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Voorwoord en samenvatting 
 
Voor u ligt de eerste echte begroting van Woonmeij. Vorig jaar was het een nog samengestelde 
versie van twee afzonderlijk opgebouwde begrotingen van Wovesto en Huis & Erf. Inmiddels is de 
fusie al weer bijna een jaar een feit en staat Woonmeij goed op de kaart. 2018 was een fusiejaar 
waarin veel extra werk is verzet om de klant “niets te laten merken” van de fusiestap. Inmiddels 
bereiden we ons voor op hoe het nieuwe koersplan richting moet geven aan 2019 en navolgende 
jaren. Een periode waarin we ons doel beschikbaar, betaalbaar en duurzaam wonen in een prettige 
woonomgeving volwaardig kunnen oppakken. Grote uitdagingen hierbij komen voort uit de 
aanhoudende en meer differentiërende behoefte aan (extra) woningen, de verduurzaming van 
Nederland en de aandacht die nodig is voor de ontwikkeling naar een meer inclusieve samenleving. 
 
Deze begroting geeft vooral een samenvatting van de meest relevante activiteiten en investeringen 
in 2019 en een doorkijk naar 2023. Tevens worden hier een aantal scenario’s bij getoond. Ook wordt 
de focus van 2019 kort verwoord, welke als uitgangspunt geldt voor ons als organisatie in 2019. 
Belangrijke onderwerpen hierbij zijn het verder professionaliseren van het klantcontact en de stap 
naar één woonruimtebemiddelingssysteem waarin we samen met collega-corporatie Area vanaf 
2019 gezamenlijk onze woningzoekenden bedienen. 
 
Intern is per eind 2018 een belangrijke stap in gang gezet op het gebied van assetmanagement, 
waardoor we onze portefeuillestrategie meer integraal leidend laten zijn voor de strategische keuzes 
om te komen tot een goede samenstelling van onze vastgoedportefeuille. 
De komende jaren zal uitbreiding van onze vastgoedportefeuille een concreet doel zijn, wat voor 
2019 betekent dat we in ieder geval 27 nieuwbouw woningen aan onze voorraad toevoegen. Dat 
aantal lijkt wellicht vooralsnog laag, maar er zijn daarnaast in totaal 10 projecten in de 
voorbereidingsfase waarbij het in totaal om 179 woningen gaat. Daarnaast hebben we 18 projecten 
in de verkenningsfase. In totaal gaat het daarbij om 412 woningen. 
 
Aanvullend op de jaarbegroting wordt een meerjarenbegroting opgesteld. In de huidige 
meerjarenbegroting is voor het eerst een volwaardig verduurzamingsprogramma opgenomen 
aanvullend op de uitbreidingsopgave. Indien het verduurzamingsprogramma (CO2-neutraal) wordt 
doorgevoerd zonder een terugverdieneffect, trekt dit een te zware wissel op de financiële positie op 
de corporatie in de toekomst. In de meerjarenbegroting is dit duidelijk zichtbaar. Dit maakt dan ook 
dat in 2019 keuzes zullen worden gemaakt gericht op de benodigde terugverdienmogelijkheid op de 
duurzaamheidsinvesteringen. Een eerste doorrekening is opgenomen, waarin wordt uitgegaan van 
een terugverdiencapaciteit van 75% van de besparing op de energiekosten van de huurder. Dit om 
een realistischer beeld te hebben van het financiële meerjaren perspectief. 
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In 2019 verwachten we een positief jaarresultaat. Hieronder is inzichtelijk gemaakt hoe de verwachte 
jaarcijfers van de operationele kasstromen 2019 zich verhouden ten opzichte van 2018. 

Ontvangsten 2019 2018 

 Huur 33.485.000  33.743.000  

 Overige bedrijfsopbrengsten 974.000  1.092.000  

 Rentebaten 10.000  133.000  

Ontvangsten  34.469.000   34.968.000  

     

Uitgaven    

 Personeelskosten  -3.773.000   -3.796.000  

 Lasten onderhoud  -6.875.000   -5.526.000  

 Verhuurderheffing  -4.729.000   -4.365.000  

 Overige bedrijfskosten  -5.239.000   -5.423.000  

 Rentelasten  -4.255.000   -4.624.000  

 VPB -6.327.000   -1.599.000  

Uitgaven  -31.158.000   -25.333.000  

     

Cashflow operationele activiteiten  3.311.000   9.635.000  
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Leeswijzer 
 
Onderstaand een uiteenzetting van de opbouw van deze begroting en een beknopte samenvatting 
van de belangrijkste onderdelen. 
 
Na de inleiding wordt in hoofdstuk 2 de focus voor 2019 kort uitgewerkt aan de hand van de 
belangrijkste kernwaarden en in hoofdstuk 3 het adviesrecht van de Algemene Ledenvergadering. 
 
In hoofdstuk 4 worden de meest relevante uitgangspunten van de geconsolideerde begroting 
inzichtelijk gemaakt. 
 
In hoofdstuk 5 is de jaarbegroting 2019 uiteengezet. Inclusief waarderingsinvloeden wordt in 2019 
een resultaat verwacht van € 9,5 miljoen (incl. waarderingsresultaten). Het reguliere 
exploitatieresultaat betreft € 11,5 mln. De jaarbegroting heeft een budget stellend karakter. Middels 
accordering van de begroting door de Raad van Commissarissen en vaststelling door het Bestuur 
beschikt de organisatie over de benodigde jaarbudgetten voor 2019. Dit alles binnen de kaders en 
mandaten zoals vastgelegd in het Toets- en Toezichtkader. 
 
In hoofdstuk 6 worden de meest voor de hand liggende scenario-inzichten op de meerjarenbegroting 
gepresenteerd. In beginsel wordt een meerjaren doorkijk gepresenteerd vanuit de begroting en de 
effecten van het investeringsprogramma. Als gevolg van nog te maken beleidskeuzen gericht op de 
terugverdiencapaciteit van duurzaamheidsinvesteringen is in het basisperspectief een negatieve 
ontwikkeling van de financiële ratio’s. Aanvullend op het basisperspectief is gefundeerd op 
realistische uitgangspunten een meerjarenperspectief inclusief terugverdieneffect opgenomen in 
paragraaf 3.1. Tevens wordt in hoofdstuk 3 middels een aantal scenario’s inzicht verkregen in de 
mate van gevoeligheid voor majeure invloeden als gevolg van moeilijk beïnvloedbare veelal exogene 
factoren. 
 
In hoofdstuk 7 staat de conclusie beschreven. Uiteindelijk is dit het meest interessante hoofdstuk 
waarin een uiteenzetting wordt gegeven van de financiële continuïteit. Het tijdsaspect en de 
knoppen waaraan gedraaid kan gaan worden spelen hierin de hoofdrol.  
   
In bijlage 1 worden de financiële kengetallen uiteengezet. De kengetallen worden afgezet tegen de 
interne norm van Woonmeij en de externe norm van het AW en het WSW.   
 
Bijlage 2 presenteert het meerjarenperspectief op de uitgangspunten van de begroting. Het 
meerjarenperspectief toont schommelende jaarresultaten (zie Resultatenrekening 2019 t/m 2023). 
Dit wordt met name veroorzaakt door de post Overige waardeveranderingen. De investeringen in 
met name de nieuwbouw en verbeteringen, waar geen (directe) dekking tegenover staat leidt tot 
deze afboekingen. Daarnaast toont het meerjarenperspectief een constante absolute omvang van 
het eigen vermogen (zie Balans 2019 t/m 2023). Als gevolg van het ingerekende meerjaren 
investeringsprogramma wordt wel zichtbaar dat de kasstroomratio’s in sterke mate beïnvloed 
worden als gevolg van de aan deze investeringen samenhangende financieringsbehoefte (zie 
Kasstromen 2019 t/m 2023). Daarbij wordt echter wel gerekend met een conservatief lange termijn 
renteperspectief. 
 
In de meerjarenbegroting wordt tevens een uitsplitsing gemaakt conform de verplichte 
administratieve splitsing naar DAEB en niet-DAEB. Dit conform wettelijke verplichting. Deze 
cijfermatige exercitie is tevens een vastgestelde basis voor prognostische cijferverantwoording 
richting de Autoriteit Wonen. Zie hiervoor bijlage 3 voor de DAEB tak en bijlage 4 voor de Niet DAEB 
tak.  
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1. Inleiding 
 
Eind 2018 wordt het nieuwe koersplan vastgesteld, waarin de richting voor de komende jaren wordt 
aangegeven. Hoewel het jaarplan wat nu voorligt een uitvloeisel zou moeten zijn van dit koersplan is 
het dat nog niet helemaal. Immers het koersplan is nog niet afgerond. Dit neemt niet weg dat de 
richting die we inslaan al helder is, en dat daarmee ook de voornemens en doelstellingen voor het 
komende jaar toch duidelijk zijn.  
 
De kerntaak -de missie- van Woonmeij is het verhuren, beheren en bouwen van sociale 
huurwoningen. Daarmee dragen wij bij aan het bieden van woonruimte voor mensen met een kleine 
portemonnee. Wij zijn er voor mensen die niet zelfstandig in hun eigen woonbehoefte kunnen 
voorzien en  maken onze keuzes vanuit het belang van onze huidige en toekomstige huurders. 
 
Voor de uitwerking van deze missie hanteren we het zogenaamde driekamermodel: 
maatschappelijke waarde, vastgoedwaarde en vermogenswaarde. Wij hebben hier zelf de 
organisatiewaarde aan toegevoegd aangezien de organisatie de verbindende schakel is tussen de 
drie genoemde waarden.  
 
De maatschappelijk waarde betekent inzetten op beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, 
leefbaarheid en betrokkenheid en financiële continuïteit. Om voldoende woningen te realiseren, zijn 
we met name afhankelijk van (tijdelijke) uitbreidingsmogelijkheden. Zowel in Meierijstad als in Sint-
Michielsgestel is hiertoe een aanjaagteam in het leven geroepen. Ten aanzien van de bijzondere 
doelgroepen vraagt de huisvesting van personen met verward gedrag aandacht. 
Betaalbare huisvesting betekent dat we voldoende woningen voor onze primaire doelgroep 
beschikbaar moeten houden. Met name vanwege o.a. hoge grondkosten, de toekomstige 
duurzaamheidsinvesteringen in combinatie met het behoud van de betaalbaarheid, wordt dit een 
serieuze uitdaging voor de komende jaren.  
 
Vastgoed- en vermogenswaarde liggen op een aantal vlakken dicht tegen elkaar. Van belang is dat 
we, ook op de lange termijn, financieel gezond blijven. Daarvoor hanteren we een norm -bij DAEB 
projecten- van een minimale IRR van 2,00%. Ten aanzien van de huuropbrengst streven we een zo 
laag mogelijke huurderving na; lager dan de benchmark van 1%. 
Aangaande de vermogenswaarde hebben we oog voor de bedrijfscontinuïteit, zowel op de korte als 
lange termijn. We pakken de opgave van dit moment op, maar moeten ook de opgaven van de 
toekomst aan kunnen. Dit vanuit zowel de balanspositie, de liquiditeitspositie alsook de 
financieringspositie. 
 
De organisatiewaarde vertaalt zich enerzijds naar de organisatie en de medewerkers en anderzijds 
naar de klant. Intern betekent het dat we met elkaar een aantal kernwaarden benoemen hoe we met 
elkaar willen samenwerken en extern gaat het over de wijze waarop we de klant willen bedienen.     
Om de kwaliteit van (de digitale) dienstverlening te verbeteren, willen we in 2019 het 
huurdersportaal verder ontwikkelen en een Woonmeij Klanten Service opzetten. Daarnaast zoeken 
we aansluiting bij het woonruimtebemiddelingssysteem wat thans bij Area in gebruik is – OnsHuiz- 
om de woningzoekenden binnen de gemeente Meierijstad met één aanbodmodel van dienst te 
kunnen zijn. 
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2. Onze focus in 2019 
 
Eind  2018 ronden we ons Koersplan 2019 af. Dit wil zeggen dat we de richting, overtuigingen en 
basisuitgangspunten voor de komende jaren in 2019 zullen vertalen naar concretere plannen. Dit op 
alle vier de waarden die we als Woonmeij als sturingssamenhang gebruiken. In onderstaande 
paragrafen wordt de focus voor 2019 hierop kort uitgewerkt. 
 
Maatschappelijke waarde 
In ons koersplan geven we aan dat de missie van Woonmeij het verhuren, beheren en bouwen van 
sociale huurwoningen is. We zetten daarbij in op: 
1. Beschikbaarheid en betaalbaarheid 
2. Leefbaarheid en betrokkenheid 
3. Duurzaamheid 
4. Financiële continuïteit 
De focus van ons handelen ligt op prettig, duurzaam wonen. We zorgen er daarbij voor dat onze 
vastgoedportefeuille aansluit bij de (veranderende) vraag. Niet alleen door woningen toe te voegen, 
maar ook door wijziging van de bestemming. Inzetten op duurzaamheid, betekent tevens inzetten op 
betaalbaarheid. Immers, daar waar we de energievraag kunnen beperken, nemen de energielasten 
af. 
  
Prettig wonen heeft niet alleen met leefbare buurten te maken, maar ook met professionele 
dienstverlening. Wij stellen onze klant centraal, door goed te luisteren en zo mogelijk maatwerk te 
leveren. In de buurten weten we wat er speelt en onderhouden we onze contacten. We willen niet  
ingrijpen op incidenten, maar juist trachten deze te voorkomen. 
 
In 2019 zetten wij in op onderstaande doelen 

• Project langer zelfstandig blijven wonen 

• Uitvoering diverse leefbaarheidsprojecten 

• Vertaling duurzaamheidsvisie Koersplan naar beleid en meerjarenprogramma met oog voor 
woonlasten/betaalbaarheid 

• Herpositioneren wijkbeheer gericht op een prettige woonomgeving 
 
Vastgoed waarde 
Als woningcorporatie willen we een vastgoedportefeuille die aansluit bij de behoefte van onze 
huurders en woningzoekenden. Dit betekent dat we oog hebben voor alle kernen van ons 
werkgebied, kijken naar de inschrijftijden van onze woningzoekenden en ontwikkelingen volgen op 
demografisch gebied. Bovendien willen we de specifieke klantbehoefte weten. Immers “de vraag” 
verandert. 
 
We investeren in de kwaliteit van het bezit, niet alleen om deze op orde te houden en zelfs te 
verhogen, maar ook omdat we voor onszelf een verduurzamingsopgave zien. We hebben een 
belangrijke rol in deze opgave: we verduurzamen het bestaande bezit door te zorgen dat de 
energievraag daalt. Vervolgens streven we ernaar dat de energie die geleverd wordt energieneutraal 
is. Tot slot zetten we in op het bouwproces zelf en op onze eigen bedrijfsvoering. Cradle to cradle en 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, zijn de daarbij gebruikte termen. 
 
In 2019 zetten wij in op onderstaande doelen: 

• Vertaling duurzaamheidsvisie uit het Koersplan naar beleid en meerjarenprogramma 

• Voorzetten en aanpassen huidige investeringsprogramma op verduurzaming 

• Voorzetten en aanpassen huidige investeringsprogramma op verbetering 

• Assetmanagement als basis van breed gedragen vastgoedstrategie 
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• Ontwikkelen Beleidsplan Wonen bij zorg en Wonen met zorg 

• Realiseren van vastgoedprojecten conform prestatieafspraken 

• Doorzetten intensieve aandacht voor verwerving van grond en vastgoedposities 

• Uitvoeren onderhoudspakket woningen wijk Hoevenbraak 

• Afronden toekomstvisie woningen wijk Hoevenbraak 

• Opzetten plan asbestsanering 
 
Vermogens waarde 
Financiële continuïteit is voor ons als vanzelfsprekend van wezenlijk belang. Immers we willen niet 
alleen op de korte termijn maar ook op de lange termijn aan onze maatschappelijke doelstellingen 
voldoen.  
We realiseren ons daarbij, dat zeker de komende jaren een flinke aanslag op onze financiële 
middelen zal worden gepleegd. De uitbreidings- en duurzaamheidsinvesteringen vragen namelijk 
forse investeringen. Deze zullen voor een belangrijk deel ten koste gaan van onze investeringsruimte, 
aangezien we de lasten niet bij de huurder willen leggen.  
In 2019 zetten wij in op onderstaande doelen: 

• Opstellen meerjaren perspectief op basis van duurzaamheidsbeleid en programma 

• Herdefiniëren investeringskaders op basis van marktwaarde in combinatie met 
beleidswaarde-methodiek 

• Uitvoeren treasuryjaarplan 

• Constructief en open contact onderhouden met toezichthouders en financiers 
 
Organisatie waarde 
Als organisatie vullen we onze Maatschappelijke opgave in met de middelen Vastgoed en Vermogen. 
Deze drie waardes proberen we zo optimaal mogelijk aan elkaar te koppelen. Dat doen we op een 
wijze die dienstverlenend aan de klant is. Niet alleen door de wijze waarop we de klant benaderen, 
maar ook door  de dienstverlening te verbeteren. 
In onze klantbenadering zijn we maatschappelijk betrokken, waarbij we de klant centraal stellen. Dit 
betekent niet alleen een klantvriendelijke houding, maar vooral een klantgerichte houding. We 
luisteren naar de klant, we nemen tijd voor de klant en voor zover als verantwoord en mogelijk is, 
leveren we maatwerk. De klant ervaart ons als betrouwbaar. 
 
In 2019 zetten wij in op onderstaande doelen: 

• Uitvoering auditplan 

• Professionaliseren Woonmeij Klantenservice (WKS) 

• Uitvoeren huisvestingsplan Kantoor Schijndel 

• Verbeterslag website 

• Invoering Standard Business Reporting (SBR) 

• Implementatie nieuwe ICT-werkomgeving 
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Grote Vastgoedprojecten in 2019 
 
Renovatie en verbetering 
In 2019 krijgen de onderhoud- en comfortverbeteringswerkzaamheden aan de woningen van het 
voormalig gemeentelijke woonbedrijf  in de Hoevenbraak een aanvang. De woningen worden 
kwalitatief op orde gebracht en krijgen klant specifiek een comfortverbetering. Ook is de 
planvorming naar het toekomstperspectief voor deze woningen een belangrijke ontwikkeling in 
2019. 
 
In het totale bezit van ruim 5.100 woningen worden 1001 woningen planmatig aangepakt (€ 5,7 mln) 
en worden bij 873 woningen verbeteringsinvesteringen (€ 5,3 mln) uitgevoerd, waarvan 438 
eenheden met zonnepanelen.  
 
Nieuwbouw, herstructurering en planontwikkeling 
Een herstructureringsproject dat in 2019 wordt voorbereid is de herstructurering van de 
Meidoornstraat/Seringenlaan (16 woningen) in Sint-Michielsgestel. Naast deze ontwikkeling 
verwachten we in Sint-Michielsgestel ook ver gevorderd te zijn met de voorbereidingen op 
nieuwbouw aan de Irenestraat. 
  
In Nijnsel en Olland wordt eind 2019 respectievelijk de oplevering van De Huisakkerweg (12 
woningen) en De Misse (6 woningen) verwacht. 
In Boerdonk is als nieuwe kleine kern voor Woonmeij beoogd een nieuwbouwproject op te starten (8 
woningen). 
 
In Boskant wordt de herontwikkeling van de kerk opnieuw ter hand genomen, aangezien de 
verscherpte duurzaamheidsdoelstellingen het beoogde plan financieel zeer lastig haalbaar maakte. 
 
Voor Sint Oedenrode wordt in 2019 geen nieuwbouwproject verwacht op te leveren. Vanaf 2020 
liggen hier echter ontwikkeling op het Boekweit, KEM-terrein en HAV-terrein in het verschiet. 
 
In de kern Schijndel wordt net als in 2018 sterk ingezet op het verwerven van inbreidingslocaties en 
vastgoed om te herstructureren. Deze focus resulteert in 2019 naar verwachting in het aantrekken 
van een tweeledig project aan de Papaverstraat, waar ruimte voor circa 65 nieuwe sociale 
huurwoningen.  
Naast deze locatie zetten we in op de herontwikkeling van het gemeentehuis in Schijndel, waar een 

goede kans ligt om sociale huur toe te voegen. 
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3. Adviesrecht Algemene Ledenvergadering (ALV) 
 
Per 1-7-2017 is de Veegwet Wonen in werking getreden. De Veegwet repareert een aantal punten in 
de Woningwet en maakt die beter uitvoerbaar voor corporaties. Deze reparaties hebben 
tegelijkertijd geleid tot aanpassingen in het onderliggende Besluit Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting (BTIV) en in de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV). In de 
Veegwet Wonen is onder meer het recht op advies door de ALV voor alle door de Raad van 
Commissarissen goed te keuren onderwerpen, conform de statuten van de vereniging, opgenomen. 
Hoe hier mee om te gaan is in 2018 vastgelegd in het huishoudelijk verenigingsreglement. 
 
In artikel 24.3 van de statuten van Woonmeij zijn de besluiten van het bestuur opgenomen die aan 
de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen. Artikel 24.3 punt 
12 stelt dat het besluit inzake de vaststelling dan wel wijziging van de begroting voorafgaande 
goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist. Daarnaast zijn de punten 3, 9, 10 en 13 van 
artikel 24.3 onderwerpen die in de begroting terug komen dan wel gebaseerd worden op de 
begroting.  
 
Specifiek betreft het de volgende onderwerpen: 
  
 
10 Het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de gemeenten waar 
de vereniging feitelijk werkzaam is; 
Dit overzicht van voorgenomen werkzaamheden wordt gebaseerd op de beleidsmatige 
uitgangspunten en investeringsplannen in de begroting. Hiervan wordt niet afgeweken. Middels 
goedkeuring van de begroting wordt dit onderwerp geborgd. 
 
12. Vaststelling dan wel wijziging van de begroting. 
De financiële (meerjaren)begroting ligt middels dit document ter goedkeuring voor aan de Raad van 
Commissarissen. Door deze begroting te agenderen op de ALV van 20 december 2018 wordt de ALV 
de gelegenheid geboden om hierop haar schriftelijk advies te kunnen geven. 
 
13. Vaststelling van de meerjarenprognoses en de financiële meerjarenplanning. 
De financiële (meerjaren)begroting ligt middels dit document ter goedkeuring voor aan de Raad van 
Commissarissen. Door deze begroting te agenderen op de ALV van 20 december 2018 wordt de ALV 
de gelegenheid geboden om hierop haar schriftelijk advies te kunnen geven. 
 
Samenvattend wordt met deze begroting het recht op het geven van schriftelijk advies voorgelegd 
aan de ALV. Dit expliciet toegespitst op de punten 3, 9, 10, 12 en 13 van artikel 24.3 van de statuten.  
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4. Belangrijke uitgangspunten 
 
In de begroting en meerjaren doorrekeningen van 2019 tot en met 2023 zijn een aantal wezenlijke 
(beleids-)uitgangspunten opgenomen. Met name wordt aandacht gevraagd voor onderstaande 
onderwerpen en uitgangspunten. 
 
Parameters en uitgangspunten 
Voor het opstellen van de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

1. De (macro) economische parameters zijn gelijk aan de door Aw / WSW gepubliceerde 
leidraad economische parameters dPi 2018 van 23 juli 2018. 

2. Voor overige normeringen en toetsingskader is uitgegaan van de door Woonmeij opgestelde 
Kaderbrief investeringen en begroting 2019 v 1.3. 

3. Voor het gehele bezit (DAEB en niet-DAEB) is inflatievolgend huurbeleid ingerekend. De 
streefhuren zijn conform laatste stand Viewpoint.  

4. Om aan de vraag naar sociale huurwoningen te kunnen voldoen wil Woonmeij tot 2030 haar 
bezit uitbreiden. In deze begroting zijn voor de periode 2019-2023 bijna 300 nieuw te 
bouwen woningen ingerekend. Daarnaast worden er 40 VOV woningen na terugkoop in 
exploitatie genomen.   

5. Voor zover beschikbaar is het onderhoud ontleend aan de MJOB vanuit Vastware. Voor het 
overige bezit is de jaarlijkse norm per VHE conform de kaderbrief ingerekend. 

6. De verbeteringen van het bestaand bezit zijn onderverdeeld naar maatregelen: 

• Langer blijven wonen (€ 100.000 per jaar); 

• Energiebesparing appartementencomplexen (€ 360.000 eenmalig in 2019); 

• Zonnepanelen (€ 465.000 per jaar); 

• Levensduur verlengende investeringen (€ 4.8 miljoen per jaar oftewel € 29.300 per 
woning) 

• Investeringen in duurzaamheid: 
- Isolerende maatregelen jaarlijks € 4,8 miljoen vanaf 2020 (€ 22.800 per woning); 

7. In 2018 is er een nieuw verkoopbeleid opgesteld. De verkopen uit bestaand bezit zijn zeer 
beperkt ingerekend. Gemiddeld 3 tot 5 woningen per jaar. Van de teruggekochte VOV-
woningen wordt het overgrote deel (ongeveer 80%) in exploitatie genomen (verhuurd). De 
overige woningen worden doorverkocht via vrije verkoop of koopgarant (beperkt deel).    

8. Woonmeij waardeert haar vastgoed op Marktwaarde in verhuurde staat. De Bedrijfswaarde 
is vervangen door de Beleidswaarde. Deze onderwerpen worden hieronder verder 
toegelicht. 

 
Netto Bedrijfslasten 
De norm voor de netto bedrijfslasten is in de kaderbrief gesteld op € 921 per gewogen VHE (prijspeil 
2019). Dit bedrag is gebaseerd op de besparingsanalyse als gevolg van de fusie (dd. 28 maart 2017). 
De verwachte kosten in de begroting 2019 bedraagt € 865 per VHE. De extra besparing in 2019 
bedraagt naar verwachting € 56 per VHE, oftewel in totaal € 288.000.  
 
Benchmark 
De norm voor de netto bedrijfslasten vanuit de meest recente benchmark, rapportagejaar 2017, is        
€ 790 per gewogen VHE (prijspeil 2016). De geïndexeerde norm is € 845 (prijspeil 2019) per VHE.  
De afwijking tussen de benchmark en de begroting 2019 (€ 865) bedraagt € 20.  
 
De ontwikkeling in de komende jaren wordt in het onderstaande overzicht weergegeven. Ook in de 
jaren vanaf 2020 wordt er een gemiddelde besparing gerealiseerd van ruim € 300.000 per jaar. De 
fusiedoelstelling voor de korte termijn wordt hiermee ruimschoots behaald.  
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In het doorrekenen van de nieuwbouwportefeuille is ook rekening gehouden met een norm voor 
beheerkosten. Als de reguliere exploitatie vanuit de opgeleverde nieuwbouw vanuit de huidige 
bezetting wordt gerealiseerd, dan levert dit een mogelijke extra besparing op van ruim € 400.000 
gemiddeld per jaar.  
 
Belastingen en Sectorspecifieke heffingen 2019 
Ruim 3 maandhuren vloeien weg naar de diverse Belastingen en Sectorspecifieke heffingen. Dit is 
overigens exclusief de BTW, Loonheffingen en Overdrachtsbelastingen. De verhouding tussen de 
Belastingen en Sectorspecifieke heffingen ten opzichte van de jaarhuur blijft in de komende jaren 
nagenoeg gelijk aan elkaar (onderstaande weergave betreft bedragen x 1.000 euro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiscaliteiten 
 
Fiscale strategie 
De fiscale strategie van beide fusiecorporaties, zijn in overleg met een fiscaal adviseur, op elkaar 
afgestemd. De volgende keuzen zijn gemaakt: 

• Geen voorziening onderhoud; 

• Het peilmoment voor waardebepaling van het onroerend goed gelijk trekken conform fiscale 
richtlijnen. De uitzonderingspositie van Wovesto komt hiermee te vervallen; 

• Wovesto heeft gebruik gemaakt van de vrijwillige afwaardering. Indien de WOZ waarde van 
een object ten opzicht van de peildatum 1 januari 2008 op enig moment meer is gedaald dan 
18%, dan werd er fiscaal afgewaardeerd. De inmiddels genomen afwaarderingen handhaven. 
Dit voorstel moet nog aan de Belastingdienst worden voorgelegd; 

• Vanaf 1 januari 2018 voor het volledige bezit overstappen op één waarderingsstelsel: 
kostprijs minus eventuele afschrijvingen. Waarbij de verplichte afwaardering wordt 
toegepast bij een duurzame waardedaling vanaf 30%. 

In het najaar van 2018 wordt de gekozen strategie voorgelegd aan de Belastingdienst. De gewijzigde 
fiscale strategie heeft zowel commerciële als fiscale gevolgen. De fiscale resultaten zijn naar 
aanleiding van de gewijzigde strategie bijgesteld, met een direct gevolg voor de belastinglatenties en 
de acute VPB last. De correcties worden voor zover mogelijk verwerkt in het commercieel resultaat 
2018. Zie hiervoor de toelichting op de kasstromen, het onderdeel vennootschapsbelasting.  

Netto bedrijfslasten (x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023

Totaal gewogen VHE's 5.159 5.197 5.272 5.353 5.418

Totaal Beïnvloedbare netto bedrijfslasten -4.463 -4.688 -4.774 -4.986 -5.220

Norm per VHE 865 902 905 932 963

Norm per VHE kaderbrief 921 954 979 1.004 1.029

Besparing per VHE (in €) Totaal 56 52 74 72 65

Besparing vanuit de kaderbrief 288 272 388 386 354

Mogelijke besparing vanuit de nieuwbouw 67 99 143 239 352

Totaal 355 371 531 625 706

Jaarhuur 33.485

9.035 

Belastingen en heffingen

5.045 2.454 

1.536 

Sector specifieke heffingen Vennootschapsbelasting

Gemeentelijke heffingen ATAD
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Nadat de volledige verliesverrekening is toegepast komt Woonmeij voor het eerst in 2018 in een 
betalende positie terecht.  
 
Prinsjesdag 
Tijdens Prinsjesdag 2018 zijn er ten aanzien van de vennootschapsbelasting fiscale maatregelen 
aangekondigd.  
 
Renteaftrekbeperking (ATAD) 
Eén daarvan is de renteaftrekbeperking. Concreet houdt deze maatregel in dat het saldo van 
aftrekbare rente minus rente ontvangsten niet hoger mag zijn dan 30% van de winst voor rente, 
belasting en afschrijving. Door de ATAD stijgt de extra vennootschapsbelasting van € 0,00 in 2019 
naar 1,8 miljoen in 2028. In paragraaf 6.3 scenario 3 is zichtbaar gemaakt wat de consequentie is 
voor de belangrijkste ratio’s. 
 
Tariefstelling 
Daarnaast wordt het vennootschapsbelasting tarief naar beneden bijgesteld. 
Het hoge VPB-tarief daalt in 2019 van 25% naar 24,3%. Deze wordt gevolgd door een verdere 
verlaging in 2020 en nog eens in 2021, tot uiteindelijk 22,25%. De verlaging van het VPB tarief is niet 
ingerekend in de cijfers van de meerjarenbegroting.  
 
Overig 
De afschrijving op gebouwen in eigen gebruik wordt beperkt en de voorwaartse verliesverrekening 
wordt beperkt van 9 jaar naar 6 jaar. Deze wijzigingen hebben geen materiële consequenties voor de 
financiële positie.  
 
Waardering 
 
Marktwaarde 
Het vastgoed is gewaardeerd op de marktwaarde in verhuurde staat. Deze waardering is per 2016 
voorgeschreven in de per 1 juli 2015 van kracht geworden Woningwet.  
De marktwaardeberekeningen zijn aangepast aan het handboek modelmatig waarderen peil 31 
december 2017.  
De woningen en garages zijn gewaardeerd op basis van basisversie (handboek). 
Het BOG, MOG en ZOG vastgoed is gewaardeerd op basis van full-versie (taxaties). 
Voor de simulatie van de marktwaarde is de voorgeschreven inflatie-index gebruikt.   
 
Beleidswaarde 
In het beoordelingskader wordt de bedrijfswaarde vervangen door de beleidswaarde. De 

beleidswaarde kent als vertrekpunt de marktwaarde. Vervolgens wordt de berekening in vier 
stappen, die duiding geven aan de maatschappelijke opgave, aangepast. 
De Beleidswaarde wordt alleen bepaald voor woongelegenheden DAEB en Niet-DAEB.  

• Beschikbaarheid (doorexploiteren): voor de instandhouding van een sociale portefeuille 
blijven alle woningen in exploitatie. Het uitpondscenario vervalt dus bij de Beleidswaarde. 

• Betaalbaarheid (huur): bij mutatie wordt de huur opgetrokken naar streefhuur en niet naar 
markthuur zoals bij berekening van de Marktwaarde in verhuurde staat.  

• Kwaliteit (onderhoud): extra onderhoudsuitgaven ingerekend voor het op lange termijn in 
stand houden van de portefeuille. Hiervoor een norm onderhoud bepaald op basis van 
functionele winst- en verliesrekening. De norm is € 1.701. 

• Beheer (beheerskosten): extra beheeruitgaven ingerekend die gepaard gaan met de sociale 
doelgroep. Hiervoor een beheernorm bepaald op basis van functionele winst- en 
verliesrekening. De norm is bepaald op € 939.  
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Voor de simulatie van de Beleidswaarde is de voorgeschreven inflatie-index minus 1% gebruikt.  
 
Bedrijfswaarde 
De bedrijfswaarde is vervangen door de beleidswaarde. Dit is ook doorgevoerd In de financiële 
ratio’s. De Bedrijfswaarde is dan ook los gelaten in deze begroting. 
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5. Begroting financieel 2019 

5.1 Balans 2019 

 

Activa ( in € 1.000) B 2019 B 2018 JR 2017

Materiële vaste activa 668.608 641.177 637.743

 DAEB vastgoed in exploitatie 570.605 544.676 541.592

 Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 32.716 32.578 33.045

 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 57.641 57.895 54.574

 MVA in ontwikkeling voor eigen exploitatie 4.612 3.320 5.967

 MVA ten dienste van exploitatie 3.034 2.708 2.565

Overige goederen 0 16 0

Latentie verkopen 246 72 0

Latentie leningen 352 73 0

Belasting latenties 0 4.080 3.387

Vaste activa 669.206 645.418 641.130

Huurdebiteuren 242 350 242

Voorraden VOV (en overig) 600 1.067 1.992

Overige voorraden 168 166 168

Overheid (gemeenten) 1 9 1

Overige vorderingen 71 17 71

Overlopende activa 323 507 323

Liquide middelen 827 737 1.932

Vlottende activa 2.232 2.853 4.729

Totaal activa 671.438 648.271 645.859

Passiva B 2019 B 2018 JR 2017

Algemene reserve 464.696 424.551 444.973

Voorziening onrendabele investeringen 298 828 1.405

Leningen o/g 144.413 156.386 137.349

Voorzieningen latente belastingen 0 1.233 123

Voorziening overig 75 0 75

Waarborgsommen 25 26 25

Verplichting Koopgarant 57.230 57.615 54.367

Langlopende schulden 666.737 640.639 638.317

Schulden aan leveranciers 1.042 1.146 1.992

Belastingen en Sociale verzekeringen 1.062 1.183 2.976

Overlopende passiva (excl. rente) 924 1.034 924

Te betalen VPB 0 2.468 0

Opgelopen rente leningen o/g 1.673 1.801 1.650

Kortlopende schulden 4.701 7.632 7.542

Totaal passiva 671.438 648.271 645.859
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5.2 Winst & Verliesrekening 2019 (functioneel model) 

 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille B 2019 B 2018 JR 2017

Huuropbrengsten 33.485 33.743 32.071

Opbrengsten servicecontracten 914 884 888

Lasten servicecontracten -914 -863 -882

Lasten verhuur en beheeractiviteiten  1) -3.192 -7.845 -3.864

Lasten onderhoudsactiviteiten -8.851 -7.613 -7.194

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit  1) -7.191 -2.390 -5.876

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 14.251 15.916 15.143

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0 162

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0 -113

Toegerekende organisatiekosten 0 0 -2

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0 47

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 5.092 5.471 2.428

Toegerekende organisatiekosten -242 -268 -196

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -3.174 -5.025 -1.941

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 1.676 178 291

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -9.700 -11.551 -1.802

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VOV -1.602 107 130

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 13.472 5.656 19.211

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2.170 -5.788 17.539

Netto resultaat overige activiteiten

Opbrengst overige activiteiten 60 208 1.765

Kosten overige activiteiten -48 -40 -1.390

Netto resultaat overige activiteiten 12 168 375

Overige organisatiekosten 0 0 0

Leefbaarheid -495 -566 -558

Saldo financiële baten en lasten

Rentebaten 11 1 5

Rentelasten en soortgelijke kosten -4.310 -4.549 -4.680

Saldo financiële baten en lasten -4.299 -4.548 -4.675

Resultaat voor belastingen 13.315 5.360 28.162

Belastingen -3.865 -3.717 -3.930

Resultaat na belastingen 9.450 1.643 24.232

1)  Verschuiving van de sectorspeci fieke heffingen (€ 4,715 mi l joen in 2018)
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5.3 Kasstromen 2019 

 

 

  

Operationele activiteiten

Ontvangsten (x € 1.000) B 2019 B 2018 JR 2017

Huren 33.485 33.743 32.113

Vergoedingen 914 884 881

Overige bedrijfsontvangsten 60 208 397

Rente ontvangsten 10 1 22

34.469 34.836 33.413

Uitgaven

Personeelsuitgaven -3.773 -3.796 -3.712

Onderhoudsuitgaven -6.875 -5.731 -6.040

Overige bedrijfsuitgaven -4.729 -4.724 -4.839

Renteuitgaven -4.255 -4.326 -4.759

Sectorspecifieke heffing -356 -350 -20

Verhuurdersheffing -4.689 -4.365 -4.021

Leefbaarheid -154 -141 -515

Vennootschapsbelasting -6.327 -1.599 0

-31.158 -25.032 -23.906

Kasstroom uit operationele activiteiten 3.311 9.804 9.507

(Des)investeringsactiviteiten

Verkoopontvangsten 4.638 6.854 6.314

Woningverbetering -5.450 -7.045 -2.407

Nieuwbouw huur -9.744 -17.802 -13.358

Aankoop -3.649 -2.773 -5.223

Investeringen overig -725 -458 -153

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten -14.930 -21.224 -14.827

Financieringsactiviteiten

Nieuwe leningen o/g 24.663 16.896 11.000

Aflossingen leningen o/g -14.822 -5.079 -9.725

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 9.841 11.817 1.275

Mutatie liquide middelen -1.778 397 -4.045
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5.4 Toelichting op de kasstromen 2019 
In de toelichting zijn een drietal jaren opgenomen. De cijfers voor JR 2017 komen uit de 
geconsolideerde dVi van Huis & Erf  en Wovesto. De cijfers voor de Begroting 2018 zijn ontleend uit 
de meest recente liquiditeitsprognose. Begroting 2019 is het eerste prognose jaar van de Financiële 
Meerjarenbegroting 2019-2023. 
 
 
Operationele activiteiten 
 
Huren  
De huren bestaan uit de huurinkomsten en een ingerekende huurderving. 
 

 B 2019 B 2018 JR 2017 

Huurinkomsten 33.819 34.079 32.437 

Huurderving -334 -336 -324 

Huren 33.485 33.743 32.113 

 
Er is een inflatievolgend huurbeleid ingerekend. In de Begroting 2018 is onterecht een bedrag aan 
huren ingerekend van € 290.000. De huurderving is ingerekend op basis van 1% van de huurinkomsten. 
 
 
Personeelsuitgaven 
In totaal zijn er 48,5 fte ingerekend in de personeelskosten. 
 

 B 2019 B 2018 JR 2017 

Lonen en salarissen 2.865 2.899 2.882 

Sociale lasten 458 445 419 

Pensioenlasten 450 452 411 

Personeelskosten 3.773 3.796 3.712 

 
 
Onderhoudsuitgaven 
Bij het onderhoud is onderscheid te maken tussen planmatig onderhoud, klachtenonderhoud en 
mutatieonderhoud. 
 

 B 2019 B 2018 JR 2017 

Planmatig Onderhoud 5.717 4.346 5.186 

Klachtenonderhoud 668 686 277 

Mutatieonderhoud 790 698 577 

Correctie doorbelasting interne uren -300   

Lasten onderhoud 6.875 5.730 6.040 

 
In de begroting 2019 is er een gedeelte van het onderhoud geherclassificeerd van te activeren naar 
planmatig onderhoud. 
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Overige bedrijfsuitgaven 
De overige bedrijfskosten bestaan uit een groot aantal posten, waaronder belastingen en 
verzekeringen.  
 

 B 2019 B 2018 JR 2017 

Belastingen 1.536 1.382 1.342 

Verzekeringen 116 133 105 

Contributie Aedes 42 30  

Lasten servicecontracten 914 863  

Overige bedrijfsuitgaven 2.121 2.316 3.392 

Totaal 4.729 4.724 4.839 

 
 
Renteuitgaven 
De rentelasten zijn volledig afkomstig uit geborgde leningen. In de vermogensbehoefte wordt 
voorzien door het aantrekken van een 10 jaar fixe-lening.  
 
 
Verhuurdersheffing 
De verhuurderheffing is bepaald conform de wettelijke eisen. De heffing bedraagt respectievelijk 
0,591% (2019), 0,592% (2020 en 2021), 0,593% (2022) en 0,5674% (2023) van de WOZ waarde van de 
zelfstandige huurwoningen met een maandhuur onder de liberalisatiegrens van € 710,68. De 
voorgestelde tariefsverlaging (Rijksbegroting 2019) in 2019 van 0,03% (naar 0,561%) is niet ingerekend. 
 
 
Vennootschapsbelasting 

VPB B 2019 

Terugname afwaarderingen in 2019 1.360 

VPB uit fiscaal resultaat 2019 2.454 

VPB uit eerdere jaren (zie specificatie) 2.513 

Totaal 6.327 

 
 

VPB uit eerdere jaren B 2019 

Fiscaal resultaat 2018 10.582 

Terugname afwaarderingen Wovesto 12.339 

Terugname afwaarderingen Huis & Erf 3.372 

Correctie afwaardering 2015 4.806 

Verliesverrekening Wovesto -8.488 

Verliesverrekening Huis & Erf 0 
 22.611 

VPB (tarief 25%) 5.653 

Voorlopige aanslag 2018 -3.140 

Totaal 2.513 
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(Des)investeringsactiviteiten 
 
Verkoopontvangsten 
In de verkoopopbrengsten van € 4.638.000 zijn zowel de opbrengsten van verkoop van bestaand bezit 
als de verkoopopbrengsten van de verkoop van koopgarant woningen opgenomen. De opbouw van 
het bedrag is als volgt: 
 

Type verkoop B 2019 

Vrije verkoop 973 

Verkoop VOV vanuit voorraad balansdatum 1.297 

Verkoop VOV vanuit  aankoop 2019 2.368 

Totaal 4.638 

 
 
Woningverbetering 
Komend jaar wordt een bedrag van € 5.450.000 geïnvesteerd in de verbetering van bestaand bezit. 
 

Type verbetering B 2019 

Langer Wonen 100 

Energiebesparing gestapelde cplx 360 

Zonnepanelen 465 

Isolatie 328 

Levensduurverlenging 4.197 

Totaal 5.450 

 
 
Nieuwbouw huur 
Komend jaar wordt € 9.744.000 geïnvesteerd in nieuwbouw. Dit betreft de onderstaande projecten. 
 

Project Oplevering Aantal Kasstroom 

Huisakkerweg 2019 12 2.193 

De Misse 2019 6 1.300 

Julianastraat 2019 1 50 

Boerdonk 2019 8 1.864 

Projecten 2020 2020 37 2.013 

Projecten 2021 2021 70 1.175 

Projecten 2022 2022 77 1.125 

Projecten 2023 2023 86 24 

Totaal   297 9.744 

 
Aankoop 
In 2019 worden er 8 Te Woon woningen terug in exploitatie genomen. Het aankoopbedrag is 
gemiddeld € 142.000 per woning, met een totale investeringsomvang van € 1,1 miljoen. 
Daarnaast worden er 16 koopgarant woningen teruggekocht. Het aankoopbedrag is gemiddeld           
€ 154.000 per woning, met een totale investeringsomvang van € 2,5 miljoen. 
Een gedeelte hiervan wordt terug in exploitatie genomen. Het resterende gedeelte wordt in de vrije 
markt of in een koopgarant constructie doorverkocht. 
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Investeringen overig 
Er wordt een bedrag van € 725.000 geïnvesteerd in materiele vaste activa ten dienste van de 
exploitatie. Een nadere specificatie is hieronder opgenomen: 
 

 B 2019 

Inrichting WKS / (digitale) dienstverlening  20.000 

Optimalisatie huurdersportaal 10.000 

Invoeren woningaanvaardingsapp. 20.000 

Woonruimteverdeelsysteem Ons Huiz  90.000 

Overgang naar nieuwe it beheerder 125.000 

Gebruik "KPN1" 25.000 

Voortgangsmonitor mutatieproces 20.000 

Conditiemeting integreren met Vastware 15.000 

Huisvestingsplan (interieur) 400.000 

Totaal 725.000 

 
 
Financieringsactiviteiten 
Er wordt in 2019 voor € 24.663.000 aan nieuwe leningen aangetrokken en € 14.822.000 afgelost. 
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6. Scenario-denken en gevoeligheidsanalyse  
 

6.1 Basisscenario inclusief EPV 
 
In het basisscenario zijn duurzaamheidsinvesteringen ingerekend om een woning CO2 neutraal te 
maken. Vanaf 2020 zijn jaarlijks voor € 4,8 miljoen (€ 22.800 per woning) aan 
verbeteringsinvesteringen ingerekend voor het aanbrengen van isolerende maatregelen. Daarnaast is 
er het voornemen om vanaf 2025 bestaande CV-installaties te vervangen door een duurzame 
warmtebron. Jaarlijks wordt hiervoor aanvullend € 7,0 miljoen (€ 26.600 per woning) gereserveerd.  
 
In het basisscenario is nog geen rekening gehouden met een mogelijke terugverdien capaciteit op 
deze investeringen. Immers hiervoor is nog geen beleid uitgewerkt. Komend jaar moet beleid worden 
ontwikkeld om (een gedeelte van) de investeringen terug te verdienen.  
 
Rekening houdend met de wettelijke voorschriften van EnergiePrestatieVergoeding (EPV), het niet 
mogen stijgen van de woonlasten en het motiveren van de huurders om deel te nemen aan de 
verduurzaming is voorlopig gerekend met een EPV van 75% van de besparing op de gemiddelde 
energierekening. Oftewel een doorbelasting van € 100 per maand aan de huurder, welke gelijk is aan 
een gemiddelde besparing op energielasten van 75%. Om een realistischer toekomstscenario weer te 
geven is een aanvullend scenario (Basis +) doorgerekend waarbij deze Energieprestatie Vergoeding 
(EPV) als dekking van de investering is ingerekend. 
 

 
 
In het basisscenario is al rekening gehouden met het feit dat de investering leidt tot een 
leegwaardestijging. De EPV vergoeding mag volgens het waarderingshandboek niet ingerekend 
worden in de marktwaarde. Beide effecten zijn daarom niet zichtbaar in de solvabiliteitsratio van het 
Basis + scenario.  
Het enige effect dat wel zichtbaar is in de grafiek, wordt veroorzaakt  door de stijgende 
exploitatieresultaten. Maar in de eerste jaren is dat effect minimaal en nauwelijks zichtbaar in 
bovenstaande grafiek. 
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Het effect van de EPV op de ICR is zichtbaar in de bovenstaande grafiek. De kasstromen in het basis + 
scenario zijn wat positiever dan in het basisscenario. Hierdoor is de ICR wat hoger dan in het 
basisscenario zonder ingerekende EPV.  
 

6.2 Scenariowolk 
 
Door de verschillende belangrijkste ontwikkelingen in kaart te brengen, worden uiteenlopende 
scenario’s gedefinieerd. Deze scenario’s voorspellen niet de toekomst, maar geven een bandbreedte 
aan waarbinnen de toekomst zich waarschijnlijk zal ontwikkelen.  
 
Op basis van historische kengetallen worden er varianten doorgerekend. Het betreft alleen de 
externe factoren (bijvoorbeeld de inflatie en de renteontwikkeling) waarmee wordt gevarieerd, dus 
de uitgangspunten voortvloeiend uit het interne beleid blijven buiten beschouwing. De resultaten 
van een 100-tal scenario’s staan in onderstaande grafieken weergegeven. De uitgangspunten van het 
interne beleid zijn dan ook de knoppen waarmee (indien nodig) tijdig kan worden bijgestuurd. 
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Scenariowolk solvabiliteit (marktwaarde) in %  

 

 

  
Rondom het ‘Basis’ scenario vormt zich een wolk van lijnen. Normaliter wordt 5% van de beste 
scenario’s en 5% van de slechtste scenario’s buiten beschouwing gelaten voor het vormen van een 
(financieel) oordeel. De solvabiliteit ligt bij alle doorgerekende economische scenario’s gedurende de 
gepresenteerde periode boven de interne en externe norm (rode lijn). 
 
In totaal wijkt 88% van de scenario’s in 2028 in positieve zin af van het basisscenario en dus 12% in 
negatieve zin. Er komt geen enkel scenario onder de norm van 40%.  
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Scenariowolk ICR 

 

 
 
Onderstaande bevindingen zijn gedaan, rekening houdend met de eliminatie van de 5% slechtste 
scenario’s:   

• Vanaf 2023 daalt de ICR onder de interne norm (1,8 = groene lijn); 

• Vanaf 2025 daalt de ICR onder de grens zoals gesteld door de AW en het WSW (1,4 = rode lijn). 
Het basisscenario (blauwe lijn) blijft de gehele periode boven de norm van de AW en het WSW en tot 
2026 boven de interne norm.  
Er is geen reden voor ongerustheid. Enerzijds ligt het zwaartepunt van de wolk boven de interne norm 
en anderzijds heeft Woonmeij voldoende tijd om bij te sturen. Wel dient bij beleidsmatige 
besluitvorming, middels scenario-inzichten, ook het toekomstperspectief op kasstromen (ICR), actief 
en inzichtelijk als zwaarwegend kader meegenomen te worden in de overwegingen om te komen tot 
evenwichtige besluiten. 
 
In totaal wijkt 48% van de scenario’s in 2028 in positieve zin af van het basisscenario, 52% in negatieve 
zin. In totaalkomt bij 77% van de 100 scenario’s in 2028 de ICR onder de interne norm van 1,8. Voor 
de externe norm van 1,4 geldt dit voor 45% van de scenario’s.  
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6.3 Scenario’s 
In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij een aantal standaard scenario’s die ieder op één onderdeel 
afwijken van het basis-scenario. Hieronder zijn de kenmerken van deze scenario’s beschreven, waarna 
vervolgens op grafische wijze inzicht wordt gegeven in de mutaties die per scenario optreden in het 
financieel meerjarenperspectief ten opzichte van het basis-scenario. 
 

 
 

Worstcase 

Om risico’s meer inzichtelijk te maken, wordt er vaak een worstcase, oftewel een slechtweer scenario 
doorgerekend. In deze begroting is er niet voor gekozen om een worstcase scenario door te rekenen 
omdat de ICR, de solvabiliteit op beleidswaarde en de LTV op beleidswaarde in de afzonderlijke 
scenario’s al onder druk staan. 
 
Daarvoor in de plaats zijn er een 3-tal scenario’s doorgerekend om te beoordelen of de ratio’s in 
positieve zin om te buigen zijn.  
 
 
  

Omschrijving Basis scenario Scenario Variant

Extern beïnvloedbaar

Scenario 1: Huurprijs

Jaarlijkse huurprijsstijging (vanaf 2022) Inflatie Inflatie -1,0%

Scenario 2: Rente

Rente vreemd vermogen 2021 3,05% 4,05%

Rente vreemd vermogen 2022 en 2023 3,15% 4,40%

Scenario 3: Beperking renteaftrek VPB Geen beperking 30% van EBITTBA

Intern beïnvloedbaar

Scenario 4: Bedrijfslasten (Lasten)

Onderhoudsnorm p/vhe vanaf 2020 € 1.262 € 1.312

Netto bedrijfslasten p/vhe vanaf 2020 € 921 € 1.071

Scenario 5: Verkoop onder voorwaarden

25% terugkoop VOV en in exploitatie 2019 8 woningen 100 woningen

Scenario 6: Nieuwbouw

Nieuwbouwportefeuille met 50% verminderen

vanaf 2020
587 woningen 293 woningen

Scenario 7: Duurzaamheidsinvesteringen Isolatie Isolatie

Installaties Geen Installaties

Scenario 8: Cumulatief scenario 3, 6 en 7
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6.4 Grafieken van de belangrijkste indicatoren 
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7. Conclusie 
 

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de kengetallen. Daarna wordt kort ingegaan op de 
risico’s en impact van de scenario’s. Ook wordt de financiële positie van de niet-DAEB tak toegelicht. 
En als laatste worden de kansen beschreven hoe de ratio’s in positieve zin beïnvloed kunnen worden.  

Kengetallen 

 
Kredietwaardigheid (ICR) 
De ICR is in het basisscenario in 2018 gelijk aan de ICR in 2023 namelijk 2,2. De ICR blijft voor alle 
jaren binnen deze periode ruim binnen zowel de externe norm (AW, 1,4) als de  interne norm 
(Woonmeij) van 1,8. De dip in de grafiek in het begrotingsjaar 2019 is het gevolg van de incidenteel 
extra uitgaven aan de vennootschapsbelasting. De daling vanaf 2020 is het gevolg van de 
toenemende rentelasten die gepaard gaan met de verbeterings- en nieuwbouwinvesteringen, de 
vennootschapsbelasting en de verhuurdersheffing.  
 
Solvabiliteit (beleidswaarde) 
De solvabiliteit op beleidswaarde is een nieuw kengetal in onze sector. Het AW heeft de 
beleidswaarde met peildatum 31 december 2017 met terugwerkende kracht opgevraagd. Per 1 
oktober moeten de gegevens aangeleverd zijn. Aan de hand van deze uitvraag wil het AW 
ervaringsgegevens ophalen. Het is goed mogelijk dat de ‘voorlopige’ normstelling van 20% voor het 
DAEB bezit en 40% voor het niet-DAEB bezit wordt bijgesteld. Ook kan de kaderstelling rondom de 
berekeningsmethodiek worden aangepast. Oftewel dit kengetal is nog in behoorlijke mate in 
ontwikkeling.    
 
De solvabiliteit op beleidswaarde daalt in het basisscenario van 45% in 2018 naar 25% in 2023. De 
interne norm van 30% wordt in 2023 niet meer gehaald. Wel blijft de solvabiliteit op beleidswaarde 
ruim binnen de norm van de AW van 20%.  
 
Solvabiliteit (marktwaarde) 
De solvabiliteit op marktwaarde daalt in het basisscenario van 69% in 2018 naar 62% in 2023. De 
daling is met name het gevolg van ingerekende verbeterings-, verduurzamings- en 
nieuwbouwinvesteringen. Ook de verhuurdersheffing en de vennootschapsbelastingdruk (VPB) vanaf 
2018 zorgen voor de dalende tendens. Hierbij geldt dat, in voorkomend geval, de 
investeringsvoornemens op eigen initiatief kunnen worden teruggebracht of dat er tot andere 
maatregelen kan worden besloten. Vanuit dit perspectief is de continuïteit zeer zeker gewaarborgd. 
De interne norm van 40% wordt ruimschoots gehaald. 
 
LTV (beleidswaarde) 
Lening portefeuille / beleidswaarde. 
De LTV op beleidswaarde is ook een nieuw kengetal in onze sector. Ook hiervoor geldt dat dit 
kengetal en de normstelling in ontwikkeling is.  
De LTV op beleidswaarde stijgt in het basisscenario van 45% in 2018 naar 71% in 2023. Er geldt een 
maximale norm, zowel intern als extern, van 75%.  
 
Dekkingsratio (marktwaarde) 
Lening portefeuille / marktwaarde. De dekkingsratio stijgt in het basisscenario van 23% in 2018 naar 
33% in 2023. Deze ratio blijft binnen de interne norm van 40% en ruim binnen de externe norm van 
het AW van 70%. 
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Financieringsratio 
Het financieringsratio-/investeringsratio begrenst de omvang van de aan te trekken financiering in 
relatie tot de omvang van de investering. Een maximaal ratio van 50/50 stelt dat minimaal 50% van 
de investering uit eigen middelen moet worden gefinancierd. Vanwege de investeringsomvang wordt 
deze norm in alle jaren niet gehaald. Dit betekent dat binnen een relatief korte termijn de grens van 
de LTV wordt bereikt. Met elkaar moet de discussie worden gevoerd of de grens van 50/50 (tijdelijk) 
mag worden overschreden om de maatschappelijke doelstellingen te kunnen behalen. 
 

Risico’s en impact 

Vanuit verschillende invalshoeken is gekeken naar mogelijke risico’s door diverse scenario’s door te 
rekenen. Op deze manier kan een beter waardeoordeel worden gevormd over de basisvariant die in 
de meerjarenplanning is doorgerekend. Uit de scenariowolk blijkt dat het basis scenario conservatief 
is ingerekend. Met name de solvabiliteitsratio toont dit aan. Slechts 12% wijkt in negatieve zin af van 
het basis scenario. De solvabiliteit komt in geen enkel scenario in de gevarenzone terecht. 
De ICR en de dekkingsratio bewegen naar de interne norm. Dit heeft deels te maken met de 
lastenkant (de VPB, de verhuurderheffing en de toenemende rentelasten als gevolg van de 
investeringen in de nieuwbouw en de duurzaamheid, maar ook doordat de huurontvangsten onder 
druk staan door het wegvallen van de inkomensafhankelijke huurverhoging.  
 

Financiële positie niet-DAEB tak 

In de niet-DAEB tak worden geen nieuwe activiteiten ontplooid. Voor het niet-DAEB bezit wordt 
hetzelfde (onderhouds-)beleid toegepast als voor het DAEB bezit voor wat betreft de reguliere 
exploitatie. Voor zover als mogelijk wordt het niet-DAEB bezit afgebouwd.  
Met name de koopgarant portefeuille wordt afgebouwd. Hierdoor ontstaat een overschot aan 
liquide middelen in de niet-DAEB tak. Hiermee wordt allereerst de interne lening afgelost. Naar 
verwachting is de interne lening in 2022 volledig afgelost. Daarna worden de overtollige liquide 
middelen via een dividend uitkering overgeheveld naar de DAEB tak. Het minimum saldo aan liquide 
middelen is gesteld op € 500.000, onder andere bestemd voor het terugkopen van koopgarant 
woningen. De kengetallen voldoen volledig aan de interne en externe normen. Oftewel de niet-DAEB 
tak is financieel gezond. 
 

Kansen 

Het is belangrijk om te melden dat de eerstvolgende dPi periode loopt van 2019 tot en met 2023. In 
deze periode voldoet Woonmeij volledig aan de gestelde normen van het AW. Dus ondanks het 
ambitieuze investeringsprogramma voor de komende jaren blijven de kengetallen op ‘groen’ staan.   
Toch ligt er een flinke uitdaging voor Woonmeij, maar ook in de gehele sector, om de continuïteit in 
de verdere toekomst te borgen. Gelukkig zijn er voldoende knoppen om aan te draaien, waardoor de 
kengetallen ook voor de langere termijn kunnen worden geborgd. Denk bijvoorbeeld aan: 

• Reduceren nieuwbouw portefeuille en(duurzaamheids-)investeringen; 

• Inzetten verkoopportefeuille; 

• Aanpassing huurbeleid; 

• Dekking duurzaamheidsinvesteringen; 
Er ligt een flinke uitdaging voor Woonmeij op het gebied van het assetmanagement.  Slimme keuzes  
maken ten aanzien van ons bezit waarbij een zo hoog mogelijk rendement wordt behaald. Niet alleen 
een financieel rendement, maar denk vooral ook aan maatschappelijk rendement of rendement in 
duurzaamheid, waarbij de klant natuurlijk centraal staat. Kortom een mooie uitdaging voor ons 
allemaal
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Bijlage 1 Financiële kengetallen 
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Bijlage 2 Meerjarenbegroting 2019-2023 
 

  

GECONSOLIDEERD

OMSCHRIJVING 2019 2020 2021 2022 2023

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie 3.034 2.853 2.712 2.538 2.441

3.034 2.853 2.712 2.538 2.441

Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie 570.605 588.957 611.832 635.028 659.104

niet DAEB vastgoed in exploitatie 32.716 33.443 34.016 34.348 34.636

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 57.641 56.271 55.676 55.268 55.424

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 4.612 8.623 5.959 10.013 2.198

665.574 687.294 707.483 734.657 751.362

Financiële vaste activa

Latente belastingvorderingen 598 526 356 321 313

598 526 356 321 313

Vlottende activa

Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop 600 600 600 600 600

Overige voorraden 168 168 168 168 168

768 768 768 768 768

Kortlopende vorderingen 637 637 635 636 637

Liquide middelen 827 837 940 834 769

Totaal 671.438 692.915 712.894 739.754 756.290

PASSIVA

Eigen vermogen

Overige reserves 464.696 474.117 471.925 473.058 468.275

Voorzieningen

Voorziening onrendabele investering nieuwbouw 298 298 298 0 0

Voorziening latente belastingverplichtingen 0 0 0 0 0

Voorziening overig 75 0 0 0 0

373 298 298 0 0

Vreemd vermogen

Langlopende schulden

Leningen kredietinstellingen 144.413 157.753 180.195 206.246 227.072

Waarborgsommen 25 25 25 25 25

Verplichtingen uit hoofde van onroerende 

  zaken verkocht onder voorwaarden 57.230 55.842 55.226 54.803 54.919

201.668 213.620 235.446 261.074 282.016

Kortlopende schulden 4.701 4.880 5.225 5.622 5.999

Totaal 671.438 692.915 712.894 739.754 756.290
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* Het genormaliseerde jaarresultaat geeft inzicht in het jaarresultaat op basis van de operationele activiteiten.  

Dit geeft een beter beeld van de bestendigheid van het resultaat voor invloeden van afschrijving, 
waardeveranderingen en VPB. 

  

GECONSOLIDEERD

OMSCHRIJVING 2019 2020 2021 2022 2023

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten 33.485 34.352 35.606 37.226 38.856

Opbrengsten servicecontracten 914 940 964 988 1.013

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 1.918 2.483 1.570 1.526 985

Geactiveerde productie eigen bedrijf 0 0 0 0 0

Overige bedrijfsopbrengsten 60 62 63 65 67

36.377 37.837 38.203 39.805 40.921

Bedrijfslasten

Lonen, salarissen en sociale lasten -3.773 -3.879 -3.980 -4.078 -4.182

Onderhoudslasten -6.875 -6.907 -7.171 -7.452 -7.871

Leefbaarheid -154 -158 -162 -166 -171

Lasten servicecontracten -914 -940 -964 -988 -1.013

Sectorspecifieke heffingen -5.045 -5.459 -5.800 -6.072 -5.729

Overige bedrijfskosten -3.815 -3.945 -4.093 -4.310 -4.543

-20.576 -21.288 -22.170 -23.066 -23.509

Bedrijfsresultaat 15.801 16.549 16.033 16.739 17.412

Rentebaten 11 1 1 1 1

Rentelasten -4.310 -4.408 -4.855 -5.561 -6.397

Saldo financiële baten en lasten -4.299 -4.407 -4.854 -5.560 -6.396

Resultaat exclusief waardering MVA 11.502 12.142 11.179 11.179 11.016

     en Belastingen

Resultaat exclusief waardering 11.502 12.142 11.179 11.179 11.016

Afschrijvingen op materiële vaste activa -357 -462 -423 -456 -379

Overige waardeveranderingen -9.700 -10.903 -22.073 -18.707 -25.410

Niet gerealiseerde waardeveranderingen 11.870 11.526 12.074 11.929 12.775

VPB -3.814 -2.811 -2.778 -2.778 -2.777

Latentie -51 -71 -171 -34 -8

Resultaat inclusief waardering MVA 9.450 9.421 -2.192 1.133 -4.783

     en Belastingen
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GECONSOLIDEERD

OMSCHRIJVING 2019 2020 2021 2022 2023

Ontvangsten

Huren 33.485   34.353   35.605   37.226   38.856   

Servicecontracten 914       940       964       988       1.013     

Overige bedrijfsontvangsten 60         62         63         65         67         

34.459   35.355   36.632   38.279   39.936   

Uitgaven

Lonen, salarissen en sociale lasten 3.773-     3.879-     3.980-     4.078-     4.182-     

Onderhoud 6.875-     6.907-     7.171-     7.452-     7.871-     

Leefbaarheid 154-       158-       162-       166-       171-       

Sectorspecifieke heffingen 5.045-     5.459-     5.800-     6.072-     5.729-     

Servicecontracten 914-       940-       964-       988-       1.013-     

Vennootschapsbelasting 6.327-     2.811-     2.778-     2.778-     2.777-     

Overige bedrijfsuitgaven 3.817-     4.018-     4.091-     4.309-     4.544-     

26.905-   24.172-   24.946-   25.843-   26.287-   

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 7.554     11.183   11.686   12.436   13.649   

Rente

Rente ontvangsten 10         1           1           1           1           

Rente uitgaven 4.255-     4.229-     4.509-     5.162-     6.023-     

Kasstroom uit operationele activiteiten 3.309     6.955     7.178     7.275     7.627     

(Des)Investeringen

Vastgoedbeleggingen

- Nieuwbouw 9.744-     11.535-   12.756-   20.449-   12.474-   

- Verbeteringen 5.450-     8.524-     16.072-   12.517-   15.452-   

- Aankoop 3.649-     3.716-     3.287-     2.755-     2.226-     

- Verkopen 4.638     3.772     2.880     2.571     1.916     

Activa ten dienste van de exploitatie 725-       282-       282-       282-       282-       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 14.930-   20.285-   29.517-   33.432-   28.518-   

Financiering

Financiele vaste activa -        -        -        -        -        

Leningen 9.841     13.340   22.442   26.051   20.826   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 9.841     13.340   22.442   26.051   20.826   

Aanvangssaldo 01-01 2.607     827       837       940       834       

Mutaties liquide middelen 1.780-     10         103       106-       65-         

Eindsaldo 31-12 827       837       940       834       769       
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Bijlage 3 Meerjarenbegroting 2019-2023   DAEB 
 

 

DAEB

OMSCHRIJVING 2019 2020 2021 2022 2023

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie 2.648 2.656 2.619 2.538 2.441

2.648 2.656 2.619 2.538 2.441

Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie 570.605 588.957 611.832 635.028 659.104

niet DAEB vastgoed in exploitatie 0 0 0 0 0

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 32.919 32.178 31.457 31.153 31.228

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 4.612 8.623 5.959 10.013 2.198

608.136 629.758 649.248 676.194 692.530

Financiële vaste activa

Netto vermogenswaarde niet-DAEB 30.872 32.318 33.786 35.199 35.456

Interne leningen u/g DAEB-scheiding 3.180 2.280 1.290 0 0

Latente belastingvorderingen 530 456 388 354 319

34.582 35.054 35.464 35.553 35.775

Vlottende activa

Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop 0 0 0 0 0

Overige voorraden 158 158 158 158 158

158 158 158 158 158

Kortlopende vorderingen 611 612 611 611 613

Liquide middelen 250 250 250 250 250

Totaal 646.385 668.488 688.350 715.304 731.767

PASSIVA

Eigen vermogen

Overige reserves 464.696 474.117 471.925 473.058 468.275

Voorzieningen

Voorziening onrendabele investering nieuwbouw 298 298 298 0 0

Voorziening latente belastingverplichtingen 0 0 0 0 0

Voorziening overig 71 0 0 0 0

369 298 298 0 0

Vreemd vermogen

Langlopende schulden

Leningen kredietinstellingen 144.413 157.753 180.195 206.246 227.072

Interne leningen o/g DAEB-scheiding 0 0 0 0 0

Waarborgsommen 0 0 0 0 0

Verplichtingen uit hoofde van onroerende 

  zaken verkocht onder voorwaarden 32.627 31.859 31.127 30.798 30.841

177.040 189.612 211.322 237.044 257.913

Kortlopende schulden 4.280 4.461 4.805 5.202 5.579

Totaal 646.385 668.488 688.350 715.304 731.767
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DAEB

OMSCHRIJVING 2019 2020 2021 2022 2023

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten 31.333 32.243 33.450 35.050 36.671

Opbrengsten servicecontracten 872 897 920 943 966

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 1.022 1.492 1.271 952 638

Geactiveerde productie eigen bedrijf 0 0 0 0 0

Overige bedrijfsopbrengsten 57 59 60 62 63

33.284 34.691 35.701 37.007 38.338

Bedrijfslasten

Lonen, salarissen en sociale lasten -3.600 -3.700 -3.797 -3.891 -3.989

Onderhoudslasten -6.433 -6.383 -6.698 -6.969 -7.267

Leefbaarheid -154 -158 -162 -166 -171

Lasten servicecontracten -872 -897 -920 -943 -966

Sectorspecifieke heffingen -5.024 -5.436 -5.777 -6.048 -5.715

Overige bedrijfskosten -3.638 -3.765 -3.908 -4.120 -4.347

-19.721 -20.339 -21.262 -22.137 -22.455

Bedrijfsresultaat 13.563 14.352 14.439 14.870 15.883

Rentebaten 119 59 43 25 1

Rentelasten -4.310 -4.408 -4.855 -5.561 -6.397

Saldo financiële baten en lasten -4.191 -4.349 -4.812 -5.536 -6.396

Resultaat exclusief waardering MVA 9.372 10.003 9.627 9.334 9.487

     en Belastingen

Resultaat exclusief waardering 9.372 10.003 9.627 9.334 9.487

Afschrijvingen op materiële vaste activa -169 -274 -319 -363 -379

Overige waardeveranderingen -9.673 -10.868 -22.073 -18.689 -25.374

Niet gerealiseerde waardeveranderingen 11.821 11.686 11.614 11.657 12.330

VPB -3.418 -2.499 -2.443 -2.443 -2.472

Latentie -53 -73 -69 -33 -36

Mutatie netto vermogenswaarde niet-DAEB 1.571 1.446 1.469 1.413 257

Dividenduitkering van niet-DAEB aan DAEB 0 0 0 257 1.406

Resultaat inclusief waardering MVA 9.451 9.421 -2.194 1.133 -4.781

     en Belastingen
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DAEB

OMSCHRIJVING 2019 2020 2021 2022 2023

Ontvangsten

Huren 31.332      32.243      33.450      35.050      36.672      

Servicecontracten 872           897           920           943           966           

Overige bedrijfsontvangsten 57             59             60             62             63             

32.261      33.199      34.430      36.055      37.701      

Uitgaven

Lonen, salarissen en sociale lasten 3.600-        3.700-        3.797-        3.891-        3.989-        

Onderhoud 6.433-        6.383-        6.698-        6.969-        7.267-        

Leefbaarheid 154-           158-           162-           166-           171-           

Sectorspecifieke heffingen 5.024-        5.436-        5.777-        6.048-        5.715-        

Servicecontracten 872-           897-           920-           943-           966-           

Vennootschapsbelasting 5.932-        2.498-        2.443-        2.443-        2.473-        

Overige bedrijfsuitgaven 3.636-        3.835-        3.906-        4.120-        4.349-        

25.651-      22.907-      23.703-      24.580-      24.930-      

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 6.610        10.292      10.727      11.475      12.771      

Rente

Rente ontvangsten 119           59             43             25             1              

Rente uitgaven 4.255-        4.229-        4.509-        5.162-        6.023-        

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.474        6.122        6.261        6.338        6.749        

(Des)Investeringen

Vastgoedbeleggingen

- Nieuwbouw 9.744-        11.535-      12.756-      20.449-      12.474-      

- Verbeteringen 5.422-        8.481-        16.072-      12.499-      15.411-      

- Aankoop 2.463-        2.594-        2.568-        2.176-        1.820-        

- Verkopen 2.129        2.530        2.153        1.676        1.291        

Kasstroomtransactie herclassificatie 646-           -            168-           206-           285-           

Dividenduitkering van niet-DAEB aan DAEB -            -            -            257           1.406        

Activa ten dienste van de exploitatie 725-           282-           282-           282-           282-           

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 16.871-      20.362-      29.693-      33.679-      27.575-      

Financiering

Financiele vaste activa -            -            -            -            -            

Leningen 12.581      14.240      23.432      27.341      20.826      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 12.581      14.240      23.432      27.341      20.826      

Aanvangssaldo 01-01 2.066        250           250           250           250           

Mutaties liquide middelen 1.816-        -            -            -            -            

Eindsaldo 31-12 250           250           250           250           250           
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Bijlage 4 Meerjarenbegroting 2019-2023   Niet DAEB 
 

 

Niet DAEB

OMSCHRIJVING 2019 2020 2021 2022 2023

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie 386 198 93 0 0

386 198 93 0 0

Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie 0 0 0 0 0

niet DAEB vastgoed in exploitatie 32.716 33.443 34.016 34.348 34.636

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 24.721 24.093 24.219 24.116 24.196

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 0 0 0 0 0

57.437 57.536 58.235 58.464 58.832

Financiële vaste activa

Interne leningen u/g DAEB-scheiding 0 0 0 0 0

Latente belastingvorderingen 68 70 -32 -33 -6

68 70 -32 -33 -6

Vlottende activa

Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop 600 600 600 600 600

Overige voorraden 10 10 10 10 10

610 610 610 610 610

Kortlopende vorderingen 25 25 24 23 24

Liquide middelen 577 587 690 584 519

Totaal 59.103 59.026 59.620 59.648 59.979

PASSIVA

Eigen vermogen

Overige reserves 30.872 32.318 33.786 35.199 35.456

Voorzieningen

Voorziening onrendabele investering nieuwbouw 0 0 0 0 0

Voorziening latente belastingverplichtingen 0 0 0 0 0

Voorziening overig 4 0 0 0 0

4 0 0 0 0

Vreemd vermogen

Langlopende schulden

Leningen kredietinstellingen 0 0 0 0 0

Interne leningen o/g DAEB-scheiding 3.180 2.280 1.290 0 0

Waarborgsommen 25 25 25 25 25

Verplichtingen uit hoofde van onroerende 

  zaken verkocht onder voorwaarden 24.602 23.983 24.099 24.004 24.078

27.807 26.288 25.414 24.029 24.103

Kortlopende schulden 420 420 420 420 420

Totaal 59.103 59.026 59.620 59.648 59.979
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Niet DAEB

OMSCHRIJVING 2019 2020 2021 2022 2023

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten 2.152 2.109 2.155 2.176 2.184

Opbrengsten servicecontracten 42 43 44 45 46

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 897 991 298 574 347

Geactiveerde productie eigen bedrijf 0 0 0 0 0

Overige bedrijfsopbrengsten 3 3 3 3 3

3.094 3.146 2.500 2.798 2.580

Bedrijfslasten

Lonen, salarissen en sociale lasten -173 -178 -183 -187 -192

Onderhoudslasten -442 -524 -472 -483 -603

Leefbaarheid 0 0 0 0 0

Lasten servicecontracten -42 -43 -44 -45 -46

Sectorspecifieke heffingen -22 -23 -24 -24 -14

Overige bedrijfskosten -178 -181 -184 -190 -192

-857 -949 -907 -929 -1.047

Bedrijfsresultaat 2.237 2.197 1.593 1.869 1.533

Rentebaten 0 0 0 0 0

Rentelasten -108 -58 -42 -24 0

Saldo financiële baten en lasten -108 -58 -42 -24 0

Resultaat exclusief waardering MVA 2.129 2.139 1.551 1.845 1.533

     en Belastingen

Resultaat exclusief waardering 2.129 2.139 1.551 1.845 1.533

Afschrijvingen op materiële vaste activa -188 -188 -105 -93 0

Overige waardeveranderingen -26 -35 0 -19 -36

Niet gerealiseerde waardeveranderingen 51 -160 460 272 445

VPB -396 -312 -335 -335 -306

Latentie 2 2 -102 -1 27

Dividenduitkering van niet-DAEB aan DAEB 0 0 0 -257 -1.406

Resultaat inclusief waardering MVA 1.572 1.446 1.469 1.412 257

     en Belastingen



39 
 

 
 

Niet DAEB

OMSCHRIJVING 2019 2020 2021 2022 2023

Ontvangsten

Huren 2.152        2.109        2.155        2.176        2.184        

Servicecontracten 42             43             44             45             46             

Overige bedrijfsontvangsten 3              3              3              3              3              

2.197        2.155        2.202        2.224        2.233        

Uitgaven

Lonen, salarissen en sociale lasten 173-           178-           183-           187-           192-           

Onderhoud 442-           524-           472-           483-           603-           

Leefbaarheid -            -            -            -            -            

Sectorspecifieke heffingen 22-             23-             24-             24-             14-             

Servicecontracten 42-             43-             44-             45-             46-             

Vennootschapsbelasting 396-           312-           335-           335-           306-           

Overige bedrijfsuitgaven 178-           185-           184-           187-           192-           

1.253-        1.265-        1.242-        1.261-        1.353-        

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 944           890           960           963           880           

Rente

Rente ontvangsten -            -            -            -            -            

Rente uitgaven 108-           58-             42-             24-             -            

Kasstroom uit operationele activiteiten 836           832           918           939           880           

(Des)Investeringen

Vastgoedbeleggingen

- Nieuwbouw -            -            -            -            -            

- Verbeteringen 29-             42-             -            19-             42-             

- Aankoop 1.187-        1.122-        720-           580-           406-           

- Verkopen 2.509        1.242        727           895           624           

Kasstroomtransactie herclassificatie 646           -            168           206           285           

Dividenduitkering van niet-DAEB aan DAEB -            -            -            257-           1.406-        

Activa ten dienste van de exploitatie -            -            -            -            -            

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.939        78             175           245           945-           

Financiering

Financiele vaste activa -            -            -            -            -            

Leningen 2.740-        900-           990-           1.290-        -            

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 2.740-        900-           990-           1.290-        -            

Aanvangssaldo 01-01 542           577           587           690           584           

Mutaties liquide middelen 35             10             103           106-           65-             

Eindsaldo 31-12 577           587           690           584           519           
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Bijlage 5 Afkortingenlijst 
 

afkorting betekenis toelichting / opmerking 

AEDES   Vereniging van woningcorporaties 

AMVB Algemene Maatregel van Bestuur  Een uitvoeringsbesluit wat bij een wet hoort. 

ATAD Renteaftrekbeperking  

AVG Algemene Verordening 
Gegevensbescherming 

Privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 voor de 
gehele Europese Unie (EU) van toepassing is. De 
wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt 
dan niet meer. 

Aw Autoriteit Woningcorporaties De Aw houdt toezicht op het gedrag van 
woningcorporaties en op hun financiële beheer. 

BBSH Besluit Beheer Sociale Huursector Vervallen met de in werking treding van de 
woningwet (1-7-2015) 

BHW Besluit Huurprijzen Woonruimte   

BOG Bedrijf Onroerend Goed  

BTIV Besluit toegelaten instellingen 
Volkshuisvesting 

Het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 
bevat regels voor woningcorporaties. Deze werken 
de herzieningen in de woningwet verder uit. 

BTW Omzetbelasting  

BWS Besluit Woongebonden Subsidies   

CFV Centraal Fonds voor de 
Volkshuisvesting 

Financieel toezichthouder en solidariteitsfonds 
waaruit financiële steun kan worden verleend aan 
woningcorporaties die in financiële problemen 
verkeren. 

DAEB Diensten van Algemeen Economisch 
Belang 

De "kerntaak" van de corporaties. Het verhuren en 
beheren van woningen tot aan de liberalisatiegrens 
(€ 710,-). De tegenhanger is het niet-Daeb bezit. 

DSCR Debt Service Coverage Ratio De dekkingsgraad. De DSCR is een kengetal dat 
wordt gebruikt om een beeld te krijgen van de 
betalingscapaciteit in verhouding tot de financiële 
verplichtingen. 

DGVH Directoraat-generaal voor de 
Volkshuisvesting 

  

DKP Dynamische KostPrijs   

dPi de Prospectieve informatie Verzameling van financiële en volkshuisvestelijke 
gegevens (verwacht) 

dVi de Verantwoordings Informatie Verzameling van financiële en volkshuisvestelijke 
gegevens (gerealiseerd) 

DUBO Duurzaam Bouwen   

EIB Economisch Instituut voor de Bouw   

EPV Energieprestatievergoeding De energieprestatievergoeding is een bedrag dat u 
als huurder aan de verhuurder betaalt voor uw 
energiezuinige woning 

Fte Fulltime-equivalent Volledige formatieplaats 

HBO HuurdersBelangenOrganisatie  

HBV HuurdersBelangenVereniging  

HPW Huurprijzenwet Woonruimte   
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ICR Interest-coverage ratio Dit getal geeft aan hoeveel maal een onderneming 
haar interestlasten verdient. 

ICT Informatie- en 
Communicatietechnologie 

 

IRR Internal Rate of Return Het te verwachten rendement op een investering. 

IHS Individuele HuurSubsidie Verouderde term. Is vervangen door huurtoeslag. 

KWH Kwaliteitscentrum 
Woningcorporaties Huursector 

  

LTV Loan To Value Verhouding tussen lening en waarde van het 
onderpand. 

MG Ministerie-Gemeente Aanduiding voor een bericht van de minister aan de 
gemeente over algemene regelgeving betreffende 
de volkshuisvesting. 

MJOB Meerjaren Onderhoudsbegroting  

MOG Maatschappelijk Onroerend Goed  

NVM Nederlandse Vereniging van 
Makelaars 

  

o/g Opgenomen gelden  

RTIV Regeling Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting 

Nadere regels ter uitvoering van de Woningwet en 
het BTIV. 

ROZ Raad voor Onroerende Zaken koepel van particuliere woningverhuurders 

SBR Standard Business Reporting  

SEV Stichting Stuurgroep Experimenten 
Volkshuisvesting 

In 2012 is de SEV, samen met het NIROV 
(Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en 
Volkshuisvesting), KEI (centrum voor stedelijke 
vernieuwing) en NICIS (Netherlands Institute for City 
Innovation Studies), opgegaan in de nieuwe 
fusieorganisatie Platform31 (Kennis- en 
netwerkorganisatie die beleid, praktijk en 
wetenschap rondom actuele vraagstukken op het 
gebied van stad en regio met elkaar verbindt). 

VAC Vrouwen Advies Commissie   

VEH Vereniging Eigen Huis   

VHE Verhuureenheid  

VHV Volkshuisvesting   

VINEX Vierde Nota over de ruimtelijke 
ordening EXTRA 

Deze nota bevat uitgangspunten voor de bouw van 
nieuwe woningbouwlocaties 

VNG Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten 

  

VoV Verkoop onder Voorwaarden  

VPB Vennootschapsbelasting  

VROM Volkshuisvesting Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer 

Volkshuisvesting valt niet meer onder het ministerie 
van VROM, maar van BZK (Binnenlandse zaken en 
Koninkrijkrelaties) 

WKS Woonmeij Klantenservice  

WOHV Wet Overleg Huurders Verhuurders Ook wel de overlegwet genoemd 

WOZ Wet Waardering Onroerende Zaken  
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WSW Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw 

privaatrechtelijke stichting die rente- en 
aflossingsverplichtingen van leningen van 
corporaties borgt 

WVG Wet Voorziening Gehandicapten Deze wet is in 2007 vervangen door de WMO (wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) 

WWS Woning Waardering Systeem Methode om de kwaliteit van de woning in punten 
(en daarmee een maximale huurprijs) uit te 
drukken. Ook wel puntensysteem genoemd. 

ZAV Zelf Aangebrachte Veranderingen   

ZHV Zelfstandige Huurders Vereniging  

ZOG Zorg Onroerend Goed  

 


