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Voorwoord  

Het jaar 2019 is voor ons allen een zeer bijzonder jaar geweest. Het in 2018 ondernomen 
initiatief om een samenwerking te verkennen tussen Stichting Woningbeheer Betuwe en 
Stichting Christelijke Woningcorporatie te Tiel is, op het moment dat ik dit schrijf, uitgemond 
in een daadwerkelijke fusie tussen beide organisaties per 1 januari 2020. 

De snelheid en voortvarendheid van het fusieproces, de constructieve en positieve 
samenwerking met en tussen alle betrokken partijen verrast mij, al terugblikkend, positief. Een 
fusie is en blijft, gelet op mijn ervaringen met dergelijke processen, een kwetsbaar proces dat 
vele hindernissen kent. 

Voor huurders, belanghouders en ons, medewerkers, houdt een vertrouwde naam op te 
bestaan. Dat is enerzijds vaak de tragiek van een fusie, het wordt in menig opzicht ervaren als 
ware het dat een tijdperk eindigt, maar anderzijds houdt het ook de belofte van een nieuw 
avontuur in. 

Met het wijzigen van haar naam en het ontstaan van Stichting Thius per 1 januari 2020 
verdwijnt evenwel niet onze doelstelling, ambitie en betrokkenheid. Dit geldt even zozeer voor 
onze fusiepartner Stichting Christelijke Woningcorporatie aangezien dit één van de 
grondslagen is om met elkaar deze fusie aan te gaan. 

Onze hoofdtaak is en blijft, ook in de nieuwe situatie, het huisvesten van mensen die daar 
zelfstandig niet in kunnen voorzien. 

Dit alles kan alleen als capabele medewerkers met veel inzet gezamenlijk werken aan de 
realisatie van onze doelstellingen. Niet alleen met elkaar, maar ook met vertegenwoordigers 
van de overheid, belangenorganisaties, aannemers, leveranciers en nog vele anderen. 

Stichting Thius heeft alle reden om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Onze 
middelen en mogelijkheden zullen wij ook in de toekomst ten dienste stellen aan het 
verbeteren van de volkshuisvesting in ons werkgebied. 

Ieder die daar een bijdrage aan heeft geleverd in het afgelopen jaar wil ik vanaf deze plaats 
daar bijzonder voor bedanken. 

Johan Heesen (directeur-bestuurder Stichting Woningbeheer Betuwe) 
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Bestuursverslag 

1. Volkshuisvestelijke prestaties 
 

1.1 Woningtoewijzing 

In 2019 zijn 315 woningen toegewezen, waarvan 92 nieuw gebouwde woningen die voor het 
eerst verhuurd werden. Onderstaande tabel illustreert de cijfers van de verhuringen naar 
huurprijscategorie. 

 

In totaal is 76,0% van de woningen verhuurd onder de 1e aftoppingsgrens. In totaal 86,0% is 
verhuurd onder de 2e aftoppingsgrens. 13,0% werd verhuurd in de duurdere sociale 
huurklasse. 1,0% van de verhuringen betrof een geliberaliseerd huurcontract. 

In totaal zijn 52 woningen verhuurd aan urgent woningzoekenden. Deze woningen zijn via 
bemiddeling toegewezen en niet via het woonruimte verdeelsysteem van Woongaard. In 2019 
is daarmee 16,0% van alle vrijkomende woningen toegewezen aan urgenten. 

Wettelijk zijn normen bepaald voor het aandeel woningen dat minimaal toegewezen dient te 
worden aan de primaire inkomensdoelgroep en welke ruimte er bestaat om mensen met een 
(iets) hoger inkomen te huisvesten. Met 89,0% toewijzingen aan de primaire doelgroep 
voldoet Stichting Woningbeheer Betuwe aan deze normen. 

 

 < € 38.036,- -< € 42.437,- > € 42.437,- 
Toewijzing Daeb 90% 5% 5% 
Norm Minimaal 80% Maximaal 10% Maximaal 10% 

Toewijzing primaire doelgroep 
 

Sinds 1 januari 2017 geldt dat Stichting Woningbeheer Betuwe alle woningen ook ‘passend’ 
moet toewijzen. Dat wil zeggen dat de woningen voor wat betreft de huurprijs passend moeten 
zijn bij het inkomen van de woningzoekende. Hiervoor geldt een strikte huur-inkomenstabel. 
Stichting Woningbeheer Betuwe vult het passend toewijzen in door het voeren van een 
tweehurenbeleid. Dat wil zeggen dat indien het inkomen van de huurder te laag is voor de 
gevraagde streefhuur een huurkorting wordt verstrekt. Daarmee is 100,0% van de 
toewijzingen in 2019 passend. 

In 2019 is bij 43 nieuwe verhuringen een korting verstrekt op de streefhuur om deze woningen 
onder de gewenste aftoppingsgrens te brengen. Dit is 14,0% van de nieuwe verhuringen. 

239

31

41

4

Verhuringen 

<1ste aftopping

<2de aftopping

<liberalisatiegrens

vrije sector
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De huur-inkomenstabel passend toewijzen toont het overzicht zoals deze door de overheid 
wordt voorgeschreven. De rode velden markeren de niet passende toewijzingen. Alles wat 
binnen een groen veld valt is wel passend toegewezen. Door de gekozen methode van het 
tweehurenbeleid is bij alle verhuringen in 2019 sprake van een ‘passende toewijzing’. 

Inkomen en samenstelling 
huishouden < € 607,46 

€ 607,46 
-                          

€ 651,03 
> € 651,03 

> € 30.827,-  
1 persoon 13 3 5 
2 personen 18 2 15 
3+ personen 1 2 12 

€ 22.700,- 
- 

€ 30.826,- 

1 persoon 23 1 13 
2 personen 34     
3+ personen 3 1   

< € 22.700,-  
1 persoon 89     
2 personen 37     
3+ personen 21 22   

Verhuringen 2019 in huur inkomenstabel Passend Toewijzen 
 

1.2 Betaalbaarheid woningen 
Stichting Woningbeheer Betuwe hanteert een gematigd huurbeleid. Alle sociale huurwoningen 
kennen een streefhuur die gelijk is aan 69,0% van de maximaal redelijke huur. Op basis van 
dit beleid is ons bezit als volgt verdeeld over de relevante huurprijsklassen: 

Huurprijsklasse Huurprijs Aandeel op basis van 
streefhuur 

Kwaliteitskortingsgrens < € 424,44   3,0% 
< 1e aftoppingsgrens -< € 607,46 61,0% 
< 2e aftoppingsgrens -< € 651,03 17,0% 
< huurliberalisatiegrens -< € 720,42 16,0% 
Vrije sector > € 720,42   3,0% 

Huurprijsklassen 
 

De jaarlijkse huurverhoging was voor huurders van Stichting Woningbeheer Betuwe in 2019 
gekoppeld aan hun huurprijs. Huurders die een huurprijs betaalden gelijk aan de gewenste 
streefhuur van de woning kregen alleen de inflatie doorbelast: 1,6%. Huurders die een 
huurprijs betaalden die ruim onder de gewenste streefhuur lagen kregen een huurverhoging 
van 2,6%. Op die manier groeien de huren versneld toe naar de gewenste streefhuur. 

Huurders met een inkomen dat beduidend hoger ligt dan dat van onze primaire doelgroep 
kregen een inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,6%. Daarbij geldt dat wij deze 
huurders graag in onze woningen laten wonen, maar dat wij vinden dat zij een marktconforme 
huurprijs moeten betalen. Huurders met een hoger inkomen die de vastgestelde markthuur 
hebben bereikt kregen enkel de inflatie (1,6%) doorbelast. 

1.3 Betalingsachterstanden en ontruimingen 
Stichting Woningbeheer Betuwe spant zich in om zoveel mogelijk te voorkomen dat huurders 
een huurachterstand krijgen als gevolg van financiële problemen. Hiervoor werkt zij nauw 
samen met gemeenten en andere relevante partners. Bij een betalingsachterstand wordt snel 
actie ondernomen en eventuele gemaakte betalingsafspraken worden nauwlettend in de gaten 
gehouden. 
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In 2019 is voor 18 woningen een vonnis tot ontruiming verkregen. In 3 gevallen heeft dit 
geleid tot een daadwerkelijke ontruiming wat verband hield met huurachterstand en hennep. 
In de overige gevallen kon een ontruiming voorkomen worden door het treffen van regelingen. 

De totale huurachterstand van zittende huurders is licht toegenomen van 0,65% naar 0,73%. 
De huurachterstand van vertrokken huurders bedraagt circa 0,14%. De totale 
betalingsachterstanden inclusief vertrokken huurders bedraagt 1,10% en is met 0,09% 
gestegen, maar in lijn met voorgaande jaren. Hierin is zichtbaar dat de ingezette actieve 
aanpak van betalingsachterstanden effect heeft. Als definitief oninbaar heeft Stichting 
Woningbeheer Betuwe afgelopen jaar € 45.165,- afgeboekt. Dit is circa 0,17% van de 
jaarhuur. 

1.4 Kwaliteit van dienstverlening 
In 2019 is de waardering van huurders voor de dienstverlening van Stichting Woningbeheer 
Betuwe weer onderzocht. 

De cijfers voor het jaar 2019 zijn per onderdeel: 

Onderdeel Cijfer 
Aandeel tevreden huurders 

(cijfer 6 of hoger) 

Contact 7,5 86,0% 
Huuropzegging 7,9 95,0% 
Woning zoeken 7,8 95,0% 
Reparatie 7,9 93,0% 
Nieuwe woning 7,8 94,0% 
Onderhoud 7,0 67,0% 

KWH scores 2019 

Het gemiddelde cijfer is ongeveer 7,7. 

1.5 Klachten 
De Samenwerkende Corporaties Rivierenland (SWR) hebben gezamenlijk een onafhankelijke 
Klachtencommissie Woningcorporaties Rivierenland. Deze klachtencommissie kan zonder last 
of ruggenspraak klachten in behandeling nemen van huurders die vinden dat hun klacht door 
de corporaties onvoldoende is afgewikkeld. 

In 2019 zijn 22 nieuwe zaken aangemeld bij de regionale klachtencommissie van de 
Samenwerkende Corporaties Rivierenland. Hiervan betrof het 2 klachten van huurders van 
Stichting Woningbeheer Betuwe. Bij beide klachten is SWB in het gelijk gesteld. 
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2. Bezit Stichting Woningbeheer Betuwe 
 
2.1. Omvang van het bezit 
Stichting Woningbeheer Betuwe heeft bezit in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe. Per 31 
december 2019 had zij 4.023 verhuureenheden in eigendom ten opzichte van 3.970 op 31 
december 2018. 

Verloop VHE 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2019 zijn er 86 nieuwe woningen opgeleverd. In 2019 heeft er een splitsing plaatsgevonden 
van de apotheek in de Steegakker en in het Kulturhus te Lienden zijn commerciële ruimtes 
omgezet naar 6 appartementen. Eind 2019 beschikte Stichting Woningbeheer Betuwe over 
3.898 zelfstandige woningen ten opzichte van 3.844 zelfstandige woningen in 2018. 
 
  

Type verhuureenheid Aantal vhe's per 
31-12-2018

Nieuwbouw Aankoop Transformatie Overig nieuw in 
exploitatie

Verkoop Sloop Getrans-
formeerd

Aantal vhe's 
per 31-12-2019

Woningen (zelfstandig) 3.844 86 6 -38 3.898

Woningen (onzelfstandig) 8 8

Intramuraal 68 68

Maatschappelijk Onroerend goed 21 2 -3 20

Bedrijfsmatig Onroerend goed 9 9

Garages / Parkeerplaatsen 17 17

Woonwagens/standplaatsen 3 3

Totaal 3.970 86 0 0 8 -38 0 -3 4.023

In exploitatie 2019 Uit exploitatie in 2019
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2.2. Verdeling van het bezit 
De gemeenten Buren en Neder-Betuwe bestaan ieder uit een aantal kernen. In onderstaand 
overzicht is het aantal woningen inzichtelijk gemaakt per gemeente en per dorpskern. 
Stichting Woningbeheer Betuwe beschikte eind 2019 over 1.431 woningen in de gemeente 
Buren en 2.467 woningen in de gemeente Neder-Betuwe. 

 
 
 2.3. Opleveringen en ontwikkelportefeuille 

Opleveringen 
In 2019 zijn er in totaal 92 sociale huurwoningen in het kader van de nieuwbouwproductie 
opgeleverd. 

IJzendoorn – fase 2 
In het voorjaar van 2019 zijn 19 woningen in IJzendoorn opgeleverd. Dit is het eerste project 
geweest waarbij de woningen gasloos en conform de BENG-eis zijn gerealiseerd. Voor deze 
woningen wordt naast de huur ook een Energie Prestatie Vergoeding (EPV) in rekening 
gebracht bij de huurder. Ondanks de EPV betekent dit, dat de nieuwe huurders weinig tot geen 
energielasten hebben. De totale stichtingskosten voor dit project zijn € 3.902.660,-. Ongeveer 
68,0% heeft een huurprijs op de 1e of 2e aftoppingsgrens. 

Hof van Lienden (Lienden) 
Ook het project Hof van Lienden is in 2019 opgeleverd. Het totale project betreft voor ons 38 
huurwoningen. De ontwikkelaar De Vree en Sliepen Bouwbedrijf draagt zelf zorg voor de 
koopwoningen. De totale stichtingskosten van de huurwoningen zijn € 8.617.189,- . Ongeveer 
63,0% heeft een huurprijs op de 1e of 2e aftoppingsgrens. 

Oosterweyden fase 3 (Maurik) 
Het tweede project in de gemeente Buren is Oosterweyden fase 3. In het project worden 10 
huurwoningen gerealiseerd. De totale stichtingskosten zijn € 1.747.612,-. Het verhuurproces is 

Verdeling bezit in de gemeenten Neder-Betuwe en Buren 
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in het voorjaar 2019 opgestart. In het totaal zijn 138 reacties van woningzoekenden 
ontvangen. Ongeveer 60,0% heeft een huurprijs op de 1e aftoppingsgrens. Medio 2019 zijn 
deze woningen opgeleverd. 

Casterhoven fase 1 en 2 (Kesteren) 
In het najaar zijn de 19 woningen in het ontwikkelingsplan Casterhoven gerealiseerd en 
opgeleverd. Dit is het tweede project met gasloze woningen die conform de BENG-eis zijn 
gerealiseerd. Ook voor deze woningen wordt een EPV aan de huurder gevraagd. De totale 
stichtingskosten zijn € 4.122.322,-. Het verhuurproces is in het voorjaar 2019 opgestart. In 
het totaal zijn 178 reacties ontvangen. Ongeveer 79,0% heeft een huurprijs op de 1e of 2e 
aftoppingsgrens. 

Kulturhus (Lienden) 
In het Kulturhus in Lienden zijn maatschappelijke ruimten op de begane grond verbouwd naar 
6 appartementen. De totale stichtingskosten van de verbouwing zijn € 859.531,-. In het totaal 
hebben 10 woningzoekenden gereageerd. Ongeveer 68,0% heeft een huurprijs op de 1e 
aftoppingsgrens. De appartementen zijn in het najaar van 2019 aan de huurders opgeleverd. 

Projecten in uitvoering 
Ultimo 2019 was één project nog in uitvoering namelijk Kersentuin in Maurik. Ook deze 
woningen zijn geschikt voor verschillende doelgroepen eventueel met of zonder een zorgvraag. 
 
Kersentuin (Maurik) 
Het voormalige verzorgingstehuis in Maurik is eind 2017 aangekocht. In 2018 heeft verdere 
planvorming plaatsgevonden en het project is aanbesteed aan ontwikkelaar De Vree en Sliepen 
Bouwbedrijf. Ook deze woningen worden via de BENG-eis gebouwd en er wordt ook een EPV 
gevraagd aan de huurders. De totale begrote stichtingskosten zijn € 4.300.000,-. Ongeveer 
60,0% heeft een huurprijs op de 1e aftoppingsgrens. In het totaal zijn 324 reacties van 
woningzoekenden ontvangen. Verwacht wordt dat in het voorjaar van het jaar 2020 de 
woningen worden opgeleverd. 

Planvorming nieuwe projecten 
Naast de projecten in uitvoering zijn er ook verschillende projecten in verschillende 
voorbereidende fasen. Van de onderstaande projecten is de verwachte start bouw in het jaar 
2020. 

Dodewaard, Fructus 1 
De gemeente Neder-Betuwe heeft een overeenkomst gesloten met de ontwikkelcombinatie. 
SWB zou met deze ontwikkelcombinatie verder praten en heeft daarom hiermee ingestemd. 
Echter nu worden de woningen en de kavels voor hoge kosten aangeboden hetgeen een 
sociale huurwoning onhaalbaar maakt tenzij de woning na 10-15 jaar wordt uitgepond. Dat 
kan nooit de bedoeling zijn. In 2020 hopen we hier samen met de ontwikkelcombinatie uit te 
komen. 

Batouwe (Tiel) 
In 2010 is een besluit genomen tot sloop van dit complex en in 2015 is het sociaal plan in 
werking getreden. Alle oorspronkelijke bewoners zijn verhuisd. Op dit moment worden alle 
woningen verhuurd via de leegstandswet. 

Eind 2016 is ingestemd met het uitwerken van een renovatiescenario. Hiermee werd afgezien 
van het in 2010 genomen besluit om het complex te slopen en nieuwbouw te realiseren. Uit 
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het woningbehoefteonderzoek bleek dat de vraag naar kleine sociale huurwoningen groot was 
en de woningen in de Batouwe pasten bij die vraagontwikkeling. 

Om de uitgangspunten scherp te krijgen en een bewuste afweging te maken, zijn drie 
renovatievarianten uitgewerkt, waarin de variatie met name zit in de mate van verduurzaming. 
Hiermee wordt geanticipeerd op de verduurzamingsopgave (CO2-neutraal in 2050) en de 
opgave om betaalbare woningen te realiseren voor de huurders. 

Door fusieontwikkelingen is naast het verkoopscenario ook het sloop-nieuwbouwscenario weer 
ter overweging genomen. In 2019 is besloten om het renovatiescenario verder op te pakken. 

Met de renovatievariant waarbij 121 betaalbare appartementen voor 1- en 2-
persoonshuishoudens worden toegevoegd aan de sociale huurmarkt, wordt een positieve 
bijdrage geleverd aan de volkshuisvesting in Tiel. De geprognotiseerde stichtingskosten 
bedragen € 14.800.000,-. De uitvoering start medio 2020. 

Hertogenwijk Complex 207 (Tiel) 
De 36 woningen aan de Hertog Reinaldlaan, Janus Erasmiusstraat en de Hertog Willemstraat 
zijn technisch en functioneel verouderd. Vanwege de slechte kwaliteit van, met name de 
vloeren/fundering, zijn reeds enkele woningen gesloopt in de afgelopen jaren. 

Herstructurering van de woningen is al enkele jaren aan de orde en er is met bewoners over 
sloop-nieuwbouw gecommuniceerd. Per brief is in 2013 gecommuniceerd dat de woningen in 
2020 gesloopt gaan worden. Inmiddels is duidelijk dat we het project opdelen in 3 fases. Fase 
1 gaat in 2020 op de schop. Fase 2 en 3 volgen later. 

Er worden op dit moment nog 24 van de 36 woningen verhuurd aan zittende huurders. De 
overige woningen worden verhuurd aan Alvast, via de leegstandswet en 1 woning aan JP van 
den Bent. In 2018 zijn er huisbezoeken gedaan bij de bewoners van de Hertog Reinaldlaan. In 
2020 gaan we aan de slag met het opstellen van een sociaal plan voor fase 1. 

Ontwikkelportefeuille 2020 – 2025 
De ontwikkelportefeuille is hieronder weergegeven zoals deze geldt voor de periode 2021 tot 
en met 2025. Het betreft hier ‘harde’ projecten. Ten opzichte van de jaarrekening 2019 stijgt 
de nieuwbouwproductie aanzienlijk. Dit is een gevolg van het ingezette beleid tot 
verduurzaming van het bezit en de hiermee gepaard gaande opgave in nieuwbouwproductie. 
In de gepresenteerde cijfers moet rekening worden gehouden met het feit dat er vanaf het 
jaar 2020 een, zoals opgenomen in de begroting 2020 en de FMR 2020-2029, acquisitie-
opgave deel uitmaakt van deze prognose. 
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Ontwikkelportefeuille Stichting Woningbeheer Betuwe tot 2025 
 
2.4. Kwaliteit van het bezit 

 
 
Stichting Woningbeheer Betuwe biedt haar huurders woningen die technisch en functioneel van 
goede kwaliteit zijn. Haar bezit bestaat per 31 december 2019 voor het merendeel uit 
eengezinswoningen. Veruit de meeste woningen zijn gebouwd in de jaren ’70. 
 
2.5. Uitgaven onderhoud 
De Aedes benchmark rekent onder het begrip ‘geharmoniseerde instandhoudingskosten’ de 
kosten per verhuureenheid (VHE) voor investeringen in woningverbetering, reparatiekosten, 
mutatiekosten en de kosten voor planmatig onderhoud. Op grond van de jaarcijfers van de 
Aedes benchmark 2018 kwam Stichting Woningbeheer Betuwe uit op een totaal van € 2.050,- 
per VHE aan instandhoudingskosten (de referentiegroep € 2.365,-). Als wordt gekeken naar de 
onderlinge vergelijking qua verdeling van de uitgaven tussen Stichting Woningbeheer Betuwe 
en de referentiegroep dan ligt er met name een positief verschil in het aandeel 
mutatieonderhoud en woningverbetering. 

Projectnaam Kern Gemeente Huur Koop Totaal Planning
Echteld, Broedershof Echteld Neder-Betuwe 10 10 2021
Kesteren, Casterhoven 3 Kesteren Neder-Betuwe 10 10 2022
Maurik, Oosterweyden 3 Maurik Buren 5 5 2022
Maurik, Oosterweyden 4 Maurik Buren 16 16 2023
Lienden, Blommeland 2 Lienden Buren 4 4 2022
Beusichem, Hof van Beusichem Beusichem Buren 4 4 2021
Ochten, Rivierendal Ochten Neder-Betuwe 50 50 2021
Erichem, De Meent Erichem Buren 20 20 2021
Opheusden, Gemeentewerf Opheusden Neder-Betuwe 10 10 2022
Lienden, Voorstraat 8 (vm kantoor) Lienden Buren 8 8 2023
Tiel, Hertogenwijk Tiel Tiel 196 196 2023
Tiel, Veilingterrein Tiel Tiel 80 80 2023
Wadenoijenlaan e.o. Tiel Tiel 100 100 2025
Kromme Elleboog Tiel Tiel 7 7 2021
Acquisitie (conform FMR) 254 254
Acquisitie (extra t.o.v. FMR) SWB 467 467

Totaal 1.241 1.241 
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De totale onderhoudskosten (functionele indeling) voor 2019 komt op € 6.779.000,- 
(€ 1.708,- per VHE in 2018 € 1.872 ,- per VHE). Conform de richtlijn voor functionele indeling 
is een gedeelte van de organisatiekosten doorbelast aan onderhoudslasten. Voor 2019 is dit 
ongeveer € 1.402.000,- (20,7%). Het grootste gedeelte van de onderhoudskosten, ad € 
2.356.000,- (35,0%), kan worden toegerekend aan planmatig onderhoud. 

 

 
2.7. Energieprestatie 2019 
Stichting Woningbeheer Betuwe draagt bij aan lagere energielasten voor huurders en klimaat-
doelstellingen. De afgelopen jaren is dat vertaald in een doelstelling gemiddeld label C voor 
ons bezit. Die doelstelling was eind 2016 reeds behaald. Stichting Woningbeheer Betuwe heeft 
de doelstelling om haar woningen te isoleren en te voorzien van zonnepanelen voor duurzame 
energieopwekking. Daarmee wordt gezorgd voor lagere energielasten en een beter klimaat. Dit 
vertalen wij door voor onze woningen gemiddeld label B (energie index <1,4) in 2021 te 
behalen. In 2026 hebben alle woningen minimaal label B (index<1,4). Eind 2019 staat 
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Stichting Woningbeheer Betuwe op (afgerond) 86,0% ‘groen’. Dit betreft alleen de zelfstandige 
woningen. 

 

 

2.8. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
De primaire taak van Stichting Woningbeheer Betuwe is het huisvesten van mensen die niet of 
moeilijk zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien. Dit doen wij door vrijkomende 
huurwoningen opnieuw tegen een passende (sociale) huur te verhuren en door nieuwe 
woningen toe te voegen. In totaal hebben wij in 2019 circa 315 huishoudens aan een woning 
kunnen helpen. Een deel (circa 16,0%) hiervan had urgent behoefte aan een woning. 

Maar ook door het verkopen van woningen willen wij in een woonbehoefte voorzien. Wij zien 
dat er nauwelijks goedkopere koopwoningen in de regio aangeboden worden. Door het 
verkopen van circa 1,0% van ons woningbezit per jaar voorzien wij de woningmarkt in onze 
regio van goedkope koopwoningen en genereren wij de middelen om nieuwbouw van sociale 
huurwoningen te ontwikkelen. Wij willen de komende 10 jaar ons bezit laten toenemen met 
150 woningen in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe. De sociale huurvoorraad zal dus 
toenemen met circa 3,8%. 

Deze strategie heeft ook tot gevolg dat ons woningbezit aangevuld wordt met 
nieuwbouwwoningen waarmee de duurzaamheidsprestaties worden verbeterd. De nieuwbouw 
voldoet uiteraard aan de huidige duurzaamheidsnormen (minimaal label A). Op landelijk 
niveau heeft de koepelorganisatie Aedes doelstellingen bepaald voor de duurzaamheid. In het 
jaar 2021 dient het woningbezit gemiddeld minimaal label B (energie-index 1,40) te hebben. 
Met het huidige tempo in de nieuwbouw en bijvoorbeeld zonnepanelen die wij nu plaatsen 
gaan we deze doelstelling realiseren. 

Economisch hebben dergelijke omvangrijke investeringen in nieuwbouw en verduurzaming 
behoorlijke effecten. Het levert een behoorlijke werkgelegenheid op in de regio. 
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De middelen voor dergelijke investeringen verkrijgen wij voor een fors deel uit de 
woningverkopen zoals hierboven vermeld. Onze huurverhogingen houden wij beperkt en wij 
voldoen aan de landelijke afspraken die hierover zijn gemaakt (huursom maximaal 1,0% 
boven inflatie). Aan huurders met een hoger belastbaar huishoudinkomen vragen wij een extra 
bijdrage: de inkomensafhankelijke huurverhoging. Met de huurdersvereniging zijn wel 
afspraken gemaakt over het maximum van deze inkomensafhankelijke huurverhogingen. Deze 
worden beperkt tot de markthuur zoals bepaald volgens de richtlijnen van de Woningwet. 

Via het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) en de Aedes-Benchmark 
krijgen wij waardevolle informatie hoe wij presteren op het gebied van onderhoud (gemiddeld 
normbedrag, waardering 7,3), netto bedrijfslasten (A, behorend tot de best presterende 
woningcorporaties) en de gemiddelde kwaliteit van onze dienstverlening (7,7). Dit alles is een 
mooie basis en een goede motivatie om te blijven investeren in de volkshuisvesting in de 
regio. Dat is en blijft onze primaire maatschappelijke taak. 
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3. Financieel Beleid 
 
3.1 Belangrijkste financiële ontwikkelingen 2019 
 
Fusie met SCW Tiel per 1-1-2020 
Per 1-1-2020 is Stichting Woningbeheer Betuwe gefuseerd met Stichting Christelijke 
Woningcorporatie uit Tiel. Alle voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de fusie zijn 
in 2019 succesvol afgerond. Dit betekent dat dit jaarverslag 2019 het laatste zelfstandige 
jaarverslag van Stichting Woningbeheer Betuwe is. De begroting 2020 en meerjarenbegroting 
2020-2029 zijn na overleg met de Autoriteit woningcorporaties (Aw) alleen opgesteld voor de 
ontstane fusiecorporatie Stichting Thius. Deze begroting bevat uiteraard onzekerheden over 
ontwikkelingen en keuzes van Stichting Thius in de toekomst. Met name bij de bepaling van de 
beleidswaarde worden begrotingsgegevens gebruikt om deze waardering te bepalen. Gezien de 
onzekerheid in de inschattingen moet ook de nodige voorzichtigheid betracht worden bij de 
interpretatie van de beleidswaarde. 
 
Financieel beleid Stichting Woningbeheer Betuwe 
Het financieel beleid van Stichting Woningbeheer Betuwe is gericht op het faciliteren van onze 
volkshuisvestelijke ambities. Belangrijk is het borgen van de continuïteit van de woningverhuur 
en onze dienstverlening. Ons financiële beleid is er op gericht minimaal te voldoen aan het 
normenkader dat de Autoriteit woningcorporaties en het borgingsinstituut Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw stellen. Hierdoor blijft er ruimte voor eigen beleid en is de 
financierbaarheid van Stichting Woningbeheer Betuwe gegarandeerd. 
 
Jaarrekening 2019 

 
1. Waarderen op marktwaarde 

De verplichte waarderingsgrondslag van ons vastgoed in de jaarrekening is marktwaarde in 
verhuurde staat. Ten behoeve van toezichthouders Autoriteit woningcorporaties en 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw wordt vanaf 2018 ook de beleidswaarde van het vastgoed 
jaarlijks bepaald. 
 
Het kenmerkende verschil tussen de twee waarderingsgrondslagen is dat de marktwaarde in 
verhuurde staat uitgaat van een waarde die op een vrij toegankelijke markt tot stand komt. Er 
wordt in deze marktwaarde uitgegaan van de waarde die een belegger zal toekennen aan ons 
bezit. Er wordt dus rekening gehouden met beleid zoals ”de vrij toegankelijke markt” dat zou 
toepassen op ons bezit. Op lange termijn exploiteren van het bezit tegen een betaalbare prijs 
voor huurders zijn belangrijke doelstellingen voor een woningcorporatie, maar zullen in het 
algemeen ten koste gaan van directe winstgevendheid en daarom niet worden toegepast door 
een vastgoedbelegger. 
 
Daarom hanteren wij naast de (verplichte) marktwaarde in verhuurde staat vanaf 2018 de 
beleidswaarde. De beleidswaarde is gebaseerd op ons volkshuisvestelijke beleid en is feitelijk 
de netto contante waarde van onze verwachte kasstromen. Er zijn veel waarderingen mogelijk 
voor het bezit van onze woningcorporatie. Hieronder worden de belangrijkste weergeven, 
inclusief de ontwikkeling van de waarden. 
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Waarde begrip 31-12 2019 31-12 2018 

WOZ-waarde € 671.520.000,- € 643.134.000,- 

Fiscale waarde € 530.107.000,- € 517.150.000,- 

Marktwaarde (in verhuurde staat) € 546.815.000,- € 492.406.000,- 

Beleidswaarde € 264.462.000,- € 229.947.000,- 

Historische kostprijs € 226.952.000,- € 209.067.000,- 

 
De WOZ- waarde is de beste benadering voor de waarde van de (in de meeste gevallen) 
woning vrij van verhuur (dus vrije verkoopwaarde). Hierbij moet nog wel rekening worden 
gehouden met het feit dat de peildatum voor de WOZ 1 januari van het voorgaande jaar is. 
Net als in heel Nederland zien we een verhitte woningmarkt en daardoor stijgende prijzen. De 
WOZ-waarde past zich vertraagd aan omdat de waarde peildatum 1 januari 2018 is. 
In 2019 zet de stijgende trend van de WOZ zich door wat resulteert in een stijging van circa 
5,9%. De WOZ waarde 2019 (peildatum 1 januari 2018) bedraagt € 671.520.000,-. 
 
De fiscale waarde is de waardering zoals opgenomen in de VPB aangifte. Deze is in principe 
gelijk aan de WOZ-waarde van de woningen. Het bezit ouder dan 2008 (start van de VPB plicht 
voor woningcorporaties) is gewaardeerd voor 70% van de WOZ-waarde per 1 januari 2008. 
Nieuwer bezit wordt gewaardeerd voor minimaal de WOZ-waarde. Er mag fiscaal worden 
afgeschreven (met beperkingen). 
 
De marktwaarde in verhuurde staat is de waardering in deze jaarrekening. Vanaf 2017 is deze 
voorgeschreven volgens de Woningwet. Voor ons bedraagt de marktwaarde in verhuurde staat 
circa 70,0% van de WOZ-waarde verwacht bij dezelfde peildatum (2018 8,4% stijging en 2019 
7,0% stijging). Daarmee ligt de marktwaarde ten opzichte van de WOZ-waarde waarschijnlijk 
wat lager dan met het landelijke beeld, omdat verhuurd onroerend goed de afgelopen jaren 
voor beleggers steeds aantrekkelijker is geworden (in het verleden lag deze landelijk rond de 
70,0% van de WOZ-waarde). Wij hebben een lagere mutatiegraad en een lagere huurprijs dan 
gemiddeld in Nederland. Onze huurders hebben een lage verhuisbereidheid met circa 5,0 tot 
6,0% mutatiegraad en betalen gemiddeld 68,0% van de maximaal redelijke huur (lager dan 
landelijk gemiddelde). Voor huurders heel aantrekkelijk, voor beleggers is dit minder 
aantrekkelijk. Zij krijgen een lagere huur en het duurt langer totdat zij de woning op de vrije 
markt kunnen verkopen (uitponden). Dat verklaart de lagere marktwaarde in verhuurde staat 
(70,0% voor Stichting Woningbeheer Betuwe – was ook circa 70,0% landelijk in het verleden, 
maar stijgend de afgelopen jaren). 
 
De wijzigingen in de marktwaarde 2019 ten opzichte van 2018 zijn opgenomen in de hierna 
volgende verloopstaat marktwaarde 2018 - 2019. 
De belangrijkste wijzigingen zijn in hoofdlijnen: 

1. Toename van de marktwaarde door een uitbreiding van het bezit. Per saldo zijn 92 
woningen opgeleverd en 38 woningen zijn verkocht, waarmee de forse stijging van de 
marktwaarde door voorraadmutaties wordt verklaard. 

2. De mutatie van de marktwaarde door aanpassingen van objectgegevens betreft met 
name de stijging van de WOZ-waarde, de stijging van de contracthuren en de 
mutatiekans. De stijging van de WOZ-waarde houdt natuurlijk verband met de nu al 
meerdere jaren sterke verkoopmarkt. De stijging van de contracthuren is een gevolg 
van de huurverhoging. De mutatiekans is gestegen door de oplevering van de 
nieuwbouwwoningen. Het is een bekend effect dat nieuwbouwwoningen een stijging van 
de mutatiegraad opleveren doordat verhuisbewegingen in gang worden gezet. 

3. Een iets onduidelijker oorzaak is gelegen in de methodiek van het onderhoud. Op basis 
van analyses van de marktwaarde 2018 is de systematiek voor het bepalen van de 
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onderhoudslasten in het handboek gewijzigd. Deze voorgeschreven wijziging in de 
systematiek leidt tot een stijging van de marktwaarde met circa € 23.000.000,-. 

4. De parameterwijzigingen heffen elkaar nagenoeg op. 
 
 

  

* DAEB Niet-DAEB Totaal

Totaal Totaal Totaal

Marktwaarde 2018 450.539 41.868 492.406

Voorraadmutaties
Verkoop -3.818 -1.157 -4.975
Nieuwbouw 14.906 0 14.906
Classificatiewijzigingen 164 -164 0
Subtotaal voorraadmutaties 11.252 -1.321 9.931

Mutatie objectgegevens
Oppervlakte, type en overige basisgegevens -245 0 -246
Contracthuur en leegstand 5.853 606 6.459
Maximaal redelijke huur 118 21 138
WOZ-waarde 11.322 896 12.218
Contractgegevens BOG/MOG/ZOG -283 415 132
Mutatiekans 3.399 207 3.606
Complexdefinitie en verkooprestricties 16 0 16
Subtotaal mutatie objectgegevens 20.180 2.143 22.323

Methodische wijzigingen handboek en software

Uitsplitsing onderhoud naar scenario 19.906 1.737 21.643

Minimale mutatiekans in eindwaarde 953 247 1.200
Subtotaal methodische wijzigingen handboek en software 20.859 1.984 22.843

Parameteraanpassingen als gevolg van validatie handboek
Markthuur na validatie -586 -85 -670
Disconteringsvoet na validatie -15.206 -1.380 -16.585
Subtotaal parameteraanpassingen als gevolg van validatie handboek -15.791 -1.464 -17.256

Parameteraanpassingen als gevolg van marktontwikkelingen
Macro-economische parameters -943 -109 -1.052
Boveninflatoire huurverhoging 4 7 11
Markthuur 556 -349 207
Leegwaardestijging -4.669 -381 -5.050
Splitsings- en verkoopkosten 106 9 115
Instandhoudings- en mutatieonderhoud -33 -14 -47
Beheerkosten -466 -40 -506
Belastingen en verzekeringen 2.663 253 2.915
Verhuurderheffing 52 4 55
Disconteringsvoet 18.249 1.671 19.919
Subtotaal parameteraanpassingen als gevolg van marktontwikkelingen 15.517 1.050 16.568

Marktwaarde 2019 502.555 44.260 546.815
Percentage marktwaarde 2019 t.o.v. 2018 111,55% 105,71% 111,05%

Verloopstaat Marktwaarde 2018 - 2019 | SWB
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Om het verschil tussen woningcorporaties en vastgoedbeleggers inzichtelijker te maken is het 
waarde begrip beleidswaarde geïntroduceerd. Deze waarde is gelijk aan de marktwaarde in 
verhuurde staat, aangepast op vier aspecten: 

- De woningen worden niet verkocht bij mutatie, maar worden door geëxploiteerd – dus 
opnieuw verhuurd. 

- De huurprijs na mutatie gaat niet naar een maximale markthuur maar er wordt 
gerekend met onze streefwaarde voor de huurprijs (in ons geval 69,0% van de 
maximaal redelijke huur voor de Daeb-woningen). 

- Het onderhoud wordt ingerekend conform het voor de corporatie berekende 
normbedrag (in plaats van onderhoud op basis van de norm vanuit de markt). 

- De beheerlasten worden ingerekend conform het voor de corporatie berekende 
normbedrag (in plaats van beheerlasten op basis van de norm vanuit de markt)  

 
De waarde van het totale vastgoed in exploitatie daalt dan naar 48,0% (€ 262.458.000,-) ten 
opzichte van de marktwaarde in verhuurde staat. Deze waardedaling is inherent aan het feit 
dat wij als woningcorporatie duurzaam onze doelgroep willen bedienen tegen een betaalbare 
prijs. De waardedaling is als volgt in te delen: 

      2019    2018 
Stap 1 Beschikbaarheid: - € 72.283.000,- (-13,2%)  - €   53.606.000,- (-10,9%) 
Stap 2 Betaalbaarheid: - € 185.278.000,- (-33,9%)  - € 158.005.000,- (-32,1%) 
Stap 3 Kwaliteit:  - €  23.068.000,- (- 4,2%)  - €   28.854.000,- ( -5,9%) 
Stap 4 Beheer:  - €    1.724.000,- (- 0,3%)  - €   21.993.000,- ( -4,5%) 
 
De beleidswaarde is circa dus 48,0% (2018: 47,0%) van de marktwaarde in verhuurde staat. 
Met name de kosten van de stap betaalbaarheid zijn hoger dan bij andere corporaties. Dit 
heeft onder andere te maken met het tweehurenbeleid dat wordt gehanteerd door Stichting 
Woningbeheer Betuwe. Er wordt in de calculaties in de berekeningen (uit oogpunt van 
voorzichtigheid) uitgegaan dat 100,0% van de woningen in de dure sociale huurcategorie  
(2e aftoppingsgrens tot liberalisatiegrens) wordt afgetopt op de tweede aftoppingsgrens. In de 
praktijk hoeft niet elke dure huurwoning te worden afgetopt. De beleidswaarde bedraagt 
gemiddeld bijna € 65.000,- per verhuurobject. 

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen. Dit is inherent 
aan het toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van 
toepassing op de bepaling van de marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in 
exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed (terug te vinden in de marktwaarde en 
beleidswaarde), is geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste schattingspost 
waar het bestuur een inschatting over moet maken in de jaarrekening. 

De beleidswaarde is gedurende het jaar 2018 ingevoerd, waarbij dit waarde begrip nog steeds 
in ontwikkeling is. Belangrijke opmerkingen die kunnen worden geplaatst zijn bijvoorbeeld: 

• Bepaling van de toegepaste disconteringsvoet. De disconteringsvoet wordt in de 
systematiek niet wordt aangepast ten opzichte van de in het Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde 2018 opgenomen disconteringsvoet voor het type 
vastgoedbezit en regio waarin Stichting Woningbeheer Betuwe actief is. Dit ondanks dat 
door het in de beleidswaarde inrekenen van een lagere huur (betaalbaarheid en hogere 
kwaliteit (onderhoud) een lager risicoprofiel kan worden verondersteld. 
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• Aanpassing van de huurstijgingsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde is de (bij 
mutatie van de woning te realiseren) markthuur aangepast naar de streefhuur. In de 
praktijk bepaalt Stichting Woningbeheer Betuwe bij mutatie de nieuwe huur mede 
rekening houdend met passend toewijzen en afspraken met de huurdersvereniging over 
de huursomstijging. Dit betekent dat de ingerekende streefhuur niet altijd direct bij 
mutatie wordt gerealiseerd, waardoor de afslag naar de 2e aftoppingsgrens als de beste 
schatting is verwerkt. 

• Onzekerheid in de begroting 2020 omdat logischerwijs het beleid en de keuzes van 
Thius nog niet geheel uitgewerkt waren ten tijde van het opstellen van deze begroting 
en meerjarenraming. Op basis van de begroting en meerjarenbegroting zijn de 
normbedragen voor streefhuren, onderhoud en beheer bepaald. 

De beleidswaarde van de Stichting Woningbeheer Betuwe steeg in 2018 van € 229.948.000,- 
naar € 264.461.000,- en steeg daarmee circa 15,0%. De belangrijkste wijzigingen betreffen: 

1. Stijging beleidswaarde door toegenomen bezit. Per saldo zijn meer woningen 
opgeleverd dan verkocht waardoor de beleidswaarde gestegen is met circa 
€ 5.000.000,-. 

2. De rekenmethodiek van de beleidswaarde is gewijzigd. Op basis van voorschriften uit 
het handboek zijn de overdrachtskosten en de onderhoudslasten anders ingerekend. Dit 
heeft per saldo een stijging van meer dan € 25.000.000,- tot gevolg. 

3. Op overige onderdelen is de beleidswaarde ook aangepast, waarbij de aanpassing van 
het huurprijsbeleid en de aanpassingen van de onderhoudskosten en beheerkosten 
elkaar nagenoeg opheffen. Deze zijn, zoals eerder aangegeven afgeleid uit de begroting 
2020 van Stichting Thius en moeten met de nodige voorzichtigheid beoordeeld worden. 
Het huurprijs- en onderhoudsbeleid wordt in 2020 verder uitgewerkt. Dat geldt ook 
voor de bepaling van de beheerlasten. 
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DAEB Niet-DAEB Totaal

Beleidswaarde 2018 206.271 23.677 229.948
Af: Beleidswaarde 2018 niet-woningen -7.472 -2.674 -10.146
Beleidswaarde 2018 woningen 198.798 21.004 219.802

Voorraadmutaties woningen
Verkoop -1.093 -494 -1.588
Sloop 0 0 0
Aankoop 0 0 0
Nieuwbouw 6.835 0 6.835
Overige voorraadmutaties 0 0 0
Classificatiewijziging 84 -84 0
Subtotaal voorraadmutaties woningen 5.826 -578 5.248

Rekenmethodiek beleidswaarde

Overdrachtskosten beleidswaarde 9.373 971 10.345

Rekenmethodiek eindwaarde onderhoud 13.734 1.281 15.015

Overige rekenmethodiek beleidswaarde 14 0 14
Subtotaal rekenmethodiek beleidswaarde 23.121 2.252 25.373

Mutatie objectgegevens woningen
Contractgegevens 4.990 312 5.302

WOZ-waarde -3.132 -189 -3.321

Overige objectgegevens -406 -54 -461

Achterstallig onderhoud en erfpacht 0 0 0
Subtotaal mutatie objectgegevens 1.452 69 1.520

Wijzigingen waarderingsparameters marktwaarde

Macro-economische parameters
-3.429 -313 -3.742

WOZ-waarde ontwikkeling en verhuurderheffing 1.178 79 1.257

Disconteringsvoet 2.859 317 3.177

Overige marktwaardeparameters 0 0 0
Subtotaal wijzigingen waarderingsparameters marktwaarde 609 83 692

Wijzigingen waarderingsparameters beleidswaarde

Reguliere huurstijging op basis van corporatiebeleid -17.544 -1.008 -18.552

Aanpassing streefhuurbeleid (incl. erfpacht) 2.279 245 2.524
Aanpassing onderhoudskosten (incl. achterstallig onderhoud) -5.315 -464 -5.779
Aanpassing beheerkosten 22.635 1.812 24.447
Subtotaal wijzigingen waarderingsparameters beleidswaarde 2.055 586 2.640

Beleidswaarde 2019 woningen 231.860 23.415 255.275
Subtotaal mutatie in beleidswaarde woningen 33.062                     2.411                       35.473                     

Bij: Beleidswaarde 2019 Niet-woningen 6.752 2.434 9.186
Beleidswaarde 2019 238.613 25.849 264.461
Subtotaal mutatie in beleidswaarde 32.342                     2.172                       34.514                     
Percentage beleidswaarde 2019 t.o.v. 2018 115,68% 109,17% 115,01%

Verloopstaat Beleidswaarde 2018 - 2019 - Totaal
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Tot slot kennen wij het historische kostprijs begrip. Hierbij is in het overzicht de 
aanschafwaarde van het bezit weergegeven. Het verschil tussen de marktwaarde in verhuurde 
staat en de historische kostprijs dient (per complex) vanuit het voorzichtigheidsprincipe te 
worden opgenomen onder een herwaarderingsreserve. 
Dit geldt alleen voor die complexen waarbij de marktwaarde in verhuurde staat hoger is dan 
de historische kostprijs (aanschafwaarde). 
 
Per 31 december 2019 is in totaal circa € 335.000.000,- aan ongerealiseerde herwaarderingen 
in de overige reserves begrepen (2018: circa € 300.000.000,-) uit hoofde van de waardering 
van het vastgoed in exploitatie tegen markwaarde in verhuurde staat. De waardering van dit 
vastgoed is in overeenstemming met het handboek modelmatig waarderen bepaald en is 
daarmee conform de in de woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit 
afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving. 
 
De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te voeren 
beleid van Stichting Woningbeheer Betuwe. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk 
door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het 
Daeb-bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en 
maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan 
sociale (Daeb)-huurwoningen. Omdat de doelstelling van de corporatie is om duurzaam te 
voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van het 
vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. Daarnaast zal bij mutatie 
van de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd tot de markthuur en 
zijn de werkelijke onderhouds- en beheerlasten hoger dan ingerekend in de marktwaarden, 
voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie. 
 
Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde (en 
daarmee van het eigen vermogen) in de toekomst zal worden gerealiseerd. Het bestuur van 
Stichting Woningbeheer Betuwe heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen 
vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze 
schatting ligt in lijn met het verschil tussen de beleidswaarde van het Daeb-bezit in exploitatie 
en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit. 
 

Dit impliceert dat van het Daeb-bezit circa 52,6% van het totale eigen vermogen niet of eerst 
op zeer lange termijn realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde, 
is dit aan fluctuaties onderhevig. 

Conclusie van alle waarderingen is dat de waarde van het vastgoed in 2019 gestegen is. 
Doordat bij de waardering tegen marktwaarde deze waardestijgingen in de winst-en-
verliesrekening worden verantwoord levert het jaar 2019 een hoge winst van € 51.623.000,-. 
Een groot deel hiervan bestaat uit de waardeveranderingen van de activa (circa 80,0%) en zijn 
derhalve boekhoudkundig van aard. 
 

2. Nieuwbouw en financiering daarvan in 2019 
In 2019 is het woningbezit van de Stichting Woningbeheer Betuwe fors uitgebreid. In totaal 92 
nieuwbouwwoningen werden opgeleverd. Strategie is dat deze woningen mede worden 
gefinancierd vanuit de verkoop van huurwoningen. In totaal werden 38 huurwoningen verkocht 
in 2019. Mede door besparingen in de bedrijfslasten was hierdoor slechts een geringe 
uitbreiding van de leningenportefeuille noodzakelijk van naar boven afgerond € 1.250.000,-. 
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3. Fiscale posities 
In 2016 is een start gemaakt met het versnellen van het indienen van de aangifte 
vennootschapsbelasting (vpb). Dit heeft ertoe geleid dat de fiscale posities die in deze 
jaarrekening zijn opgenomen in overeenstemming zijn met de aangifte 2018. Onze intentie is 
de aangifte 2019 direct in te dienen nadat de jaarrekening 2019 is vastgesteld. Hiermee 
worden de administratieve lasten beperkt en wordt ook fors op de kosten van de fiscalist 
bespaard. Op grond van aanscherping van de verslaggevingsregels heeft een stelselwijziging 
plaatsgevonden met betrekking tot belastinglatenties. Voor het afschrijvingspotentieel is een 
latentie gevormd. Deze stelselwijziging is toegelicht in het jaarverslag. 

Op het gebied van de btw loopt een geschil over de toepassing van de integratieheffing voor 
het project Dorpsplein te Dodewaard. De fiscus is van mening dat de integratieheffing moet 
worden toegepast (circa € 250.000,- te betalen) en Stichting Woningbeheer Betuwe is van 
mening dat de overgangsregeling mededeling 26 van toepassing is. De mogelijke gevolgen van 
dit geschil zijn voorzichtigheidshalve reeds verwerkt in de jaarrekening 2017. In 2018 is een 
rechtszaak hierover geweest waarin Stichting Woningbeheer Betuwe in het ongelijk werd 
gesteld. Omdat wij in bezwaar zijn gegaan tegen de uitspraak, is de zaak in het jaar 2019 
voortgezet bij de Hoge Raad. Tot op heden is de behandeling door de Hoge Raad uitgesteld. 

4. Scheiding Daeb/Niet-Daeb 
Vanaf 2018 wordt de jaarrekening ook gescheiden voor Daeb en niet-Daeb gepresenteerd. In 
2019 is conform inschattingen bij het scheidingsvoorstel de gehele lening van de niet-Daeb 
aan de Daeb afgelost. Dit betekent dat de niet-Daeb de komende jaren de winsten (dividend) 
uit kan keren aan de Daeb ten behoeve van het uitvoeren van de sociale doelstelling (Daeb 
activiteiten). 
 

5. Deelnemingen/Verbindingen 
Stichting Woningbeheer Betuwe heeft in het verslagjaar geen financiële ondersteuning 
verleend aan buitenlandse instellingen. Het deelnemen in verbindingen is de laatste jaren 
steeds kritischer gevolgd door de toezichthouder. SWB Service Holding B.V. is de enige nog 
resterende dochter van Stichting Woningbeheer Betuwe. De oprichting van SWB Service 
Holding B.V. (100% dochter van Stichting Woningbeheer Betuwe) heeft op 12 maart 2004 
plaatsgevonden. Het doel van deze B.V. is een verbinding te vormen met B.V. ’s of andere 
rechtspersonen. In SWB Service Holding B.V. vinden geen activiteiten plaats. 

  

Krooneman G
Stempel



 

Stichting Woningbeheer Betuwe  26   jaarverslag 2019 

3.2 Analyse Jaarresultaat 2019 t.o.v. de begroting (Categoriaal model) 

 

  

Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten inclusief EPV 1 27.450 27.453
Opbrengsten servicecontracten 2 300 371
Resultaat verkoop vastgoedportefeuille 3 3.571 2.951
Wijzigingen in onderhanden werk 4 - 1.025
Geactiveerde productie eigen bedrijf 5 132 88
Overige bedrijfsopbrengsten 6 31 96
Totaal bedrijfsopbrengsten 31.484 31.984

Bedrijfslasten
Kosten uitbesteed werk 7 - -1.241
Afschrijvingen op (im)mat. vaste activa 8 -146 -1.074
Overige waardeveranderingen MVA
en vastgoedportefeuille
Lonen en salarissen 10 -1.900 -1.768
Sociale lasten 11 -278 -276
Pensioenlasten 12 -285 -254
Leefbaarheid 13 -60 -34
Lasten servicecontracten 14 -300 -377
Onderhoudslasten 15 -5.903 -5.174
Overige bedrijfslasten 16 -7.638 -6.492
Som der bedrijfslasten -17.125 -19.747

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedbeleggingen 17 9.000 43.418

Bedrijfsresultaat 23.359 55.655

Financiële baten en lasten
Andere rentebaten en opbrengsten 18 9 127
Rentelasten en soortgelijke kosten 19 -2.040 -1.918
Saldo financiële baten en lasten -2.031 -1.791

Resultaat voor belastingen 21.328 53.864

Belastingen 20 -2.308 -2.241

Resultaat na belastingen 19.020 51.623

9 -615 -3.057

RealisatieWinst-en-verliesrekening Code Begroting

(bedragen x € 1.000) 2019 2019
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Analyse jaarresultaat 

In de begroting 2019 werd uitgegaan van een positief jaarresultaat van € 19.020.000,-. De 
realisatie van het resultaat over het jaar 2019 bedraagt € 51.623.000,- (€ 32.603.000,- hoger 
dan de begrote winst). Hieronder geven wij in grote lijnen verklaringen voor de belangrijkste 
afwijkingen tussen realisatie 2019 en de begroting (meer of minder dan  
€ 500.000,- verschil). Dit betreft de cursief gepresenteerde codes: 

a. Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille (code 3) 
De netto opbrengst is lager dan begroot doordat minder woningen werden verkocht dan 
begroot. Er werden 42 woningen regulier verkocht (47 begroot). Daarnaast is de 
marktwaarde van de verkochte woningen hoger dan begroot door de 
marktwaardestijgingen in de jaarrekening 2018  

b. Wijzigingen in onderhanden werk/Kosten uitbesteed werk (code 4 en 7) 
Onder deze posten wordt de opbrengst en kostprijs van verkochte bouwgrond verantwoord. 
Begroot was dat deze transactie eind 2018 nog plaats zou vinden. 

c. Afschrijvingen (code 8) 
Vanuit oogpunt van harmonisatie van de afschrijvingstermijnen van Stichting 
Woningbeheer Betuwe op fiscale richtlijnen en de fusiepartner Stichting Christelijke 
Woningcorporatie is de afschrijvingstermijn van het kantoor verkort. Dit is verwerkt als een 
schattingswijziging.  

d. Overige waardeveranderingen (code 9) 
Deze post bevat de onrendabele toppen (ORT) van de investeringen in nieuwbouw. De 
onrendabele toppen worden genomen op het moment dat de omgevingsvergunning is 
aangevraagd. Begroot was de ORT van de 6 appartementen Kulturhus Lienden. In de 
realisatie zijn naast de begrote appartementen ook de ORT’s opgenomen van de 25 
woningen in de Kersentuin in Maurik (bijna € 1.800.000,-). Daarnaast zijn diverse 
projecten na gecalculeerd bij oplevering van de nieuwbouwprojecten in 2019. 

e. Onderhoudsuitgaven (code 15) 
Over alle onderhoudssoorten heen (planmatig-, mutatie- en storingsonderhoud) werd wat 
minder uitgegeven dan begroot. De lasten liggen in de lijn van de jaren 2017 en 2018. 

f. Overige bedrijfslasten (code 16) 
De verhuurderheffing is fors lager dan begroot door de RVV subsidies (nieuwbouwwoningen 
op de 1e aftoppingsgrens verhuurd leveren een korting op per woning van  
€ 20.000,- op de verhuurderheffing). De RVV-subsidie mag niet worden begroot vanuit 
richtlijnen (vanwege onzekerheid over toekenning). Daarnaast is (verplicht begrote) 
saneringssteun niet geïnd. 

g. Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille (code 17)  
Deze post blijft zeer lastig te voorspellen. De verkoopprijzen (leegwaarden) zijn in het jaar 
2019 fors gestegen en beleggers hebben veel belangstelling voor vastgoed, mede door de 
lage rente. Daarnaast zijn andere parameters gewijzigd in het Handboek Marktwaarde. In 
de begroting moet op basis van richtlijnen van het ministerie van een conservatieve 
marktwaardestijging van het bezit worden uitgegaan. 
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3.3 Risicobeheersing 
Risico’s zijn onvermijdelijk bij het uitvoeren van taken en realisatie van onze doelstellingen. 
Stichting Woningbeheer Betuwe wil als maatschappelijk ondernemer op beheerste wijze met 
risico’s omgaan. Wij monitoren risico’s en werken aan het verbeteren van 
beheersingsmaatregelen waar nodig geacht. Het risicomanagementsysteem is ingericht op het 
managen van strategische, tactische (project) en operationele (proces) risico’s. 

In onze planning-cyclus en control-cyclus zijn wij de begrotingscyclus met een risico-
inventarisatie gestart. Wij benoemden op strategisch niveau de 7 belangrijkste risico’s en de 
daarbij horende beheersingsmaatregelen. In paragraaf 5.4.2. zijn de belangrijkste risico’s voor 
Stichting Woningbeheer Betuwe inclusief beheersmaatregelen gepresenteerd. 

Belangrijke strategische risico’s komen vanuit de externe omgeving op ons af en zijn door ons 
niet tot nauwelijks te beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn de landelijke en lokale politiek en 
de nieuwe wetgeving en regelgeving. Met de beide gemeenten in ons werkgebied hebben wij 
veelvuldig contact op verschillende niveaus en in verschillende vormen. Onderling in de 
Samenwerking Woningcorporaties Rivierengebied (SWR) overleggen wij over regionale 
onderwerpen en via de Samenwerking Woningcorporaties Rivierengebied hebben wij contacten 
met Aedes, de landelijke branchevereniging. Toch overkomen ons nog veel zaken. 

Risicomanagement proberen wij heel pragmatisch aan te pakken. Wij werken dagelijks aan het 
verbeteren van onze dienstverlening en lossen hierbij praktische problemen op. Wij geloven in 
een managementstijl waarbij managers dicht bij de medewerkers staan en waarbij managers 
meewerken aan de te verbeteren punten. Zo blijft de afstand tussen management en 
medewerkers klein en wordt kennis snel en praktisch overgedragen en kunnen snel 
veranderingen worden geïmplementeerd. 

Interne risicobeheersingssystemen en controlesystemen 
Het risicomanagementsysteem is ingericht voor het actief managen van de strategische, 
financiële en operationele risico’s en het beperken van de impact van mogelijke incidenten. Bij 
Stichting Woningbeheer Betuwe maakt risicomanagement deel uit van de planning en control-
cyclus. 
 
Conform de Woningwet heeft Stichting Woningbeheer Betuwe een zelfstandige 
controllersfunctie. Vanaf 2016 werd deze functie via structurele inhuur ingevuld. Hiervoor is 
gekozen omdat het gaat om een strategische functie die veel kennis en ervaring vereist, maar 
ook onafhankelijkheid ten opzichte van de uitvoering. De benoeming van de controller is 
goedgekeurd door de raad van commissarissen. 
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Naast specifieke beheersmaatregelen bedoeld voor het beheersen van specifieke risico’s 
hanteert Stichting Woningbeheer Betuwe ook een algemeen beheersingskader. Hieronder 
vallen de volgende beheersingsmaatregelen: 
 
• Een integriteitscode voor toezichthouders, directeur-bestuurder, en medewerkers 
• Aanspreken van medewerkers op ongewenst gedrag (en voorbeeldgedrag management) 
• AO/IC (het samenspel van administratieve organisatie en maatregelen van interne 

controle) voor de belangrijke en risicovolle processen 
• Functiescheiding voor kritische processen zoals betalingstransacties 
• Statuten en reglementen 
• Toekenning van bevoegdheden en hieraan gekoppelde verantwoordelijkheid (procuratie en 

mandatering) 
• Een jaarrekening die op consistente wijze met inachtneming van relevante wetgeving en 

regelgeving wordt opgesteld 
• Bestuursrapportages per kwartaal met jaarprognoses (financieel en proces kengetallen), 

een analyse van de projectportefeuille, de kasstroomprognose, de voortgang van de 
implementatie van de Woningwet en de afwikkeling van de adviespunten in de 
managementletter van de accountant. De rapportage wordt besproken in de Audit 
commissie en de raad van commissarissen 

• Een portefeuillestrategie die wordt herijkt 
• Het voorleggen van vastgoedinvesteringen aan de raad van commissarissen in de vorm van 

een beslisdocument ter definitieve goedkeuring 
• Projectontwikkeling wordt tussentijds verantwoord door middel van fasedocumenten, hierin 

worden risico’s benoemd en hierop vindt sturing plaats 
• Een reglement Financieel Beleid en Beheer 
• Een treasury-jaarplan, vastgesteld binnen het geldende treasury-statuut 
• Externe ondersteuning van treasury-specialisten (Zanders) bij het samenstellen en 

beoordelen van treasury-documenten 
• De kaderstellingen van het treasury-statuut, het verbindingenstatuut en het 

investeringsstatuut 
• Een ICT-tool ter ondersteuning van de inkomenstoetsing 
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3.4 Treasury en kasstromen 
Het reglement financieel beleid en beheer en het treasury-statuut geven de kaders voor het 
treasury-management. 
 
Treasury-beleid 
In 2016 hebben wij het treasury-statuut aangepast. Hierin staan de kaders van het treasury-
beleid beschreven. De regels rondom treasury-beleid zijn de laatste jaren strikter geworden, 
met name op het gebied van derivaten en beleggingen. Wij hebben ons beleid, dat al 
behoudend was, aangepast aan de wettelijke kaders. 
 
Om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen, willen wij altijd over voldoende liquide 
middelen beschikken. Wij streven naar een financiële structuur die sterk genoeg is om deze 
continuïteit te waarborgen. Daarom willen wij: 
 
• de toegang tot de vermogensmarkt waarborgen; 
• de financiële risico’s beheersen; 
• zo laag mogelijke kosten realiseren; 
• voldoende liquiditeit zeker stellen. 
 
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw stelt als belangrijke voorwaarde voor borgstelling 
onder meer dat in de komende jaren de operationele kasstromen inclusief aflossingen positief 
moeten zijn. 
 
Toetsing financiële kaders Autoriteit woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
 
De begroting 2020 en de meerjarenplanning (FMR) zijn beoordeeld aan de hand van de 
bovengenoemde kaders. De FMR van 2020 levert de volgende kengetallen op: 
ICR  :    2,98 (norm: ≥ 1,4) 
Solvabiliteit : 50,6% (norm: ≥ 20,0%) op basis van beleidswaarde 
Loan-to-value : 42,3% (norm: ≤ 75,0%) op basis van beleidswaarde 
Dekkingsratio : 20,8% (norm: ≤ 70,0%) op basis van marktwaarde 
 
De FMR 2020-2029 (en de jaarrekening 2019 – zie hoofdstuk 6 kengetallen) voldoet daarmee 
ruimschoots aan de kaders die de externe toezichthouders stellen. Hierdoor is de uitvoering 
van ons (en straks gefuseerd Thius) beleid financierbaar en zijn de risico’s voor de 
toezichthouders acceptabel. 
 
In 2019 hebben wij twee nieuwe leningen afgesloten. Het betreft een fixe lening met een 
looptijd van zes jaar en een hoofdsom van € 3.000.000,-. Daarnaast is een lening met 
variabele hoofdsom met een hoofdsom van € 7.000.000,- en een looptijd van 2 jaar 
afgesloten. Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille bedraagt 3,15%. De 
gemiddelde restant looptijd bedraagt 6,83 jaar. Voor onze totale leningenportefeuille staat het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw garant. Stichting Woningbeheer Betuwe kan, om te 
investeren in nieuwbouwprojecten, met de zogenaamde WSW-borgstelling op een snelle en 
gemakkelijke manier leningen aantrekken met een laag rentetarief. 
 
Tijdelijke overliquiditeit zetten wij binnen de wetgeving en regelgeving op spaarrekeningen bij 
banken die door rating-agencies als ‘strong’ zijn aangemerkt (Rabobank). Met positieve en in 
evenwicht zijnde kasstromen voldoen wij ook de komende jaren aan de WSW-eisen. 
 
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft ons op 8 mei 2019 een borgingsplafond 
toegekend van € 67.075.000,- per eind 2019, € 68.755.000,- per eind 2020 en € 66.659.000,- 
per eind 2021. Onze leningenportefeuille per 31 december 2019 bedraagt € 63.123.000,-. De 
leningenportefeuille in de FMR daalt de komende jaren en daarmee ligt onze 
leningenportefeuille structureel onder het borgingsplafond en daardoor behouden wij een 
goede ingang tot de kapitaalmarkt. 
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Er zijn geen derivaten, de derivatenlijn is gesloten en daarmee is er geen mogelijkheid nieuwe 
derivaten af te sluiten. 
 
Kasstromen 
 
*(In duizenden euro’s) 
Nr. Type kasstroom 2019 2018 
1 Operationeel 7.444 5.360 
2 Investering -8.083 1.689 
3 Financiering 1.248 -8.644 
4 Mutatie liquide middelen 609 -1.595 
5 Saldo liquide middelen -530 -1.139 

 
Het kasstroomoverzicht wordt conform wetgeving en regelgeving opgesteld op basis van de 
directe methode. Vanuit de operationele en desinvesteringskasstroom kon grotendeels de 
investeringsbehoefte en aflossingsbehoefte worden gefinancierd. Hierdoor is er in 2019 (en de 
afgelopen jaren) een kleine behoefte geweest aan externe financiering voor per saldo  
€ 1.248.000,-. 
 
Doordat wij ruim voldoen aan de normen voor het kengetal Interest Coverage Ratio en de 
financiering alleen Daeb-investeringen betreft zijn er geen problemen te verwachten bij de 
herfinanciering. 
 
De ontwikkeling van de kengetallen uit de financiële meerjarenraming (van Thius!) tonen aan 
dat wij de komende jaren in ruime mate voldoen aan de normen. 
 

 
 
Deze kengetallen zijn omdat ze gebaseerd zijn op de begroting 2020 nog gebaseerd op eind 
2019 nog geldende beopordelingssystematiek. In 2020 is het beoordelingskader van het 
WSW/AW gewijzigd. Voor de Loan to Value is de norm maximaal 85% geworden en in de 
dekkingsratio wordt nu rekening gehouden met de marktwaarde van de leningenportefeuille in 
plaats van de nominale waarde (max. norm 70%). Met een LTV van 23,8% en een 
dekkingsratio van 14,4% (beide eind 2019) voldoet SWB gemakkelijk aan die normen. Ook 
Thius voldoet met  een LTV van 38,9% en een Dekkingsratio van 39% aan de nieuwe normen.   

Financiële kengetallen 2020 2021 2022 2023 2024

FINANCIËLE RATIO'S

Totaal

ICR [min 1,4] 2,98 2,94 2,98 3,09 3,22
LTV beleidswaarde (%) [max 75%] 42,3 44,1 42,2 38,9 41,6
Solvabiliteit beleidswaarde (%) [min 20%] 50,6 50,8 52,6 53,3 53
Dekkingsratio marktwaarde (%) [max 70%] 20,8 21,5 20,5 18,7 19,9

DAEB

ICR DAEB [min 1,4] 2,73 2,63 2,68 2,79 2,92
LTV beleidswaarde DAEB (%) [max 75%] 46,4 48,2 46 42,3 45
Solvabiliteit beleidswaarde DAEB (%) [min 20%] 53 53,2 54,9 55,6 55,2
Dekkingsratio marktwaarde DAEB (%) [max 70%] 22,2 22,9 21,8 19,9 21

Niet-DAEB

ICR Niet-DAEB [min 1,8] 23,07 0 0 0 0
LTV beleidswaarde Niet-DAEB (%) [max 75%] 0 0 0 0 0
Solvabiliteit beleidswaarde Niet-DAEB (%) [min 40%] 64,7 65,3 65,8 65,9 66,4
Dekkingsratio marktwaarde Niet-DAEB (%) [max 70% 0 0 0 0 0
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3.5 Oordeel externe toezichthouders 
 
Oordeel Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
Ook het Waarborgfonds Sociale Woningbouw beoordeelt of Stichting Woningbeheer Betuwe 
financieel gezond is en voldoet aan de eisen om voldoende borgingsruimte te verstrekken voor 
leningen met WSW-borging. Op basis van onze investeringsplannen, onze financiële positie en 
een risicobeoordeling aan de hand van kwalitatieve businessrisk vragen, heeft het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw een borgbaarheidsverklaring afgegeven op 8 mei 2019. 
Op grond hiervan kunnen wij gebruikmaken van de faciliteiten van het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw en kunnen wij toekomstige leningen voor Daeb-activiteiten borgen. 
 
Oordeel Autoriteit woningcorporaties 
De Autoriteit woningcorporaties houdt toezicht op alle woningcorporaties in Nederland. De 
Autoriteit woningcorporaties ziet, naast het financiële toezicht, ook toe op de Governance, 
integriteit en rechtmatigheid en de bescherming van het maatschappelijk vermogen bij 
corporaties. De integrale beoordeling over 2019 van 27-11-2019 van de Autoriteit 
woningcorporaties was positief en gaf geen aanleiding tot het doen van interventies. 
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4. Samenwerking 

4.1. Huurdersvereniging Lingewaarden 
Huurders hebben inspraak via Huurdersvereniging Lingewaarden. Stichting Woningbeheer 
Betuwe en de Huurdersvereniging Lingewaarden voeren in beginsel 4 tot 6 keer per jaar 
overleg over relevante beleidszaken. In 2019 is er echter slechts tweemaal formeel vergaderd. 
Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat er diverse gespreksrondes zijn geweest met beide 
huurdersbelangenorganisaties van zowel Stichting Woningbeheer Betuwe als Stichting 
Christelijke Woningcorporatie. Anderzijds is op verzoek van de Huurdersvereniging 
Lingewaarden de vergadering van november komen te vervallen. 

In het overleg komen, naast de wettelijk verplichte onderdelen als prestatieafspraken, 
verschillende onderwerpen aan bod. De status hiervan varieert van uitwisseling van 
informeren, meningen/standpunten uitwisselen tot kennisverbreding. In onderstaande tabel 
worden de in 2019 behandelde onderwerpen, niet limitatief, benoemd. Deze is, ten opzichte 
van 2018, beperkter als gevolg van de fusiebesprekingen. 

Onderwerp Status 

Huurverhoging 2019 Positief advies 

Fusie SCW - SWB Instemming 

Bod op de Woonvisie Instemming 

 
In het kader van de fusie heeft Huurdersvereniging Lingewaarden besloten onder een nieuwe 
naam samen te gaan met Stichting Huurdersplatform. 
 
4.2. Gemeenten 
Stichting Woningbeheer Betuwe is actief in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe. Met beide 
gemeenten is de relatie goed. Er vindt frequent bestuurlijk overleg plaats en er zijn in 2019 
nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor het jaar 2020. In de prestatieafspraken is onder 
andere aandacht besteed aan: 

- Beschikbaarheid van sociale huurwoningen; 
- Betaalbaarheid van sociale huurwoningen; 
- Huisvesting van specifieke doelgroepen; 
- Sociaal beleid; 
- Duurzaamheid. 

De prestatieafspraken zijn gepubliceerd op de website van Stichting Woningbeheer Betuwe en 
worden jaarlijks geactualiseerd. In het kader van de toekomstige fusie zijn er, naast het 
reguliere bestuurlijke overleg extra bijeenkomsten geweest met de genoemde gemeenten. 

4.3. Zorg en welzijn 
Mensen die intensieve zorg en verpleging nodig hebben, willen (en moeten) steeds vaker 
zelfstandig blijven wonen. Stichting Woningbeheer Betuwe speelt hierop in door een passend 
woningaanbod te realiseren. Medische urgenties worden altijd in samenwerking met de 
gemeente opgepakt. 
 
Daarnaast verhuurt Stichting Woningbeheer Betuwe 3 intramurale zorgcomplexen aan 
Stichting Santé Partners, Zorgcentra De Betuwe en Eleos. De 3 genoemde zorgverleners 
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kunnen voor de direct nabijgelegen woningen kandidaten voordragen die, indien passend, met 
voorrang worden gehuisvest. In 2019 is hiervan geen gebruik gemaakt. 

 
4.4. Collega corporaties 
Stichting Woningbeheer Betuwe is onderdeel van de Samenwerkende Corporaties Rivierenland 
(SWR). Dit is een samenwerkingsverband van 7 corporaties in het Rivierengebied. De 
directeur-bestuurder van Stichting Woningbeheer Betuwe vervulde ook in 2019 de rol van 
penningmeester voor de Samenwerkende Corporaties Rivierenland. 

De Samenwerkende Corporaties Rivierenland vormen één regio binnen Woongaard (het 
bovenregionale woonruimte verdeelsysteem) waarbij Stichting Woningbeheer Betuwe is 
aangesloten. Daarnaast werken Samenwerkende Corporaties Rivierenland samen in een 
regionale Klachtencommissie en een regionale Urgentiecommissie. Ook wordt periodiek overleg 
gevoerd met het Regionaal Portefeuillehouders overleg Wonen van de Regio Rivierenland. 
 
Daarnaast werken de corporaties samen bij zaken als kennisuitwisseling en het gezamenlijk 
uitbesteden van werkzaamheden aan cv-installaties, liftonderhoud en aanpak asbestsanering. 
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5. Verantwoording 

5.1. Organisatiestructuur 
In de structuur van Stichting Woningbeheer Betuwe zijn alle aspecten van Governance 
verankerd. De organisatie kent een raad van commissarissen belast met onafhankelijk 
toezicht. Stichting Woningbeheer Betuwe wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. De 
rollen, taken en bevoegdheden zijn geregeld in de statuten en reglementen. 

De organisatie kent drie afdelingen; Wonen is verantwoordelijk voor de verhuur, 
bewonerszaken en ICT; Vastgoed is opdrachtnemer voor het ontwikkelen en realiseren van 
nieuwbouw en het uitvoeren van zowel planmatig als mutatieonderhoud; Financiën is 
verantwoordelijk voor de financiën. De staf ondersteunt de organisatie en bevat het 
directiesecretariaat, de HRM-adviseur, de bestuurssecretaris en de controller. 

De medewerkers zijn vertegenwoordigd in de ondernemingsraad. Deze adviseert de directeur-
bestuurder over organisatorische aangelegenheden in het kader van de Wet op 
ondernemingsraden. 

 
Organisatiestructuur inclusief verbinding de dato 31 december 2019 

De Controller is niet in het schema opgenomen omdat de functie via externe inhuur is ingevuld. De Controllersrol is 
ingevuld conform de Woningwet. 
 
Personeelsbestand 
Het personeelsbestand is in 2019 effectief met 2,61 fte gedaald naar 28 fte op 31-12-2019. Dit 
houdt verband met de uitdiensttreding van de Manager Wonen & ICT (-1 fte), één van de drie 
medewerkers bewonerszaken (-0,89 fte) en de medewerker verslaglegging (-0,72 fte). Alle 
drie de functies zijn, in het licht van een mogelijke fusie met Stichting Christelijke 
Woningcorporatie, niet opnieuw ingevuld. De positie van manager Wonen en ICT is, gedurende 

Raad 
van 

Commissarissen

Directeur 
BestuurderOR

SWB 
Service 
Holding

Wonen VastgoedFinanciën

Staf
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de resterende periode in 2019, waargenomen door de manager Wonen en Informatisering van 
de Stichting Christelijke Woningcorporatie. 
 

 
  
 
 

  

5.2. Verbindingen 
Stichting Woningbeheer Betuwe kent een verbindingenstructuur. De directeur-bestuurder 
oefent namens de stichting het stemrecht op de aandelen in de verbindingen uit. 
 
Het toezicht van de raad van commissarissen strekt zich ook uit tot de verbindingen waarbij 
hetzelfde besluitvormingstraject en toezichtkader wordt gehanteerd als bij Stichting 
Woningbeheer Betuwe. Dit is ook vastgelegd in het verbindingenstatuut dat geldt als leidraad 
voor het aangaan van relaties met andere rechtspersonen en vennootschappen. 
 
Per 1 januari 2018 heeft Stichting Woningbeheer Betuwe slechts één verbinding, namelijk de 
SWB Service Holding B.V. Haar doelstelling is het verrichten van werkzaamheden op het 
gebied van de volkshuisvesting zoals omschreven in artikel 45 van de Woningwet waaronder 
het oprichten, deelnemen en financieren van vennootschappen en andere ondernemingen en 
het verstrekken en aangaan van geldleningen en het beschikken en beheren van 
registergoederen. De statuten van SWB Service Holding B.V. zijn in lijn met de Woningwet. 
 
Op 31 december 2019 bedraagt de financiële waarde van SWB Service Holding B.V. € 48.751,- 
wat resteert als banktegoed. Het restant betreft een negatief eigen vermogen. Omdat Stichting 
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Woningbeheer Betuwe haar verstrekte lening niet op zal eisen, is er een continuïteits-
veronderstelling. 
 
5.3. Verslag raad van commissarissen 
5.3.1. Toezicht  
De raad van commissarissen heeft bij het uitoefenen van haar toezicht primair de 
verantwoordelijkheid om te waarborgen dat de maatschappelijke doelstellingen van Stichting 
Woningbeheer Betuwe naar behoren worden uitgevoerd en zij haar middelen doelmatig inzet. 
Het toezichtkader wordt gevormd door kaders die betrekking hebben op de besturing enerzijds 
en op de beheersing van de organisatie anderzijds. 

 

Het toezichtkader wordt onder meer gevormd door: 

Toezichtkader Vastgesteld op 
•  Verbindingenstatuut  14-03-2012 
•  Investeringsstatuut 14-03-2012 
•  Integriteitsbeleid 25-06-2012 
•  Ondernemingsplan Stichting Woningbeheer Betuwe (herzien) 16-04-2014 

 
•  Governance Code 01-05-2015 
•  Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) 01-07-2015 
•  Reglement van de raad van commissarissen 

      

21-09-2016 
•  Reglement Bestuur 21-09-2016 
•  Klokkenluidersregeling 21-09-2016 
•  Statuten Stichting Woningbeheer Betuwe (Veegwet) 

 

25-09-2018 
•  Portefeuillestrategie 14-11-2016 
•  Fiscale Strategie 31-03-2017 
•  Scheidingsvoorstel Daeb en niet-Daeb 18-04-2017 
•  Kaders Vastgoed Onderhoud en Verduurzaming 22-05-2017 
•  Financieel Reglement Beleid en Beheer  23-11-2016 
•  Addendum Financieel Beleid en Beheer  

 
 
 

25-09-2017 
•  Prestatieafspraken Gemeente Neder-Betuwe (geactualiseerd) 26-11-2018 
•  Prestatieafspraken Gemeente Buren (geactualiseerd) 26-11-2018 
•  Jaarbegroting en Financiële Meerjarenraming 2019 26-11-2018 
•  Bedrijfsjaarplan 2019 26-11-2018 
•  Treasury Jaarplan 2019 26-11-2018 

 

De raad van commissarissen is nauw betrokken bij het functioneren van Stichting 
Woningbeheer Betuwe en houdt toezicht op het maatschappelijk ondernemerschap van de 
stichting. 

Haar toezichthoudende rol is verder gebaseerd op de onafhankelijke positie die de raad van 
commissarissen als geheel en de onafhankelijk positie die ieder lid individueel in de raad van 
commissarissen inneemt. Ieder van de leden beschikt over specifieke deskundigheid die wordt 
ingebracht en er heerst een gezonde cultuur van onafhankelijk denken, bereidheid tot 
samenwerken en respect voor elkaars rol. Er bestaat bij de directeur-bestuurder en de leden 
van de raad van commissarissen een kritisch open geest. 
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Bij het bepalen en behouden van de koers van de organisatie wordt de raad van 
commissarissen op passende wijze betrokken. Naast de raads- en commissievergaderingen 
wordt ook, via afvaardiging, jaarlijks tweemaal overleg gevoerd met de ondernemingsraad en 
eenmaal per jaar met de huurdersbelangenvereniging. 

5.3.2. Interne beheersing en controle 
De raad van commissarissen is van mening dat Stichting Woningbeheer Betuwe haar 
volkshuisvestelijke opgave op goede wijze en naar vermogen heeft verricht. Periodieke en 
gestructureerde verantwoording vindt plaats middels bestuurs-rapportages per kwartaal. 
Hierin wordt verslag gedaan van de financiële, volkshuisvestelijke en maatschappelijke 
resultaten van de corporatie. Naast periodieke bestuurs-rapportages wordt voor het toezicht 
eveneens gebruik gemaakt van externe rapportages waaronder de Aedes Benchmark en 
informatievoorziening vanuit het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit 
woningcorporaties (Aw). 

Governance 
Stichting Woningbeheer Betuwe leeft de Governancecode woningcorporaties na en handhaaft 
deze in de uitwerking van het jaarverslag 2019. Daar waar afwijkingen van de Governance 
Code zijn geconstateerd wordt dit nader toegelicht in het jaarverslag. De jaarverslaglegging 
van de raad van commissarissen wordt op de website geplaatst. 

Woningwet 
Ten aanzien van de woningwet hebben zich geen nieuwe wijzigingen voorgedaan die van 
invloed zijn op de Governance. 

Autoriteit woningcorporaties 
De Autoriteit woningcorporaties beoordeelt vanaf 1 januari 2019 corporaties op basis van een 
gezamenlijk beoordelingskader van de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw. De beoordeling richt zich primair op de Governance en geeft een 
integraal oordeel over het verslagjaar 2018. Uit de oordeelsbrief blijkt dat Stichting 
Woningbeheer Betuwe voldoet aan de wet- en regelgeving. Er zijn geen nadere op- en 
aanmerkingen vanuit de Autoriteit woningcorporaties. 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 
Het financieel kader van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Autoriteit 
woningcorporaties wijzigt omdat men niet meer uitgaat van de bedrijfswaarde als 
waarderingsgrondslag voor het vastgoed. Door beide toezichthouders wordt 2019 beschouwd 
als een overgangsjaar dat dient om meer inzicht te krijgen in de beleidswaarde en de wijze 
waarop deze doorwerkt in het bedrijfsmodel van corporaties. 

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw oordeelt in haar jaarlijkse risicobeoordeling dat 
Stichting Woningbeheer Betuwe een financieel gezonde organisatie is dat in ruime mate 
voldoet aan de financiële normen van het beoordelingskader. 

Accountant 
In overeenstemming met de statuten is de accountant BDO benoemd door de raad van 
commissarissen. Stichting Woningbeheer Betuwe maakt geen gebruik van de accountant, het 
kantoor, dan wel de daaraan gelieerde dienstverleners anders dan voor de controle op de 
jaarrekening, het jaarverslag en dVi om op die manier de onafhankelijkheid van BDO te 
borgen. 

 

 

Krooneman G
Stempel



 

Stichting Woningbeheer Betuwe  39   jaarverslag 2019 

Resultaten interim-controle 
De raad van commissarissen heeft kennisgenomen van de resultaten van de interim-controle 
uitgevoerd door de accountant BDO. 

Het bestuur heeft de jaarrekening en het jaarverslag over 2019 opgesteld in overeenstemming 
met artikel 7.4. van de statuten van Stichting Woningbeheer Betuwe. Aan accountantsbureau 
BDO is opdracht verleend de jaarrekening en het jaarverslag te controleren. 

 

5.3.3. Overleg en besluiten 
De RvC heeft in 2019 de navolgende onderwerpen behandeld: 

Datum Onderwerp Besluit 

21-01-2019 Definitiebesluit de Kersentuin Goedkeuring 

21-01-2019 Honorering Commissarissen 2019 Vaststelling 

21-01-2019 Intentieovereenkomst tot fusie SCW/SWB Goedkeuring 

21-01-2019 Governance structuur fusieorganisatie SCW/SWB Goedkeuring 

27-03-2019 Huurverhoging 2019 Goedkeuring 

27-03-2019 Herbenoeming C. Megens per 01-06-2019 Vaststelling 

15-04-2019 Jaarverslaglegging 2018 Vaststelling 

28-05-2019 Verbouwing Kulturhus Lienden Goedkeuring 

01-07-2019 Bod op de woonvisie gemeente Neder-Betuwe Goedkeuring 

01-07-2019 Bod op de woonvisie gemeente Buren Goedkeuring 

01-07-2019 Fusie SCW-SWB (start formele procedure Aw) Goedkeuring 

23-09-2019 Kadernota Begroting 2020 & FMR 2020-2029 Goedkeuring 

25-11-2019 Begroting 2020 & FMR 2020-2029 Goedkeuring 

25-11-2019 Treasury Jaarplan Goedkeuring 

25-11-2019 Besluit tot fusie SCW en SWB conform fusievoorstel Goedkeuring 

25-11-2019 Besluit tot statutenwijziging SWB Goedkeuring 

 

Thema’s 
In 2019 is een aantal inhoudelijke thema’s aan de orde geweest. Zo is in januari 2019 het 
thema vastgoedstrategie afgerond. Centraal hierbij stond het beoordelingskader van zowel 
bestuur als de raad van commissarissen als het gaat om de beoordeling van voorstellen voor 
nieuwbouwprojecten. De discussie hierover raakt vraagstukken zoals de rol van corporaties ten 
aanzien van middeninkomens, verduurzaming, milieumaatregelen en wat dit betekent voor de 
betaalbaarheid, de noodzaak tot verjonging van het woningbezit in relatie tot de huisvesting 
van toekomstige doelgroepen en de effecten van de stijgende bouwprijzen. 
 
In de loop van 2019 is er op verschillende momenten en in diverse samenstellingen gesproken 
over thema’s als de huisvesting van seizoens-arbeiders, migranten en de beschikbaarheid van 
kavels voor sociale woningbouw. 
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Fusie met Stichting Christelijke Woningcorporatie 
Een gezamenlijke verkenning naar een mogelijke samenwerking tussen beide organisaties 
heeft eind 2018 geleid tot de conclusie dat een intensieve vorm van samenwerking 
meerwaarde biedt voor beide organisaties. De raden van commissarissen van zowel Stichting 
Christelijke Woningcorporatie als Stichting Woningbeheer Betuwe hebben op grond hiervan 
hun goedkeuring gegeven aan het sluiten van een intentieovereenkomst voorgenomen fusie 
met inbegrip van de afspraken rond Governance. De overeenkomst is eind januari 2019 
getekend door beide bestuurders met als inzet om de fusie per 1 januari 2020 geeffectueerd te 
hebben. Hierbij is afgesproken dat Stichting Woningbeheer Betuwe de juridische fusiedrager 
zal zijn. 
 
In de vormgeving is gekozen voor een projectstructuur waarbij de raden van commissarissen 
van beide organisaties nauw betrokken waren bij de verdere uitwerking van de overeenkomst. 
 
Beide bestuurders vormden de stuurgroep die, met behulp van externe ondersteuning door het 
bureau Woonlab, het proces om te komen tot een verdergaande samenwerking hebben 
aangestuurd. Een begeleidingscommissie, bestaande uit zowel de bestuurders, de voorzitters 
als één lid uit beide raden van commissarissen dienden als klankbord voor de stuurgroep. Deze 
vorm heeft positief en constructief gewerkt in de communicatie van en naar de leden van de 
raad van commissarissen. Zowel juridisch als notarieel is er ondersteuning verleend door AKD. 
 
In samenwerking en overleg met de leden van de MT’s van Stichting Christelijke 
Woningcorporatie en Stichting Woningbeheer Betuwe is uitvoering gegeven aan het plan van 
aanpak. Het resultaat is dat de formele aanvraag naar de Autoriteit woningcorporaties tijdig is 
gerealiseerd. Om dit te bereiken, is er intensief en constructief overleg gevoerd met diverse 
belanghebbenden. Het gaat hier om de drie gemeenten Tiel, Buren en Neder-Betuwe, de beide 
huurdersbelangenorganisaties en de ondernemingsraden. Alle genoemde partijen hebben in 
een kort tijdsbestek en met een positieve instelling ingestemd met de voorgenomen fusie en 
de wettelijke vereiste positieve zienswijzen of adviezen afgegeven. In de RvC vergaderingen 
van respectievelijk Stichting Christelijke Woningcorporaties en Stichting Woningbeheer Betuwe 
is medio juli 2019 goedkeuring verleend aan het voorstel tot fusie. Op basis van deze 
goedkeuring en de positieve zienswijze van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is de 
formele goedkeuringsprocedure bij de Autoriteit woningcorporaties opgestart. 
 
De goedkeuring voor fusie is door de Autoriteit woningcorporaties afgegeven op 9 oktober 
2019 en in november 2019 is besloten om goedkeuring te verlenen tot het daadwerkelijk 
fuseren van beide organisaties per 1 januari 2020. In december 2019 heeft de formele 
juridische afronding van de fusie zijn beslag gekregen. 
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5.3.4. Samenstelling, deskundigheid en commissies 
 
Samenstelling en deskundigheid 
In verband met de afloop van de eerste termijn is de heer C. Megens, na het verkrijgen van 
een positieve zienswijze door de Autoriteit woningcorporaties, herbenoemd per 1 juni 2019. 
 
De samenstelling van de raad van commissarissen is in 2019 ongewijzigd gebleven. De 
deskundigheidsgebieden van de leden zijn conform het opgestelde profiel zoals opgenomen in 
de bijlage van het per 21 september 2016 vastgestelde RvC-reglement. 
 
Op 31 december 2019 was de samenstelling van de RvC als volgt: 
Naam  Functie  Expertise  Benoeming / 

herbenoeming  
Einde             

benoemings
-termijn 

Dhr. Drs. J.G. van der 
Molen  

Voorzitter  Zorg  01-07-2018 
2e termijn 

30-06-2022 

Dhr. C. Megens MFC  
Op voordracht HBV 

Vice - Voorzitter Financieel  01-06-2019 
2e termijn 

31-05-2023 

Mw. Mr. A.G. Knol – van 
Leeuwen  

Lid Juridisch  01-07-2018 
2e termijn 

30-06-2022 

Mw. Ir. J.B. Sanders 
Op voordracht HBV 

Lid Volkshuis- 
vestelijk 

30-03-2016 
1e termijn 

29-03-2020 

Dhr. Drs. K.J.H.M. van 
Sleeuwen 

Lid Vastgoed 21-09-2016 
1e termijn 

20-09-2020 

Samenstelling raad van commissarissen 
 
In het kader van de fusie per 1 januari 2020 en het feit dat Stichting Woningbeheer Betuwe 
fusiedrager is, zijn er afspraken gemaakt over de samenstelling van de raad van 
commissarissen per 1 januari 2020. Binnen de raad van commissarissen van Stichting 
Woningbeheer Betuwe is, met ieders instemming, afgesproken dat mevrouw J.B. Sanders en  
de heer C. Megens zitting nemen in de raad van commissarissen van de fusieorganisatie. De 
overige leden van de raad van commissarissen van Stichting Woningbeheer Betuwe stellen, 
per 1 januari 2020, hun plaats in de raad van commissarissen ter beschikking aan drie leden 
van de raad van commissarissen van Stichting Christelijke Woningcorporatie te weten mw. J. 
Go – Hippe, dhr. D. Hommes en Dhr. D. Dekker. 

De samenstelling van de RvC van de fusieorganisatie ziet er per 1 januari 2020 als volgt uit: 

Naam  Functie  Expertise  Benoeming / 
herbenoeming  

Einde             
benoemings-

termijn 
Dhr. D. Dekker  Voorzitter  Governance 01-09-2019 

1e termijn 
01-09-2023 

Dhr. C. Megens   
 

Vice - 
Voorzitter 

Financiën en 
Controle  

01-06-2019 
2e termijn 

31-05-2023 

Mw. J. Go – Hippe Lid Juridisch  01-01-2017 
2e termijn 

31-12-2020 

Mw. J.B. Sanders 
 

Lid Volkshuis- 
vestelijk 

30-03-2016 
1e termijn 

29-03-2020 

Dhr. D. Hommes Lid Bestuurlijk 01-01-2017 
2e termijn 

31-12-2020 

Samenstelling RvC Stichting Thius per 1 januari 2020 
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Voorbereidende commissies 
De raad van commissarissen kent drie voorbereidende commissies, te weten de Remuneratie-, 
de Audit- en de Strategiecommissie. Iedere commissie heeft een eigen reglement wat 
onderdeel vormt van het reglement van de raad van commissarissen. 
 
De Remuneratiecommissie heeft als aandachtsgebied de werving en beoordeling van het 
bestuur, de werving van leden van de raad van commissarissen en het adviseren over 
honorering van bestuur en commissarissen. Besluiten over benoemingen en honoreringen 
worden genomen door de voltallige raad van commissarissen. Verder bereidt de 
Remuneratiecommissie de jaarlijkse zelfevaluatie voor. 
 
De Remuneratiecommissie heeft in 2019 in totaal drie keer vergaderd. De overleggen waren 
gericht op: 
• herbenoeming van de heer C. Megens; 
• jaarlijkse beoordeling van de bestuurder, inclusief de beoordelingscriteria en bezoldiging; 
• Honorering van de commissarissen; 
• Voorbereiden en doen uitvoeren van de zelfevaluatie 2019. De raad van commissarissen 

heeft in 2019 zijn functioneren zonder begeleiding van een extern adviseur geëvalueerd. In 
verband met de fusie heeft de evaluatie zich geconcentreerd op een terugblik rond het 
functioneren van de raad van commissarissen als geheel en op het niveau van het 
individuele lid. Naast deze terugblik zijn eveneens aanbevelingen en aandachtspunten 
geformuleerd ten behoeve van de toekomstige raad van commissarissen van de 
fusieorganisatie. 

• Permante educatie. 

Van de vergaderingen van de Remuneratiecommissie worden notulen gemaakt. Van de 
zelfevaluatie wordt een verslag gemaakt dat door de voltallige raad van commissarissen is 
vastgesteld. 
 
De Auditcommissie bereidt, ter advisering aan de raad van commissarissen, financiële 
onderwerpen voor en is in 2019 viermaal bijeengekomen. De overleggen in 2019 waren gericht 
op de reguliere financiële onderwerpen waaronder de bestuurs-rapportages, jaarverslaggeving 
en financiële consequenties van voorgenomen vastgoedprojecten. 
 
Naast bovenstaande reguliere onderwerpen heeft de fusie tussen Stichting Christelijke 
Woningcorporatie en Stichting Woningbeheer Betuwe een prominente plek ingenomen waarbij 
diverse onderwerpen zijn behandeld. Hierbij kan worden gedacht aan de fiscale en financiële 
randvoorwaarden die met een fusie gepaard gaan, de opzet, uitvoering en resultaten van het 
gehouden Due-Diligence onderzoek. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. 
 
In de Strategiecommissie worden strategische onderwerpen besproken die bij kunnen  
dragen aan de besluitvorming in de raad van commissarissen. Tevens fungeert de 
Strategiecommissie als klankbord voor het bestuur. De Strategiecommissie is in 2019 
tweemaal bijeengekomen. De onderwerpen welke zijn behandeld, zijn onder andere het 
vervolgonderzoek rond de vastgoedstrategie, samenwerking in de regio, huisvesting van 
seizoenarbeiders en de samenwerking met zorgpartijen. Van deze vergaderingen worden 
notulen gemaakt. 
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De samenstelling van de commissies in 2019 is als volgt: 
Naam Commissie Rol 

Mw. J.B. Sanders Remuneratie Voorzitter 

Dhr. J.G. van der Molen Remuneratie Lid 

Mw. A.G. Knol-van Leeuwen Audit Voorzitter 

Dhr. C. Megens Audit Lid 

Dhr. K.J.H.M. van Sleeuwen Strategie Voorzitter 

Mw. J.B. Sanders Strategie Lid 
Samenstelling commissies raad van commissarissen 2019 
 
5.3.5. Functies en nevenfuncties 
Zowel artikel 14 van de statuten als artikelen 3 en 6 van het reglement van de raad van 
commissarissen bevat bepalingen rond onafhankelijkheid en onverenigbaarheden in de functie 
van commissaris. 
 
Naast formele onverenigbare functies is het denkbaar dat een lid van de raad van 
commissarissen door persoonlijke betrokkenheid in een situatie kan komen te verkeren dat hij 
of zij niet onafhankelijk zou kunnen oordelen. Door de raad van commissarissen wordt hier 
uitdrukkelijk naar gekeken waarbij genoemde artikelen van het reglement van de raad van 
commissarissen als afwegingskader dienen. 

In 2019 is er geen sprake geweest van transacties met tegenstrijdige belangen waarbij leden 
van de raad van commissarissen en/of bestuurder betrokken waren. 
 

Naam Beroep/functies 2019 
Dhr. Drs. J.G. van der Molen  Toezichthouder in zorg en volkshuisvesting 
Dhr. C. Megens MFC Interim manager Finance & Control 

Mw. Mr. A.G. Knol-Van Leeuwen  

Directeur/gemeentesecretaris gemeente Vlaardingen 
tot 16-06-2019. 
Algemeen directeur/secretaris van de provincie 
Utrecht vanaf 16-06-2019 

Mw. Ir. J.B. Sanders Adviseur Wonen ad interim 
Projectontwikkelaar ad interim 

Dhr. Drs. K.J.H.M. van Sleeuwen Interim manager Ruimte en Wonen 
 Beroepen/functies leden RvC 2019 
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Naam  Nevenfuncties per 31-12-2019 
Dhr. Drs. J.G. van der Molen  Eigenaar van ‘van der Molen B.V.’, adviesbureau 

gezondheidszorg 
Vicevoorzitter Raad van Toezicht, voorzitter 
Commissie Kwaliteit & Veiligheid, Stichting 
Bevolkingsonderzoek Zuidwest 
(Uitvoerder bevolkingsonderzoek op borstkanker, 
baarmoederhalskanker en darmkanker 
 in Zuid-Holland en Zeeland.)  
Lid Adviesraad van de Nederlandse Vereniging voor 
Vrijwillige Euthanasie (NVVE) 

Dhr. C. Megens MFC Eigenaar Megens Interim Finance 
Managing partner Public-i B.V.  
(financieel interim management en advies in de 
publieke sector) 

Mw. Mr. A.G. Knol-Van Leeuwen Voorzitter RvC Woningstichting Ons Doel (Leiden) 

Mw. Ir. J.B. Sanders Eigenaar van ProMan Projectmanagement in  
Vastgoed B.V. (ontwikkel-, advies en interim  
Management). 
Lid RvC Quawonen, Bergambacht 
Lid RvC Rhiant Wonen te Hendrik Ido Ambacht 

Dhr. Drs. K.J.H.M. van Sleeuwen Eigenaar Mooi Nederland Advies 
Lid RvC Stichting Woningcorporatie Woongenoot te 
Nijmegen 
Lid RvC Stichting PeelrandWonen te Boekel 

 Overzicht nevenfuncties leden RvC 2019 
 
 
5.3.6. Permanente educatie 
In 2018 heeft de Vereniging van Toezichthouders een evaluatie gehouden van het PE-systeem. 
Dit heeft in 2019 geleid tot het besluit om het huidige PE-systeem voort te zetten. Het 
minimum aantal te behalen PE punten dat een commissaris in een geheel kalenderjaar dient te 
behalen is vastgesteld op 5 PE punten.  
 
Naam Benoemd op Norm 

PE 
Punten  
2019 

Aantal PE 
punten op 31-

12-2019 

PE-punten 
behaald in 

2019 

Dhr. J.G. van der Molen 01-07-2014 5 48 5 
Mw. A.G. Knol-van Leeuwen 01-07-2014 5 42 5 
Dhr. C. Megens 01-06-2015 5 67 21 
Mw. J.B. Sanders 30-03-2016 5 44 14 
Dhr. K.J.H.M. van Sleeuwen 21-09-2016 5 55 6 

Overzicht aantal PE punten RvC per 31 december 2019 
 
De heer J.G. van der Molen heeft in 2019 geen PE punten behaald maar had in het voorgaande 
kalenderjaar 5 PE punten méér behaald dan de voorgeschreven PE-norm. Deze PE-punten 
mogen, op grond van de bepalingen in het PE reglement, meegenomen worden naar 2019. 
Hiermee voldoet de heer J.G. van der Molen aan PE-norm voor 2019. 
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5.3.7. Honorering Raad van Commissarissen 
Het reglement van de raad van commissarissen bepaalt dat de vergoeding voor de leden van 
de raad van commissarissen niet afhankelijk is van de resultaten van Stichting Woningbeheer 
Betuwe. De raad van commissarissen heeft geen eigen budget. Eventuele uitgaven maken 
onderdeel uit van de reguliere begroting van Stichting Woningbeheer Betuwe. De hoogte van 
de vergoeding past binnen de Wet Normering Topinkomens en binnen de kaders die worden 
gesteld door de Vereniging van Toezichthouders. 
 
De Vereniging van Toezichthouders kent sinds 2015 een voor alle leden bindende 
‘Beroepsregel honorering commissarissen’. De bezoldigingsmaxima in de beroepsregel liggen 
lager dan in de Wet Normering Topinkomens. Alleen in de hoogste klasse van de beroepsregel 
is het bezoldigingsmaximum gelijk aan het voor commissarissen geldende wettelijke 
bezoldigingsmaximum. Voor de honorering van de raad van commissarissen van Stichting 
Woningbeheer Betuwe geldt de honorering behorend bij bezoldigingsklasse E. 
 

Rol VTW norm  
klasse E 

Voorzitter € 16.350,- 
Lid € 10.900,- 

Maximale Honorering raad van commissarissen 2019 
 

De honorering aan de leden van de raad van commissarissen bedroeg in 2019: 
Naam   Periode                   Honorering 

                 (in euro’s) 
Dhr. J.G. van der Molen 01-01 t/m 31-12 € 16.350,- 
Mw. A.G. Knol – van Leeuwen 01-01 t/m 31-12 € 10.900,- 
Dhr. C. Megens 01-01 t/m 31-12 € 10.900,- 
Mw. J.B. Sanders 01-01 t/m 31-12 € 10.900,- 
Dhr. K.J.H.M. van Sleeuwen 01-01 t/m 31-12 € 10.900,- 

Honorering leden raad van commissarissen 2019 
Naast de reguliere vergoeding is in 2019 een totaal bedrag van € 882,13 aan reiskosten 
uitgekeerd aan de commissarissen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. 
 
5.3.8. Beoordeling en honorering directeur-bestuurder 
De directeur-bestuurder is, voorzien van een positieve zienswijze van de Autoriteit 
woningcorporaties, per 1 mei 2017 herbenoemd voor een periode van 4 jaar tot 1 mei 2021. 
 
In het kader van de jaarlijkse beoordeling is in 2019 een beoordelingsgesprek gevoerd en 
meerdere reflectieve gesprekken. De raad van commissarissen heeft het functioneren van de 
bestuurder als goed beoordeeld. 
 
Voor de heer J. Heesen geldt de maximale bezoldiging behorend bij bezoldigingsklasse E van 
de sectorale indeling zoals deze is vastgesteld door de minister. De maximale bezoldiging voor 
2019 bedraagt € 142.000,-. De bezoldiging van de heer J. Heesen ligt, met een totaal bedrag 
van € 139.418,- onder deze grens. 
 

Maximaal toelaatbare 
bezoldiging 

2019 

Totaal ontvangen bezoldiging 2019 

€ 142.000,- € 139.418,- 
Bezoldiging Bestuurder 2019 
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5.4. Verslag van de directeur-bestuurder 

5.4.1. Mededelingen over de gang van zaken en verwachtingen 

Externe ontwikkelingen 
• De Corona Crisis trekt een spoor van economische terugval in onze maatschappij. De 

gevolgen hiervan zullen op zowel korte als middellange termijn groot zijn. Dit is mede 
afhankelijk van de duur van de intelligente lockdown zoals Nederland deze nu heeft. Maar 
zelfs als deze van relatief korte duur is zullen de financiële en maatschappelijke gevolgen 
aanzienlijk zijn. Reeds nu al worden corporaties geconfronteerd met huurders die als 
gevolg van baanverlies de huur niet meer kunnen betalen en huurachterstanden oplopen. 

• De bouwkosten zijn in 2019 wederom sterk gestegen. Ten opzichte van 2018 is de stijging 
volgens het CBS 4,3% naar een totaal van 10,8%. Er zijn geen stijgingen ten aanzien van 
de lonen aangezien de looptijd van de CAO loopt tot eind 2019. Vanaf juli 2020 gaan de 
wijzigingen van het bouwbesluit in waarbij de eisen voor bijna-energieneutraal bouwen 
(BENG-eisen) worden doorgevoerd. Deze nieuwe eisen zullen, naast het Gasloos Bouwen, 
extra opdrijvende financiële gevolgen hebben. De verduurzamingsopgave voor corporaties 
(in 2030 gemiddeld label A), de invoering van Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) 
vanaf 1 januari 2020 en het per 1 juli 2018 ingevoerde Gasloos bouwen blijven 
onverminderd een zware financiële wissel trekken op de corporatiesector. Het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw constateert dan ook dat de sector uiteindelijk 
onvoldoende financiële armslag heeft om dit te realiseren. 

• Sinds 1 juli 2019 gelden er tijdelijke regels voor de hoeveelheden PFAS in de grond. Met de 
voorgestelde tijdelijke maatregelen beoogt het kabinet om de vergunningsverlening voor 
de bouw van circa 75.000 woningen in 2020 mogelijk te maken. Medio 2020 moet het 
RIVM komen met nieuwe normen dat kan dienen als handelingskader voor de Overheid. In 
het kader van nieuwbouw is Stichting Woningbeheer Betuwe in 2019 bij de nieuwbouw van 
de Kersentuin beperkt geraakt. Voor toekomstige projecten wordt verwacht dat de impact 
groter is. 

• De door het Rijk en de EU opgelegde belastingdruk (Verhuurderheffing en ATAD) 
beïnvloedt in toenemende mate de mogelijkheid van de corporatiesector om de woonlasten 
voor huurders te beperken omdat zij als gevolg hiervan noodgedwongen verder inteert op 
haar financiële reserves wat investeren in betaalbaarheid en nieuwbouw hindert. 

• De toenemende regelgeving en verantwoordingsdruk leidt er toe dat de volkshuisvesting, 
net als overige sectoren, steeds verder afdrijft van haar primaire taak. Er ontstaat in 
toenemende mate een omgekeerde piramide in de bedrijfsvoering waarbij de inzet meer 
lijkt te liggen op verantwoording dan op uitvoering van de primaire taak. In die zin is deze 
toenemende regeldruk en verantwoordingsdruk een steeds groter bedrijfsrisico aan het 
worden. 

• De verkoop van woningen is in 2019 iets toegenomen en staat op 38 woningen ten 
opzichte van 32 woningen in 2018. De belangstelling blijft onverminderd groot. De verkoop 
van woningen voorziet de middeninkomens van mogelijkheden tot huisvesting en is 
noodzakelijk voor de voorraadvernieuwing. 

• Het aantal urgenten (mensen die met voorrang een woning toegewezen moeten krijgen) is 
evenals in 2018 hoog. Eind 2019 waren er 52 woningen toegewezen aan urgenten tegen 66 
in 2018. 
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Dialoog met stakeholders 
• Huurders zijn voor Stichting Woningbeheer Betuwe de belangrijkste stakeholders. Van de 

huurders weten wij door klantmetingen dat zij tevreden zijn met de wijze waarop Stichting 
Woningbeheer Betuwe haar werk doet. Dit komt tot uitdrukking in de Aedes Benchmark, 
het Visitatierapport en de resultaten van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties 
Huursector. Bij koerswijzigingen en beleidswijzigingen spreken wij met de 
Huurdersvereniging Lingewaarden als vertegenwoordiger van de huurders. Er is in 2019 
positief overleg gevoerd over de voorgenomen fusie wat heeft geresulteerd in een 
instemmingsverklaring. 
 
In 2020 is er sprake van één geïntegreerde huurdersbelangenorganisatie voor de 
fusieorganisatie waarin beide voorgaande huurdersbelangenorganisaties zijn opgegaan, te 
weten Stichting de Vooruitgang. De hoop en verwachting is dat de constructieve en 
positieve verhoudingen in het samenwerken in de nieuwe constellatie gecontinueerd wordt. 
 

• Met de twee gemeenten waar wij werkzaam zijn wordt frequent bestuurlijk en ambtelijk 
overleg gevoerd. In 2019 zijn er nieuwe prestatieafspraken gemaakt die door alle partijen 
zijn onderschreven. Er is positief overleg gevoerd over de voorgenomen fusie tussen 
Stichting Woningbeheer Betuwe en Stichting Christelijke Woningcorporatie wat heeft 
geresulteerd in een positieve zienswijze van de betrokken gemeentes. Met ingang van 1 
januari 2020 zal de fusieorganisatie met drie gemeenten samenwerken te weten de 
gemeenten Buren, Neder-Betuwe en Tiel. 

• Op projectniveau wordt actief met de gemeenten samengewerkt. Wederzijds betrekken wij 
elkaar bij de ontwikkeling van beleid die ons beiden raken. Hierbij kan worden gedacht aan 
projecten op het gebied van sociaal beleid, huisvesting voor arbeidsmigranten en 
seizoenarbeiders en preventief beleid om huisuitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen. 
Afspraken worden op hoofdlijnen vastgelegd in prestatieafspraken. 

• Met de gemeente Buren hebben in 2019 gesprekken plaatsgevonden over het borgen van 
ruimte voor sociale woningbouw en de beschikbaarheid van kavels. Hier zijn inmiddels 
concrete afspraken over gemaakt die in overeenkomsten zijn vastgelegd. 

• Gezien onze taakopvatting zien wij aanbieders op het gebied van zorg en welzijn niet direct 
als stakeholders op organisatieniveau, maar als huurder. Uiteraard hebben wij wel contact 
binnen projecten, de uitvoering van buurtbemiddeling en daar waar zij huurder van ons 
zijn. 

Organisatorische ontwikkelingen 
• De gezamenlijke verkenning tussen Stichting Christelijke Woningcorporatie en Stichting 

Woningbeheer Betuwe voor een fusie heeft, na het bewandelen van de conform de 
Woningwet vereiste formele procedure, geleid tot goedkeuring van de fusie door de 
Autoriteit woningcorporaties. In november 2019 hebben beide raden van commissarissen 
hun goedkeuring gegeven aan het voorgenomen besluit tot fusie en hebben de bestuurders 
formeel hun handtekening gezet. 
 
De fusieorganisatie, Stichting Thius, genaamd, is met ingang van 1 januari 2020 in formeel 
juridische zin een feit. Ondanks de inspanningen van alle betrokken medewerkers van 
zowel de kant van Stichting Christelijke Woningcorporatie als van Stichting Woningbeheer 
Betuwe betekent het dat het jaar 2020 in het teken zal staan van integratie van beide 
organisaties. Er moet nog veel werk worden verricht op het gebied van de organisatorische 
inrichting en het (her) positioneren van medewerkers en hun taken. De uitdaging is hierbij 
is om onze dienstverlening aan onze klanten op zijn minst op peil te houden en waar 
mogelijk zelfs te verbeteren. 
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
• Verwacht wordt dat een corporatie verantwoording aflegt over de mate waarin haar 

organisatie maatschappelijk verantwoord onderneemt. Als non-profit organisatie die streeft 
naar doelmatige inzet van middelen ten behoeve van de sociale taak, in ons geval het 
huisvesten van mensen die daar zelfstandig niet in kunnen voorzien, voelt verantwoording 
hierop wat dubbel. In onze ogen is de verhuur, het onderhoud van deze woningen, de 
verkoop en de realisatie van nieuwe sociale huurwoningen woningen per definitie 
maatschappelijk ondernemen. Verantwoord slaat in dit verband voor ons vooral op het op 
een integere en efficiënte wijze realiseren van deze hoofddoelstelling. 

• Bij maatschappelijk ondernemen wordt gekeken naar maatschappij, economie en milieu. 
Bij Stichting Woningbeheer Betuwe gaan deze 3 elementen hand in hand waarbij evenwicht 
wordt gezocht in doelmatigheid, efficiency en effectiviteit. 

Toekomstparagraaf 
De combinatie van doordacht rationeel handelen gecombineerd met een sterk sociaal hart 
vormt het karakter van Stichting Woningbeheer Betuwe. Deze kracht zal onderdeel gaan 
uitmaken van de nieuwe corporatie Stichting Thius. Hierbij vormt de doelstelling, het voorzien 
in een woonbehoefte voor met name diegene die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen 
voorzien, onze basis. 

De volkshuisvestelijke prestaties die in 2019 zijn behaald zijn terug te vinden in het eerste 
hoofdstuk van dit jaarverslag. 

De financiële positie van Stichting Woningbeheer Betuwe is en blijft sterk. Zoals uit de 
jaarstukken en beoordelingen door toezichthouders blijkt, staat Stichting Woningbeheer 
Betuwe er ook dit jaar financieel gezien zeer goed voor. Dat maakt de uitgangspositie voor de 
toekomst en de fusieorganisatie Stichting Thius bijzonder goed. 

Het COVID-19 virus (coronavirus) en de daartegen genomen maatregelen door de 
rijksoverheid, kunnen een significante impact hebben op de nieuwe corporatie Stichting Thius. 
Hoe groot de impact daadwerkelijk zal zijn is onzeker, dat hangt onder andere af van de 
doorlooptijd van beperkende casu quo beschermende maatregelen en van de daaruit 
voortvloeiende sociaal maatschappelijke en economische gevolgen. In elk geval een periode 
van economische recessie lijkt onafwendbaar. De situatie wordt op de voet gevolgd. 
 

 

  

Krooneman G
Stempel



 

Stichting Woningbeheer Betuwe  49   jaarverslag 2019 

5.4.2. Intern beheersing- en controlesysteem 
Voor het goed laten functioneren van de interne organisatie worden er verschillende 
”systeemankers” of ”instrumenten” gehanteerd en worden jaarlijks verschillende 
(communicatie) processen doorlopen. 
 
Die instrumenten en processen worden ingezet voor: 
• professionele besturing van Stichting Woningbeheer Betuwe; 
• professioneel intern toezicht; 
• transparantie en rekenschap; 
• responsiviteit; 
• effectief extern toezicht. 
 
Hieronder worden de belangrijkste instrumenten in hoofdlijnen beschreven: 
 
Statuten, reglementen en de Governancecode 
De statuten, reglementen en de Governancecode worden jaarlijks getoetst aan de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en regelgeving. Zij zijn zoveel mogelijk gebaseerd 
op algemeen aanvaarde maatschappelijke normen. De Governancecode is hierin een belangrijk 
toetsingskader. 

Organisatiestructuur en delegatie van verantwoordelijkheden 
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve inrichting van de 
organisatie. De efficiency van de organisatie wordt mede beoordeeld aan de hand van 
benchmarks zoals van het Corporatie Benchmark Centrum. De wijze waarop taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verdeeld is vastgelegd in de statuten, het 
reglement raad van commissarissen, het reglement bestuur, de taakomschrijvingen en 
functieomschrijvingen en het reglement procuratie en mandatering. 
 
Voor belangrijke en ingrijpende wijzigingen in de organisatiestructuur zijn statutaire 
bepalingen. Voorstellen dienen te worden voorgelegd aan de ondernemingsraad en de raad 
van commissarissen. 
 
Ondernemingsplan 
In het ondernemingsplan zijn de missie, visie en kernwaarden van Stichting Woningbeheer 
Betuwe verwoord voor de komende jaren. Na een analyse van de marktomstandigheden zijn 
de strategie en de speerpunten benoemd. Minimaal 1 maal per 4 jaar wordt onder 
verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder het ondernemingsplan vastgesteld (laatste 
ondernemingsplan: 2018). De raad van commissarissen keurt het ondernemingsplan 
vervolgens goed (of af). 
 
Risicomanagement 
Risicomanagement wordt binnen Stichting Woningbeheer Betuwe op bedrijfsniveau, 
projectniveau en procesniveau uitgewerkt. Op organisatieniveau wordt de planning en control 
cyclus (voor het jaarplan) gestart met een bedrijf brede evaluatie en beschrijving van de 
belangrijkste bedrijfsrisico’s en de beheersmaatregelen. Hieronder vindt u de uitkomsten van 
de risicoanalyse uitgevoerd ten tijde van het vaststellen van de begroting 2019. 
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Nr. Risico Beheersmaatregelen 

1 Grilligheid politieke keuzes in 
combinatie met regeldruk 

- Volgen ontwikkelingen 
- Relatiemanagement 
- Eigen beleid vormen en houden 
- Lobby activiteiten 

2 

Onvoldoende beschikbaarheid 
kavels voor nieuwbouw t.b.v. 
vervanging en uitbreiding 
woningvoorraad 

- Prestatie afspraken met gemeenten voor   
acquisitie gronden 

- Actief benaderen ontwikkelaars 
- Teruggekochte woningen VOV inzetten als 

huurwoning 

3 Betaalbaarheid huurwoning neemt 
af 

- Gematigde (inflatievolgende) huurstijging 
- Tweehurenbeleid 
- Investeren in duurzaamheid 

4 Prijsstijgingen in de bouw 

- Volgen ontwikkelingen 
- In SWR verband gezamenlijk inkopen 
- Temporiseren nieuwbouw 
- Inzet teruggekochte Koopgarant woningen in 

sociale huur 

5 Toenemende vraag (kwetsbare 
groepen, statushouders, urgenten) 

- Interne procedure voor urgenten 
- Extra beschikbaarheid van woningen door 

nieuwbouw 
- Samenwerking met externe partijen 

6 Landelijke verevening van 
vermogens 

- Samenwerking met corporaties in 
statutair werkgebied 

- Verhogen inzet eigen middelen 
- Volgen ontwikkelingen 

7 Samenwerking met stakeholders 

- Evalueren samenwerking en benoemen 
en uitwerken verbeterpunten 

- Voorlichting gericht op delen kennis 
- Investeren in kennis  

Benoemde risico’s begroting Stichting Woningbeheer Betuwe 2019 

Beleidscyclus en verantwoording cyclus(PDCA) 
Het risicomanagement is geïntegreerd in de beleidscyclus en verantwoordingscyclus van 
Stichting Woningbeheer Betuwe. Bij het opstellen van de jaarplannen en begroting worden de 
risico’s en beheermaatregelen opnieuw gewogen en waar nodig zienswijzen en 
beheersmaatregelen bijgesteld. 

Hiernaast zijn de rapportages van onder andere Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw en accountant als externe toezichthouders belangrijk als input voor het 
risicomanagementbeleid en voor de beoordeling over de werking van de 
beheersingsmaatregelen. 

Op de volgende pagina’s is opgenomen hoe de monitoring van producten richting actoren 
binnen de Stichting Woningbeheer Betuwe is vorm gegeven. 
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Actoren 
(extern) 

Rol actor Producten  

Vorm en inhoud reactie 

Voor wie Monitoring via Product verankerd in 

Gemeente • Leveren grond 
• Borgen van leningen 
• Opleggen van 

belastingen 
• Samenwerken in 

maatschappelijk 
presteren 

• Zorgdragen voor 
Woonvisie 

• Bouwgrond 
• Contigenten 
• Prestatieafspraken 
• Heffingen 
 

• Bestuurlijk 
Overleg  

• MT 
• Audit commissie / 

RvC 
(goedkeuring). 
 

• Bestuursverslag 
• Notulen MT, 

Audit, RvC 
• Notulen 

Bestuurlijk 
Overleg 

• Prestatieafspraken 
• Definitiebesluiten 

• Getekende prestatieafspraken 
• Jaarlijks overzicht IBW 
• Brief WSW Business Risks 
• Goedgekeurde begroting 
• Woningwet 

Autoriteit 
woningcorporaties 

• Toezicht op 
corporaties gericht 
op rechtmatigheid, 
financiële 
continuïteit, 
Governance en 
integriteit. 

• Oordeel over dPi,dVi, 
Jaarverslag 

• Verslag jaarlijkse 
Governance Inspectie 

• Aanwijzing/toestem-
ming op specifieke 
onderwerpen uit 
woningwet. 

• Voorafgaande schrifte-
lijke goedkeuring Aw bij 
benoeming RvC leden en 
Bestuurder. 

• Bestuur 
• Audit commissie / 

RvC 
• Manager 

Financiën, 
Wonen, Vastgoed 

• Controller 
• Accountant 

 

• Bestuursverslag 
• Jaarverslag 
• Notulen MT, 

Audit, RvC 
• Beschikkingen Aw 
• Besluiten Aw 
• Oordeel Aw 

• Woningwet 
• Toezichtkader Aw 
• Beleidsregels Financieel Toezicht 
• Governance Inspectie (jaarlijks) 
• Toezichtbrief (jaarlijks) 
• Jaarlijkse vaststelling WNT norm door 

Minister 

Waarborgfonds 
Sociale 
Woningbouw 

• Regelen de borging 
van de financiering 
voor de 
investeringen. 

• Brief jaarlijkse 
beoordeling WSW 
business risks 

• Indicatieve 
bestedingsruimte  

• Bestuur 
• Manager 

Financiën  
• Audit commissie / 

RvC 
• Controller 
• Accountant 

• Bestuursverslag 
• Jaarrekening 
• Notulen 

MT/Audit/RvC 

• WSW Business risks (jaarlijks) 
• Woningwet 
• Toezichtkader Aw 
• Beleidsregels Financieel Toezicht 

Belastingdienst • Heffen belastingen 
en premies 

• Opsporen van 
belastingfraude,  

• uitbetalen van 
inkomensafhankelijke 
toeslagen voor huur, 

• toezicht op het 
naleven van de 
fiscale wetten en 
regels. 

• Toezicht en handhaving 
belastingwetgeving 
 

• Bestuur 
• Manager 

Financiën 
• MT 
• Audit commissie / 

RvC 
• Controller 
• Accountant 

• Bestuursverslag 
• Jaarrekening 
• Notulen MT, 

Audit, RvC 

• Diverse belastingwetten 
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Actoren 
(extern) 

Rol actor Producten  

Vorm en inhoud reactie 

Voor wie Monitoring via Product verankerd in 

Banken • Verstrekken van 
kredieten en leningen 

• Lening of krediet • Bestuur 
• Manager Financiën 
• Controller 
• Audit commissie / 

RvC 
• Accountant 

• Bestuursverslag 
• Notulen MT, 

Audit, RvC 
• Treasury 

Jaarplan 
• WSW 
• Aw 
• Accountant 

• WSW Business Risks 
• Reglement Financieel 

Beleid en Beheer 
• Beleidsregels Financieel 

Toezicht 
• Treasury Statuut 

Accountant • Het verstrekken van 
zekerheid over de 
getrouwheid van de 
jaarrekening en de 
bedrijfsvoering / 
administratieve 
organisatie. 

• Accountantsverklaring 
met aandachtspunten en 
bevindingen 

• Rapportage aan bestuur 
met aandachtspunten / 
bevindingen en advies 
voor verbetering 

• Bestuur 
• Manager Financiën 
• Audit commissie / 

RvC 
• Controller 
• MT 

 

• Bestuursverslag 
• Notulen MT 
• Notulen Audit, 

RvC 

• Diverse wet- en 
regelgeving 

• Toezichtkader Aw 
• Accountantsprotocol 

 

Huurdersbelangen 
vereniging (en) 

• Behartigen belangen 
van de huurders. 

• Mee tekenen 
prestatieafspraken 

• Beleidsadviezen 
• Advies rond oplossen van 

klachten 

• Bestuur 
• Manager Wonen 
• Jaarlijks overleg met 

RvC en Bestuur 

• Notulen HBV / 
Bestuur 

• MT 
• Verslag RvC 
• Visitatierapport 

• Woningwet 
• Statuten SWB 
• Overlegwet 

Collega corporaties • Meerwaarde creëren 
door samenwerking 

• Gezamenlijk beleid 
• Gezamenlijke 

opdrachtverstrekking in 
technische zaken 

• Gezamenlijke 
belangenbehartiging 

• Regulier periodiek 
overleg Bestuurders 
 

• Notulen SWR 
• Notulen MT 

 

• Samenwerkings- 
overeenkomst SWR 

• Woningwet (Regionale 
Woningmarkt) 
 

Regionale 
klachtencommissie
Rivierenland 

• Advies/standpunt over 
klacht huurder 

• Schriftelijke uitspraak • Bestuur 
• Manager Wonen 

• Bewaking 
naleving 
werkopdracht 

• Bestuursverslag 

• Woningwet 
• Reglement Regionale 

Klachtencommissie 
Rivierenland 

Landelijke 
Huurcommissie 

• Geschillenbehandeling • Onderzoek geschil 
• Uitspraak geschil 

 

• Bestuur 
• Manager Wonen 

 

• Bewaking 
naleving 
werkopdracht 

• Bestuursverslag 

• Klachtenprocedure SWB 
• Woningwet 

Media • Bijzondere omstandig-
heden publiek maken 

• Berichtgeving via media • Publiek • Permanent 
scannen van 
media 

 
 

• Grondwet  
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Actoren 
(extern) 

Rol actor Producten  

Vorm en inhoud reactie 

Voor wie Monitoring via Product 
verankerd in 

Visitatiecommissie 

 

• Onderzoekt de 
resultaten, het 
functioneren en de 
beeldvorming 
van/over de 
corporatie 

• Rapport • Bestuur 
• MT 
• RvC 
• Stakeholders 

• Stakeholders 
• Notulen MT 
• Notulen RvC 
• Bestuursverslag 
• Jaarverslag 

• Governance 
Code 

• Woningwet 
• Statuten SWB 
• Methodiek 

Maatschappelijke 
visitatie 5.0 

Aedes • Behartigen corporatie 
belangen 

• Advisering corporatie 

• Publicaties 
• Adviezen 
• CAO 
• Aedes benchmark 

• Bestuur 
• MT 
• RvC 
• Medewerkers 

• Notulen MT 
• Notulen RvC 

• PE regeling 
Aedes 

• Statuten SWB 
• Bestuurs-

reglement 
Vereniging van 
Toezichthouders in 
Woningcorporaties 

• Behartigen belangen 
toezichthouders. 
 

• Adviezen 
• Opleidingen 
• Publicaties 
• Registratie PE punten RvC  

• Leden RvC • Jaarverslag 
• Notulen RvC 
• Audit Aw 
• Visitatie 

• Woningwet 
• Statuten SWB 
• Governance 

Code 
• Reglement RvC 

Kwaliteitscentrum 
Woningcorporaties 
Huursector 

• Beoordelen kwaliteit 
dienstverlening 

• KWH score • Bestuur 
• Manager Wonen 

 

• Notulen MT 
• Notulen RvC 
• Bestuursverslag 
• Jaarverslag 
• Aedes benchmark 
• Afdelingsoverleg 

• Overeenkomst 
KWH 
 

Inspectie SZW 
(Arbeidsinspectie) 

• Controle naleving wet 
Arbeidsomstandig-
heden 

• Aanwijzingen, adviezen, 
beleidsregels en 
voorschriften 

• Opleggen boetes 

• Bestuur 
• MT 
• Preventiemede-

werker 
• OR 

• RI&E 
• Veiligheidsplannen 
• Standaard voorschriften 

aannemers en personeel 
• Notulen MT 
• Notulen Bestuur/OR 

• ARBO wet en 
regelgeving 

• Bouwbesluit 
• RI&E 
• ARBO beleid 

SWB 
Autoriteit Persoons-
gegevens (AP) 

• Bescherming van 
persoonsgegevens 

• Adviezen, beleidsregels 
en voorschriften 

• Opleggen boetes 

• Bestuur 
 

• Medewerkers 
• Management 
• Controller 
• Accountant 
• Klanten 

• Algemene 
Verordening 
Gegevens- 
bescherming 

• Privacy 
richtlijnen SWB 

Huurders • Consument producten 
SWB 

• Bewaker diensten 
SWB 

• Advies/Klacht over 
bejegening, huurprijs of 
afhandeling 
 

• Bestuur 
• Manager Wonen 

• Werkopdracht 
• Volkshuisvestingsverslag 

 

• Woningwet 
• Klachten 

procedure 

  

Krooneman G
Stempel



 

Stichting Woningbeheer Betuwe  54   jaarverslag 2019 
 

Actoren 
(intern) 

Rol actor  Producten  

Vorm en inhoud reactie 

Voor wie Monitoring via Product verankerd in 

Wetgever • Stellen van wettelijke 
kaders voor het 
handelen 
 

• Wet- en regelgeving • Bestuur 
• Management  
• Staf  
• Accountant 
• Controller 
• Externe adviseurs 

• Beschikkingen van  
o Belasting

dienst 
o Aw 

• Klachten-
commissie(s) 

• Bestuursverslag 

• Voor de corporatie 
relevante wetten 

Politie, justitie • Handhaven van de 
openbare orde en wet 
en regelgeving 

• Dienstverlening inzake 
leefbaarheid 

• Proces verbaal 
• Correctiemaatregelen 

inzake leefbaarheid 

• Directeur- 
Bestuurder 

• Manager Wonen 
• Afdeling Bewoners-

zaken 

• Volkshuisvestingsv
erslag 

• Diverse wetgeving 

Medewerkers • Uitvoeren 
werkzaamheden 

• Klachten/wensen 
registreren 

• Hulp bieden 
• Beleidsvoorstellen 
• Verbetervoorstellen 

• Melden van 
onregelmatigheden 

• Melden van 
huurderswensen 

• Uitvoering geven aan 
beleidsvoorstellen en 
verbetermogelijkheden 

• Bestuur 
• Manager  
• MT 
• RvC 
• Klanten 
• OR 
• Vertrouwenspersoon 

• Notulen  
• Planningen 
•  

• Arbo wetgeving 
• Klokkenluidersregeling 
• Beoordelingsbeleid 
• ARBO beleid SWB 
• CAO Woondiensten 

• Beheersen van de 
geldstromen 

• Bestuursverslag 
• Jaarverslag 
• Begroting 
• Treasury jaarplan 
• dVi en dPi 

• Bestuur 
• RvC 
• MT 
• Aw 
• WSW 
• Interne afdelingen 

• Besluitenlijst 
• Jaarverslag 
• Bestuursverslag 
• Begroting 
• Treasury jaarplan 
•  

 

• Reparatieverzoeken 
afhandelen 

• Periodiek onderhoud 
verzorgen 

• Mutatieonderhoud 
verzorgen 

• Projectontwikkeling 

• Klachten verhelpen 
• Instandhouding woningen 
• Verhuurbaar maken 

woningen 
• Nieuwe Woningen 

• Klanten 
• Organisatie 

 

• Begroting 
• Bestuursverslag 
• Jaarverslag 
• Definitiebesluiten 
• Complexplannen 
• Analyses uitgaven 
• Aedes benchmark 
• KWH 

 

• Aanbieden, verhuren, 
verkopen van 
woningen 
 

• Huurovereenkomsten 
• Koopovereenkomsten 

 

• Klanten • Woongaard 
• Notaris 
• Makelaar 
• Bestuursverslag 
• Jaarverslag 
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Actoren 
(intern) 

Rol actor  Producten  

Vorm en inhoud reactie 

Voor wie Monitoring via Product verankerd in 

Medewerkers 
(vervolg) 

• Regelen van ongemak 
tussen huurders 
onderling en tussen 
SWB en huurder 

• Betalingsregelingen 
• (Juridische) sancties 
• Bemiddeling 
• Advisering/hulp bij 

woningverbetering  

• Klanten • Klachtenregistratie 
• Huurcommissie 
• Huurdersbelangen 

organisatie 
 

 

• Ondersteunen van 
werkprocessen 

• Borgen werking ICT 
omgeving 
 

• Medewerkers SWB 
• Klanten 

• Gebruikers 
• Rapportages 

 

 

Controller • Controle en advies 
aan bestuur en RvC 

 

• Verklaring, adviezen en 
rapporten over te nemen 
besluit Bestuur 

 

• Directeur-
Bestuurder 

• Audit commissie / 
RvC 

• MT 
• Accountant 
• Aw 
• WSW 

• Besluitenlijst MT 
• Notulen Audit 

commissie 
• Actielijst RvC 

• Woningwet 
• Statuten 
• Reglement RvC 

Raad van 
commissarissen 

• Bewaken van doelen 
van organisatie 

• Houden van toezicht 
op het beleid van de 
directeur-bestuurder 

• Advisering 

• Goedkeuringsbesluiten 
• Adviezen 

 

• Directeur-
Bestuurder 

• Audit commissie / 
RvC 

• Accountant 
• Stakeholders 
• Aw 

• Bestuursverslag 
• Notulen Audit 

commissie 
• Besluitenlijst  
• Actielijst RvC 
• Jaarverslag 

 

• Woningwet 
• Statuten 
• Reglement RvC 
• Reglement Bestuur 
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6. Kengetallen 
 2019 2018 2017 2016 2015 
1. Algemeen      
1.1 Gegevens bezit      
Aantal verhuureenheden in exploitatie:      
Woningen 3.906 3.852 3.870 3.856 3.885 
Intramuraal 68 68 67 67 67 
Ontmoetingsruimten en bedrijfsruimten 29 30 31 31 32 
Garages/parkeerplaatsen 17 17 17 17 17 
Woonwagens/standplaatsen 3 3 4 4 4 
Totaal verhuureenheden 4.023 3.970 3.989 3.975 4.005 
      Totaal eenheden Daeb vastgoed 3.713 3.648 3.654 3.866 3.904 
Totaal eenheden niet-Daeb-vastgoed 310 322 335 109 101 
Totaal verhuureenheden  4.023 3.970 3.989 3.975 4.005 
      Te verkopen woningen volgens verkooplijst 752 790 805 474 498 
Mutaties in het verhuurbezit:      
- aantal opgeleverd 92 11 35 14 58 
- aantal aangekocht - - - 1 2 
- aantal overige in exploitatie 2 5 4 - - 
- aantal regulier verkocht -38 -34 -24 -29 -30 
- aantal verkocht onder Voorwaarden - - - - -1 
- aantal gesloopt - - - -15 -4 
- aantal overige uit exploitatie -3 -1 -1 -1 - 
      
      1.2 Verhuurgegevens      
Prijs/kwaliteitverhouding      
Gemiddelde punten WWS 166,04 164,28 165,98 165,72 164,87 
Gemiddelde netto huurprijs 579,28 572,18 553,67 542,86 533,11 
 
Aantal woningen naar huurklasse *) 

     

Goedkoop  211 222 273 290 314 
Betaalbaar 2.921 2.872 2.956 2.949 2.916 
Duur tot huurtoeslaggrens 556 565 481 493 527 
Duur boven huurtoeslaggrens 218 193 160 124 128 

*) De grenzen van de huurklassen worden jaarlijks 
aangepast. 

     

      

2. Kerncijfers in euro’s per verhuureenheid      
2.1 Balans      
Materiële vaste activa  427 659 681 721 754 
Vastgoedbeleggingen  142.539 131.504 118.011 114.960 106.82

1 Financiële vaste activa 358 13 16 946 1.152 
Vlottende activa 317 393 351 1.653 1.870 
Eigen vermogen  121.103 109.482 94.847 91.610 82.200 
Voorzieningen  29 221 53 271 209 

Langlopende schulden 

 
 

20.872 19.585 20.466 23.395 25.309 

Kortlopende schulden  

 
 

1.636 3.281 3.970 3.003 2.878 
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KENGETALLEN 2019 2018 2017 2016 2015 
       

2.2 Winst-en-verliesrekening     
Huren en vergoedingen 6.916 6.825 6.640 6.548 6.298 
Onderhoudslasten  1.685 1.877 1.406 1.672 1.228 
Personeelskosten 571 606 659 728 742 
Rentebaten 33 13 7 12 12 
Rentelasten 477 586 704 776 786 
Jaarresultaat 12.832 14.181 4.546 8.789 3.766 

      

Waarde      
Verzekerde waarde 120.000 120.000 91.610 90.379 90.000 
WOZ waarde 167.770 161.998 155.271 155.554 152.664 
Beleidswaarde 65.737 57.921 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Marktwaarde in verhuurde staat 135.922 124.032 111.340 108.865 100.764 
      
3 Activiteiten      

3.1 Verhuur      
Aantal toewijzingen (excl. nieuwbouw) 223 186 227 240 267 

Verhuringen      
Mutatiegraad in % van aantal woningen 5,54 4,70 5,90 6,04 6,66 
Huurachterstand in % jaarhuur 0,73 0,65 0,62 0,68 0,72 
Huurderving in % jaarhuur 1,07 0,91 1,00 1,04 1,47 
       

3.2 Onderhoud       
Aantal opdrachten storingsonderhoud 4.157 3.900 4.383 4.160 4.898 
Aantal woningen met mutatieonderhoud 252 99 246 229 331 
Aantal woningen verbeteringsplan 28 116 130 162 71 
       
Uitgaven (x € 1.000)      
Uitgaven storingsonderhoud 1.665 1.582 1.495 1.395 1.237 
Uitgaven mutatieonderhoud 1.153 1.090 1.899 2.487 1.250 
Uitgaven planmatig onderhoud 2.356 3.488 2.216 2.763 2.431 
Totaal uitgaven 5.174 6.160 5.610 6.645 4.918 
      
3.3 Investeringen (x € 1.000 )*      
- nieuwbouw (opleveringen) 18.784 1.689 5.880 2.454 4.794 
- na-investeringen 1.379 243 289 427 1.857 
- overige - - - - - 
- aankoop          -        -    383    147    196 
Totaal investeringen 20.163 1.932 6.552 3.028 6.847 

 *) Investeringen vanaf jaar 2016 zijn o.b.v. historische 
kostprijs, de jaren ervoor zijn o.b.v. bedrijfswaarde. 
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KENGETALLEN 2019 2018 2017 2016 2015 

3.4 Financiering (x € 1.000)      
Leningen      
Bedrag aan aflossingen 2.561 7.152 8.256 7.244 1.054 
Bedrag aan nieuwe leningen 10.000 2.000 - - - 
Schuldrestant leningen 63.123 61.875 70.519 78.775 86.019 
Gemiddeld rentepercentage leningen 3,15 3,51 3,63 3,59 3,58 
       

4 Solvabiliteit    
Eigen vermogen/totaal vermogen 84,33 82,54 81,39 77,45 74,32 
Weerstandsvermogen/totaal vermogen 84,33 82,58 81,43 77,68 74,51 
       
5 Liquiditeit    

Current ratio  0,25 0,12 0,20 0,55 0,61 

Cashflow per verhuureenheid (kasstroom 
operationele activiteiten) 
 

1.850 1.348 2.122 1.751 1.933 

6 Rentabiliteit    
Rentabiliteit eigen vermogen 10,60 12,95 4,79 9,59 4,58 
Rentabiliteit totaal vermogen 9,69 11,54 4,79 8,44 4,25 
       
7. Overige      
Personeelsbezetting      
Directie:      
- directie 1 1 1 1 1 
- staf 2 2 2 2 2 
      
Bedrijf:      

- financieel 8 9 9 9 9 
      
Vastgoed:      
- projectontwikkeling 1 1 1 2 2 
- vastgoedbeheer 8 8 9 9 10 
- onderhoud 3 3 3 3 4 
      
Wonen:      
- kwaliteit & automatisering 1 1 2 2 2 
- verhuur 9 11 11 11 12 
      
Totaal 33 36 38 39 42 
      
Personeelsbezetting in fte’s gemiddeld      
op basis van 36 uur 28,00 30,61 32,33 35,58 37,31 
Aantal verhuureenheden      
per personeelslid (fte's)                          144 130 120 112 107 
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Jaarrekening 
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7. Geconsolideerde balans (voor resultaatbestemming)                                        
per 31 december 2019 

 
A c t i v a  
(in duizenden euro’s)                      2019                      2018 
         

Vastgoedbeleggingen 
1. Daeb vastgoed in exploitatie 502.555  450.539 
2. Niet-Daeb vastgoed in exploitatie 44.260  41.867 
3. Onr. zaken verkocht onder voorwaarden 24.357  23.564 
4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
 eigen exploitatie 2.262  6.102        
 Totaal van vastgoedbeleggingen  573.434  522.072 
 
Materiële vaste activa 
5. Onroerende en roerende zaken ten dienste 
    van de exploitatie 1.717  2.615        
Totaal van materiële vaste activa  1.717  2.615 
 
 
Financiële vaste activa 
6. Andere deelnemingen 1  1 
7. Latente belastingvorderingen 1.439  866        
 Totaal van financiële vaste activa  1.440  867                                    
Som der vaste activa  576.591  525.554 
 
Vlottende activa 
Voorraden 
8. Vastgoed bestemd voor de verkoop -  329 
9. Vastgoed in ontw. bestemd voor de verkoop -  12 
10. Overige voorraden 26  26        
    26  367 
 
Vorderingen 
11. Huurdebiteuren 182  155 
12. Overheid 4  - 
13. Latente belastingvordering(en) 110  116 
14. Overige vorderingen 80  96 
15. Overlopende activa 872  941        
Totaal van vorderingen  1.248  1.308 
 
16. Liquide middelen   -  -          
Totaal van vlottende activa  1.274  1.675          
 
 
 
 
Totaal van activa  577.865  527.229          
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P a s s i v a  
(in duizenden euro’s)                      2019                     2018 
         

Eigen vermogen 
17. Herwaarderingsreserves 336.217  297.508 
18. Overige reserves 99.358  82.079 
19. Resultaat van het boekjaar 51.623  55.987        
 Totaal van eigen vermogen  487.198  435.574 
              
Voorzieningen 
20. Voorziening onrendabele investeringen 
  en herstructureringen -  673 
21. Overige voorzieningen 115  203        
 Totaal van voorzieningen  115  876 
 
Langlopende schulden   
22. Schulden aan kredietinstellingen 60.562  54.723 
23. Verplichtingen uit hoofde van onroerende 
  zaken verkocht onder voorwaarden 23.387  22.961 
24. Overige schulden 20  70        
 Totaal van langlopende schulden  83.969  77.754 
 
Kortlopende schulden  
25. Schulden aan kredietinstellingen 3.091  8.291 
26. Schulden aan leveranciers 886  2.756 
27. Belastingen en premies sociale  
 verzekeringen 1.137  551 

28. Schulden ter zake van pensioenen -  30 
29. Overige schulden 359  145 
30. Overlopende passiva 1.110  1.252        
 Totaal van kortlopende schulden  6.583  13.025  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
         
Totaal van passiva  577.865  527.229          
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8. Geconsolideerd winst-en-verliesrekening 2019 (Functioneel) 
          (in duizenden euro’s)                  

  
2019 

 
    2018 

 
31. Huuropbrengsten 27.453 26.783 
32. Opbrengsten servicecontracten 371 313 
33. Lasten servicecontracten -377 -317 
34. Lasten verhuur en beheeractiviteiten -1.102 -1.198 
35. Lasten onderhoudsactiviteiten -6.778 -7.450 
36. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -6.010 -6.538 
  Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille 13.557 11.593 
    
37. Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 1.025 158 
38. Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling -1.240 -166 
39. Toegerekende organisatiekosten        -9                -6 
 Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling -224 -14 
    
40. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille   8.225 8.091 
41. Toegerekende organisatiekosten -546 -373 
42. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -5.274 -5.069 

 
Netto gerealiseerd resultaat verkoop 
vastgoedportefeuille 2.405 2.649 

 
43. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -3.057 -3.258 
44. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 43.237 49.875 

 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
verkocht onder voorwaarden      168      413 

 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 40.348 47.030 
    
45. Opbrengsten overige activiteiten 94 28 
46. Kosten overige activiteiten         -6                 - 
 Netto resultaat overige activiteiten 88 28 
    
47. Overige organisatiekosten -484 -450 
48. Kosten omtrent leefbaarheid -35 -109 
    
49. Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 127 50 
50. Rentelasten en soortgelijke kosten -1.918 -2.325 
 Saldo financiële baten en lasten -1.791 -2.275 
    
 Totaal van resultaat voor belastingen 53.864 58.452 
    
51. Belastingen  -2.241 -2.465 
    
    
                 Totaal van resultaat na belastingen 51.623                     55.987 
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9. Geconsolideerde kasstroomoverzicht Daeb en niet-Daeb  2019 
 
K a s s t r o o m o v e r z i c h t  
(in duizenden euro’s)                                                           2019          2018                   
         

(A) Operationele activiteiten 
Ontvangsten: 
Huurontvangsten   27.370 26.816 
Vergoedingen   328 210 
Overige bedrijfsontvangsten   10 10 
Ontvangen interest           9         7 
Saldo ingaande kasstromen   27.717 27.043 
 
Uitgaven:      
Betalingen aan werknemers   2.185 2.433 
Onderhoudsuitgaven   6.248 5.292 
Overige bedrijfsuitgaven   4.509 3.762 
Betaalde interest   1.960 2.490 
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat   22 314 
Verhuurderheffing   3.003 3.449 
Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden  49 79 
Vennootschapsbelasting     2.297   3.864 
Saldo uitgaande kasstromen   20.273 21.683 
 
Totaal van kasstromen uit operationele activiteiten             7.444          5.360

                     
(B) (Des)investeringsactiviteiten                      

MVA ingaande kasstroom     
Verkoopontvangsten bestaande huur, 
woongelegenheden en niet woongelegenheden   7.670 7.750 
Verkoopontvangsten woongelegenheden 
Verkopen onder voorwaarden na inkoop in dPi periode   561 408 
Verkoopontvangsten nieuwbouw, 
woongelegenheden en niet woongelegenheden            1.234  158 
Verkoopontvangsten grond          -    130 
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding 
van materiële vaste activa   9.465 8.446 
 
MVA uitgaande kasstroom 
Nieuwbouw huur, woongelegenheden en niet woongelegenheden  14.773 4.339 
Woningverbetering woongelegenheden en niet woongelegenheden  1.318 356 
Aankoop grond   - - 
Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden  5 172 
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop   928 1.670 
Sloopuitgaven woongelegenheden en niet woongelegenheden  524 17 
Investering overig       -       203 
Verwerving van materiële vaste activa   17.548 6.757 
 
Saldo ingaande en uitgaande kasstroom MVA   -8.083 1.689 
 
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten   -8.083 1.689 
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(C)  Financieringsactiviteiten   2019 2018 
 
Ingaand 
Nieuw te borgen leningen   10.000 2.000 
      
Uitgaand  
Aflossing geborgde leningen   -8.752    -10.644 
 
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten  1.248 -8.644 
  
Toename/afname van geldmiddelen   609 -1.595 
  
Geldmiddelen aan het begin van de periode   -1.139 456 
Geldmiddelen aan het einde van de periode      -530 -1.139 
Toename (afname) van geldmiddelen       609 -1.595 
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10.  Grondslagen van waardering en resultaatbepaling  
 

Algemeen 
Stichting Woningbeheer Betuwe is statutair gevestigd te Lienden en staat ingeschreven 
onder nummer 11011893 bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland. Stichting 
Woningbeheer Betuwe is feitelijk gevestigd op De Hofstede 57, 4033 BV te Lienden. 

Stichting Woningbeheer Betuwe stelt zich ten doel uitsluitend op het gebied van de 
volkshuisvesting werkzaam te zijn. Stichting Woningbeheer Betuwe is werkzaam in de 
gemeenten Buren en Neder-Betuwe. 

Regelgeving 
Stichting Woningbeheer Betuwe heeft de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde 
jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel 30, Besluit Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting. Dit artikel schrijft de toepassing van titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek voor, behoudens enkele specifieke in artikel 30 genoemde uitzonderingen. Verder 
zijn de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven richtlijnen toegepast, waaronder 
Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (herzien 2018) in het bijzonder. 

De jaarrekening is opgemaakt op 2 juni 2020. 

Oordelen en schattingen 
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening 
vormt de directeur-bestuurder van Stichting Woningbeheer Betuwe zich diverse oordelen en 
schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen hebben betrekking op de activa in 
exploitatie (zowel het sociaal als het commercieel vastgoed), de voorzieningen, de 
waardeverminderingen en de acute en latente belastingen. De hierbij behorende 
veronderstellingen zijn vermeld in de toelichting bij de hiervoor genoemde 
jaarrekeningposten. 

Consolidatiegrondslagen 
In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de financiële gegevens van de Stichting 
Woningbeheer Betuwe en haar groepsmaatschappij per 31 december van het boekjaar. 
Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin beslissende 
zeggenschap wordt uitgeoefend. 

Resultaten uit transacties met en tussen groepsmaatschappijen zijn in de geconsolideerde 
jaarrekening volledig geëlimineerd. Resultaten uit transacties met en tussen deelnemingen 
die tegen netto vermogenswaarde gewaardeerd worden, worden proportioneel verantwoord. 
Resultaten uit transacties met en tussen deelnemingen die tegen kostprijs worden 
gewaardeerd, worden volledig verantwoord, tenzij zij in wezen niet zijn gerealiseerd. 

De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop 
beslissende zeggenschap op de groepsmaatschappij is verkregen. Bij belangen minder dan 
100,0% wordt het aandeel van derden in het eigen vermogen en het resultaat afzonderlijk 
in de geconsolideerde jaarrekening vermeld. 

De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie opgenomen vanaf de datum 
waarop geen sprake meer is van beslissende zeggenschap. De posten in de geconsolideerde 
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jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
vastgesteld. 

Stelselwijzigingen  
Er is een stelselwijziging doorgevoerd in de jaarrekening 2019 bij de latente 
vennootschapsbelasting. 

Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt 
de directeur-bestuurder van Stichting Woningbeheer Betuwe (“position paper”) zich 
verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 
jaarrekening opgenomen bedragen. 
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, 
is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 
opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. 

Vergelijkende cijfers 
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts voor 
vergelijkingsdoeleinden aangepast. 

Kapitaalbelangen 
Volledig geconsolideerde groepsmaatschappijen 
Stichting Woningbeheer Betuwe neemt voor 100,0% deel in SWB Service Holding B.V. 
gevestigd te Lienden. 
 
Saldering actief met passief 
Een actiefpost en een passiefpost van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de 
jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor zover: 

- een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het 
vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; 

- het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af 
te wikkelen. 

Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals 
vorderingen, effecten en schulden, als afgeleide instrumenten verstaan. 
 
Alle aankopen en verkopen volgens standaard markconventies van financiële activa worden 
opgenomen per transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop de groep de bindende 
overeenkomst aangaat. 
 
Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de 
behandeling per balanspost. 
 
In november 2017 heeft de Stichting Woningbeheer Betuwe haar laatste derivaat afgelost. 
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11.  Grondslagen van balanswaardering 
 

Algemeen 

Algehele grondslag balans 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de 
bepaling van het resultaat, is de verkrijgingsprijs of de vervaardigingsprijs. In de balans, de 
winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze 
referenties wordt verwezen naar de toelichting. 

Wettelijk kader jaarrekening 
In artikel 35 lid 1 van de Woningwet is bepaald dat de jaarrekening moet worden opgesteld 
volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijke Wetboek waarbij 
uitsluitend de afdelingen 2 tot en 6, 8, 10, 11, 13 en 16 van overeenkomstige toepassing 
zijn. In artikel 30 van het Besluit Toegelaten Instellingen 2015 (BTIV) zijn de niet van 
toepassing zijnde artikelen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen. 

In de artikel 35 lid 6 is bepaald dat bij ministeriële regeling nadere voorschriften worden 
gegeven omtrent de inrichting van de jaarrekening. In artikel 15 lid 1 van RTIV 2015 is 
bepaald dat de jaarrekening een balans, een winst-en-verliesrekening en een 
kasstroomoverzicht bevat die zijn ingericht overeenkomstig het model dat is opgenomen in 
de op het verslagjaar betrekking hebbende bijlage 3 bij deze regeling ("dVi de 
Verantwoordingsinformatie verslagjaar 2018). 

Vastgoedbeleggingen 

Daeb-vastgoed in exploitatie 

Classificatie 
Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar Daeb-vastgoed en 
niet-Daeb vastgoed. 
 
Waardering bij eerste verwerking 
Bij de eerste verwerking wordt het Daeb-vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de 
kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgingprijs of vervaardigingprijs, inclusief 
transactiekosten minus eventuele investeringssubsidies. 

De verkrijgingprijs of vervaardigingprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe 
kosten en de hieraan direct toerekenbare kosten. 

Verder wordt rente tijdens de bouw op vreemd vermogen geactiveerd. Voor onroerende 
zaken waarvoor specifieke financiering is aangetrokken, wordt de intrestvoet van deze 
specifieke financiering gehanteerd. Voor zover geen specifieke leningen zijn aangetrokken, 
wordt de geactiveerde rente berekend op basis van de gewogen gemiddelde rente over de 
rentedragende schulden. 

Waardering na eerste verwerking 
Daeb-vastgoed in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de 
eerste verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het 
Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de 
marktwaarde, die overeenkomstig artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen 
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volkshuisvesting 2015 plaatsvindt conform de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van 
de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde’). Dit handboek is geactualiseerd per 31 december 2019.  
Stichting Woningbeheer Betuwe hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde. In de basisversie wordt de waardering van het vastgoed op 
portefeuilleniveau en de daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve modelmatig bepaald. 
Bij deze waardering is geen taxateur betrokken. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de 
modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed afwijkt van de actuele waarde die 
met betrokkenheid van een taxateur tot stand zou zijn gekomen. 

Uitgaven na eerste verwerking 
Uitgaven inzake vastgoedbeleggingen na eerste verwerking die voldoen aan de algemene 
activeringscriteria worden geactiveerd. 

Grondslagen voor de bepaling van de beleidswaarde 
De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Stichting Woningbeheer Betuwe en beoogt 
inzicht te geven in de verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit 
beleid. De grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie komen 
overeen met de grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, met uitzondering van: 

1. Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met 
een uitpondscenario en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van 
vastgoed in exploitatie. 

2. Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het 
ingeschatte moment van (huurders)mutatie. 

3. Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het 
(onderhouds)beleid van de fusiecorporatie Thius en het als onderdeel daarvan 
vastgestelde meerjarenonderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats van 
onderhoudsnormen in de markt. 

4. Inrekening van toekomstige verhuurlasten en beheerlasten in plaats van 
marktconforme lasten ter zake. Hieronder worden verstaan de directe en indirecte 
kosten die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuurlasten en beheeractiviteiten 
van de fusiecorporatie Thius en zoals deze worden opgenomen onder het hoofd 
‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening. 

 
Voor zover afwijkend van de voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat 
gehanteerde uitgangspunten, zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige 
exploitatie - zoals toegepast voor de bepaling van de beleidswaarde van de activa in 
exploitatie - afgeleid van de meerjarenbegroting van de fusiecorporatie Thius (ontwikkeling 
streefhuur, onderhoudslasten en de lasten van verhuur en beheer) en geënt op de 
wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV artikel 15. 
 
Toelichting bij activa in exploitatie sensitiviteitsanalyse: 
Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per 
woning teruggerekend) als volgt: 
 
Uitgangspunt voor: 2019 
Disconteringsvoet 6,70% 
Streefhuur per maand € 582,- per woning 
Lasten onderhoud en beheer per jaar € 2.508,- per woning 
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In onderstaande tabellen wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve 
aanpassing van deze uitgangspunten heeft op de beleidswaarde: 
 

Effect op beleidswaarde 
Mutatie t.o.v. 
uitgangspunt 

Effect op 
beleidswaarde 

Disconteringsvoet 0,5% hoger  € 21.352.497,- lager 
Streefhuur per maand € 25,- hoger € 11.550.226,- hoger 
Lasten onderhoud en beheer per jaar € 100,- hoger € 9.896.194,- lager 

 
Complexindeling 
Het vastgoed in exploitatie is opgedeeld naar kasstroom genererende eenheden  
(complexen/product-marktcombinaties) waarvoor per complex een daarop gericht beleid is 
bepaald. Bij de indeling naar complexen/product marktcombinaties is bepalend de 
differentiatie in de vastgoedsturing van de corporatie ten aanzien van huur, onderhoud, 
bouwjaar en wijkgerichte aanpak. Verder zijn hierbij bepalende factoren: locatie, 
woningtype, doelgroep en prijsklasse. De indeling sluit derhalve aan op het strategische 
vastgoedbeleid van de corporatie. 

Herwaardering  
Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de reële waarde worden verantwoord in 
de winst-en-verliesrekening. De onder het eigen vermogen opgenomen 
herwaarderingsreserve wordt gevormd door het positieve verschil tussen de marktwaarde 
en de boekwaarde op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs van het vastgoed op 
het niveau van marktwaardecomplex. Bij het bepalen van de boekwaarde op basis van 
verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs is geen rekening gehouden met afschrijvingen en 
bijzondere waardeverminderingen. Bij realisatie van de herwaarderingsreserve (bij verkoop 
van het vastgoed) wordt het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve rechtstreeks 
overgeboekt naar de overige reserves. 

Parameters marktwaarde in verhuurde staat vastgoed in exploitatie 
 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

e.v. 
Type waardering marktwaarde 

      

Basis netto marktwaarde 
      

       

Macro-economisch 
      

Prijsinflatie 2,60% 1,30% 1,50% 1,80% 2,00% 2,00% 
Loonstijging 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 
Bouwkostenstijging 4,40% 3,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%        

Modelparameters 
      

Leegwaardestijging 8,40% 7,00% 4,50% 2,00% 2,00% 2,00% 
Gemiddelde disconteringsvoet 7,09% 

     

totaal bezit 
      

 
Voor de overige parameters is het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 
gehanteerd. 
 
 

  

Krooneman G
Stempel



 

 
 

Stichting Woningbeheer Betuwe  70   jaarverslag 2019 
 

Niet Daeb-vastgoed in exploitatie 
Conform de Woningwet is het vastgoed gesplitst in Diensten van algemeen economisch 
belang (Daeb) en niet-Daeb. De basis voor de indeling van het vastgoed is ons  
scheidingsvoorstel zoals dit in 2017 door de Autoriteit woningcorporaties is goedgekeurd. Er 
is door ons gekozen voor een administratieve scheiding. 

In grote lijnen bestaat het niet-Daeb woningbezit uit: 

1. ten tijde van het scheidingsvoorstel verhuurd geliberaliseerd bezit (circa 80-90 
woningen) 

2. een beperkt deel bedrijfsonroerend goed (BOG) en parkeervoorzieningen 
3. potentieel te liberaliseren woningen (meer dan 144 woningwaarderingspunten), die 

al de bestemming (strategie) verkoop hadden (circa 300 stuks) 
4. vanuit nieuwbouw onder voorwaarden verkochte woningen (Koopgarant nieuwbouw) 

 

Strategisch bestaat op dit moment niet de behoefte de niet-Daeb activiteiten uit te breiden. 
Met betrekking tot de eerste twee categorieën geldt dat wij de huidige strategie verhuren 
vasthouden en bij mutatie het vastgoed dus opnieuw verhuren. 

Parameters marktwaarde in verhuurde staat vastgoed in exploitatie 
 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 e.v. 

Type waardering marktwaarde 
      

Basis netto marktwaarde 
      

       

Macro-economisch 
      

Prijsinflatie 2,60% 1,30% 1,50% 1,80% 2,00% 2,00% 
Loonstijging 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 
Bouwkostenstijging 4,40% 3,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%        

Modelparameters 
      

Leegwaardestijging 8,40% 7,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 
Gemiddelde disconteringsvoet 7,09% 

     

totaal bezit 
      

 
Voor de overige parameters is het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 
gehanteerd. 
 

De voorraad verkoopwoningen niet-Daeb wordt na mutatie verkocht. De kasstromen zijn 
gebruikt om zo snel mogelijk de interne lening verstrekt aan de niet-Daeb af te lossen. De 
bij de scheiding ontstane lening ad € 9.615.000,- is in 2019 geheel afgelost. Daarmee is 
deze lening conform verwachtingen in 3 jaar geheel afgewikkeld. 
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Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
Voor onroerende zaken in exploitatie gekwalificeerd als bedrijfsmiddel, die in het kader van 
een regeling verkoop onder voorwaarden (VOV) door de corporatie zijn overgedragen aan 
derden waarbij de regeling kwalificeert als financieringstransactie, eindigt het eigen gebruik 
en vindt herclassificatie plaats als vastgoedbelegging. De vastgoedbelegging wordt op dat 
moment gewaardeerd op basis van het actuele waarde model, zijnde de met de koper 
overeengekomen reële waarde onder aftrek van de contractuele korting. Het verschil tussen 
de boekwaarde van het vastgoed in exploitatie en de met de koper overeengekomen reële 
waarde onder aftrek van de contractuele korting wordt op dat moment rechtstreeks in het 
eigen vermogen verwerkt en toegelicht bij het eigen vermogen als ongerealiseerde 
waardestijging. Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de marktwaarde na 
aftrek van de in het VOV-contract overeengekomen korting. 

De regeling kwalificeert als een financieringstransactie indien niet alle belangrijke 
economische voordelen en nadelen zijn overgedragen. Dit is in het kader van een regeling 
VOV doorgaans het geval indien sprake is van een terugkoopplicht dan wel een 
terugkooprecht tegen een significant lagere terugkoopprijs dan de reële waarde op het 
terugkoopmoment. 

Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde heeft de corporatie een 
terugkoopverplichting, die jaarlijks wordt gewaardeerd op de bij overdracht ontstane 
terugkoopverplichting, rekening houdend met de contractvoorwaarden inzake terugkoop 
waaronder de deling van de jaarlijkse waardeontwikkeling van de woning in het economisch 
verkeer. De terugkoopverplichting wordt aan de creditzijde van de balans opgenomen en is 
tegen de actuele. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal 
plaatsvinden wordt de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord. 

De waardeveranderingen ter zake van de woningen verkocht onder voorwaarden (na her-
classificatie) en die ter zake de terugkoopverplichtingen worden in het resultaat 
verantwoord onder de post Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille. 

Ultimo boekjaar wordt het verschil tussen de dan geldende marktwaarde na aftrek van 
contractuele korting en de boekwaarde op moment van herclassificatie op basis van de oude 
grondslag als ongerealiseerde waardestijging bij het eigen vermogen vermeld. De 
waardeontwikkeling van de in de loop van het boekjaar teruggekochte en weder verkochte 
woningen wordt als gerealiseerde waardeontwikkeling verantwoord. 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
Dit betreft onroerende zaken in aanbouw of in ontwikkeling voor gebruik als 
vastgoedbelegging (sociaal en commercieel). De waardering bij eerste verwerking is tegen 
de verkrijgingprijs of vervaardigingprijs, rekening houdend met eigen ontwikkelingskosten 
en overige hieraan direct toerekenbare kosten. 

Verder wordt tijdens de ontwikkelingsperiode rente op vreemd vermogen geactiveerd. Voor 
onroerende zaken waarvoor specifieke financiering is aangetrokken, wordt de intrestvoet 
van deze specifieke financiering gehanteerd. Voor zover geen specifieke leningen zijn 
aangetrokken, wordt de geactiveerde rente berekend op basis van de gewogen gemiddelde 
rente over de rentedragende schulden. 
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Indien gerede twijfel bestaat of de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen worden, 
wordt het vastgoed tegen de lagere reële waarde van het project in het bestaande 
ontwikkelingsstadium gewaardeerd en wordt het nadelig verschil in het resultaat 
verantwoord onder de post “Overige waardeveranderingen”. 

Verwerking verplichtingen 
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke 
verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en 
extern gecommuniceerd”. Betreffende projectontwikkeling hanteert Stichting Woningbeheer 
Betuwe een door de raad van commissarissen bekrachtigd definitiebesluit van de 
opstalexploitatie als intern geformaliseerd en de datum van aanvraag van de 
omgevingsvergunning (voor sociale huurwoningen) als extern gecommuniceerd. 

Materiële vaste activa 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen 
de kostprijs (verkrijgingprijs of vervaardigingprijs), minus eventuele investeringssubsidies, 
verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardevermindering 
verliezen. 

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met 
de restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of 
restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden deze wijzigingen als een 
schattingswijziging verantwoord. 

Buiten gebruik gestelde onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
worden gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. Indien de 
verwachte opbrengstwaarde belangrijk hoger is dan de boekwaarde en besloten is tot 
verkoop, wordt overgegaan tot een incidentele herwaardering die verwerkt wordt als 
ongerealiseerde waardestijging in het eigen vermogen. Bij de realisatie van de 
waardestijging wordt deze als een afzonderlijke post in de winst-en-verliesrekening 
verwerkt. 

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden niet langer in de 
balans opgenomen na vervreemding of wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van 
het gebruik of de vervreemding worden verwacht. 

Financiële vaste activa 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen  
De deelnemingen van Stichting Woningbeheer Betuwe in groepsmaatschappijen en andere 
deelnemingen (niet-groepsmaatschappijen) waarin zij invloed van betekenis uitoefent op 
het zakelijke en financiële beleid worden tegen de vermogensmutatiemethode gewaardeerd. 
Overeenkomstig deze methode, worden genoemde deelnemingen in de balans opgenomen 
tegen het aandeel van Stichting Woningbeheer Betuwe in de netto vermogenswaarde 
vermeerderd met haar aandeel in de resultaten van de deelnemingen vanaf het moment 
van verwerving, bepaald volgens de grondslagen zoals vermeld in deze jaarrekening. In de 
winst-en-verliesrekening wordt het aandeel van Stichting Woningbeheer Betuwe in het 
resultaat van de deelnemingen opgenomen. 
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Indien en voor zover Stichting Woningbeheer Betuwe niet zonder beperking uitkering van de 
positieve resultaten aan haar kan bewerkstelligen, worden de resultaten in een wettelijke 
reserve opgenomen. Haar aandeel in de rechtstreekse vermogensvermeerderingen en 
vermogensverminderingen van de deelnemingen wordt ook in de wettelijke reserve 
opgenomen met uitzondering van herwaarderingen van activa die als ongerealiseerde 
waardestijging in het eigen vermogen worden verwerkt. 

Indien de waarde van de deelneming gewaardeerd volgens de vermogensmutatie methode 
nihil is geworden, wordt deze methode niet langer toegepast en blijft de deelneming bij 
ongewijzigde omstandigheden op nihil gewaardeerd. Bij de afwaardering worden andere 
langlopende belangen in de deelneming die feitelijk worden aangemerkt als een onderdeel 
van de netto-investering, ook meegenomen. Indien en voor zover geheel of ten dele voor 
de schulden van de deelneming wordt ingestaan respectievelijk een feitelijke verplichting 
bestaat de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een 
voorziening opgenomen. Een vervolgens verkregen aandeel in de winst van de deelneming 
wordt pas weer verwerkt indien en voor zover het cumulatief niet-verwerkte aandeel in het 
verlies is ingelopen. 

Deelnemingen waarop Stichting Woningbeheer Betuwe geen invloed van betekenis uitoefent 
op het zakelijke en financiële beleid, worden gewaardeerd op actuele waarde. Hierbij 
worden de veranderingen in de actuele waarde opgenomen in het eigen vermogen en als 
ongerealiseerde waardestijging bij het eigen vermogen toegelicht; in de winst-en-
verliesrekening wordt het in het verslagjaar gedeclareerde dividend verantwoord. 

Overige financiële vaste activa 
Bij de eerste verwerking van financiële activa worden deze opgenomen tegen reële waarde 
vermeerderd met - behalve de tegen reële waarde met waardeveranderingen in de winst-
en-verliesrekening verwerkte financiële activa - de direct daaraan toe te rekenen 
transactiekosten. Alle aankopen en verkopen volgens standaard marktconventies van 
financiële activa worden opgenomen per de transactiedatum, dat wil zeggen de datum 
waarop de groep de bindende overeenkomst aangaat. De reële waarde is normaliter gelijk 
aan de kostprijs. 

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte 
leningen en overige vorderingen die tot het einde van de looptijd zullen worden 
aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. 

Latente belastingvorderingen 
Vanaf 1 januari 2008 is Stichting Woningbeheer Betuwe 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 (VSO). In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met 
betrekking tot de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en de wijze van 
resultaatneming. 

Voor alle (belastbare) tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale 
balanswaardering, wordt een latente belastingvordering en/of verplichting opgenomen 
hierbij rekening houdend met het voorgenomen (fiscale) beleid. De latente 
belastingvorderingen en latente verplichtingen worden afhankelijk van de looptijd (groter of 
kleiner dan een jaar) opgenomen onder de financiële vaste activa ofwel vlottende activa 
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respectievelijk voorzieningen ofwel kortlopende schulden. Gezien de naar verwachte lange 
looptijd van mogelijke effectuering casu quo realisatie van verschillen tussen de 
commerciële en fiscale waardering zijn deze gewaardeerd tegen contante waarde. 

Voor de beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een latente belastingvordering 
opgenomen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal 
zijn voor verrekening. De waardering van latente belastingverplichtingen en 
belastingvorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de, per balansdatum, 
voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa, voorzieningen, schulden of 
overlopende passiva. Latente vorderingen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk 
is dat er in de toekomst belastbare winsten zullen zijn die voor realisatie van het tijdelijk 
verschil dan wel compensabele verliezen kunnen worden aangewend. Hierbij wordt 
uitgegaan van het van toepassing zijnde belastingtarief in het verwachte jaar van 
afwikkeling. 

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. 

Stelselwijziging (in grondslagen) 

Stichting Woningbeheer Betuwe heeft een stelselwijziging doorgevoerd in de waardering van 
de latente belasting vorderingen en schulden. De waarderingsgrondslag van de latente 
belastingvorderingen en schulden is weergegeven in contante waarde. De reden voor het 
doorvoeren van deze stelselwijziging betreft de voorgestelde wijziging in de Richtlijnen voor 
de Jaarverslaggeving, waardoor met ingang van 2019 rekening moet worden gehouden met 
toekomstig beleid. Door het doorvoeren van de stelselwijziging verbetert het inzicht van de 
gebruiker in de jaarrekening in belangrijke mate, dit doordat de tijdswaarde van geld nu in 
de waardering van de latente belasting vorderingen en schulden wordt betrokken. Hierbij 
wordt ingespeeld op het toekomstig beleid zoals bijvoorbeeld het verschil in  
afschrijvingspotentieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen fiscale waarde ten 
opzichte van de marktwaarde in verhuurde staat. 

De effecten van de stelselwijziging zijn rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen. De 
invloed van de stelselwijziging op het vermogen en het resultaat zijn als volgt: 

 Voor stelselwijziging Na stelselwijziging 

Eigen vermogen 2018 € 378.343.000,- € 379.587.000,- 

Resultaat 2018 € 56.299.000,- € 55.987.000,- 

Eigen vermogen 2019 € 486.630.000,- € 487.198.000,- 

Resultaat 2019 € 51.055.000,- € 51.623.000,- 
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Voorraden 

Vastgoed bestemd voor verkoop 
Dit betreft opgeleverde nieuwbouwwoningen en teruggekochte woningen (vanwege 
terugkoopplicht), bestemd voor verkoop. 

De waardering van de opgeleverde nieuwbouwwoningen is tegen vervaardigingprijs en 
daaraan toegerekende directe kosten dan wel lagere opbrengstwaarde. De waardering van 
de teruggekochte woningen met een terugkoopplicht is tegen de terugkoopprijs, zijnde de 
verkrijgingprijs voor de waardering als voorraad, dan wel lagere opbrengstwaarde. 

De lagere opbrengstwaarde is de verwachte verkoopprijs en wordt bepaald op basis van 
taxaties dan wel recente verkooptransacties van referentiewoningen onder aftrek van 
kosten voor verkoop. 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 
Dit betreft vastgoed in aanbouw voor verkoop dat nog niet verkocht is (onderhanden werk). 
De waardering is tegen vervaardigingprijs en daaraan toegerekende directe kosten dan wel 
lagere opbrengstwaarde. De lagere opbrengstwaarde is gebaseerd op de verwachte 
verkoopprijs onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop. 

Overige voorraden  
De voorraad onderhoudsmaterialen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of lagere 
opbrengstwaarde. 

Vorderingen 

Vlottende vorderingen  
Deze bestaan uit huurdebiteuren, vorderingen gemeenten en overige vorderingen. 

De huurdebiteuren en vorderingen gemeenten worden gewaardeerd op nominale waarde 
minus de benodigde afwaardering voor oninbaarheid. 

De overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. 

Overlopende activa 
Overlopende activa worden gewaardeerd op nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, 
indien dit noodzakelijk is, een afwaardering wegens mogelijke oninbaarheid in mindering 
gebracht. 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. De liquide middelen worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking van Stichting Woningbeheer Betuwe, 
tenzij anders toegelicht. 
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Voorzieningen  
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij 
zullen moeten worden afgewikkeld door uitstroom van middelen en waarvan de omvang 
redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste 
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en 
verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde, met uitzondering van de voorzieningen die tegen contante waarde 
worden gewaardeerd als het effect van de tijdswaarde materieel is. 

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 
Verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen inzake het 
vastgoed in exploitatie en in ontwikkeling worden op het moment dat sprake is van een 
feitelijke verplichting (intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd) als bijzondere 
waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex/product-
marktcombinatie waartoe de investeringen en herstructureringen gaan behoren. Indien en 
voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende complex/product-
marktcombinatie overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder 
verliezen wordt in dit verband verstaan de nadelige verschillen tussen de uitgaven voor 
investeringen en herstructurering, rekening houdend met het complex/product-
marktcombinatie in het geval de investeringen en herstructurering hiertoe gaan behoren, en 
minus de aan deze uitgaven toe te rekenen bedrijfswaarde (betreffende de materiële vaste 
activa) respectievelijk marktwaarde (betreffende vastgoedbeleggingen). 

Daarnaast wordt deze voorziening gevormd voor bijzondere waardeveranderingen inzake 
nieuwbouwwoningen in ontwikkeling die bij oplevering aan derden worden overgedragen 
onder een “verkoop onder voorwaarden” regeling. 

Voorziening latente belastingverplichtingen 
Bij een aantal jaarrekeningposten is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering 
van activa en passiva volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondslagen. De hieruit 
voortvloeiende latente belastingvorderingen worden hierna toegelicht: 

 Ten aanzien van het Daeb en niet-Daeb-vastgoed in exploitatie is sprake van een 
waarderingsverschil tussen de commerciële en fiscale boekwaarde. De marktwaarde 
van het vastgoed in exploitatie bedraagt ultimo 2019 € 546.815.000,-. De fiscale 
boekwaarde bedraagt ultimo 2018 € 530.107.000,- per saldo een verschil van  
€ 16.708.000,-. Ten aanzien van dit waarderingsverschil van het vastgoed in 
exploitatie geldt dat het verschil tussen de fiscale afschrijvingen en commerciële 
afschrijvingen als latentie is opgenomen. De waardering van dit verschil is tegen 
contante waarde weergegeven. 
 

 Ultimo 2019 resteert de latentie voor de leningenportefeuille, nominaal groot  
€ 100.000,-. Deze latentie zal in de komende jaren worden gecompenseerd, conform 
de fiscale begroting voor de komende jaren. Om deze reden is de latentie hiermee 
samenhangend volledig in de waardering tot uitdrukking gebracht. 
 

Overige voorzieningen 
De overige voorzieningen zijn gevormd voor jubileumuitkeringen aan personeel. 

De voorziening voor jubileumuitkeringen aan personeel is gevormd voor in de toekomst uit 
te betalen jubileumuitkeringen aan personeel op grond van cao-bepalingen uitgaande van 
het personeelsbestand ultimo boekjaar. 
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Langlopende schulden 
Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële 
waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. 
De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Voor de waarderingsgrondslag inzake terugkoopverplichtingen uit hoofde van onroerende 
zaken in exploitatie die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) 
door de corporatie zijn overgedragen aan derden, wordt verwezen naar paragraaf 
“verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden” van dit 
hoofdstuk. 

Kortlopende schulden 
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële 
waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende 
schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Derivaten en hedge accounting 

Stichting Woningbeheer Betuwe maakt na de aflossing van haar laatste derivaat in 
november 2017 geen gebruik meer van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). 
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12. Grondslagen van resultaatbepaling 
 

Algemeen 

De winst-en-verliesrekening is opgesteld volgens het functionele model. 

Het resultaat wordt bepaald als het 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 marktwaarde gewaardeerde vaste activa en 
afgeleide financiële instrumenten. 

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. 

Bijzondere posten 
Bijzondere posten zijn baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, maar 
op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter afzonderlijk worden toegelicht, 
teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van de 
corporatie en met name de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met het oog op 
de analyse en de vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel als mogelijk naar aard en 
omvang afzonderlijk en niet gesaldeerd toegelicht. 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 

Huuropbrengsten 
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum op basis 
van soort bezit en het huishoudinkomen. 

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. 

Lasten servicecontracten 
Dit betreffen betaalde servicekosten welke verrekend worden met de huurders en 
bewoners. Jaarlijks vindt verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke bestedingen. 

De opbrengsten worden verantwoord onder de opbrengsten servicecontracten. 
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Bezoldiging directeur-bestuurder en raad van commissarissen 
Aan bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383 lid 1 BW, is 
in het boekjaar ten laste van de onderneming, zijn dochtermaatschappijen en zijn 
geconsolideerde andere maatschappijen gekomen voor bestuurders en voormalige 
bestuurders een bedrag van € 147.260,- (2018: € 147.331,-) inclusief sociale lasten en 
voor commissarissen en voormalige commissarissen een bedrag van € 59.950,-  
(2018: € 57.750,-). 
 
Lasten verhuur en beheeractiviteiten 
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten voor verhuur 
en beheeractiviteiten verantwoord. 

Lasten onderhoudsactiviteiten 
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van 
onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke 
werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen 
waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt 
onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. 

Het reparatieonderhoud  en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden 
en eigen dienst, alsmede de kosten van het materiaalverbruik. In de winst-en-
verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen 
en sociale lasten. Het onderscheid tussen lasten van onderhoud ten opzichte van 
activeerbare kosten wordt gemaakt conform fiscale criteria hieromtrent. In geval van 
activering van uitgaven is er sprake van een waarde verhoging van het actief. 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 
De overige bedrijfslasten operationele lasten exploitatie bezit worden toegerekend aan het 
verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 
Onder deze rubriek worden de volgende resultaten opgenomen: 

- Boekresultaat (omzet en uitgaven) van gerealiseerde verkopen; 
- Toegerekende interne directe projectkosten ten behoeve van de ontwikkeling van het 

vastgoed; 
- Toegerekende financieringskosten welke toe te rekenen zijn aan de feitelijke 

bouwperiode. 
 
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 
Onder deze rubriek worden de volgende verkoopresultaten opgenomen: 

- Boekresultaat van gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie; 
- Boekresultaat van als gerealiseerde verkoop gekwalificeerde verkopen onder 

voorwaarden; 
- Netto verkoopopbrengst bij levering van vastgoed bestemd voor de verkoop. 
 

De opbrengst uit woningen verkocht onder voorwaarden wordt alleen als 
verkoopopbrengst verantwoord als alle belangrijke economische rechten zijn 
overgedragen aan de koper. 
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De boekwinst van gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie betreft het saldo van 
de behaalde verkoopopbrengst minus de marktwaarde. Resultaten worden verantwoord op 
het moment van levering (passeren transportakte). 

De opbrengst uit woningen verkocht onder voorwaarden wordt alleen als verkoopopbrengst 
verantwoord als alle belangrijke economische rechten zijn overgedragen aan de koper. 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op afboekingen uit hoofde 
van bijzondere waardevermindering dan wel een terugneming daarvan. (Mutaties in) 
bijzondere waardeverminderingen ontstaan door een jaarlijkse toets van de marktwaarde 
ten opzichte van de waarde gebaseerd op historische kostprijs minus cumulatieve 
afschrijvingen. 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
De jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van de vastgoedobjecten in exploitatie 
(exclusief het effect van onrendabele investeringen) die gewaardeerd zijn op basis van 
marktwaarde in verhuurde staat worden verantwoord onder Niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen vastgoedportefeuille. 

Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille verkocht onder 
voorwaarden  
De jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van de woningen verkocht onder voorwaarden 
wordt verantwoord onder Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
verkocht onder voorwaarden. 
 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor 
verkoop 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke 
verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille 
bestemd voor verkoop in het verslagjaar. 

Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden 
De onder leefbaarheid verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke ingrepen niet 
zijnde investeringen en uitgaven voor activiteiten in de omgeving van woongelegenheden 
van Stichting Woningbeheer Betuwe, die de leefbaarheid in buurten en wijken ten goede 
komen. 

Saldo financiële baten en lasten 

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend 
met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. 

Rentelasten en soortgelijke kosten 
Rentelasten en soortgelijke kosten 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. 
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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 verkoop klaar 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. 

Belastingen 
Vanaf 1 januari 2008 is Stichting Woningbeheer Betuwe integraal belastingplichtig geworden 
voor de vennootschapsbelasting. Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun integrale 
activiteiten vennootschapsbelasting te betalen. Eén en ander is vastgelegd in een 
vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze vaststellingsovereenkomst 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. 

Resultaat uit deelnemingen  
Het resultaat deelnemingen wordt gevormd door het aandeel in het resultaat van de op 
netto vermogenswaarde gewaardeerde 100% deelneming in SWB Service Holding B.V. 
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13. Grondslagen geconsolideerd kasstroomoverzicht 

Toepassing directe methode 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode, conform het model in de 
dVi. De kasstromen zijn gerelateerd aan het vastgoed in eigendom, waarvan het 
economisch eigendom (en dus het economisch risico) is verkregen. 

Structuur kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht maakt onderscheid in drie soorten activiteiten: (1) operationele 
activiteiten; (2) (des)investeringsactiviteiten; (3) financieringsactiviteiten en kent daarnaast 
een correctiepost mutatie liquide middelen (4). De (des)investeringskasstromen vallen 
uiteen in materiële vaste activa en financiële vaste activa. De investeringsactiviteiten zijn 
gesplitst in Daeb-activiteiten (te borgen) en niet te borgen uitgaven. 
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14. Toelichting op de geconsolideerde balans 

Vastgoedbeleggingen 
(in duizenden euro’s) 
 

Uitgangspunten reële waarde 
De reële waarde, zijnde de marktwaarde in verhuurde staat, is bepaald op basis van de 
basisvariant van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde, bijlage 2 behorend bij 
artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. 
 
1. Daeb-vastgoed in exploitatie          2019           2018 
(in duizenden euro’s)  

Historische kostprijs 
Cumulatieve waardeverandering   

187.556 
262.983 

185.771 
219.190 

Boekwaarde 1 januari    450.539  404.961 
 
Mutaties:     
Opleveringen   14.430 1.491 
Investeringen   - - 
Desinvesteringen   -3.493 -1.893 
Herclassificatie   164 298 
Waardemutaties marktwaarde   40.915   45.682 
Boekwaarde 31 december    502.555 450.539 
     
Historische kostprijs   205.748 187.556 
Cumulatieve waardeverandering   296.807 262.983 
Boekwaarde 31 december    502.555 450.539 
 
De WOZ-waarde bedraagt € 619.874.616,- 
De verzekerde waarde bedraagt € 445.560.000,- 
 
Beleidswaarde 
Per 31 december 2019 is in totaal € 335.606.000,- aan ongerealiseerde herwaarderingen in 
de overige reserves begrepen (2018: € 297.508.000,-) uit hoofde van de waardering van 
het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat. De waardering van dit 
vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen bepaald en is 
daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit 
afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de 
jaarverslaggeving. 
 
De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te voeren 
beleid van Stichting Woningbeheer Betuwe. De mogelijkheden voor de corporatie om 
vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde 
staat van het Daeb-bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke 
maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de 
behoefte aan sociale (Daeb) huurwoningen. Omdat de doelstelling van de corporatie is om 
duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen 
voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. 
Daarnaast zal bij mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden 
verhoogd tot de markthuur en zijn de werkelijke onderhoudslasten en beheerlasten hoger 
dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde kwaliteitssituatie en 
beheersituatie van de corporatie. 
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Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde (en 
daarmee van het eigen vermogen) in de toekomst zal worden gerealiseerd. 
 
Het bestuur van Stichting Woningbeheer Betuwe heeft een inschatting gemaakt van het 
gedeelte van het eigen vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange 
termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de beleidswaarde 
van het bezit in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en bedraagt 
circa € 282.353.000,-. Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 
2019 bestaat uit de volgende onderdelen (Daeb en niet-Daeb samen): 
 

  x € 1.000,- x € 1.000,- 

Marktwaarde verhuurde staat  546.815 

Beschikbaarheid (door-exploiteren) -72.283   

Betaalbaarheid (huren) -185.278   

Kwaliteit (onderhoud) -23.068   

Beheer (beheerkosten) -1.724   

   -282.353 

Beleidswaarde   264.462 
 
Dit impliceert dat circa 51,6% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange 
termijn realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde, is dit aan 
fluctuaties onderhevig. 
 
Uitgangspunt voor: 2019 
Disconteringsvoet 6,70% 
Streefhuur per maand € 582,- per woning 
Lasten onderhoud en beheer per jaar € 2.508,- per woning 

 
 
Effect op beleidswaarde Mutatie t.o.v. 

uitgangspunt 
Effect op 
beleidswaarde 

Beleidswaarde  
effect per vhe 

Disconteringsvoet 0,5% hoger  € 21.352.497,- 
lager 

€ 5.307,- lager 

Streefhuur per maand € 25,- hoger € 11.550.226,- 
hoger 

€ 2.871,- hoger 

Lasten onderhoud en beheer per 
jaar 

€ 100,- hoger € 9.896.194,- 
lager 

€ 2.460,- lager 
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2. Niet-Daeb vastgoed in exploitatie          2019          2018 
(in duizenden euro’s)   

Historische kostprijs 
Cumulatieve waardeverandering   

21.511 
20.356 

22.599 
16.576 

Boekwaarde 1 januari    41.867 39.175 
     
Mutaties:     

Investeringen           
 
 

Opleveringen   - - 
Investeringen   - - 
Desinvesteringen   -1.157 -1.203 
Herclassificatie   -164 -298 
Waardemutaties marktwaarde   3.714  4.193 
Boekwaarde 31 december   44.260 41.867 
     
Historische kostprijs    21.204 21.511 
Cumulatieve waardeverandering   23.056 20.356 
Boekwaarde 31 december    44.260 41.867 
   
De WOZ-waarde bedraagt € 55.066.000,-  
De verzekerde waarde bedraagt € 35.840.000,- 
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3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden      2019    2018 
(in duizenden euro’s)  

 
Historische kostprijs  

 
 20.755 21.946 

Cumulatieve waardeverandering 
 

 
    

2.809     489 
Boekwaarde 1 januari    23.564 22.435 
 
Correcties voorgaande jaren 

 
 -        26 

Investeringen   736    238 
Desinvesteringen   -922 -1.534 
Aanpassing als gevolg  
van waardeverandering                                     

 
 979  2.399 

Boekwaarde 31 december    24.357 23.564 
     
     
   2019           2018 
Historische kostprijs   20.661 20.755 
Cumulatieve waardeverandering    3.696  2.809 
Boekwaarde 31 december   24.357 23.564 
 
Gedurende het jaar zijn 5 woningen teruggekocht (2018: 9). Er zijn 4 woningen (2018: 8) 
onder een VOV-regeling aan derden overgedragen. Deze woningen werden verkocht via 
verkoop onder voorwaarden nadat ze eerder waren teruggekocht. Het aantal woningen 
verkocht onder voorwaarden bedraagt ultimo 2019 128 (2018: 129). 
 

4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
(in duizenden euro’s) 2019 2018  
     
Stichtingskosten    11.634 7.398 
Afwaardering      -3.225   -3.225 
Voorziening onrendabele top   -2.307 - 
Boekwaarde 1 januari    6.102 4.173 
 
Mutaties: 
Opleveringen 

   
 

-19.886 

                                           
 

-1.581  
Investeringen   14.692 5.706 
Desinvesteringen   -258 -27 
Waardemutatie marktwaarde   5.457 90 
Overige mutaties   -3.845      -2.259 
Boekwaarde 31 december  
 

   2.262 
 

 6.102 

Stichtingskosten   5.250 11.634 
Afwaardering   -1.150 -3.225 
Voorziening onrendabele top   -1.838 -2.307 
Boekwaarde 31 december     2.262 

 

 6.102 

In 2019 zijn er geen woningen in ontwikkeling genomen die tegen een commerciële (niet-Daeb) 
prijs verhuurd zijn. De marktwaarde (uit WALS) van opleveringen 2019 bedraagt € 14.906.000,- 
aan sociale huurwoningen. De stichtingskosten hiervan bedragen € 19.886.000,-. De onrendabele 
top bedraagt € 4.980.000,-. 
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Waardering bij eerste verwerking 
In de kostprijs is tevens rente op schulden tijdens de bouw opgenomen. Gedurende het 
boekjaar 2019 is een bedrag van € 46.131,- (2018: € 26.486,-) geactiveerd. De 
gehanteerde rentevoet is 0,39% (2018: 0,49%). 
 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie per 31 december 2019 betreft de 
volgende projecten: 
(in duizenden euro’s) 

            2019 
Project Projectnaam  
   
P60 Broedershof                         1 
P69 Middenweg                         1 
P73 Casterhoven fase 3                         2 
P75 Oosterweyden fase 4                     882 
P76 Blommeland                         4 
P77 Fructus                         7 
P79 Kersentuin                   1.099 
P80 Hof van Beusichem                       24 
P81 Rivierendaal                       41 
P82 Reigerhof                     201 
 Totaal                                                                                              2.262 

Materiële vaste activa 
 
5. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
(in duizenden euro’s)  
       Aanschaf-    Afschrijving Boekwaarde 
       waarde 
Stand 1 januari:  
Gebouwen en terreinen         3.808  -1.265  2.543 
Kantoorinventaris                14        -6        8    
Transportmiddelen                                                    111           -102             9 
Automatisering             200     -145      55 
Totaal            4.133  -1.518  2.615  
 
 
Investeringen              176          -               176  
 
Afschrijvingen     
Gebouwen en terreinen               -  -1.031           -1.031 
Kantoorinventaris                 -        -3        -3    
Transportmiddelen                                                       -              -6             -6 
Automatisering                -      -34               -34 
Totaal         -          -1.074          -1.074  
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Stand 31 december:  Aanschafwaarde Afschrijving Boekwaarde 
 

Gebouwen en terreinen 3.808 -2.296 1.512 
Kantoorinventaris 14 -9 5 
Transportmiddelen 111 -108 3 
Automatisering    376   -179    197 
Totaal  4.309 -2.592 1.717 

 
De afschrijvingen op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn 
bepaald volgens de lineaire methode op basis van de volgende verwachte gebruiksduur: 

- Bedrijfsterreinen:  geen afschrijving 
- Automatisering:  5 jaar 
- Bedrijfsauto’s:  5 jaar 
- Inventaris kantoor:  5 jaar 
- Verbouwing:   10 jaar 
- Kantoorgebouw (excl. grond): 30 jaar. Het kantoorgebouw wordt als geheel en niet 

naar componenten afgeschreven aangezien de invloed van het verschil in afschrijving 
op het resultaat en vermogen niet significant is. 

 
Actuele waarde inzake de materiële vaste activa gewaardeerd tegen kostprijs 
De actuele waarde (vervangingswaarde of lagere bedrijfswaarde) van de onroerende en 
roerende zaken ten dienste van de exploitatie, met uitzondering van de bedrijfsterreinen en 
kantoorpanden, wijkt niet significant af van de historische kostprijs. 
De WOZ-waarde bedraagt € 1.290.000,-  
De verzekerde waarde bedraagt € 2.738.700,- 
 

Financiële vaste activa  

   
6. Andere deelnemingen             2019     2018 
(in duizenden euro’s) 
 

 Boekwaarde 1 januari                 1                1    
 Investeringen                -                 -    
 Desinvesteringen                     -                 -                      
Boekwaarde 31 december       1       1   
 
De deelneming betreft 100 aandelen in Woningnet. 
Deze aandelen zijn sinds 2005 in bezit bij Stichting Woningbeheer Betuwe. De corporaties 
die lid zijn van deze organisatie besteden een deel van hun kernactiviteiten uit aan 
Woningnet; bemiddeling voor de verhuur van hun sociale huurwoningen. Woningnet is een 
organisatie zonder winststreven en is statutair gevestigd te Weesp. 
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7. Latente belastingvorderingen            2019     2018 
(in duizenden euro’s) 

Latentie afschrijvingspotentieel 1.391 816 
Latentie disagio leningen 48 50            
Boekwaarde 31 december   1.439    866 
       
Dit betreft de latente vordering vennootschapsbelasting voor disagio leningen en 
afschrijvingspotentieel. De latentie voor het komend boekjaar is opgenomen onder de 
vlottende activa. 

Vlottende activa 

Voorraden               2019           2018 
(in duizenden euro’s)    
  

8. Vastgoed bestemd voor verkoop - 329 
9. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop - 12 
10. Overige voorraden      26      26 
         26    367   

8. Vastgoed bestemd voor verkoop 
De post “Vastgoed bestemd voor verkoop” bestaat uit teruggekochte woningen met een 
terugkoopplicht, bestemd voor verkoop. Hierna wordt een specificatie gegeven van de 
boekwaarde en de verwachte opbrengstwaarde van het vastgoed bestemd voor verkoop. 
 
(in duizenden euro’s) Aantal 2019 2019 

 
2018 

   
 

 
• Teruggekochte VOV woningen -   -    329 

     

9. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop         2019     2018 
 (in duizenden euro’s)    
  

   
Grondpositie P12 Voorstraat Lienden      -     12   
Boekwaarde 31 december       -     12   
 
In de kostprijs is tevens rente op schulden tijdens de bouw opgenomen. De 
balanswaardering is opgenomen tegen lagere opbrengstwaarde. 
 

10. Overige voorraden             2019     2018 
(in duizenden euro’s) 
 
Voorraad onderhoudsmaterialen in het magazijn en de bedrijfsauto’s       26        26 
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Vorderingen               2019     2018 
(in duizenden euro’s)  
 
11. Huurdebiteuren 182 155 
12. Overheid 4 - 
13. Latente belastingvordering(en) 110 116 
14. Overige vorderingen 80 96 
15. Overlopende activa    872    941   
   1.248 1.308      

11. Huurdebiteuren 
De vordering op huurdebiteuren omvat naast de huren ook te vorderen servicekosten, 
herstelkosten en incassokosten. In de vordering op vertrokken huurders zijn tevens kosten 
van mutatieonderhoud voor rekening van de huurder begrepen. 
 
De vordering op huurdebiteuren is als volgt te specificeren: 
(in duizenden euro’s)       2019      2018 
  
Zittende huurders 204 179 
Vertrokken huurders 82 81                  
   286 260 
Af: afwaardering dubieuze debiteuren -104 -105        
Boekwaarde 31 december  182   155   
Het verloop van de afwaardering dubieuze debiteuren is als volgt: 

Stand 1 januari  105 106 
Herwaardering -1 -1                 
Boekwaarde 31 december     104    105   
Eind 2019 bedraagt de betalingsachterstand bij de zittende huurders 
0,73% van de huuropbrengsten (eind 2018: 0,65%). 

12. Overheid              2019     2018 
(in duizenden euro’s)     
  

Gemeente Buren 4 - 
Gemeente Neder-Betuwe       -       -           
Boekwaarde 31 december       4       -   

13. Latente belastingvordering(en) 
 (in duizenden euro’s)   2019     2018 
  

Latentie afschrijvingspotentieel 109 115 
Latentie disagio leningen 1 1            
Boekwaarde 31 december      110    116 
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14. Overige vorderingen              2019     2018 
(in duizenden euro’s)  
  

SWR en overige      80     96         
 
15. Overlopende activa             2019     2018 
(in duizenden euro’s)  
  

Vooruitbetaalde posten 100 24 
Isolatiesubsidie 450 630 
Nog te ontvangen baten                              266 266 
Nog te ontvangen creditnota’s 7 9 
Overige       49      12 
Boekwaarde 31 december     872    941 
 
        
16. Liquide middelen 
(in duizenden euro’s)   2019    2018 
  

Bank          -       -          
Er bestaan geen belangrijke beperkingen inzake de beschikbaarheid van geldmiddelen. Ze 
staan ter vrije beschikking van Stichting Woningbeheer Betuwe. 
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Groepsvermogen             2019     2018 
(in duizenden euro’s)  
  

Herwaarderingsreserve 335.606 297.508 
Herwaarderingsreserve Verkopen onder Voorwaarden       611       459 
Totaal herwaarderingsreserves 336.217 297.967 
 
Overige reserves 99.358 81.620 
Jaarresultaat   51.623    55.987    

 Eigen Vermogen 487.198 435.574   
 
Verloopoverzicht eigen vermogen in verband met stelselwijziging 
    2019     2018 

Eigen vermogen 1 januari 435.575 378.343 

Invloed van stelselwijziging - 1.244 

Eigen vermogen 1 januari (herrekend) 435.575 379.587 

Resultaat boekjaar 51.623   55.987 

Eigen vermogen 31 december  487.198 435.574 

 
 
17. Herwaarderingsreserve            2019     2018 
(in duizenden euro’s)     
 
Vastgoed in exploitatie 
Ongerealiseerde waardestijging Daeb-vastgoed in exploitatie 310.381 275.112 
Ongerealiseerde waardestijging niet-Daeb-vastgoed in exploitatie   25.225    22.396   
Boekwaarde 31 december 335.606 297.508   
 
Stand 1 januari  297.508 254.101 
Gerealiseerde herwaarderingsreserves als gevolg van verkoop -3.697 -2.542 
Gerealiseerde herwaarderingsreserves als gevolg van sloop - - 
Toevoeging aan herwaarderingsreserves   41.795   45.949   
Stand 31 december 335.606 297.508 
 
 
Vastgoed verkocht onder voorwaarden 2019     2018 
Stand 1 januari 459 58 
Gerealiseerde herwaarderingsreserves als gevolg van verkoop -15 -12 
Toevoeging aan herwaarderingsreserve        167         413 
Stand 31 december         611        459 
 
Totaal herwaarderingsreserves 336.217 297.967 
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18. Overige reserves             2019     2018 
(in duizenden euro’s)  
Stand 1 januari  137.608 125.428 
Gerealiseerde herwaarderingsreserves VOV als gevolg van verkoop 15 12 
Overheveling naar herwaardering verkopen onder voorwaarden -167 -413 
Gerealiseerde herwaarderingsreserves als gevolg van verkoop 3.697 2.542 
Overheveling naar herwaardering vastgoed in exploitatie -41.795 -45.949  
  
Stand 31 december voor resultaat boekjaar   99.358   81.620 
         
19. Resultaat van het jaar   51.623   55.987   
 
Voorzieningen               2019     2018 
(in duizenden euro’s)  
  

20. Voorziening onrendabele investeringen en  
      herstructureringen - 673 
21. Overige voorzieningen      115      203 
        115      876      
 
20. Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 
Het verloop van de voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen is als 
volgt: 
(in duizenden euro’s)     
    2019 2018 
Stand 1 januari     673 - 
 
Mutaties: 
Toevoegingen    2.091 2.980 
Onttrekking    -2.764 -2.307 
Boekwaarde 31 december          -    673         
Looptijd < 1 jaar: 0     
Looptijd > 5 jaar: 0    
 
 
21. Overige voorzieningen            2019 
(in duizenden euro’s) 
   Jubileum- Loopbaan- Totaal
   uitkeringen ontwikkeling  
           

Stand 1 januari    113 90 203 
Dotatie    12 - 12 
Onttrekking   -4 -24 -28 
Vrijval    -6 -66 -72                              
Boekwaarde 31 december   115 - 115                              
Waarvan: 
Looptijd < 1 jaar   2  2 
Looptijd > 5 jaar   103  103
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Langlopende schulden 
(in duizenden euro’s) 2019 
         

 Rente > 5 jaar 1-5 jaar Totaal 
         

22. Schulden/leningen kredietinstellingen    3,15% 22.214 38.348        60.562  
23. Verplichtingen uit hoofde van onroe- 
rende zaken verkocht onder voorwaarden n.v.t. - - 23.387 
24. Overige schulden n.v.t. - 20 20             
    22.214       38.368       83.969           
 
 2018 
         

 Rente > 5 jaar 1-5 jaar Totaal 
         

22. Schulden/leningen kredietinstellingen    3,51% 30.214 24.509 54.723 
23. Verplichtingen inzake onroerende  
  zaken verkopen onder voorwaarden n.v.t. - - 22.961 
24. Overige schulden  - 70 70            
    30.214 24.579 77.754     
 
Langlopende schulden met een resterende looptijd van minder dan één jaar, waaronder de 
aflossingsverplichtingen voor komend jaar, zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. 
Er zijn geen schulden die als gevolg van het zich voordoen van bepaalde omstandigheden 
direct of binnen een jaar opeisbaar worden. 
 

22. Schulden/leningen kredietinstellingen 
 (in duizenden euro’s)   2019 
      

Stand 1 januari   54.723 
Overheveling van kortlopende schuld 2019   7.152 
Aangetrokken leningen   10.000 
Aflossing 2019   -8.752 
Aflossingen 2020 naar kortlopende schulden   -2.561        
Boekwaarde 31 december   60.562        
 
Zekerheden 
Van de leningen overheid en kredietinstellingen is € 63.123.000,- (2018: € 61.875.000,-). 
geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Voor de door het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw geborgde leningen heeft Stichting Woningbeheer Betuwe zich 
verbonden het onderliggend onroerend goed in exploitatie niet zonder toestemming te 
bezwaren, van bestemming te veranderen, te vervreemden of teniet te doen gaan. Voor de 
leningen kredietinstellingen is geen hypothecaire zekerheid afgegeven. 
Door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is een pandrecht gevestigd op het bezit van 
Stichting Woningbeheer Betuwe. Op basis van de dVi wordt het bedrag van dit pandrecht 
jaarlijks aangepast. 
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Aflossingssysteem 
De leningen worden afgelost op basis van het annuïtaire dan wel het fixe aflossingssysteem. 

Marktwaarde van de leningenportefeuille 
De marktwaarde van de leningen berekend op basis van de yieldcurve per 
31 december 2019 bedraagt per 31 december 2019 € 78.979.563,- (2018: € 76.291.496,-). 

Duration 
De duration van de leningenportefeuille bedraagt 7,20 jaar (2018:7,86 jaar). 
 
 
23. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
 
(in duizenden euro’s)   2019   2018 
  

Stand 1 januari: 
Terugkoopverplichting ontstaan bij verkoop onder voorwaarden 20.755 21.946 
Waardeverminderingen/vermeerderingen 2.351 431 
Correctie voorgaande jaren - 30        
Boekwaarde 23.106 22.407    
Mutaties 
Verkochte woningen 736 238 
Teruggekochte woningen -907 -1.522 
Opwaarderingen 811 1.983 
Afwaarderingen - -              
Totaal mutaties      640     699       
Stand 31 december: 
Terugkoopverplichting ontstaan bij verkoop onder voorwaarden 20.661 20.755 
Waardeverminderingen/vermeerderingen 3.085 2.351        
   23.746 23.106    
Overboeking naar overige kortlopende schulden -359 -145        
Boekwaarde 31 december 23.387 22.961   
 
De terugkoopverplichting uit hoofde van woningen verkocht onder de Koopgarantregeling 
heeft betrekking op 128 woningen (2018: 129), waarvan 41 huurwoningen uit bestaand 
bezit (2018: 43) en 87 nieuwbouwkoopwoningen (2018: 86). 

24. Overige langlopende schulden           2019     2018 
(in duizenden euro’s)     
  

Waarborgsommen 20 20 
Restant afkoopsom meerjarig huurcontract Kulturhus Lienden         -      50   
Boekwaarde 31 december      20      70   
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Kortlopende schulden 
(in duizenden euro’s)    2019    2018 
  

25. Schulden aan kredietinstellingen 3.091 8.291 
26. Schulden aan leveranciers 886 2.756 
27. Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.137 551 
28. Schulden ter zake van pensioenen - 30 
29. Overige schulden 359 145 
30. Overlopende passiva   1.110   1.252   
   6.583 13.025   

25. Schulden aan kredietinstellingen           2019     2018 
(in duizenden euro’s)  
  

Aflossingsverplichting komend boekjaar op langlopende  
leningen kredietinstellingen 2.561 7.152 
Rekening-courant krediet 530 1.139            
Boekwaarde 31 december   3.091   8.291      
 
Zekerheden 
Door de Bank Nederlandse Gemeenten zijn aan Stichting Woningbeheer Betuwe een 
kasgeldfaciliteit en rekening courantkredietfaciliteiten ter beschikking gesteld voor een 
totaalbedrag van € 2.000.000,-. 

26. Schulden aan leveranciers            2019     2018 
(in duizenden euro’s)  
  

Crediteuren   886   2.756      

27. Belastingen en premies sociale verzekeringen         2019     2018 
(in duizenden euro’s)  
 
Omzetbelasting (december 2019 en suppletie aangiftes) 535 381 
Vennootschapsbelasting     602     170   
Boekwaarde 31 december      1.137     551   

28. Schulden ter zake van pensioenen 
Voor de toelichting op de pensioenen wordt verwezen naar de post pensioenlasten in 
toelichting op geconsolideerde winst-en-verliesrekening. 
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29. Overige schulden 
(in duizenden euro’s)                                              2019  2018 
  

Terugkoop VOV-woningen komend boekjaar                          359              145  
Nog te betalen kosten fiscalist en accountant                              -                  -     
Boekwaarde 31 december                          359              145    
 
30. Overlopende passiva 
(in duizenden euro’s)                                               2019            2018 
  

Transitorische rente                         591             637  
Vooruit ontvangen huren                            116             190  
Toekenning STEP subsidie                         199             266  
Nog te betalen kosten                         204             159    
Boekwaarde 31 december                       1.110          1.252    

 

De nog te betalen kosten betreft voornamelijk de volgende posten: 

Nog op te nemen verloftegoed                             60      41 
Accountantskosten              40      40 
Kosten fiscalist             15      27   
Nog af te rekenen servicekosten            -      45 
Bouwtermijnen nieuwbouwprojecten          68        - 
Overige              21       6 

Boekwaarde 31 december                                        204              159 
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Niet in de balans opgenomen regelingen 
 
Rechten 
De volgende garanties zijn aan Stichting Woningbeheer Betuwe verstrekt: 
(in duizenden euro’s) 

 

 

 

 

 
 

   

 
 

  
  

Naam Project Datum Bedrag 
Van de Bijl en Heierman B.V. P65 17-05-2018        15 
Totaal          15 
    

Voorwaardelijke verplichtingen 
 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw obligoverplichting 
Leningen van woningcorporaties, die deelnemer zijn van het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw worden door het waarborgfonds geborgd. Het waarborgfonds stelt zich borg 
jegens de geldgever voor de betaling van de lening verplichtingen. Op grond van deze 
borgstelling zijn corporaties verplicht een obligo aan te houden ter grootte van 3,85% 
(2018: 3,85%) over het schuldrestant van de door hun aangetrokken en door het 
waarborgfonds geborgde leningen. Met deze obligoverplichting staan woningcorporaties als 
deelnemer van het waarborgfonds garant voor elkaar. Per 31 december 2019 heeft 
Stichting Woningbeheer Betuwe een aangegane obligoverplichting van € 2.405.204,91 
(2018: € 2.362.936,47). 
 
De berekening van de obligoverplichting is als volgt: 
€ 55.722.854,72 x 3,85% + € 9.000.000,- x 75% x 3,85% = € 2.405.204,91. 
 
Deze verplichting is voorwaardelijk: zij is opeisbaar indien de borgstellingreserve 
(risicovermogen of garantievermogen) van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw niet 
voldoende is om op grond van aanspraken van geldgevers de betalingsverplichtingen van 
Waarborgfonds Sociale Woningbouwdeelnemers over te nemen. 

Niet-verwerkte activa en verplichtingen 
 
Leveringsverplichting gronden Ontwikkelingsmaatschappij Maurik C.V. 
Stichting Woningbeheer Betuwe heeft rechten op door de  
Ontwikkelingsmaatschappij Maurik C.V aan Stichting Woningbeheer Betuwe op te leveren 
bouwrijpe gronden. 

Aansprakelijkheid bij fiscale eenheid 
Stichting Woningbeheer Betuwe vormt met SWB Service Holding B.V. een fiscale eenheid 
voor de vennootschapsbelasting. Op grond van de standaardvoorwaarden is Stichting 
Woningbeheer Betuwe en de met haar gevoegde dochteronderneming ieder hoofdelijk 
aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting. 

Bankgaranties 
Voor het beheer van het bezit van Stichting Woningbeheer Betuwe dat is opgenomen in een 
Vereniging van Eigenaren is geen bankgarantie afgegeven. 
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Meerjarige financiële verplichtingen 
Investeringsverplichtingen nieuwbouw 
Er is sprake van niet in de balans opgenomen investeringsverplichtingen voor nieuwbouw 
van woningen voor een totaalbedrag van € 3.273.000,- zijnde het verschil tussen de 
afgesloten contracten en de per balansdatum uitgevoerde werkzaamheden. Eventueel uit de 
contracten voortvloeiende verliezen als gevolg van onrendabele investeringen zijn voorzien 
in de jaarrekening. 

De investeringsverplichtingen kunnen als volgt worden ingedeeld: 
(in duizenden euro’s)  

Project 79: Kersentuin 3.273 
  
  
Heffing voor saneringssteun 
Bij de opvraag van de prognose-informatie 2020-2024 is aangegeven dat rekening  
gehouden moet worden met een heffing voor saneringssteun in de jaren 2024 tot en  
met 2024 van 1,0% van de jaarlijkse huursom. Op basis van dit percentage en de geschatte 
jaarlijkse huursom verwacht Stichting Woningbeheer Betuwe dat de heffing de komende jaren 
als volgt zal zijn: 
 
2020: € 265.000,- 
2021: € 274.000,- 
2022: € 283.000,- 
2023: € 291.000,- 
2024: € 302.000,- 
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15. Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 
 
 

Bedrijfsopbrengsten 
 

31. Huuropbrengsten            2019     2018 
(in duizenden euro’s) 
  
Woningen en woongebouwen Daeb 25.140 24.359 
Woningen en woongebouwen niet-Daeb 2.185 2.209 
Onroerende zaken niet zijnde woningen Daeb 195 234 
Onroerende zaken niet zijnde woningen niet-Daeb 230 226 
   27.750 27.028 
Huurderving wegens leegstand -252 -190 
Huurderving wegens oninbaarheid      -45      -55 
   27.453 26.783 
 
 
Huuropbrengsten per gemeente 2019 2018 
 
Gemeente Buren 10.298 9.989 
Gemeente Neder-Betuwe 17.452 17.039 
       27.750    27.028 
 
De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2019 bedroeg 2,6% (1 juli 2018: 2,6%). 
De gemiddelde huursomstijging bedraagt 1,7% (exclusief inkomensafhankelijke 
huurverhoging). 

 
Aantal 
huishoudens 

Huur-     
verhoging 

Huishoudens met een inkomen boven € 42.436,-             409 5,60% 
Huishoudens met een inkomen tot en met € 42.436,-             1.575 2,60% 
Huishoudens met een inkomen tot en met € 42.436,- minder 
dan 2,0% ruimte tot streefhuur  1.113 1,60% 
Onzelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen       3 1,60% 
Aantal eenheden met huurverhoging tot streefhuur 52 < 1,60% 
Commerciële ruimten * 32 0,00% 
Aantal eenheden zonder huurverhoging      798   0,00% 
Totaal  3.982  2,04% 
   

 
* Deze groep kreeg een huurverhoging per 1 januari 2019 op inflatiebasis (1,9%). 
 
Inkomensafhankelijke huurverhoging: 
Met ingang van de jaarlijkse huurverhoging 2013 is het de corporatie toegestaan om 
inkomensafhankelijke huurverhoging aan haar huurders door te berekenen  
(MG 2013-01). 

Stichting Woningbeheer Betuwe heeft de volgende huurverhogingen doorgevoerd: 
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Voor huishoudens met een inkomen boven € 42.436,- 
Voor huishoudens met een inkomen boven € 42.436,- werd per 1 juli 2019 een maximale 
huurstijging van inflatie 2019 + 4 procentpunt toegestaan, te weten samen 5,6%. Deze 
huurverhoging werd ook doorberekend. 

Voor huishoudens met een inkomen tot en met € 42.436,- 
Voor huishoudens met een inkomen tot en met € 42.436,- is de maximale huurverhoging 
per 1 juli 2019 gelijk aan het inflatiepercentage over 2018 vermeerderd met 2,0%, te weten 
3,6%. Vanwege de invoering van de huursombenadering heeft Stichting Woningbeheer 
Betuwe de huren verhoogd met de inflatie van 1,6% en een opslag van 1,0%. Dit werd in 
totaal 2,6%. Als de werkelijke huur minder dan 2,6% onder de streefhuur lag werd 1,6% 
huurverhoging aangezegd. 

Onzelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen 
Voor onzelfstandige woningen(kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen was de 
maximale huurverhoging per 1 juli 2019 gelijk aan het inflatiepercentage over 2018 (1,6%) 
vermeerderd met 1,0 procentpunt, te weten dus 2,6%. 

32. Opbrengsten servicecontracten          2019    2018 
(in duizenden euro’s) 
  
Vergoedingen van huurders voor leveringen en diensten 389 330 
Derving wegens oninbaarheid      -18      -17 
       371     313 

33. Lasten servicecontracten            2019     2018 
(in duizenden euro’s) 
  
Energie en water -130 -94 
Schoonmaak -113 -113 
Tuinonderhoud -36 -47 
Overige       -98      -63 
      -377     -317 

34. Lasten verhuur en beheeractiviteiten          2019     2018 
(in duizenden euro’s) 
  
Doorbelaste lonen en salarissen -738 -849 
Doorbelaste sociale lasten -125 -142 
Doorbelaste pensioenlasten -107 -122 
Doorbelaste afschrijvingskosten -66 -9 
Doorbelaste overige bedrijfslasten algemeen beheer en administratiekosten -36 -44 
Doorbelaste overige bedrijfslasten automatiseringskosten      -30      -32 
   -1.102 -1.198 
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35. Lasten onderhoudsactiviteiten           2019     2018 
(in duizenden euro’s)  
 
Storingsonderhoud (inclusief contractonderhoud) -1.869 -1.793 
Mutatieonderhoud -1.153 -1.090 
Planmatig onderhoud -2.356 -3.489 
Uren eigen dienst verantwoord onder lonen en salarissen     204     212 
Rechtstreekse kosten -5.174 -6.160 

Doorbelaste kosten 
Lonen en salarissen -608 -591 
Sociale lasten -101 -97 
Pensioenlasten -87 -81 
Afschrijvingskosten -404 -53 
Overige bedrijfslasten algemeen beheer en administratiekosten -222 -272 
Overige bedrijfslasten automatiseringskosten -182 -196 
   -6.778 -7.450 

36. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit       2019     2018 
(in duizenden euro’s)  
 
Overige bedrijfslasten belastingen -2.137 -2.161  
Overige bedrijfslasten verzekeringen -58 -57 
Overige bedrijfslasten verhuurderheffing -3.003 -3.449 
Overige bedrijfslasten saneringssteun - -289 
Overige bedrijfslasten heffing Autoriteit Woningcorporaties - -27 
Overige bedrijfslasten exploitatie woningen en bedrijfsruimten -95 -97 
Doorbelaste afschrijvingskosten -358 -46 
Doorbelaste overige bedrijfslasten alg. beheer en adm. Kosten -197 -239 
Doorbelaste overige bedrijfslasten automatiseringskosten    -162    -173 
   -6.010 -6.538 
 
 
37. Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling         2019      2018 
(in duizenden euro’s)  
 
Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling       1.025      158 

Van de verkochte bouwkavels grond in het project Voorstraat (Hof van Lienden P12) is 
hiervan de omzet vermeld. 

38. Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling         2019     2018 
(in duizenden euro’s) 
  
Project 12 Voorstraat (Hof van Lienden), Lienden    -1.240    -166 
    
De vermelde kosten is de kostprijs van de grond voor het plan Hof van Lienden in Lienden. 
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39. Toegerekende organisatiekosten (vastgoed in ontwikkeling)      2019     2018 
(in duizenden euro’s)  
  
Doorbelaste lonen en salarissen -8 - 
Doorbelaste sociale lasten -1 - 
Doorbelaste pensioenlasten - - 
Doorbelaste afschrijvingskosten - -1 
Doorbelaste overige bedrijfslasten alg. beheer en adm. kosten - -3 
Doorbelaste overige bedrijfslasten automatiseringskosten         -        -2 
        -9       -6 
 

40. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille             2019     2018 
(in duizenden euro’s)              
  

Omzet verkochte woningen 8.380 8.291 
Verkoopkosten    -155    -200 
     8.225   8.091 

 
41. Toegerekende organisatiekosten (netto verkoop vastgoed)       2019     2018 

(in duizenden euro’s)  

Doorbelaste lonen en salarissen -42 -42 
Doorbelaste sociale lasten -8 -7 
Doorbelaste pensioenlasten -6 -6 
Doorbelaste afschrijvingskosten -244 -32 
Doorbelaste overige bedrijfslasten alg. beheer en adm. kosten -135 -166 
Doorbelaste overige bedrijfslasten automatiseringskosten    -111      -120 
       -546   -373 

  
42. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille     2019    2018 

 (in duizenden euro’s)  
  

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille           -5.274   -5.069 
    
In 2019 zijn er 38 woningen uit het bestaande bezit. 
Er zijn 7 woningen uit teruggekochte VOV-woningen opnieuw verkocht. 
 
43. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

(in duizenden euro’s)     2019    2018 
  

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -3.044 -3.230 

Doorbelaste kosten 
Geactiveerde productie eigen bedrijf 88 81 
Lonen en salarissen -79 -86 
Sociale lasten -10 -10 
Pensioenlasten      -12      -13 
   -3.057 -3.258 
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44. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
(in duizenden euro’s)       2019        2018 
 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille     43.237         49.875 
  Niet-gerealiseerde waardeveranderingen woningen verkocht  

onder voorwaarden      168      413 
   43.405 50.288 

 

45. Opbrengsten overige activiteiten           2019     2018 
(in duizenden euro’s) 

Vergoeding voor beheerkosten en administratiediensten aan derden               23      21 
Overige bedrijfsopbrengsten                                                                       71       7 
                                                                       94     28 
  
Er zijn geen andere belangrijke overige opbrengstcategorieën verwerkt in de winst-en-
verliesrekening dan de bovengenoemde. Er is geen sprake geweest van ruil van goederen of 
diensten. 
 
De door de eigen onderhoudsdienst voor derden verrichte onderhoudswerkzaamheden 
worden voor de personeelskostencomponent en de onderhoudskostencomponent in de 
winst-en-verliesrekening opgenomen respectievelijk onder de post lonen en salarissen en 
sociale lasten en de post onderhoudslasten. De opbrengst uit hoofde van door de eigen 
onderhoudsdienst verrichte onderhoudswerkzaamheden (materiaal en manuren) wordt in de  
winst-en-verliesrekening verantwoord onder “overige bedrijfsopbrengsten”. 

46. Kosten overige activiteiten             2019     2018 
(in duizenden euro’s)  

Doorbelaste afschrijvingskosten -3 - 
Doorbelaste overige bedrijfslasten algemeen beheer -1 - 
Doorbelaste overige bedrijfslasten automatiseringskosten         -2         - 
         -6         - 
 

47. Overige organisatiekosten             2019     2018 
(in duizenden euro’s)  

Doorbelaste overige bedrijfslasten bestuurskosten  -94  -90 
Doorbelaste lonen en salarissen -294 -287 
Doorbelaste sociale lasten -31 -32 
Doorbelaste pensioenlasten     -41    -41 
Doorbelaste heffing AW     -24        - 
     -484  -450 

48. Kosten omtrent leefbaarheid            2019     2018 
(in duizenden euro’s)  

Leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten -5 -7 
Leefbaarheidsuitgaven inzake fysieke activiteiten     -30   -102 
       -35   -109 
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49. Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten         2019     2018 
(in duizenden euro’s)  

Rente liquide middelen - - 
Geactiveerde bouwrente 46 26 
Rente aanslag vennootschapsbelasting 77 19 
Overige   ___4 ____5 
       127      50 

50. Rentelasten en soortgelijke kosten          2019     2018 
(in duizenden euro’s)  

Rente schulden/leningen kredietinstellingen -1.900        -2.305 
Rente kortlopende schulden -6              -7 
Overige rentelasten en soortgelijke kosten      -12            -13 
   -1.918       -2.325 
  

51. Belastingen               2019    2018 
(in duizenden euro’s) 
   
Acute belastingen boekjaar  -2.807         -2.014 
Acute belastingen 2016 - -122 
Mutatie latente belastingen      566      -329 
         -2.241       -2.465 
 

Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief bedraagt 25,0% (2018: 25,0%). Het effectieve 
belastingtarief, zijnde de belastinglast in de winst-en-verliesrekening uitgedrukt als 
percentage van het jaarresultaat voor belastingen bedraagt 4,2% (2018: 3,7%). 

 
De post “Acute belastingen boekjaar” is als volgt bepaald: 
(in duizenden euro’s)                     2019 

Commercieel resultaat voor belastingen  51.674 
Bij: Latente en acute vennootschapsbelasting 2.241 
 53.915 
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Fiscale correcties op commerciële waardering: 
   
Bij: 
 
Fiscale correctie wijzigingen in onderhanden werk 133  
Beperkt aftrekbare kosten werkorganisatie 
Afschrijvingen vastgoed in exploitatie 
Fiscale correctiepost uitbesteed werk 

7 
409 

        282  
     831 
Af:    
Vorming herinvesteringsreserve -1.803  
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -40.361  
Overige waardeveranderingen   -27  
Resultaat verkoop vastgoedportefeuille  -1.254  
Vrijval disagio leningen/derivaten opgenomen geld  -22  
Kleinschaligheid investeringsaftrek           -11  
     -43.478 
      
Belastbare winst/verlies 11.268 
Te verrekenen verliezen            -1 
Belastbare winst/verlies     11.267 
  
  

Te betalen vennootschapsbelasting  
(in duizenden euro’s) 

Over de eerste € 200.000,-  38 
Over het meerdere  2.769 
Totaal  2.807 
 

Bij een aantal jaarrekeningposten is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering 
van activa en passiva volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondslagen. De hieruit 
voortvloeiende latente belastingvorderingen worden hierna toegelicht: 

* Ten aanzien van het Daeb en Niet‐Daeb vastgoed in exploitatie is sprake van een 
waarderingsverschil tussen de commerciële en fiscale boekwaarde. De marktwaarde van het 
vastgoed in exploitatie bedraagt ultimo 2019 € 547.000.000,-. De fiscale boekwaarde 
bedraagt ultimo 2019 € 530.000.000,- per saldo een verschil van € 17.000.000,-. Ten 
aanzien van dit waarderingsverschil van het vastgoed in exploitatie geldt dat deze niet tot 
waardering is gebracht omdat realisatie hiervan ‐ door de toepassing van fiscale faciliteiten 
zoals onder andere de herinvesteringsreserve het doorschuiven van de fiscale boekwaarde 
bij sloop en (vervangende) nieuwbouw – dermate (oneindig) ver in de toekomst is gelegen 
dat de waardering van dit verschil tegen contante waarde tendeert naar nihil. Hiermee 
wordt aangesloten op de voorgenomen wijze van indiening van de fiscale aangifte. 

* Ultimo 2019 bedraagt de latentie voor afschrijvingspotentieel, nominaal € 2.037.000,-. De 
contante waarde van de latentie is opgenomen in de jaarrekening en bedraagt in totaal 
(kort en langlopend) € 1.501.000,-. Er is contant gemaakt tegen een netto rente van 
2,35%. Deze latentie zal in de komende jaren worden gecompenseerd, conform de fiscale 

Krooneman G
Stempel



 

 
 

Stichting Woningbeheer Betuwe  107   jaarverslag 2019 
 

begroting voor de komende jaren. Om deze reden is de latentie volledig in de waardering 
tot uitdrukking gebracht.  

* Ultimo 2019 resteert de latentie voor de lening portefeuille, nominaal groot € 49.000,-. 
Deze latentie zal in de komende jaren worden gecompenseerd, conform de fiscale begroting 
voor de komende jaren. Om deze reden is de latentie volledig in de waardering tot 
uitdrukking gebracht. 

52. Resultaat deelnemingen 

In 2019 bestond het resultaat deelneming alleen uit SWB Service Holding B.V. 
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Functionele indeling in relatie tot categorale indeling 

 
Vanaf 2017 is het functionele model voorgeschreven voor woningcorporaties. Hieronder 
wordt de kosten verdeelstaat van het categoriale model naar het functionele model 
weergegeven. Tevens worden belangrijke categorale posten toegelicht: 
 
Functionele indeling in relatie tot categorale 
indeling     

Post (x € 1.000,-) 2019 

Netto 
resultaat 

exploitatie 
vastgoed-
portefeuille 

Netto 
resultaat 
verkocht 

vastgoed in 
ontwikkeling 

Netto 
gerealiseerd 

resultaat 
verkoop 

vastgoed-
portefeuille 

Waarde-
veranderingen 

vastgoed-
portefeuille 

Netto 
resultaat 
overige 

activiteiten 

Overige 
organisatie-

kosten 

Lonen en salarissen 
   

1.769  
         

1.346  
                 

8  
               

42  
                   

79  
                

-  
              

294  

Sociale lasten 
      

276  
            

226  
                 

1  
                 

8  
                   

10  
                

-  
                

31  

Pensioenlasten 
      

253  
            

194  
                  

-  
                 

6  
                   

12  
                

-  
                

41  

Afschrijvingen 
   

1.075  
            

828  
                  

-  
             

244  
                     

-  
                

3  
                  

-  
Alg. beheer en adm. 
kosten 

      
590  

            
454  

                  
-  

             
135  

                     
-  

                
1  

                  
-  

Automatiseringskosten 
      

488  
            

375  
                  

-  
             

111  
                     

-  
                

2  
                  

-  

Totaal 
  

4.451  
        

3.423  
                 

9  
             

546  
                 

101  
                

6  
              

366  

Post (x € 1.000,-) 2018 

Netto 
resultaat 

exploitatie 
vastgoed-
portefeuille 

Netto 
resultaat 
verkocht 

vastgoed in 
ontwikkeling 

Netto 
gerealiseerd 

resultaat 
verkoop 

vastgoed-
portefeuille 

Waarde-
veranderingen 

vastgoed-
portefeuille 

Netto 
resultaat 
overige 

activiteiten 

Overige 
organisatie-

kosten 

Lonen en salarissen 
   

1.853  
         

1.439    
               

42  
                   

86    
              

286  

Sociale lasten 
      

289  
            

239    
                 

7  
                   

10    
                

33  

Pensioenlasten 
      

264  
            

204    
                 

6  
                   

13    
                

41  

Afschrijvingen 
      

140  
            

107  
                 

1  
               

32        
Alg. beheer en adm. 
kosten 

      
725  

            
556  

                 
3  

             
166        

Automatiseringskosten 
      

524  
            

401  
                 

2  
             

120      
                  

1  

Totaal 
  

3.795  
        

2.946  
                 

6  
             

373  
                 

109    
              

361  
 
 
Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf              2019   2018 
(in duizenden euro’s)  

Geactiveerde productie projecten sociale huurwoningen 88 71 
Geactiveerde productie projecten commerciële huurwoningen - - 
Geactiveerde productie projecten koopwoningen                                        -        10 
       88      81 
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Lonen en salarissen              2019     2018 
(in duizenden euro’s)  

Lonen en salarissen 1.772 1.873 
Af: Ontvangen ziekengeld       -4      -20 
   1.768 1.853 
  
Aantal FTE’s 

Aantal FTE per 31-12-2019: 28,00 (2018: 30,61) 
Gemiddeld aantal FTE in 2019: 28,53 (2018: 30,75) 

Het overzicht van de WNT beloningen voor 2019 (en 2018) van de directeur-bestuurder is 
als volgt: 

bedragen x € 1  Johan Heesen Johan Heesen 

Gegevens jaar 2019 2018 

Functiegegevens Directeur-bestuurder 
(bezoldigingsklasse E) 

Directeur-bestuurder 
(bezoldigingsklasse E) 

Aanvang en einde functievervulling  01-01 – 31-12 01-01 – 31-12 

Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte) 

1,0 1,0 

Dienstbetrekking? ja ja 

Bezoldiging     

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 

               118.623,-                       116.640,-  

Beloningen betaalbaar op termijn                  20.795,-                        20.200,-  

Subtotaal                139.418,-                       136.840,-  

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

               142.000,-                       137.000,-  

-/- Onverschuldigd betaald en nog 
niet terugontvangen bedrag 

                n.v.t.                     n.v.t. 

Bezoldiging               139.418,-                     136.840,-  

Reden waarom de overschrijding al 
dan niet is toegestaan 

                     n.v.t.                     n.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling 

                     n.v.t.                     n.v.t. 
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Voor de heer J. Heesen geldt de maximale bezoldiging behorend bij bezoldigingsklasse E 
van de sectorale indeling zoals deze is vastgesteld door de minister. De maximale 
bezoldiging in 2019 bedraagt € 142.000,-. De bezoldiging van de heer J. Heesen ligt, met 
een totaal bedrag van € 139.418,- onder deze grens. 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met 
een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke 
drempelbedrag hebben ontvangen. 

Het overzicht van de WNT beloningen van de raad van commissarissen   
(klasse E) is als volgt: 

 
 
Het maximum honorarium bedraagt volgens de norm van de VTW voor de voorzitter in 2019 
€ 16.350,- en voor de leden van de raad van commissarissen € 10.900,-. 
De maximale vergoeding volgens de WNT bedraagt voor de RvC voorzitter 15,0% van de 
maximale bezoldiging en voor een RvC lid 10,0% van de maximale bezoldiging. 
De maximale vergoeding volgens de WNT-norm bedraagt € 21.300,- (2018: € 20.550,-) 
voor de voorzitter en € 14.200,- (2018: € 13.700,-) voor de leden. 

Sociale lasten              2019     2018 
(in duizenden euro’s)  

Sociale lasten    276    289 
   
Naar verwachting hebben de reeds vastgestelde gedifferentieerde verzekeringspremies 
inzake arbeidsongeschiktheidsrisico’s voor toekomstige jaren geen materiële invloed op de 
hoogte van de toekomstige personeelslasten. 
 

Gegevens 2019

bedragen x € 1
Dhr. J.G. van 

der Molen
Dhr. C. 
Megens

Mw. A.G. Knol – 
van Leeuwen

Mw. J.B. 
Sanders

Dhr. K.J.H.M. 
van Sleeuwen

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling 
in 2019 01/01 - 31/12 01/01 -31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging 16.350,- 10.900,- 10.900,- 10.900,- 10.900,-
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 21.300,- 14.200,- 14.200,- 14.200,- 14.200,-

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

Bezoldiging 16.350,- 10.900,- 10.900,- 10.900,- 10.900,-

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

Gegevens 2018

bedragen x € 1
Dhr. J.G. van 

der Molen
Dhr. C. 
Megens

Mw. A.G. Knol – 
van Leeuwen

Mw. J.B. 
Sanders

Dhr. K.J.H.M. 
van Sleeuwen

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling 
in 2018 01/01 - 31/12 01/01 -31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging 15.750,- 10.500,- 10.500,- 10.500,- 10.500,-
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 20.550,- 13.700,- 13.700,- 13.700,- 13.700,-

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

N.v.t. N.v.t. N.v.t.
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Pensioenlasten               2019     2018 
(in duizenden euro’s)  

CAO-pensioenpremie Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (SPW)        254   264 
    
De gehanteerde pensioenregeling van Stichting Woningbeheer Betuwe is ondergebracht bij 
het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties. De 
belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling zijn: 

• er is sprake van een ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen; 
• er is sprake van een middelloonregeling; 
• de pensioen richtleeftijd is 67 jaar; 
• de regeling kent zowel een levenslang als een tijdelijk partnerpensioen en 

wezenpensioen, waarbij het partnerpensioen en wezenpensioen is verzekerd op 
risicobasis; 

• voor het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen stelt de directeur-
bestuurder van het pensioenfonds jaarlijks een premie vast met een maximum van 
25,0% van de ouderdomspensioengrondslag gecorrigeerd met de deeltijdfactor; 

• Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal de directeur-bestuurder van 
het pensioenfonds de ingegane pensioenen en de premievrije aanspraken van 
gewezen deelnemers aanpassen overeenkomstig de consumentenprijsindex voor 
alle huishoudens. De (actieve) deelnemers hebben, als de middelen het toelaten, 
recht op een toeslag. Deze toeslag hangt af van de loonindex. De toeslagverlening is 
voorwaardelijk. Er is geen recht op toeslagverlening en het is voor de langere 
termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. De directeur-
bestuurder van het pensioenfonds beslist evenwel jaarlijks in hoeverre 
pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken worden aangepast. 

 
De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn: 

• Deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers 
en bestuurder van Stichting Woningbeheer Betuwe; 

• Stichting Woningbeheer Betuwe is uitsluitend verplicht tot betaling van de 
vastgestelde premies. In geen geval bestaat een verplichting tot bijstorting; 

• er is geen sprake van recht op teruggave/premiekorting. 
De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties bedraagt 
ultimo 2019: 110,7% (31 december 2018: 115,9%). 
 
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa          2019     2018 
(in duizenden euro’s)  

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.074   140 

De categoriale post overige bedrijfslasten is als volgt functioneel verdeeld: 

(in duizenden euro’s)     2019     2018 
  

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 1.199 1.364 
Lasten verhuur en beheeractiviteiten 5.293 6.054 
   6.492 7.418 

Overige bedrijfslasten 
(in duizenden euro’s)     2019     2018 
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De specificatie van de post betreft: 

Beheerkosten 
– Algemene beheerkosten en administratiekosten 591 751 
– Automatiseringskosten 489 524 
– Bestuurskosten                                                                                 95      89 
   1.175 1.364 
Zakelijke lasten 
– Belastingen 2.137 2.162 
– Verzekeringen  58 57 
– Heffing Centraal Fonds Volkshuisvesting 3.027 3.738 
 
   5.222 5.957 
Andere bedrijfslasten 
– Exploitatie woningen en bedrijfsruimten      95      97 
    
 Totaal 6.492 7.418 
 
 
 
 
Accountantskosten 
De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de 
accountantsorganisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie 
behoort, zijn als volgt: 
 
 
 
(in duizenden euro’s)        2019      2018 

Onderzoek van de jaarrekening                                                66         70 

Andere controleopdrachten                            10         10 

Totaal                           76            80
          

Conform intern beleid worden geen niet-controlediensten verricht door de accountant BDO. 
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Jaarrekening 
 

Enkelvoudig 
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16. Enkelvoudige balans per 31 december 2019 
 
A c t i v a  
(in duizenden euro’s) 2019 2018 
         

Vaste activa 
 
Vastgoedbeleggingen 
01. Daeb-vastgoed in exploitatie 502.555  450.539 
02. Niet-Daeb-vastgoed in exploitatie 44.260  41.867 
03. Onroerende zaken verkocht  
      onder voorwaarden 24.357  23.564 
04. Vastgoed in ontwikkeling bestemd  
     voor eigen exploitatie 2.262  6.102        
 Totaal van vastgoedbeleggingen  573.434  522.072 
 
Materiële vaste activa 
05. Onroerende en roerende zaken  
      ten dienste van de exploitatie 1.717  2.615        
 Totaal van materiële vaste activa  1.717  2.615 
 
Financiële vaste activa 
06. Andere deelnemingen 1  1 
07. Vorderingen op maatschappijen waarin 
      wordt deelgenomen 295  295 
08. Latente belastingvorderingen 1.439  866        
 Totaal van financiële vaste activa  1.735  1.162          
 Som der vaste activa  576.886  525.849

  
Vlottende activa 
 
Voorraden 
09. Vastgoed bestemd voor verkoop -  329 
10. Vastgoed in ontw. bestemd voor verkoop -  12 
11. Overige voorraden 26  26        
Totaal voorraden  26  367 
 
Vorderingen 
12. Huurdebiteuren 182  155 
13. Overheid 4  - 
14. Latente belastingvorderingen      110  116 
15. Overige vorderingen 80  96 
16. Overlopende activa 872  941        
    1.248  1.308 
17. Liquide middelen   -  -          
 Som der vlottende activa  1.274  1.675          
 
 Totaal activa  578.160  527.524         
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P a s s i v a  
(na resultaatbestemming) 
 
(in duizenden euro’s) 2019 2018 
         

Eigen vermogen 
18. Herwaarderingsreserve 336.217  297.508  
19. Overige reserves 99.358  82.079 
20. Resultaat van het boekjaar 51.623  55.987        
 Totaal van eigen vermogen  487.198  435.574 
 
 
Voorzieningen 
21. Voorziening onrendabele investering 
     en herstructureringen 0  673 
22. Voorziening deelnemingen 246  241 
23. Overige voorzieningen 115  203        
 Totaal van voorzieningen  361  1.117 
 
Langlopende schulden  
24. Schulden aan kredietinstellingen 60.562  54.723 
25. Verplichtingen uit hoofde van 
     onroerende zaken verkocht onder voorw. 23.387  22.961 
26. Overige schulden 20  70        
 Totaal van langlopende schulden  83.969  77.754       
 
Kortlopende schulden  
27. Schulden aan kredietinstellingen 3.140  8.346 
28. Schulden aan leveranciers en  
     handelscrediteuren 886  2.756 
29. Belastingen en premies sociale  
      verzekeringen 1.137  551 
30. Schulden ter zake van pensioenen -  30 
31. Overige schulden 359  145 
32. Overlopende passiva 1.110  1.251        
 Totaal van kortlopende schulden  6.632  13.079        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ______      ______ 
Totaal van passiva  578.160  527.524          
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17. Enkelvoudige winst-en-verliesrekening 2019 (Functioneel)                                                    
      (in duizenden euro’s)          2019   2018 

33. Huuropbrengsten 27.453 26.783 
34. Opbrengsten servicecontracten 371 313 
35. Lasten servicecontracten -377 -317 
36. Lasten verhuur en beheeractiviteiten -1.102 -1.198 
37. Lasten onderhoudsactiviteiten -6.778 -7.450 
38. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -6.010 -6.538 
  Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 13.557 11.593 
    
39. Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 1.025 158 
40. Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling -1.240 -166 
41. Toegerekende organisatiekosten      -9      -7 
 Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling -224 -15 
    
42. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 8.225 8.091 
43. Toegerekende organisatiekosten -546 -373 
44. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -5.274 -5.069 
 Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 2.405 2.649 
 
45. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -3.057 -3.258 

46.  
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille 43.237 49.875 

 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden      168      413 

  Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 40.348 47.030 
    
47. Opbrengsten overige activiteiten 94 28 
48. Kosten overige activiteiten      -6          - 
 Netto resultaat overige activiteiten 88 28 
    
49. Overige organisatiekosten -484 -449 
50. Kosten omtrent leefbaarheid -35 -109 
    
51. Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 133 56 
52. Rentelasten en soortgelijke kosten -1.918 -2.325 
 Saldo financiële baten en lasten -1.785 -2.269 
    
 Resultaat 53.870 58.458 
    
53. Belastingen -2.241 -2.465 
54. Resultaat deelnemingen        -6       -6 

    
 Totaal van resultaat na belastingen 51.623 55.987 
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18. Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 
 
Waarderingsgrondslagen 

De grondslagen zoals vermeld bij de geconsolideerde jaarrekening zijn van toepassing. 

Financiële vaste activa 

De financiële vaste activa betreft het kapitaal in SWB Service Holding B.V. en aandelen 
Woningnet. Het verloop in de geïnvesteerde middelen is in de onderstaande tabel 
weergegeven. 

In duizenden 
euro’s 

 Aandelen 
Woningnet 

Lening SWB 
Service 
Holding 

 Belasting-
latenties 

 Totaal 

       1 januari 
 

      
Boekwaarde  1 295 866  1.162 
       
Mutaties 2019       
Toevoeging  - - 573  573 
       
Totale mutatie  - - 573  573 
       
31 december       
Boekwaarde  1 295 1.439  1.735 

       De deelneming in SWB Service Holding B.V. (statutair gevestigd te Lienden en kantoor 
houdend de Hofstede 57, 4033 ZG te Lienden) is volledig in de consolidatie betrokken 
omdat door Stichting Woningbeheer Betuwe 100% van de aandelen worden gehouden in 
deze deelneming.  

Overzicht deelnemingen 
SWB Service 

Holding BV Woningnet 
Jaar 2019 2018 
Inschrijfnummer 11058346 30171204 

   
Geplaatst kapitaal 50.000 4.491.000 
Percentage kapitaaldeelname TI in 
verbinding 100 0,02 
Percentage gerechtigd resultaat 100 0,02 
Percentage financiering afkomstig TI 100 0 
Totaal eigen vermogen -246.265 7.176.000 
Balanstotaal 48.752 9.771.000 
Omzet 0,00 13.529.000 
Jaarresultaat -5.763 -714.000 

 

Liquide middelen 
(in duizenden euro’s)                2019      2018 
 
Stand liquide middelen geconsolideerde balans(A)           -              - 
Waarvan liquide middelen dochterondernemingen(B)             -              - 
Stand liquide middelen enkelvoudige balans(A-B)             -              - 
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Voorzieningen 
De mutaties in de voorzieningen zijn in het navolgende schema samengevat: 

In duizenden 
euro’s 

  Onrend. invest. 
en herstruc- 
tureringen 

Deel-
nemin-

gen 

Loop-
baan 

ontwik- 
keling 

Jubilea Totaal 

Stand 01-01   673 241 90 113 1.117 

Mutaties 2019        
Dotaties   - 5 - 2 7 

Onttrekkingen   -673 - -90 - -90 

Boekwaarde 31-12    - 246 - 115 361 
        
        

Schulden aan kredietinstellingen 
(in duizenden euro’s)           2019       2018 
 
Aflossingsverplichting komend boekjaar                  2.561      7.152 

Rekeningcourant Bank Nederlandse Gemeenten           579      1.194 

Boekwaarde             3.140      8.346 
             
 
Overige bedrijfslasten 
(in duizenden euro’s)                2019      2018 
 
Saldo geconsolideerde jaarrekening         -6.492    -7.418 
Saldo enkelvoudige jaarrekening          -6.492    -7.415 
Verschil                                       -            3 
 
 
Andere rentebaten en opbrengsten 
(in duizenden euro’s)                2019      2018 
 
Saldo geconsolideerde jaarrekening               127        50 
Saldo enkelvoudige jaarrekening                        -133       -56 
Verschil                     -6         -6 
 
Het verschil in rentebaten is de rente op intern verstrekte leningen aan de 
dochterondernemingen. 
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19. Balans (voor resultaatbestemming) Daeb en niet-Daeb 
per 31 december 2019 Enkelvoudig 

 
Activa       2019   2018   
(in duizenden euro’s)                                  Daeb    Niet-Daeb    Daeb    Niet-Daeb     
 
Vastgoedbeleggingen 
1. Daeb vastgoed in exploitatie 502.555 - 450.539 - 
2. Niet-Daeb vastgoed in exploitatie     - 44.260 - 41.867 
3. Onr. zaken verkocht onder voorwaarden 7.010 17.347 7.023 16.541 
4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
 eigen exploitatie 2.262 - 6.102 -          
 Totaal van vastgoedbeleggingen 511.827 61.607 463.664 58.408 
 
Materiële vaste activa 
5. Onroerende en roerende zaken ten dienste  
    van de exploitatie 1.717 - 2.615 -   
Totaal van materiële vaste activa 1.717 - 2.615 - 
 
Financiële vaste activa 
6. Deelnemingen in groepsmaatschappijen 49.931 - 43.414 - 
7. Andere deelnemingen 1 - 1 - 
8. Vorderingen in maatschappijen 
    waarin wordt deelgenomen - 295 - 295 
9. Latente belastingvorderingen 654 785 823 43   
 Totaal van financiële vaste activa 50.586 1.080 44.238 338       
Som der vaste activa 564.130 62.687 510.517 58.746 
 
Vlottende activa 
Voorraden 
10. Vastgoed bestemd voor verkoop - - 161 168 
11. Vastgoed in ontw. bestemd voor verkoop - - - 12 
12. Overige voorraden 23 3 24 2 
 Totaal voorraden 23 3 185 182   
      
Vorderingen 
13. Huurdebiteuren 139 43 136 19 
14. Vorderingen op groepsmaatschappijen 963 - 3.205 - 
14a. Vorderingen op overheid 4 - - - 
15. Latente belastingvordering(en) 68 42 105 11 
16. Overige vorderingen 69 33 84 258 
17. Overlopende activa 838 34 893 52   
 Totaal van vorderingen 2.081 152 4.423 340 
 
18. Liquide middelen  - 5.473 - 3.905      
Som der vlottende activa 2.104 5.628 4.608 4.427         
 
Totaal van activa 566.234 68.315 515.125 63.173 
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Passiva                                  2019               2018 
(in duizenden euro’s)                                    Daeb    Niet-Daeb        Daeb    Niet-Daeb  
 

Eigen vermogen 
19. Herwaarderingsreserves 336.217 25.544 297.508 22.396 
20. Overige reserves 99.358 17.870 82.079 15.466 
21. Resultaat van het boekjaar 51.623 6.517 55.987 5.552      
Totaal van eigen vermogen 487.198 49.931 435.574 43.414 
            
  
Voorzieningen 
22. Voorziening onrendabele investeringen 
  en herstructureringen - - 673 - 
23. Voorziening deelneming - 246 - 241 
24. Overige voorzieningen 123 - 203 -       
Totaal van voorzieningen 123 246 876 241 
 
 
Langlopende schulden   
25. Schulden aan kredietinstellingen 60.562 - 54.723 - 
26. Verplichtingen uit hoofde van onroerende 
  zaken verkocht onder voorwaarden 6.719 16.668 6.659 16.302 
27. Overige schulden 26 - 70 -          
Totaal langlopende schulden 67.307 16.668 61.452 16.302 
 
 
Kortlopende schulden  
28. Schulden aan kredietinstellingen 8.613 - 12.251 - 
29. Schulden aan leveranciers 886 - 2.756 - 
30. Schulden aan groepsmaatschappijen - 963 - 3.205 
31. Belastingen en premies sociale  
 verzekeringen 1.017 120 789 - 

32. Schulden ter zake van pensioenen - - 27 3 
33. Overige schulden - 367 145 8 
34. Overlopende passiva 1.090 20 1.255 - 
     
Totaal van kortlopende schulden 11.606 1.470 17.223 3.216  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totaal van passiva 566.234 68.315 515.125 63.173      
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20. Daeb/niet Daeb gescheiden resultatenrekening 2019 (Functioneel) 
Enkelvoudig 

      (in duizenden euro’s) 

           2019               2018 
                                    Daeb    Niet-Daeb     Daeb     Niet-Daeb  
1. Huuropbrengsten 25.066 2.387 24.376 2.407 
2. Opbrengsten servicecontracten     332 39 281 32 
3. Lasten servicecontracten -335 -42 -285 -32 
4. Lasten verhuur en beheeractiviteiten -1.008 -94 -1.091 -107 
5. Lasten onderhoudsactiviteiten -6.444 -334 -6.766 -684 
6. Overige directe operationele lasten 

exploitatie bezit -5.577 -433 -6.059 -479 
  
    Netto resultaat exploitatie van 
    vastgoedportefeuille 12.034 1.523 10.456 1.137 
 
7. Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling - 1.025 - 158 
8. Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling - -1.240           - -166 
9. Toegerekende organisatiekosten - -9 -6 -1 
 Netto resultaat verkocht vastgoed     
 in ontwikkeling - -224 -6 -9 
 
10. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 5.165 3.060 4.780 3.311 
11. Toegerekende organisatiekosten -519 -27 -341 -32 
12. Boekwaarde verkoop vastgoedportefeuille -3.324 -1.950 -2.687 -2.382 
  
    Netto gerealiseerd resultaat verkoop  
 vastgoedportefeuille 1.322 1.083 1.752 897 
 
13. Overige waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille -3.057 - -3.259 1 
14. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen     
  vastgoedportefeuille 39.565 3.672 45.682 4.193 
15. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen     
  vastgoedportefeuille verkocht      
  onder voorwaarden 79 89 199 214 
 Waardeveranderingen      
 vastgoedportefeuille 36.587 3.761 42.622 4.408 
 
16. Opbrengst overige activiteiten 94 - 25 3 
17. Kosten overige activiteiten -6 - - - 
      
      Netto resultaat overige activiteiten 88 - 25 3 
       
18. Overige organisatiekosten -441 -43 -409 -40 
19. Kosten omtrent leefbaarheid -29 -6 -96 -13 
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Daeb/niet Daeb gescheiden resultatenrekening 2019 Functioneel 
Enkelvoudig 
(in duizenden euro’s) 
        

2019               2018 
                                    Daeb    Niet-Daeb      Daeb   Niet-Daeb  
 
20. Overige rentebaten en soortgelijke kosten 188 4 167 2 
21. Rentelasten en soortgelijke kosten -1.917 -60 -2.324 -114 
  Saldo financiële baten en lasten -1.729 -56 -2.157 -112 
 
     Totaal van resultaat voor belastingen 47.832 6.038 52.187 6.271 
 
22. Belastingen -2.726 485 -1.752 -713 
23. Resultaat uit deelneming 6.517 -6 5.552 -6 
 
  Totaal van resultaat na belastingen 51.623 6.517 55.987 5.552 
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21. Kasstroomoverzicht 2019 Enkelvoudig                                 
      (in duizenden euro’s)    2019               2018 
                                    Daeb    Niet-Daeb      Daeb   Niet-Daeb  
Operationele activiteiten                            
 
Ontvangsten: 
1. Huurontvangsten    25.004 2.366 24.402 2.414 
2. Vergoedingen     298 30 184 26 
3. Overige bedrijfsontvangsten 10 - 9 - 
4. Ontvangen interest 73 1 129 - 
    Saldo ingaande kasstromen 25.385 2.397 24.724 2.440 
 
Uitgaven 
5. Betalingen aan werknemers 1.989 196 2.214 219 
6. Onderhoudsuitgaven 5.708 540          4.784 508 
7.  Overige bedrijfsuitgaven 4.238 271 3.420 339 
8.  Betaalde interest 1.959 60 2.490 117 
9.  Sectorspecifieke heffing onafh. van resultaat 22 -          288 26 
10. Verhuurderheffing 2.794 209 3.230 219 
11. Leefbaarheidsuitgaven externe uitgaven       
      niet investeringsgebonden 47 2 72 7 
12. Vennootschapsbelasting 2.090 207 3.488 376 
     Saldo uitgaande kasstromen 18.847 1.485 19.986 1.811 
 
 Totaal van kasstroom uit  
 operationele activiteiten 6.538 912 4.738 629 
      
MVA ingaande kasstromen 
13. Verkoopopbrengst bestaande huur, woon- 
      en niet woongelegenheden  5.150 2.709 4.673 2.911 
14. Verkoopontvangsten woongelegenheden     
  (VOV) na inkoop in dPi periode - 561 - 408 
15. Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon-     
  en niet woongelegenheden - 1.234 - 158 
16. Verkoopontvangsten grond - - 130 - 
     Ontvangsten uit hoofde van ver-     
  vreemding van materiële vaste activa 5.150 4.504 4.803 3.477 
 
MVA uitgaande kasstromen     
17. Nieuwbouw huur, woon- en niet     
  woongelegenheden 14.761 12 4.339 - 
18. Woningverbetering, woon- en niet     
  woongelegenheden 1.316 2 345 11 
19. Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 189 - - - 
20. Nieuwbouw verkoop, woon- en niet      
  woongelegenheden - 5 - 172 
21. Aankoop woongelegenheden (VOV) voor     
  doorverkoop 304 624 488 1.181 
22. Sloop uitgaven, woon- en niet      
  woongelegenheden 524 - 17 - 
23. Investeringen overig - - 37 - 
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                                                  2019                     2018        
                                                         Daeb    Niet-Daeb  Daeb    Niet-Daeb   
 
Verwerving van materiële vaste activa 17.094 643 5.226 1.364 
 

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -11.944 3.861 -423 2.113 
 
FVA      
24. Ontvangsten overig 3.205 - 3.205 - 
 
Totaal van kasstroom uit (des)  
investeringsactiviteiten -8.739 3.861 2.782 2.113 
 
Financieringsactiviteiten 
 
Ingaand 
25. Nieuw te borgen leningen 10.000 - 2.000 - 
 
Uitgaand 
26. Aflossing geborgde leningen -8.752 - -10.644 - 
27. Aflossing interne lening - -3.205 - -3.205 
 
Totaal van kasstroom uit financierings-     
activiteiten 1.248 -3.205 -8.644 -3.205 
 
Toename/afname van geldmiddelen -953 1.568 -1.124 -463 
 
Geldmiddelen aan het begin van de periode -5.099 3.905 -3.975 4.368 
Geldmiddelen aan het einde van de periode -6.052 5.473 -5.099 3.905 
 
Toename (afname) van geldmiddelen -953 1.568 -1.124 -463 
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22. Verklaringen bestuur en raad van commissarissen 
 

22.1 Verklaring bestuur 

De directeur-bestuurder van Stichting Woningbeheer Betuwe verklaart dat zij haar 
middelen uitsluitend heeft besteed in het belang van de volkshuisvesting. Daarnaast 
verklaart de directeur-bestuurder dat het door middel van haar functioneren een 
adequate invulling heeft gegeven aan het uitgangspunt “uitsluitend in het belang van de 
volkshuisvesting werkzaam te zijn”. 
 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Het COVID-19 virus (coronavirus) en de daartegen genomen maatregelen door de 
rijksoverheid, kunnen een significante impact hebben op de nieuwe corporatie Stichting 
Thius. Hoe groot de impact daadwerkelijk zal zijn is onzeker, dat hangt onder andere af 
van de doorlooptijd van beperkende casu quo beschermende maatregelen en van de 
daaruit voortvloeiende sociaal maatschappelijke en economische gevolgen. In elk geval 
een periode van economische recessie lijkt onafwendbaar. 
 

Na balansdatum hebben zich overigens geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan. 

Voorstel resultaatbestemming 2019 

De directeur-bestuurder stelt aan de raad van commissarissen voor het positieve 
resultaat over het boekjaar 2019 van € 51.263.000,- geheel toe te voegen aan de 
overige reserves van Stichting Thius. 

 

Deze jaarrekening is vastgesteld te Lienden op 2 juni 2020. 

De directeur-bestuurder, 
 

 

 

De heer J. Heesen 
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22.2 Verklaring raad van commissarissen 

De raad van commissarissen heeft overeenkomstig artikel 18.1 van de statuten van 
Stichting Woningbeheer Betuwe gedurende het jaar 2019 toezicht gehouden op de 
directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen Stichting Woningbeheer 
Betuwe. 

Overeenkomstig het bepaalde in de statuten heeft de raad van commissarissen de 
jaarrekening laten controleren door BDO Audit & Assurance B.V. De raad van 
commissarissen heeft kennisgenomen van het jaarverslag en van de 
accountantsverklaring en kan zich met deze stukken verenigen. 

Deze jaarrekening is goedgekeurd te Lienden op 2 juni 2020 door de raad van 
commissarissen. 

 

De Raad van Commissarissen 

 

 

 

De heer D.P. Dekker 

 

 

 

De heer C. Megens 

 

 

 

Mevrouw J.N. Go-Hippe 

 

 

 

Mevrouw J.B. Sanders 

 

 

 

De heer D.W. Hommes 
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Overige gegevens 
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23. Overige gegevens 
  
Statutaire resultaatbestemming 

Stichting Woningbeheer Betuwe kent geen statutaire bepalingen omtrent 
resultaatverdeling. Artikel 42 lid 3 van de Woningwet bepaalt dat toegelaten instellingen 
batige saldi uitsluitend mag bestemmen voor werkzaamheden op het gebied van de 
volkshuisvesting. 

Controleverklaring 

Hiervoor wordt verwezen naar de in hoofdstuk 24 opgenomen verklaring. 
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24.  Controleverklaring 
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Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186. 
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, 
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden. 
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms. 

Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 
 
Aan: de raad van commissarissen van Stichting Woningbeheer Betuwe 
 
 
 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Woningbeheer Betuwe te Lienden 
gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Woningbeheer Betuwe op  
31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de vereisten voor 
de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de Woningwet en de Wet normering 
topinkomens (WNT). 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2019; 
2. de winst-en-verliesrekening over 2019; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2019. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Woningbeheer Betuwe zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties, de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel.  
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Benadrukking van de waarderingsgrondslag van (een deel van) het vastgoed in exploitatie 
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering van DAEB en niet-DAEB 
vastgoed in exploitatie zoals opgenomen in de jaarrekening [op pagina 67-70]. Hierin staat 
beschreven dat Stichting Woningbeheer Betuwe een deel van haar vastgoed in exploitatie op 
grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet in overeenstemming met bijlage 2 van de 
Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in het huidige en het voorgaande 
boekjaar waardeert tegen actuele waarde onder toepassing van de basisversie van het 
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Daarnaast is vermeld dat deze actuele 
waarde de basis is voor het berekenen van de beleidswaarde. Ons oordeel is niet aangepast 
als gevolg van deze aangelegenheid. 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de 
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j 
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd 
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en 
volledig is. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit:   
 Bestuursverslag, inclusief het volkshuisvestelijk verslag;
 overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van artikel 35 van de Woningwet is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in rubriek A van het 
accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij artikel 17 van de Regeling toegelaten 
instellingen volkshuisvesting 2015 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag inclusief het volkshuisvestelijk verslag, en de overige gegevens in 
overeenstemming met  artikel 35 van de Woningwet. 
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de 
jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening 
in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het 
Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, de bepalingen van den krachtens de 
WNT en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de 
jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van artikel 35 van de Woningwet 
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren of de 
activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur 
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 
proces van financiële verslaggeving van de toegelaten instelling. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerk-
zaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
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fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de toegelaten instelling;

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een toegelaten instelling haar
continuïteit niet langer kan handhaven;

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte 
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 
beheersing. 

Apeldoorn, 3 juni 2020 

BDO Audit & Assurance B.V. 
namens deze, 

J.J. Herst RA 
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