122.571 121.847

2. Materiële vaste activa

2.1 Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 1.549 1.872

1.549 1.872

4. Financiële vaste activa

4.1 Interne lening

4.2 Deelnemingen in groepsmaatschappijen 0 510

4.3 Overige deelnemingen 57 57

4.4 Netto vermogenswaarde niet DAEB

4.5 Latente belastingvordering 1.361 2.554

4.6 Overige vorderingen 1.797 927

3.215 4.048

Som van de vaste activa 127.335 127.767

5. Voorraden

5.1 Vastgoed  bestemd voor de verkoop 1.004 630

5.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 1.267 284

5.3 Overige voorraden 0 0

2.271 914

6. Vorderingen

6.1 Huurdebiteuren 18 21

6.2 Overheid 0 0

6.3 Overige vorderingen 21 2.536

6.4 Overlopende activa 0 15

39 2.572

7. Liquide middelen 5.492 0

Som van de vlottende activa 7.802 3.486

TOTAAL ACTIVA 135.137 131.253

Vaste Activa

Vlottende Activa
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PASSIVA niet-DAEB (x € 1.000)

31 december 

2017

1 januari 

2017

9. Reserves

9.1 Herwaarderingsreserve 29.488 18.801

9.2 Overige reserves 38.953 49.640

Resultaat boekjaar 8.871 0

Som van het eigen vermogen 77.312 68.441

10. Voorzieningen

10.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 0 0

10.2 Voorziening latente belastingverplichtingen 0 0

10.3 Overige voorzieningen 0 2.040

0 2.040

11. Langlopende schulden

11.1 Leningen overheid 2.305 2.796

11.2 Leningen kredietinstellingen 0 0

11.3 Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken VoV 39.892 37.653

11.4 Waarborgsommen 0 0

11.5 Overige langlopende schulden 0 0

11.6 Interne lening 14.400 18.000

56.597 58.449

12. Kortlopende schulden

12.1 Schulden aan kredietinstellingen 491 461

12.2 Schulden aan leveranciers 0 535

12.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 104 64

12.4 Overige schulden 633 1.031

12.5 Overlopende passiva 0 232

1.228 2.323

Som van het vreemd vermogen 57.825 62.812

TOTAAL PASSIVA 135.137 131.253

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen
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Het definitief verzoek van Woonstichting ’thuis om goedkeuring van een administratieve scheiding is 

ingediend op 28 juni 2017 bij de Aw en goedgekeurd op 27 oktober 2017 door de Aw. 

Onze voorgenomen keuze voor administratieve scheiding heeft geen aanleiding tot opmerkingen 

gegeven. 

Onze voorgenomen keuze voor de inrichting van de governance na administratieve scheiding heeft 

eveneens geen aanleiding tot opmerkingen gegeven. 

Onze overheveling van 105 woongelegenheden van de DAEB-tak naar de niet-DAEB-tak is getoetst 

zowel vanuit volkshuisvestelijk perspectief met name op basis van de afgegeven zienswijzen, als 

vanuit financieel perspectief (effect op de levensvatbaarheid). 

Bij het ontwerpvoorstel zijn zienswijzen van gemeenten en een advies van de huurdersorganisatie 

ingediend. Er zijn enkel positieve zienswijzen en een positief advies ingediend. 

 

Besluit Aw 

Gelet op artikel II, derde lid, van de Herzieningswet en artikel 49 van de Woningwet, besluit het Aw 

aan Woonstichting ’thuis goedkeuring te verlenen voor de administratieve scheiding conform de 

specificaties van het ingediende definitieve scheidingsverzoek. 

 

De Aw (Autoriteit woningcorporaties) heeft op basis van de door ’thuis ingediende informatie 

de volgende specificaties in het definitief scheidingsvoorstel geconstateerd: 

• De keuze voor een administratieve scheiding 

• Het inbrengen van een interne lening per 1 januari 2017 van € 18 miljoen en € 68,4 miljoen 

kapitaal (eigen vermogen) in de niet-DAEB tak 

• Ultimo 2021 is ten minste 100% op de interne lening afgelost. (€ 3,6 miljoen per jaar). 

• Het rentepercentage op de interne lening bedraagt 2,3% 

• Per 1 januari 2017 worden 105 woongelegenheden overgeheveld met een marktwaarde van 

€ 13,4 miljoen van DAEB naar niet-DAEB 

• De niet-DAEB-tak heeft conform de specificatie in het WOZ-bestand op 1 januari 2017 

1.186 eenheden met een marktwaarde van € 83,9 miljoen 

 

Het balanstotaal van de niet-DAEB-tak heeft een waarde van € 131,3 miljoen. 
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Eindhoven, 25 april 2018 

 

Bestuur:     De Raad van Commissarissen: 

 

 

 

 

De heer L.A. Severijnen    De heer W.R. Ligtvoet (voorzitter) 

 

 

 

 

      De heer Ir. H.E.H.M. Salemink (vice voorzitter) 

 

 

 

 

      De heer Ir. L. Odijk MRE 

 

 

 

 

      Mevrouw Drs. P. van Lange RA MCM 

 

 

 

 

      Mevrouw Ir. J. Kuppens MMO 
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Controleverklaring PWC  


