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Voorwoord
De nieuwe corporatie
Beveland Wonen in 2019 is een feit!

Het jaar 2019 was voor Beveland Wonen door de start van
de fusie een historisch jaar. Ook voor R&B Wonen en RWS
partner in wonen, want die hielden beide op te bestaan.
Het was daardoor ook een jaar waarin veel tegelijk moest
gebeuren. De voorbereiding van de juridische fusie en
ook de voorbereiding van de organisatorische integratie
van de beide organisaties. In juni werd ook het besluit
genomen om een deel van het Rabobank-kantoor in
Goes aan te kopen om daar Beveland Wonen te gaan
huisvesten. In het bestuursverslag gaan we nader in op
het fusieproces in 2019.

Bouwprojecten
Na veel overleg en de nodige aanpassingen van de
plannen kon uiteindelijk in de 2e helft van 2019 de
uitvoering van een project met 130 woningen op
verschillende locaties in het werkgebied starten. Bij de
aanbesteding in 2018 bleken de bouwprijzen zo hoog
uit te komen dat een realisatie niet meer haalbaar
leek. De bouw van het project Westerschans in Goes is
voorspoedig verlopen en in het najaar is de winkel voor
Albert Heijn opgeleverd. De bouw van de volgende fase
met 29 appartementen en circa 630 m2 winkels is in de
loop van 2019 gestart. Ook de bouw voor de volgende
fase van de Curaviewoningen is gestart in Heinkenszand
en 's-Heerenhoek. Totaal zullen er in deze fase circa 300
woningen op verschillende locaties in het werkgebied
gebouwd worden. Samen met de bewoners is gewerkt aan
de voorbereiding van een ingrijpende renovatie van 194
woningen in de wijk Goese Polder.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een thema dat bij de beide voormalige
organisaties hoog op de agenda stond. Ook bij Beveland
Wonen heeft duurzaamheid een hoge prioriteit.
Naast de verschillende projecten op het gebied van
de energiebesparing neemt het circulair bouwen en
onderhouden van woningen een steeds prominentere
plek in in onze wijze van werken. In de organisatie zijn
verschillende initiatieven ontstaan om op dat terrein te
vernieuwen. Bijzonder is te noemen dat een experimenteel
samenwerkingsproject van meerdere corporaties in
Zeeland in 2019 van start is gegaan met meerdere
uitvoeringen in bestaande woningen van het volledig
elektrisch verwarmen van deze woningen.

Organisatie
De voorbereidingen voor de juridische fusie en de
organisatorische integratie hebben een grote druk op de
organisatie gelegd. Er was een positieve en constructieve
sfeer, maar er moest wel veel werk verzet worden.
De gewone werkzaamheden bleven ook doorlopen.
Een extra complexe factor was de vernieuwing van de
automatisering. Dit proces was reeds eerder gestart
samen met R&B Wonen en nog twee andere corporaties.
RWS is begin januari 2019 over gegaan naar het nieuwe
systeem en per 1 januari 2020 moest de data van R&B
Wonen geïntegreerd worden in het nieuwe systeem.
De overgang is niet op alle punten vlekkeloos verlopen,
hetgeen het werken voor verschillende medewerkers
bijzonder lastig maakte. En tot extra werkdruk leidde.
2019 is door de samenloop van een aantal processen
voor de organisatie een zwaar jaar geweest. Het heeft
een goed en mooi resultaat opgeleverd. Op een aantal
vlakken was de meerwaarde van een grotere organisatie
direct zichtbaar door een meer professionele aanpak
van een aantal werkwijzen en processen. Er is veel zorg
en aandacht besteed aan een goede integratie. Ook de
ontwikkeling van een nieuwe cultuur in de organisatie
krijgt de nodige aandacht. We streven naar een cultuur
waar verantwoordelijkheden laag in de organisatie
worden belegd. Beveland wonen is een feit en nu gaan
we werken aan de verdere ontwikkeling van deze nieuwe
corporatie.

Het bestuur van Beveland Wonen,

Maarten Sas

Peter Bevers
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Infographics en kengetallen:

Duurzame woningvoorraad

Beveland Wonen in 2019
in één oogopslag

Aantal woningen
begin van het jaar

Klantbediening

Woningtoewijzingen per huurklasse

Onze klanttevredenheidsscores

Aantal

In %

A. Goedkoop
< 424,44

212

23%

B. Betaalbaar I
424,44 – 607,46

562

C. Betaalbaar II
607,46 – 651,03

74

8%

D. Duur tot huurtoeslag
< 720,42

73

8%

E. Duur > € 720,42

10

1%

Totaal

931

100%

60%

Aantal

In %

A. Goedkoop
< 424,44

1.725

16%

B. Betaalbaar I
424,44 – 607,46

6.760

63%

C. Betaalbaar II
607,46 – 651,03

1.215

11%

D. Duur tot huurtoeslag
< 720,42

810

8%

E. Duur > € 720,42

162

2%

10.672

8,1

Overall score
(n=1794)

Totaal
931

Score
reparatie-onderhoud
(n=1270)

8,0

Score
planmatig onderhoud
(n=57)

Score
woning verlaten
(n=237)

C.1.215
Totaal
10.672

dakisolatie

woningen
138voorzien
van

10.672

glasisolatie

spouwmuurisolatie

67

7

woningen
voorzien van
vloerisolatie

Energie-label
Energielabel

Aantal vhe
per 31-12-2019

In %

A

2.465

23%

B

B

2.374

22%

C

C

3.338

31%

D

D

1.836

17%

E

E

455

4%

F

F

101

1%

58

G

G

1%

A

Leefbaarheid

Organisatie

Financieel

Een selectie van
leefbaarheidsprojecten

Belangrijkste
ontwikkelingen

Financiële kengetallen

B.6.760

juridische en
organisatorische

Huuraanpassing 2019

Woon
(her)kansen

Tuintjesproject

ingebruikname
nieuw

+ 1,6%

fusie

ERP systeem

Aantal fte
per 31-12-2019

€ 538,06 (75% van € 720,42)

€ 538,06

woningen
228voorzien
van

zonnepanelen

A.1.725

100%

Gemiddelde huur 2019

woningen
487
voorzien van

woningen
31voorzien
van

Verkocht!

Score
woning betrekken
(n=287)

7,6

E.163

64
67

Aantal woningen eind
van het jaar

8,2

D.810

Afname door:
- verkoop aan particulieren
- sloop

7,9

Score
telefonisch contact
(n=172

B.562

Woningbezit per huurklasse
Huurklasse

103

64

A.212

C.74

10.700

Toename door nieuwbouw

8,1

E.10

D.73

Verduurzamingsmaatregelen
Totaal

Huren

Huurklasse

Totaal

Overzicht aantal
huurwoningen

Buurtbemiddeling

Bewonersinitiatieven
Totaal
100,0
fte

Kernenfonds

Ratio

Externe
norm

Score
2019

A. ICR

> 1,40

2,01

B. Loan to value marktwaarde

< 75%

26,31%

C. Loan to value beleidswaarde

< 75%

46,15%

D. Solvabiliteit o.b.v. marktwaarde

> 20%

69,66%

E. Solvabiliteit o.b.v. beleidswaarde

> 20%

48,47%

F. Dekkingsratio

< 70%

40,99%

36,8 fte
vrouw

63,2 fte
man
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Bestuursverslag
Verslag van het bestuur
Introductie
Het jaar 2019 stond vooral in het teken van de juridische fusie en de
voorbereiding van de organisatorische fusie tussen RWS en R&B Wonen.
Daarnaast werkten we aan het realiseren van de doelstellingen uit de
ondernemingsplannen. In dit bestuursverslag worden de belangrijkste thema’s
van Beveland Wonen over 2019 toegelicht.

Fusie
Het besluitvormingsproces van de fusie is goed verlopen. Alle partijen hadden
daarin een constructieve houding. Bijzonder was de positie van de vereniging
RWS. De leden van de vereniging waren nauw betrokken en stemden in
met de omzetting van de vereniging naar een stichting waarin een aantal
verworvenheden van de verenigingsstructuur zijn overgenomen. Met de beide
huurdersverenigingen is intensief overleg geweest en ook zij hebben een
belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het fusiebesluit.
De impact van een fusie voor de medewerkers is groot. Ook zij, en dan met
name de beide ondernemingsraden, zijn nauw bij het proces betrokken. De
inbreng van de beide ondernemingsraden ten behoeve van de besluitvorming
en ook in het creëren van draagvlak was cruciaal. Bij de voorbereiding van
de organisatorische fusie per 1 januari 2020 werd ook zichtbaar dat beide
organisaties elkaar goed aanvullen. Er is veel werk verzet en het was positief te
zien dat medewerkers het leuk vonden samen aan de opbouw van de nieuwe
organisatie te werken.

Financiële ontwikkelingen
Beveland Wonen is een financieel solide woningcorporatie. Uit de
financiële (voor)onderzoeken naar de fusie bleek daarnaast dat beide
fusiepartners elkaar op onderdelen versterken, zoals de samenstelling van de
leningportefeuille. Zo kent de looptijd van de leningen een grotere spreiding,
waardoor het renterisico lager is.
Door de aanhoudende economische groei en prijsstijgingen op de
woningmarkt, steeg de waarde van ons vastgoed met ruim 9% tot
€ 1.294.000.000. Deze waardestijging zit in onze stenen en is daarom niet
beschikbaar voor onderhoud of investeringen.
De operationele kasstroom over 2019 bedraagt € 12,6 miljoen (2018:
€ 16,8 miljoen). De daling van € 4,2 miljoen in 2019 is te verklaren door de
betaalde voorlopige aanslag vennootschapsbelasting van € 1,4 miljoen. In
2018 werd nog geen vennootschapsbelasting betaald. Daarnaast is in 2018 de
terugbetaling ontvangen van de lening aan de gemeente Goes (€ 3,0 miljoen).
In 2019 behaalde Beveland Wonen een positief resultaat van € 89,8
miljoen (2018: € 80,1 miljoen). Hiervan is € 73,4 miljoen (zijnde 82% van het
totale resultaat) toe te schrijven aan bovengenoemde niet-gerealiseerde
waardestijging van de vastgoedportefeuille.
Beveland Wonen blijft investeren, zoals we in onze ondernemingsplannen
voorgenomen hebben. De investeringen in nieuw en bestaand bezit in 2019
bedroegen € 56,2 miljoen (2018: € 53,3 miljoen). Op deze wijze verduurzamen
we onze vastgoedportefeuille, zodat deze gereed wordt gemaakt voor de
toekomst.
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Risicomanagement
Strategische risico’s
Het bestuur van Beveland Wonen is verantwoordelijk voor de interne
risicobeheersing- en controlesystemen en de werking hiervan. De RvC houdt
hier toezicht op. Maar iedere medewerker van Beveland Wonen dient zich
bewust te zijn van de risico’s die we als organisatie lopen. In 2019 is het
bestaande risicomanagementbeleid gevolgd, waarbij we onze risico’s koppelen
aan onze ambities en beleidsdoelstellingen. De strategische risico’s voor 2019
zijn in iedere kwartaalrapportage verantwoord en op deze wijze doorgenomen
met de RvC’s. De gesignaleerde risico’s worden door de RvC herkend en
hebben onder andere betrekking op:
•
•
•
•
•
•
•

Fusie in relatie tot het mogelijk vertrek van sleutelfunctionarissen;
Compliance nieuwe wet- en regelgeving;
Competenties en vaardigheden van medewerkers;
Betaalbaarheid;
Implementatie en integratie van een nieuw geautomatiseerd systeem;
Krapte op de arbeidsmarkt;
Realisatie duurzaamheidsopgave.

Voor bovenstaande gesignaleerde risico’s zijn de beheersmaatregelen
bepaald welke de kans van het optreden van de strategische risico’s moeten
verkleinen. In 2020 starten we met het proces om te komen tot een nieuw
ondernemingsplan en zullen de risico’s voor Beveland Wonen geactualiseerd
gaan worden op basis van de nieuwe ondernemingsdoelstellingen.
Audits
De operationele risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen zijn door
Beveland Wonen in kaart gebracht. Om de mate van effectiviteit van
de beheersmaatregelen vast te stellen, voert Control interne audits uit.
Deze interne audits zijn gebaseerd op een jaarlijks geactualiseerd intern
controleplan. Dit plan wordt besproken met de Audit commissie, het bestuur
en de externe accountant. Zij kunnen op deze wijze input leveren voor het
intern controleplan. Het al dan niet plannen van de interne audits blijft de
verantwoordelijkheid van de concern controller. In 2019 zijn er onder andere
interne audits uitgevoerd op het huurproces, de jaarlijkse huurverhoging,
onderhoudsproces, lonen en salarissen en de toewijzingsdossiers. Over de
mate van effectiviteit van de beheersmaatregelen rapporteren we periodiek
in de managementrapportage. Om de impact van de mogelijke risico’s in
kaart te brengen en vast te stellen of Beveland Wonen dan nog steeds aan
haar streefwaarden blijft voldoen, worden in de begroting diverse scenario’s
bepaald en stresstesten uitgevoerd. Voor 2020 blijkt dat Beveland Wonen
in staat is om de risico’s op te vangen en daarmee blijft voldoen aan de
vastgestelde streefwaarden.

Toekomstparagraaf
In maart 2020 is de impact van het COVID-19 virus op Nederland en de
rest van de wereld groot geworden. Niet langer is er vooral sprake van
gezondheidsrisico’s, inmiddels is de samenleving tijdelijk ontwricht en lijkt
een economische recessie onafwendbaar. Met name de ontwrichting van de
samenleving is zorgwekkend voor de samenleving als geheel, onze huurders en
onze organisatie.
De impact van het COVID-19 virus betekent dat wij onze bedrijfsprocessen
hebben aangepast en afgestemd op de door het RIVM en de Rijksoverheid
afgegeven richtlijnen en maatregelen. Nieuwe richtlijnen en ontwikkelingen
monitoren we continu en volgen we op. Onze maatregelen zijn erop gericht om
de gezondheid van onze medewerkers, huurders en relaties te beschermen en
waar mogelijk de dienstverlening aan onze huurders te continueren.
De grootste risico’s van het COVID-19 virus voor ons lijken op dit moment
waardedaling van activa, vertraging van bouw- en renovatietrajecten,
betalingsproblematiek bij huurders, uitstel van onderhoud, langere leegstand
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van verhuurde eenheden en uitval van medewerkers. Dat lijken vooralsnog
geen factoren die kunnen leiden tot een bedreiging van de bedrijfscontinuïteit.
Gezien ons bedrijfsmodel liggen continuïteitsproblemen niet direct voor de
hand om de volgende redenen:
•	De huurstromen zijn omvangrijk en goed gespreid, wij zien op dit moment
nog geen materiële impact op de inning van huren;
•	Het onroerend goed is normaal gesproken courant en waardevast en we zijn
voor onze kasstromen niet afhankelijk van verkopen;
• De financiële ratio’s zijn goed en bieden de vereiste veiligheidsbuffers.
Daarnaast hebben we niet direct te maken met een liquiditeitsrisico.
Aantrekken van liquiditeiten bij de sectorbanken BNG/NWB is nu en naar
verwachting komend jaar ook geen probleem. Ook een rentestijging heeft op
korte termijn geen significante invloed op de kasstromen van Beveland Wonen.
Zo nodig kan getemporiseerd worden in onderhouds- en investeringsuitgaven
om de uitgaande kasstroom en verzwaring van de financieringslast te
beperken. Ook zijn er mogelijkheden om de flexibele of variabele kosten
te verlagen. Daar waar noodzakelijk zullen wij ook gebruik maken van de
maatregelen die de Rijksoverheid heeft afgekondigd om de economische
gevolgen te beperken.
Op dit moment hebben we vooral aandacht voor crisismanagement en is het
nog te vroeg voor een gedetailleerde impactanalyse. Vooralsnog verwachten
wij niet dat dit invloed heeft op de financiële continuïteit van Beveland Wonen.
In het jaarverslag is per paragraaf een blik vooruit beschreven op basis van
de verwachtingen voor 2020, zoals die waren voordat het COVID-19 virus in
Nederland uitbrak.

Beleidsmatige beschouwing op
de marktwaarde en beleidswaarde
De ontwikkeling van de marktwaarde
Het vermogen van Beveland Wonen wordt grotendeels bepaald door de
waarde van het woningbezit. Sinds 2015 wordt het bezit gewaardeerd op
marktwaarde in verhuurde staat. De ontwikkeling van de marktwaarde in het
jaar 2019 geeft eenzelfde beeld als in 2018. De waarde van het woningbezit van
Beveland Wonen is in 2019 verder toegenomen, namelijk van € 1.149 miljoen
naar € 1.255 miljoen. Dit betreft een stijging van 9,2%.
Naast het woningbezit heeft Beveland Wonen overig bezit (zorg- en
maatschappelijk vastgoed, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen) ter waarde van
€ 39 miljoen. In 2018 bedroeg deze waarde eveneens € 39 miljoen.
De totale waarde van het bezit van Beveland Wonen is in 2019 gestegen
van € 1.188 miljoen naar € 1.294 miljoen. Dit is een stijging van € 106 miljoen,
ofwel 8,9%.
De stijging van de marktwaarde op portefeuilleniveau kan met name verklaard
worden door de volgende factoren:
• een stijging van de markthuren;
• een positieve ontwikkeling van de toekomstige verkoopwaarden;
• een lagere disconteringsvoet;
• lager ingeschatte toekomstige onderhoudskosten;
• opgeleverde investeringen (nieuwbouw).
Voor € 83 miljoen van de totale waardeontwikkeling van € 106 miljoen (78%)
ligt de oorzaak in de ontwikkeling van de woningmarkt in onze regio in 2019.
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De waardeontwikkeling van de marktwaarde loopt via het jaarresultaat, wat
aangeeft dat de waardering van het vastgoed een enorme invloed heeft op
het jaarresultaat en het vermogen van Beveland Wonen. Deze waardestijging
kan waarschijnlijk nooit gerealiseerd worden. Beveland Wonen verhuurt haar
woningen aan de doelgroep en is niet voornemens deze te verkopen.
Om een beter inzicht te geven in de te realiseren waarde van het woningbezit
wat bij een woningcorporatie past hebben de toezichthouders Autoriteit
woningcorporaties (Aw) en het WSW in 2018 de beleidswaarde ingevoerd.

De ontwikkeling van de beleidswaarde
De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de
ontwikkeling van de marktwaarde in verhuurde staat welke hiervoor is
toegelicht, omdat de beleidswaarde de marktwaarde als vertrekpunt neemt.
Bij de beleidswaarde wordt voor de onderdelen beschikbaarheid,
betaalbaarheid, kwaliteit en beheer aansluiting gezocht bij het beleid van de
corporatie in plaats van de uitgangspunten in de markt.
Beschikbaarheid: hierin wordt het doorexploitatiescenario afgedwongen
(in plaats van de hoogste waarde van de scenario’s doorexploiteren of
uitponden), ook in de eindwaarde-bepaling. Daarnaast wordt de berekening
van de eindwaarde altijd op basis van kasstromen gedaan conform het
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde en niet meer via de
exit yield.
Betaalbaarheid: de markthuur wordt vervangen door de streefhuur.
De streefhuur is gedefinieerd als de huur die volgens het huidige beleid
gevraagd zou worden aan de nieuwe huurder als er op dit moment een
mutatie plaatsvindt.
Kwaliteit: het onderhoud wordt vervangen door beleidsonderhoud.
Dit betekent dat instandhoudingsonderhoud, achterstallig onderhoud
en mutatieonderhoud vervangen worden door een normbedrag. Voor de
beleidswaarde 2019 zoals toegelicht in de jaarrekening, is deze bepaald
aan de hand van de notitie onderhoud en beheer opgesteld door BZK, Aw
en WSW.
Beheer: de beheerlasten worden vervangen door beleidsbeheer. Ook deze
post betreft een normbedrag. Voor de beleidswaarde 2019 zoals toegelicht
in de jaarrekening, is deze bepaald aan de hand van de notitie onderhoud en
beheer opgesteld door BZK, Aw en WSW.
Met deze toelichting wordt nadere duiding gegeven aan het deel van de
waarde van het vastgoed en dus van het corresponderende deel van het
vermogen dat als gevolg van het beleid van de woningcorporatie niet of pas
op zeer lange termijn kan worden gerealiseerd.
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Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde 2019 van het
vastgoed in exploitatie is in onderstaande grafiek weergegeven.

Waterval beleidswaarde 2019
€ 1.400.000.000

Totaal

Afname

Totaal

€ 1.200.000.000
€ 1.000.000.000
€ 800.000.000
€ 600.000.000
€ 400.000.000
€ 200.000.000
€0
Marktwaarde

Afslag
Afslag
beschikbaarheid betaalbaarheid

Afslag
kwaliteit

x € 1.000
Marktwaarde verhuurde staat
Beschikbaarheid (doorexploiteren)

x € 1.000

€ -25.448
€ -308.795

Kwaliteit (onderhoud)

€ -158.453

Beheer (beheerkosten)

€ -63.481

Beleidswaarde

Beleidswaarde

€ 1.293.772

Betaalbaarheid (huren)

Subtotaal

Afslag
beheer

€ -556.176
€ 737.596

Consequenties van het verschil tussen marktwaarde
en beleidswaarde voor het eigen vermogen
Het bestuur van Beveland Wonen heeft een inschatting gemaakt van het
gedeelte van het eigen vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op
zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil
tussen de beleidswaarde van het DAEB-bezit en het niet-DAEB bezit in
exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en bedraagt
circa € 556 miljoen.
Dit impliceert dat circa 59% 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.
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Volkshuisvestingsverslag
In ons volkhuisvestingsverslag geven we inzicht in hoe Beveland Wonen in
2019 haar volkshuisvestelijke taak heeft uitgevoerd. We doen dit aan de hand
van de volgende thema’s: Huren, Klantbediening, Duurzame woningvoorraad,
Leefbaarheid, Financieel en Organisatie. Tenslotte is een verslag vanuit de
Raad van Commissarissen opgenomen.

Huren
Woningmarkt
De ontwikkeling van de woningmarkt in 2019 was ongekend. Door onder meer
de aanhoudende economische groei, de lage rente en het achterblijvende
aanbod van woningen, stegen de woningprijzen gestaag door. De huursector
stond landelijk gezien onder druk, met name in de Randstad is de verhouding
tussen vraag en aanbod uit balans.
Ook in het werkgebied van Beveland Wonen zijn de effecten van krapte op
de woningmarkt zichtbaar, met name in de prijsstijgingen van koopwoningen,
maar ook in het gestegen aantal reacties op onze huurwoningen (reactiegraad)
en opgelopen wachttijden.

Reactiegraad
Beveland Wonen is aangesloten bij het woonruimtebemiddelingssysteem
ZuidWestWonen. Bij dit portaal voor woningzoekenden zijn vrijwel alle Zeeuwse
corporaties en een corporatie uit West-Brabant aangesloten. Het doel is dat
alle actief woningzoekenden binnen drie jaar een passende woning vinden.
In onderstaande tabel is de reactiegraad opgenomen: het gemiddeld aantal
reacties per geadverteerde woning.
Reactiegraad totaal

2019

2018

959

892

80.208

48.889

Gemiddeld aantal reacties

83,6

54,8

Reactiegraad per gemeente

2019

2018

19,2

10,3

Goes

113,4

67,5

Kapelle

111,2

66,2

Noord-Beveland

39,4

18,1

Reimerswaal

19,2

11,4

Aantal geadverteerde woningen
Aantal reacties

Borsele

De reactiegraden zijn in alle kernen aanzienlijk toegenomen. In 2019 blijkt
het woonruimtebemiddelingssysteem ZuidWestWonen beter gevonden te
worden door met name woningzoekenden uit de Randstad. Zij kunnen in ons
werkgebied relatief snel aan een woning komen. Overigens gelden de gestegen
reactiegraden voor alle gemeenten in Zeeland en West-Brabant die zijn
aangesloten bij ZuidWestWonen.
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Daarnaast is er in ons totale werkgebied veel nieuwbouw gerealiseerd.
Woningzoekenden reageren hier over het algemeen meer op en reageren
daarnaast vaak op meerdere woningen tegelijk, wat de gemiddelde
reactiegraad verhoogt.
Bovendien is er in 2019 in de gemeenten Reimerswaal en Borsele een grote
transformatieopgave gestart die ervoor zorgt dat het woningaanbod voor
reguliere woningzoekenden in enkele kernen enige tijd beperkt is door
bewuste leegstand voor sloop en (tijdelijke) herhuisvesting van bewoners
van sloopwoningen.

Wachttijden
De wachttijd is het aantal maanden dat het gemiddeld duurt voordat
iemand een woning accepteert, gemeten vanaf de eerst geplaatste reactie.
In onderstaande tabel is de wachttijd in maanden per gemeente opgenomen.
Gemeente

2019

2018

8,5

6,0

Goes

10,0

8,4

Kapelle

12,0

9,5

Noord-Beveland

7,8

5,5

Reimerswaal

7,8

6,5

Borsele

Door een toenemend aantal woningzoekenden en een tijdelijk beperkt aanbod
neemt de wachttijd in alle gemeenten toe. Alle wachttijden blijven ruim onder
de gestelde normen die in de raamovereenkomsten met de gemeenten zijn
afgesproken, te weten maximaal gemiddeld 2 jaar voor de gemeenten Goes
en Kapelle en maximaal gemiddeld 1 jaar voor de gemeenten Noord-Beveland,
Borsele en Reimerswaal.
Voor woningzoekenden in de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland is
de inschrijfduur gedurende 3 jaar na deelname aan ZuidWestWonen gefaseerd
afgebouwd. In 2019 is aan deze “oude rechten” een einde gekomen.
De huidige inschrijfduur van woningzoekenden ligt vanaf 2019 dichter op
elkaar, waardoor er meer gelijke concurrentie ontstaat met het (voorziene)
effect dat de wachttijden iets stijgen.

Toewijzingen
Onderstaande tabel geeft inzicht in de woningtoewijzingen van
Beveland Wonen in 2019:

Indeling
D.73

E.10
A.212

C.74
Totaal
931

B.562

DAEB
woningtoewijzingen

NietDAEB
woningtoewijzingen

80%
10%
10%
Totaal
<38.035 > 38.035 – > 42.436 DAEB
< 42.436

Totaal
nietDAEB

A. Goedkoop
< 424,44

209

B. Betaalbaar I
424,44 – 607,46

553

3

C. Betaalbaar II
607,46 – 651,03

70

4

D. Duur tot huurtoeslag < 720,42

53

14

3

212

212

6

562

562

74

74

73

73

6

E. Duur > € 720,42
Eindtotaal

885

21

Eindtotaal

15

921

10

10

10

931
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Over de hele breedte van het werkgebied zien we dat 23% van de toegewezen
woningen een huurprijs had lager dan € 424,44 per maand. Dit betreft de
zogenaamde kwaliteitskortingsgrens die geldt voor de huurklasse “goedkoop”.
Dat is in lijn met de ambities van de ondernemingsdoelstellingen voor
gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland om gemiddeld 20% van de
voorraad in de huurklasse goedkoop aan te bieden. Dat doen we omdat uit
betaalbaarheidsonderzoek blijkt dat minima gebaat zijn bij een woning in de
huurklasse goedkoop. In de gemeenten Borsele en Reimerswaal werd in 2019
ingezet op het bedienen van de lagere en hogere middeninkomens omdat deze
doelgroepen daar een beperkt aanbod van huurwoningen hebben.

Passend huurbeleid
Nieuwe huurders die wat betreft hun inkomen recht hebben op huurtoeslag
zal Beveland Wonen voor minimaal 95% een woning met een passende
huurprijs moeten bieden, dat wil zeggen: aan huishoudens met een inkomen
van maximaal € 30.825 voor meerpersoonshuishoudens en € 22.700 voor
alleenstaanden. In 2019 kwamen er 713 toewijzingen in aanmerking voor het
criterium passendheid. Van deze woningen hebben we in 2019 99,7%
passend toegewezen.
Realisatie 2019
Type huishouden

Huishoudinkomen
per jaar

Contracthuurprijs
bij toewijzing
607,46

Eénpersoons
< AOW-grens

< € 22.700

Tweepersoons
< AOW-grens

< € 30.825

Drie- en meerpersoons
< AOW-grens

< € 30.825

Eénpersoons
> AOW-grens

< € 22.675

Tweepersoons
> AOW-grens

< € 30.800

Drie- en meerpersoons
> AOW-grens

< € 30.800

651,03

720,42

403

1

103

0
103

1

64

0

38

0
0

0

Woningbezit per huurklasse
D.810

E.163

A.1.725

C.1.215

Het woningbezit van Beveland Wonen is als volgt verdeeld over de
verschillende huurklassen:
Huurklasse

Totaal
10.672

B.6.760

€ 538,06

Aantal

In %

A. Goedkoop ≤ € 424,44

1.725

16%

B. Betaalbaar I

6.760

63%

C. Betaalbaar II

1.215

11%

D. Bereikbaar

810

8%

E. Duur

162

2%

Totaal

10.672

100%

Gemiddelde huur
De gemiddelde huur van onze woningen in 2019 bedraagt € 538,06. Dit is 75%
van de liberalisatiegrens (de grens die bepaalt of een woning in de sociale of
vrije sector valt), die in 2019 € 720,42 bedraagt.
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Huuropzeggingen
In 2019 lag het aantal huuropzeggingen op een gelijke trend met 2018 namelijk
1.008 opzeggingen op een totaal van 10.673 woningen (9,4%), tegenover
1.039 opzeggingen op een totaal van 10.687 woningen (9,7%).

Huuraanpassing
De jaarlijkse huuraanpassing is van overheidswege gebonden aan een
maximum. Vanaf 2017 geldt de huursombenadering voor woningcorporaties.
Via de huursombenadering kan de huurprijs meer in overeenstemming worden
gebracht met de kwaliteit van de woning.
De inflatie over 2019 bedroeg 1,6%. Dat betekent dat de huursom over 2019
1,6% + 1% = 2,6% bedraagt. Voor de huurverhoging 2019 zijn de volgende
categorieën gehanteerd:
Huidige huur
> 20% boven streefhuur

Huurverhogingspercentage
-5,50% (huurverlaging)

0 - 20% boven streefhuur

0%

0 - 20% onder streefhuur

2%

> 20% onder streefhuur

3%

Voor het verslagjaar 2019 heeft Beveland Wonen een huurverhoging
doorgevoerd van 1,6%. Dit valt ruim binnen de toegestane huursom van 2,6%.
Om tot een gemiddelde huurverhoging van 1,6% te komen past Beveland
Wonen een gedifferentieerd huurbeleid toe. Hetgeen inhoudt dat we de huren
meer in lijn brengen met de streefhuur en dat huurders die momenteel een huur
boven de streefhuur betalen dus een huurverlaging kunnen krijgen.

Huurachterstanden
De huurachterstanden voor Beveland Wonen bedroegen in 2019 voor de
zittende huurders 0,95% (2018: 0,73%). Deze huurachterstanden liggen in 2019
hoger dan de interne norm van 0,80% en laten een stijging zien ten opzichte
van 2018. Een verklaring is dat de nieuwe instroom van huurders sociaal en
financieel zwakker is. Ondanks dat de huurachterstanden boven de norm
liggen zien we geen forse overschrijding van de vorderingen welke we definitief
hebben moeten afboeken. Dit bedrag ligt in lijn met voorgaand jaar.
De achterstanden voor de vertrokken huurders betroffen in 2019 1,14%
(2018: 0,79%). In 2019 is totaal € 138.000 afgeboekt aan oninbare
huurachterstanden.
Ontruimingen
Aantal ontruimingen

2019

2018

Aangezegd

46

62

Uitgevoerd

12

14

In 2019 zijn twee huurders ontruimd op basis van onderverhuur en één huurder
is ontruimd op basis van hennepconvenant. De overige huurders hadden een
oninbare huurachterstand waarbij alles in het werk is gezet om tot haalbare
regelingen te komen, helaas zonder succes. 20% van de aangezegde
ontruimingen op basis van huurachterstand zijn uitgevoerd.
In de gemeenten Borsele en Reimerswaal moest in het verleden een
hoger percentage van de aangezegde ontruimingen uitgevoerd worden.
Om het aantal huisuitzettingen te verminderen, neemt Beveland Wonen
sinds maart 2019 in deze gemeenten deel aan het traject “vroegsignalering”.
Dit is een samenwerkingsverband vanuit GR-de Bevelanden. In dit traject
melden partijen zoals Delta, CZ, VGZ, Evides, SaBeWa en Beveland Wonen
betalingsachterstanden op één gezamenlijk punt. Dit betreft in 2019 een pilot.
In 2020 vindt de evaluatie plaats.
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Leegstand
In 2019 stond 1,75% van onze woningen leeg. De leegstand is gesplitst in
twee deelcomponenten, te weten de beïnvloedbare leegstand (1,48%) en
de niet-beïnvloedbare leegstand (0,27%). In 2018 bedroeg de leegstand van
onze woningen 1,26%. De beïnvloedbare leegstand was 1,07% en de nietbeïnvloedbare leegstand was 0,19%. De hogere leegstand in 2019 is het
gevolg van een onvoorziene situatie waarbij ervoor gekozen is om een groot
aantal woningen tijdelijk leeg te houden voor herhuisvesting bij een eventuele
ontruiming van een aantal complexen. De beïnvloedbare leegstand heeft
betrekking op leegstand als gevolg van mutatie van de woning, verbouwing
van de woning en leefbaarheid. De niet-beïnvloedbare op leegstand als gevolg
van sloop, renovatie, nieuwbouw en asbest.

Klantbediening
Dienstverlening
Voor Beveland Wonen staat het leveren van een goede dienstverlening hoog
in het vaandel. Het gaat bijvoorbeeld om de manier waarop men een nieuwe
woning betrekt of verlaat, het onderhoud van onze woningen, het uitvoeren
van reparaties en de communicatie met de huurder. De kwaliteit van onze
dienstverlening meten we met behulp van Inceptivize, een organisatie die
continu de beoordelingen op deze onderdelen digitaal bij onze bewoners meet.
Als norm hanteerden we voor inwoners van de gemeenten Goes, Kapelle en
Noord-Beveland een minimaal Huurdersoordeel B score in deze benchmark.
Voor de gemeenten Borsele en Reimerswaal gingen uit van een gemiddelde
score van minimaal 8,0. In onderstaande tabel zijn de overall scores over het
jaar 2019 opgenomen.

Onze klanttevredenheidsscores over 2019

8,1
8,1

Overall score
(n=1794)

Score
telefonisch contact
(n=172

7,6
8,2

Score
reparatie-onderhoud
(n=1270)

Score
planmatig onderhoud
(n=57)

7,9

Score
woning betrekken
(n=287)

8,0

Score
woning verlaten
(n=237)
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Klachtenmanagement
Beveland Wonen wil haar dienstverlening continu verbeteren en staat open
voor klachten van onze huurders en andere stakeholders. Ons nieuwe ERPsysteem Tobias AX vormt een goede basis voor het registeren van klachten en
leefbaarheidsmeldingen. De in 2019 ontvangen klachten hadden met name
betrekking op ontevredenheid over uitgevoerde reparaties en onderhoud. Er is
één klacht door de regionale klachtencommissie afgehandeld. Deze klacht had
betrekking op 2018.

Duurzame woningvoorraad
Ontwikkelingen in de woningvoorraad
Woningcorporaties lopen voorop in het verduurzamen van woningen.
Ook Beveland Wonen investeert in nieuwe en bestaande huurwoningen zodat
huurders een duurzame en comfortabele woning krijgen. Zo dragen we bij aan
het terugbrengen van de uitstoot van CO2. Onderstaande tabel geeft inzicht in
de ontwikkeling van de woningvoorraad in 2019.

Overzicht aantal
huurwoningen
Aantal woningen
begin van het jaar

64
Verkocht!

67

Toename door
nieuwbouw
Afname door:
- verkoop aan
particulieren
- sloop
Aantal woningen
eind van het jaar

Borsele en
Reimerswaal

Goes, Kapelle en
Noord-Beveland

Totaal

4.096

6.604

10.700

38

66

103

33
61

31
6

64
67

4.040

6.633

10.672

De verdeling van ons bezit per gemeente is als volgt:

Gemeente

Aantal woningen
per 31-12-2019

Borsele

1.989

Goes

5.240

Kapelle

783

Noord-Beveland

612

Reimerswaal
Totaal

2.048
10.672

In de gemeente Goes zijn in 2019 21 levensloopbestendige woningen aan
de Wilgenstraat en Iepenstraat in Goes opgeleverd. Dit zijn zogenaamde
‘nul op de meter’ woningen (NOM). Ook de 20 nieuwe appartementen in
het complex De Henry zijn volledig NOM en het complex is daarmee het
eerste appartementencomplex in Zeeland dat volledig ‘nul op de meter’
is. De woningen zijn verhuurd aan cliënten van Eigenz, een onderdeel van
zorgverlener Zuidwester. Aan de Nieuwstraat in Goes zijn 25 appartementen
gerealiseerd voor cliënten van Het Gors.
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Met de transformatieopgave in de gemeenten Reimerswaal en Borsele zijn
38 nieuwbouwwoningen in diverse dorpen opgeleverd. Deze woningen zijn
energiezuinig en levensloopbestendig. Een aantal projecten is vertraagd als
gevolg van de stikstof - en Pfas problematiek. In plaats van eind 2019 zijn deze
projecten begin 2020 opgeleverd.
De 64 woningverkopen in 2019 hebben geleid tot € 10,8 miljoen aan
opbrengsten. De woningverkopen voldoen aan de regels van de Woningwet
2015. De te verkopen woningen worden in eerste instantie aangeboden aan de
zittende bewoners.
De gesloopte woningen hebben met name betrekking op de
transformatieopgaven in gemeenten Reimerswaal en Borsele.

Grondposities
In de grondbank administreren we de grondposities voor onze toekomstige
huur- en koopprojecten. Uitgaven die te maken hebben met de aankoop van
de grond (eventueel inclusief bestaand pand) tot en met het bouwrijp maken
van de grond worden binnen de grondbank verantwoord. Uitname van grond
gebeurt na vaststelling van een businesscase voor een nieuw project voor
maximaal € 20.000 per nieuw te bouwen verhuureenheid.
Verloopoverzicht 2019 grondposities niet-daeb
Op 1 januari 2019 was de totale grondvoorraad in de grondbank:

70.468 m²

Uitname grond van GREX naar projecten in 2019:

-5.946 m²

In plan Lancaster is 1 kavel grond verkocht in 2019:

-344 m²

In plan Berkellaan is 1 kavel grond verkocht in 2019:

-536 m²

Op 31 december 2019 bedroeg de grondvoorraad:

63.642 m²

De gronden zijn in de volgende drie categorieën ingedeeld.
Grondposities per categorie

Boekwaarde
31-12-2019

m²
31-12-2019

per m²

320.320

40.040

8,00

0

7.115

0,00

Gronden bestemd voor de vrije sector

2.269.524

16.487

137,66

Totaal

2.589.844

63.642

Agrarische gronden
Gronden zonder boekwaarde
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Energie-label
Corporaties hebben als doelstelling dat al hun huurwoningen CO2-neutraal
zijn in 2050. Het eerste ijkpunt op weg daarheen is 2021: dan hebben
corporatiewoningen gemiddeld energie-label B. Beveland Wonen is op de
goede weg om deze doelstelling te realiseren.
Energie-label

Aantal vhe
per 31-12-2019

In %

A

A

2.465

23%

B

B

2.374

22%

C

C

3.338

31%

D

D

1.836

17%

E

E

455

4%

F

F

101

1%

G

58

1%

G

In 2019 is de woningvoorraad van Beveland Wonen verder verduurzaamd.
Niet alle woningen hebben een energielabel omdat nog niet alle woningen
(nieuwbouw) zijn afgemeld. Tevens hebben monumenten geen labelplicht.
Het mutatiemoment is gebruikt om woningen te voorzien van isolatie en/of
zonnepanelen. Daarnaast is het complex Zeeburg in Yerseke verduurzaamd bij
de onderhoudswerkzaamheden. Ook hier hebben we het complex voorzien van
isolatie en zonnepanelen. Ook door het slopen van oude woningen en bouwen
van nieuwe woningen verbetert de energie-index.
Beveland Wonen had het plan om de flat De Bongerd in 2019 en 2020
hoogwaardig te renoveren zodat deze flat weer minimaal vijftig jaar door
geëxploiteerd kon worden. Bij het uitwerken van deze plannen,
werd geconstateerd dat de verbouwing van de flat niet kon voldoen
aan de gestelde bouwkundige eisen. De woningen voldoen wel aan het
zogenaamde afkeurniveau waarmee ze nog vijftien jaar door geëxploiteerd
kunnen worden. Besloten is om renovatie van de flat niet door te zetten en
een onderhoudsprogramma in 2020 en 2021 uit te voeren waardoor de drie
torenflats nog minimaal vijftien jaar kunnen worden verhuurd.
De 28 appartementen aan de Rozenstraat in Colijnsplaat zijn in 2019 voorzien
van een compleet nieuwe schil en een nieuw ventilatiesysteem. Hiermee
hebben deze woningen een modern uiterlijk gekregen, dalen de energiekosten
van de huurders en zijn de woningen comfortabeler geworden. De woningen
zijn van gemiddeld label F naar A+ gegaan.

woningen
487
voorzien van

zonnepanelen

De bewoners van 703 woningen hebben in 2019 het aanbod gekregen
om energiebesparende maatregelen aan hun woning te laten uitvoeren.
Dit heeft onder andere betrekking op het aanbrengen van dubbele
beglazing en zonnepanelen. In totaal heeft circa 60% van de bewoners
positief gereageerd op ons aanbod. Dit resulteerde in de volgende
verduurzamingsmaatregelen:
woningen
228voorzien
van
dakisolatie

woningen
138voorzien
van

•
•
•
•
•

487 woningen zijn voorzien van zonnepanelen;
228 woningen zijn voorzien van dakisolatie;
138 woningen zijn voorzien van glasisolatie;
31 woningen zijn voorzien van spouwmuurisolatie;
7 woningen zijn voorzien van vloerisolatie.

glasisolatie

woningen
31voorzien
van

spouwmuurisolatie

7

woningen
voorzien van
vloerisolatie
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Planmatig onderhoud
Beveland Wonen in 2019

Begroot
€ 13.611.000

Realisatie

Verschil

€ 12.543.000 € -1.068.000

In %
92,2%

Het verschil tussen de begroting en realisatie kan verklaard worden doordat
er een aanbestedingsvoordeel is gerealiseerd van circa € 462.000,
werkzaamheden aan de Torenflats zijn uitgesteld van in totaal € 530.000,
werkzaamheden vervallen zijn ter waarde van circa € 175.000 en
werkzaamheden door zijn gelopen tot in 2020 vanwege het slechte weer in de
tweede helft van 2019.

Specifieke duurzaamheiddoelstellingen
In 2019 heeft Beveland Wonen verder gewerkt aan het onderzoek om de
mogelijkheden in beeld te krijgen om te komen tot een haalbare businesscase
om circulair te kunnen bouwen en te exploiteren. Het project is onderverdeeld
naar drie deelgebieden, de circulaire exploitatie van nieuwbouw, circulair
onderhoud en de opzet van een materialenbank.
Biobased materiaalgebruik
In 2019 is 19% van de onderhoudsbegroting (in de gemeenten Borsele en
Reimerswaal) uitgevoerd met biobased materialen. Hoofdonderdelen hierin zijn
de uitvoering van schilderwerk en het grootonderhoudsproject van Zeeburg in
Yerseke. In dit project zijn de kozijnen gerepareerd in plaats vervangen zoals
gebruikelijk werd gedaan en is de gevel bekleed met biobased plaatmateriaal.
Circulariteit (hergebruik sloopmateriaal)
De transformatieopgave in de gemeenten Borsele en Reimerswaal richt zich op
het slopen van oude woningen. Met het sloopbedrijf zijn afspraken gemaakt
over het inzichtelijk maken van de herbestemming van sloopmateriaal met de
ambitie zoveel als mogelijk materiaal direct her te gebruiken. Rapportage vindt
plaats met een materialenpaspoort. Daarnaast is in de andere gemeenten in
2019 gestart met het hergebruik van wastafels en toiletten uit sloopwoningen
en het reviseren van kranen. Dit met als doel om bestaande materialen zolang
mogelijk in omloop te laten blijven.

Leefbaarheid
In de ondernemingsplannen staat dat de corporatie graag het initiatief
neemt om samen met de samenwerkingspartners en bewoners projecten
op het gebied van leefbaarheid op te starten. Er wordt geïnvesteerd
in de ondernemende en zelforganiserende kracht van de buurt en
bewonersinitiatieven worden gefaciliteerd.

Projecten leefbaarheid in 2019

Woon (her)kansen
In het werkgebied Kapelle, Goes en Noord-Beveland werd deelgenomen
aan het project Woon (her)kansen, het voorkomen van dakloosheid door
huisuitzetting en een minimaal bestaan.
Tuintjesproject
Vrijwilligers doen op aanvraag tuinonderhoud bij huurders, die hiertoe om
lichamelijke redenen geen mogelijkheden zien.
Jongerenwerk
Het voorkomen/tegengaan van overlast door jongeren in de wijk. Er worden
diverse contacten gelegd en door activiteiten te organiseren ‘zwerven’ de
jongeren minder over straat.
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Opbouwwerk (bij herstructurering)
In herstructureringswijken Goes-West en Goes-Oost behartigt de
opbouwwerker bewonersbelangen. De opbouwwerker heeft een neutrale
positie en is hét aanspreekpunt in de wijk. Ze geeft signalen uit de wijk door
aan Beveland Wonen, is gesprekspartner en helpt bij (her)huisvesting van
bewoners.
Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling zet vrijwilligers in om als neutrale partij te bemiddelen bij
burenruzies.
Bewonersinitiatieven
Ieder jaar wordt een bedrag voor bewonersinitiatieven gereserveerd. Bewoners
kunnen ideeën aanleveren die de leefbaarheid in hun woonomgeving
verbeteren. Er is onder andere een bijdrage geleverd aan het leggen van
vloerbedekking op de galerij in een atrium van hof Cruninghe en de inrichting
van een semi-openbaar speelterrein in Nieuwdorp.
Kernenfonds
In de prestatieafspraken met de gemeente Reimerswaal en Borsele is een
kernenfonds ingericht van € 100.000 per gemeente. Het fonds gaat uit van een
volledige wederkerigheid: wat Beveland Wonen inzet, zet de desbetreffende
gemeente ook in. Hiermee werden vooral leefbaarheidsprojecten gefinancierd
die gerelateerd waren aan de omgevingsinrichting bij transformatieopgave.
Zo is er in 2019 een bijdrage geleverd aan het aanleggen van een parkeervoorziening bij de realisatie van Curaviewoningen in Kruiningen, aan de
aanleg van een Wadi in Kruiningen en aan de invulling van boomspiegels met
beplanting bij onze huurwoningen in de gemeente Borsele.

Wonen en zorg
Om de kwetsbare doelgroepen goed te bedienen, is samenwerking met
diverse partijen belangrijk. We werken intensief samen met gemeenten, sociale
wijkteams, welzijnsinstellingen, zorgpartijen, vrijwilligersorganisaties en de
bewoner/huurder. In de prestatieafspraken met de gemeenten maakten we
specifieke afspraken in het kader van wonen en zorg.
Ook hebben we voor ons hele werkgebied afspraken voor het huisvesten
van statushouders.
De afgesproken taakstelling is in iedere gemeente gerealiseerd.
Met een aantal zorginstellingen hebben wij afspraken voor heel ons bezit.
We vinden het belangrijk dat deze zorgcliënten verspreid zijn gehuisvest.
Soms is concentratie juist een voorwaarde voor een bepaalde doelgroep om
te kunnen functioneren in de maatschappij.
In 2019 realiseerden we vastgoed voor specifieke doelgroepen in het kader
van scheiden van wonen en zorg. We maakten afspraken met de volgende
zorgpartijen:
Samenwerking
Beveland Wonen

Woonvorm

Stichting Zuidwester

Appartementencomplex “de Henry”, Goes (19 vhe)

Zeeuwse Gronden

Appartementencomplex Nieuwstraat, Goes (25 vhe)

Emergis

Studio’s Grote Kade 6A, Goes (7 vhe)

Juvent

Jongerenappartementen, Goes (12 vhe)

Beveland Wonen maakte in 2019 onderdeel uit van de werkgroep en
stuurgroep van het Actieprogramma Weer Thuis. Het Actieprogramma Weer
Thuis is erop gericht om kwetsbare mensen die nu nog Beschermd Wonen
(BW) of in de Maatschappelijke Opvang (MO) zitten uit te laten stromen naar
een zelfstandige woonvorm, in eerste instantie meestal nog met begeleiding.
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Het Actieprogramma Weer Thuis wil met alle gemeenten, zorgpartijen en
woningcorporaties binnen de Oosterschelderegio de condities scheppen
waaronder dat op een goede wijze gebeurt, met oog voor de belangen van de
cliënt/huurder, de deelnemende partijen en de bewoners en de buurt waarin
zij komen te wonen. Als Beveland Wonen proberen we onze visie op wonen,
zorg en welzijn bij de andere deelnemers en belanghebbenden aan het licht
te brengen. Het Actieprogramma Weer Thuis loopt nog door in 2020. Het richt
zich zowel op bestuurders als operationeel niveau. Het bestuurlijk verankeren
van de samenwerking met zorgpartners en initiëren van ketenafspraken waren
ambities uit het voormalig ondernemingsplan van RWS.

Samenwerkingsverbanden

SMWO
In 2019 is met SMWO een samenwerkingsovereenkomst opgesteld om de
bestaande jarenlange samenwerking ook bestuurlijk te verankeren. In de
samenwerkingsovereenkomst hebben we de intentie om met elkaar samen
te werken vastgelegd en de uitgangspunten en de visie waarom we tot
samenwerking overgaan. Het is de paraplu waarbinnen we in de lopende en
nieuwe projecten samenwerken.
Huurdersverenigingen
Beveland Wonen betrekt de huurders actief bij het beleid en beheer.
De Huurders Vereniging Reimerswaal en Borsele (HVRB) en Huurdersvereniging
De Bevelanden zijn onze gesprekspartners op het terrein van het algemeen
beleid. Met de huurdersverenigingen overleggen we minstens vier keer per jaar.
We voldoen daarbij aan de kaders van de Overlegwet Huurders Verhuurders
en de samenwerkingsovereenkomsten met de huurdersverenigingen.
Het belangrijkste agendapunt in de gesprekken met onze huurdersverenigingen
was de fusie. Daar zijn onder andere onderwerpen aan de orde gekomen
zoals synchronisatie van beleid op het gebied van servicekostencomponenten,
administratiekosten, WMO-regelingen en doorbelasting van woningverbeteringen voor huurders in het gehele werkgebied.
Bewonersbijeenkomsten
Over specifieke thema’s overlegt Beveland Wonen met de bewoners die
betrokken zijn bij het betreffende thema, zoals bij groot onderhoud, sloop en
dergelijke. Daarbij worden de bewoners zo volledig mogelijk geïnformeerd over
de plannen, zowel over de technische en organisatorische aspecten als over de
keuzemogelijkheden die aan de orde zijn. Voor zover dat past binnen het beleid
betrekt Beveland Wonen de inbreng van de bewoners in haar besluitvorming.
Woonplatform
Om de maatschappelijke verankering inhoud te geven, raadplegen we
regelmatig het woonplatform. Dit platform bestaat uit niet gebonden leden
die actief zijn in diverse maatschappelijke organisaties zoals onderwijs,
vitaal platteland, politie, jongeren, ouderen, consumentenorganisatie voor
zorgvragers, cultuur, vervoer en ondernemersvereniging. Het woonplatform
heeft een onafhankelijke voorzitter. Het woonplatform adviseert over onze
volkshuisvestelijke opgave in het werkgebied. Het vernieuwde Woonplatform
heeft één keer plaatsgevonden in 2019. Het onderwerp was circulariteit.
Ook zijn de leden uitgenodigd bij de bijeenkomst waarbij we onze nieuwe
organisatie hebben gepresenteerd.

Financieel
Het financiële speelveld voor woningcorporaties is de afgelopen jaren zonder
meer complexer en uitdagender geworden. Nu nieuwe regelgeving rondom
marktwaarde en beleidswaarde is geïmplementeerd, is het een uitdaging
deze nieuwe waardebegrippen in de vastgoed- en financiële sturing toe te
passen. Daarnaast zien we de fiscale lastendruk toenemen door een stijgende
verhuurdersheffing en vennootschapsbelasting.
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Financiële resultaten
In het bestuursverslag zijn de financiële ontwikkelingen over 2019 toegelicht.
Deze laten zien dat Beveland Wonen een gezonde corporaties is met stabiele
inkomsten en voldoende financiële buffers.
Impact coronavirus op de financiële continuïteit
Deze ontwikkeling heeft zich vanaf begin 2020 ontwikkeld naar de huidige
corona-crisis. Het bestuur van Beveland Wonen heeft in een position paper de
impact van de coronacrisis geduid. Verschillende risicogebieden zijn in kaart
gebracht en de gesignaleerde risico’s zijn getoetst in relatie tot de kasstroom
voor 2020. Dit betreft de risico’s op een rentestijging, een lagere waardering
van het vastgoed, toename van oninbare debiteuren, discontinuïteit in de
bedrijfsvoering en vertraging of uitstel van bouwprojecten. Beveland Wonen
schat de impact van de corona-crisis op de financiële continuïteit van
Beveland Wonen als zeer beperkt in. Voor een gedetailleerde uiteenzetting van
de impact van het coronavirus wordt verwezen naar het bestuursverslag.

Financiële ratio’s
Beveland Wonen vindt het belangrijk om onze toekomstige
investeringscapaciteit te kunnen garanderen. Hiervoor moeten wij een balans
vinden tussen de investeringscapaciteit op korte en lange termijn ten opzichte
van de volkshuisvestelijke opgave. Dit betekent dat we voldoende marge op
de financiële ratio’s nodig hebben om tegenvallers op te kunnen vangen. In de
ondernemingsplannen hebben wij derhalve onze interne normen vastgesteld.
In onderstaande tabel zijn de interne en externe normen opgenomen alsmede
de realisatie over 2019.
Ratio

Externe
norm

Interne
norm

Score
2019

A. Rentedekkingsgraad (ICR)

> 1,40

> 1,60

B. Loan to value (LTV) o.b.v. marktwaarde

< 75%

< 40%

26,31%

C. Loan to value (LTV) o.b.v. beleidswaarde

< 75%

< 70%

46,15%

D. Solvabiliteit o.b.v. marktwaarde

> 20%

> 40%

69,66%

E. Solvabiliteit o.b.v. beleidswaarde

> 20%

> 30%

48,47%

F. Dekkingsratio (DR)

< 70%

< 50%

40,99%

2,01

Op 28 april 2020 zijn naar aanleiding van het project Verticaal Toezicht nieuwe
grenswaarden op bovenstaande ratio’s bepaald door de Aw en het WSW.
Deze nieuwe grenswaarden zijn ruimer dan de ‘oude’ externe normen. Beveland
Wonen voldoet dus tevens aan de nieuwe grenswaarden.
Rentedekkingsgraad (ICR)
De ICR geeft aan hoeveel keer Beveland Wonen haar rentelast kan betalen.
De ICR toetst dus of we op korte- en middellange termijn voldoende
operationele kasstromen genereren om aan de renteverplichtingen te voldoen.
De ICR 2019 bedraagt 2,01 en blijft dus ruim boven de externe norm.
De rentelasten van Beveland Wonen worden dus ruimschoots gedekt door
het bedrijfsresultaat.
Loan to value (LTV)
De LTV toetst of het vastgoed in exploitatie op lange termijn voldoende
kasstromen genereert ten opzichte van de nominale schuldpositie. De lange
termijn opbrengstpotentie van het vastgoed wordt berekend middels de
beleidswaarde en houdt rekening met het corporatiebeleid. De LTV op basis
van beleidswaarde bedraagt 46,15% en voldoet daarmee aan de interne en
externe norm.
Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft inzicht in de eigen vermogenspositie van de corporatie,
rekening houdende met het corporatiebeleid. De jaarrekening presenteert de
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eigen vermogenspositie op marktwaarde. Een deel van dat gerapporteerde
eigen vermogen kan niet worden gerealiseerd door het maatschappelijke
beleid van de corporatie. Om de eigen vermogenspositie van de corporatie
te bepalen, rekening houdende met het eigen beleid, is een correctie voor de
maatschappelijke bestemming nodig. Die correctie wordt berekend middels
het verschil tussen marktwaarde en beleidswaarde. De solvabiliteit op basis
van beleidswaarde over 2019 bedraagt voor Beveland Wonen 48,47%. Hiermee
voldoet Beveland Wonen dus ruimschoots aan de externe norm van 20%.
Dekkingsratio (DR)
De DR toetst hoe de marktwaarde van het onderpand in verhouding staat
tot de leningportefeuille. De DR is relevant in geval van een slechte financiële
positie en (dreigende) discontinuïteit. Uitgangspunt voor bepaling van de
waarde van het onderpand is de marktwaarde in verhuurde staat. In geval
van discontinuïteit is in principe ook de marktwaarde van de leningen relevant.
De DR van Beveland Wonen per ultimo 2019 bedraagt 40,99% en voldoet aan
de externe en interne norm van respectievelijk maximaal 70% en 50%.

Financiële continuïteit
Het financieel kader en de meerjarenprognose van Beveland Wonen worden
zodanig vormgegeven dat de financiële continuïteit gegarandeerd kan worden.
Uitgangspunt blijft dat Beveland Wonen voldoet aan de externe normen van
de Aw en het WSW. Vanuit de meerjarenbegroting ziet de ontwikkeling van de
continuïteitsratio’s er als volgt uit:
Ratio

2020

2021

2022

2023

2024

2,03

2,36

2,45

2,59

2,83

Loan to value (LTV) marktwaarde

30,4%

30,6%

30,5%

30,5%

30,9%

Solvabiliteit (S) op basis van
marktwaarde

67,9%

67,7%

67,9%

67,9%

68,3%

Dekkingsratio (DR)

41,0%

32,9%

32,9%

32,9%

32,4%

Rentedekkingsgraad (ICR)

Risico’s en stresstesten
In de begroting 2020 heeft Beveland Wonen stresstests uitgevoerd op de
ICR. De volgende risico’s zijn als scenario doorgerekend: een rentestijging van
1,0%, een rentestijging van 2,0% en een prijs- en loonkostenstijging van 2,0%.
De conclusie is dat Beveland Wonen in deze scenario’s blijft voldoen aan de
externe en interne normen op de ICR.

Uitkomsten beoordeling Aw/WSW
Jaarlijks worden woningcorporaties beoordeeld op basis van het gezamenlijk
beoordelingskader van Aw/WSW. De Aw richt zich op de governance van een
corporatie en WSW op het bedrijfsmodel. Gezamenlijk kijken Aw en WSW
naar de financiële positie van corporaties. De beoordeling wordt onder andere
gebaseerd op de Verantwoordingsinformatie (dVi) en Prognose-informatie
(dPi), het jaarverslag (inclusief het volkshuisvestingsverslag), de jaarrekening,
de stukken van de accountant en andere beschikbare informatie, zoals de
bevindingen uit de governance-inspecties.
De beoordeling over 2018 van zowel RWS als R&B Wonen gaf geen aanleiding
voor het maken van opmerkingen en het doen van interventies.

Treasury
Sinds de problematiek bij Vestia is veel aandacht uitgegaan naar de
derivatenportefeuille bij woningcorporaties. Ook Beveland Wonen heeft ultimo
2019 swaps voor in totaal € 16 miljoen. Circa 4% van de leningenportefeuille is
hiermee afgedekt. Hiervoor heeft Beveland Wonen een volledige hedge, dit wil
zeggen dat er geen open posities zijn waarmee Beveland Wonen speculeert,
maar dat de swaps alleen worden gebruikt om renterisico’s te beperken.
Vanwege de huidige lage rente is de marktwaarde van de derivatenportefeuille
circa € 0,66 miljoen negatief. Eind 2018 was dit nog € 1,51 miljoen negatief.
In 2019 zijn geen nieuwe swaps aangetrokken.
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De gemiddelde rentevoet van de leningenportefeuille van Beveland Wonen is
in 2019 3,11%. De gemiddelde rentevaste looptijd van de leningenportefeuille,
ook wel duration genoemd, bedraagt eind 2019: 9,07. Beveland Wonen heeft
in 2019 voor € 45 miljoen aan fixe-leningen afgesloten ter herfinanciering van
aflopende leningen en nieuwe investeringen.

Doelmatigheid
De bedrijfskosten laten in 2019 ten opzichte van voorgaand jaar een stabiel
beeld zien. Aan fusiekosten is € 600.000 uitgegeven, dit betreft kosten voor
(voor)onderzoeken, procesbegeleiding, advisering op diverse terreinen en
communicatiekosten. Doordat het fusieproces relatief soepel is verlopen en
de organisatie zelf veel werkzaamheden uitgevoerd heeft, valt dit eenmalige
bedrag ruim binnen de begrote fusiekosten. Beveland Wonen heeft in de
fusierapportage ‘Samen sterker op de Bevelanden’ d.d. 16 oktober 2018
de doelstelling opgenomen om vanaf 2021 € 1,1 miljoen te besparen op
de bedrijfskosten. In 2020 wordt reeds een gedeelte van deze besparing
gerealiseerd.

Nevenstructuur
De verbindingenstructuur ziet er eind 2019 als volgt uit:

Beveland Wonen
Toegelaten instellling

100%

100%

100%

33,33%

33,33%

RWS
Dienstverlening
BV

RWS.com BV

MOM Zeeland BV

Verkoopmaatschappij
Goese Schans BV

Deelgebieden
Goese Schans BV

50%

50%

Campervelden BV

VOF Oostgaarde

In de statuten en het verbindingenstatuut van Beveland Wonen is het
bestuur, het toezicht en de governance uniform geregeld voor zowel Beveland
Wonen als de dochtermaatschappijen. In 2019 zijn er geen wijzigingen in de
verbindingenstructuur.
RWS Dienstverlening B.V.: Deze vennootschap is in december 2007 opgericht
en heeft als doel: Het verlenen van diensten op administratief, technisch,
financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen,
personen en ondernemingen. De feitelijke activiteiten van RWS Dienstverlening
B.V. heeft betrekking op het leveren en inkopen van warmte aan complexen
van Beveland Wonen. De administratie en het aanleveren van de gegevens
voor de jaarrekening 2019 wordt uitgevoerd door Vaanster Energie Services
B.V. In 2020 is de administratie overgeheveld naar Croon Wolter&Dros. De
jaarrekening wordt opgesteld door de Beveland Wonen. In 2019 heeft zich geen
wijziging in de activiteiten voorgedaan.
RWS.com B.V.: Op 2 januari 2015 heeft een aandelenoverdracht
plaatsgevonden van de aandelen van RWS.com BV van R.O.M. Projecten
BV naar Beveland Wonen. Hierdoor is Beveland Wonen met ingang
van 2015 100% aandeelhouder van RWS.com BV. RWS.com BV is de
projectontwikkelingsmaatschappij van RWS. Binnen RWS.com BV worden
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projecten ontwikkeld en gebouwd voor RWS. Het projectmanagement en het
voeren van de administratie geschieden door Marsaki, welke door RWS.com BV
worden ingehuurd. De volgende gebeurtenissen kenmerken het jaar 2019
en 2020:
• wederom een groei van omzet en verdere realisatie van onderhanden
projecten;
• financiële afsluiting en oplevering van de projecten Juventstraat, De Bongerd
en de Grote Kade te Goes;
• verdere ontwikkeling en uitvoering van project Westerschans (verkoop
commerciële panden) en voorbereiding van nieuwe projecten
(o.a. Verzetsheldenbuurt).
MOM Zeeland BV: Deze vennootschap is in juli 2011 opgericht en heeft als doel
belangrijkste doel het exploiteren en ontwikkelen van registergoederen. De
Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij Zeeland B.V. neemt voor 50%
deel in de vennootschap onder firma “Oostgaarde”. De VOF “Oostgaarde”
ontwikkelt het uitbreidingsplan Oostgaarde aan de oostelijke rand van
’s-Gravenpolder. Volgens planning komen daar 55 woningen voor verschillende
doelgroepen. Het project wordt gefaseerd op de markt gebracht. De bouwrijpe
grond is in drie fasen van de gemeente Borsele gekocht. In 2012 heeft de VOF
de derde en laatste fase grond van de gemeente Borsele aangekocht. Het
jaar 2019 heeft voor deze BV met name in het teken gestaan van de verdere
ontwikkeling van het plan Oostgaarde.
Verkoopmaatschappij Goese Schans en Deelgebieden Goese Schans: In deze
entiteiten wordt het totale project Goese Schans ontwikkelt. Beveland Wonen
heeft in het verleden vanuit deze entiteiten de grond aangekocht om het
project Westerschans vanuit RWS.com te kunnen ontwikkelen.

Organisatie
Juridische fusie
Onze gemeenten, huurders(organisaties) en ondernemingsraden hebben wij
conform geldende wet- en regelgeving gevraagd een reactie te formuleren
op de voorgenomen fusie tussen RWS en R&B Wonen. De zienswijzen en
adviezen waren allen positief. Het fusiedossier is toegezonden aan de
Autoriteit woningcorporaties ter goedkeuring en ook het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw is om goedkeuring gevraagd. Beide goedkeuringen
zijn ontvangen en daarmee zijn we gestart met de formeel-juridische
besluitvorming. Per 1 juli 2019 zijn we formeel juridisch gefuseerd. Omdat RWS
‘fusiedrager’ was, werd formeel-juridisch gezien R&B Wonen vanaf 1 juli 2019
opgeheven. Zowel Maarten Sas als Peter Bevers zijn bestuurder geworden.
De programmadirecteuren en de concern controller zijn ook benoemd per
1 juli 2019.

Organisatorische fusie
De managers/kwartiermakers zijn samen met medewerkers aan de slag
gegaan om de uitgangspunten voor hun organisatieonderdeel in de
fusiecorporatie te bepalen. Dit resulteerde in een organisatieplan met een
positief advies van de Bijzondere Ondernemingsraad. Het organisatieplan
beschrijft de visie en uitgangspunten voor de fusiecorporatie, de
hoofdinrichting, besturing en detailinrichting per organisatieonderdeel.
Er is een was-wordt lijst opgenomen van functies, een formatieplan en een
functieboek. Medewerkers konden hun belangstelling aangeven voor een
functie. Het plaatsingsplan is definitief vastgesteld en de meeste medewerkers
starten per 1 januari 2020 in hun nieuwe functie. Een groot aantal medewerkers
heeft gekozen voor een andere functie. Alle medewerkers zijn geplaatst en de
organisatorische fusie is afgerond.

Implementatie nieuw ERP systeem
In 2019 startten we als Beveland Wonen met een nieuw ERP systeem.
Hier gingen enkele jaren van voorbereiding aan vooraf. Samen met twee
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andere corporaties is gekozen voor een uniforme inrichting en het zoveel
mogelijk samen oppakken van het beheer van de applicatie. Het nieuwe ERP
systeem draagt ook bij aan verdere digitalisering van onze processen, zodat
we als corporatie toekomstbestendig zijn.

Organigram
De organisatiestructuur van Beveland Wonen per 31-12-2019 is weergegeven in
onderstaand organigram.

Financieel beleid

Wonen & Maatschappij

Vastgoed & Bedrijfsvoering

Informatisering
& automatisring

KCC

Bestuurder
Programmadirecteur
Manager

Control

Bestuur

Vastgoedbeheer

Wonen

Organisatie
&
Ontwikkeling

Vastgoedprojecten

Financiën

Interne
Aannemerij

Bedrijfsondersteuning

Personeel
Onderstaande tabel geeft inzicht in de verloop van ons personeelsbestand
in 2019.
fte

Aantal personen

106,2

119

Instroom

0,8

3

Uitstroom

7,0

11

100,0

111

Personeelsbestand 1-1-2019

Personeelsbestand 31-12-2019
36,8 fte
vrouw

63,2 fte
man

Hiervan is per 31-12-2019 36,8 fte vrouw (47 personen) en 63,2 fte man
(65 personen).

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim laat in 2019 een stijgende lijn zien. Per ultimo 2019
bedraagt het ziekteverzuim 6,18%. Dit ligt boven de norm van 4,23% en wordt
veroorzaakt door een aantal langdurig zieke werknemers.

Periodiek Medisch Onderzoek
Beveland Wonen heeft in het laatste kwartaal van 2019 een Periodiek Medisch
Onderzoek (PMO) uit laten voeren. In totaal hebben 112 medewerkers een
uitnodiging ontvangen, waarvan 83 (74%) hebben deelgenomen aan de PMO
vragenlijst en 79 (71%) medewerkers hebben deelgenomen aan de fysieke
onderzoeken.
Er is een positief resultaat zichtbaar op het gebied van werkvermogen en
tevredenheid van het huidige werk. Daarnaast zijn verbeteringen mogelijk op
het gebied van mentale gezondheid (werkdruk, werkstress), vitaliteit en fysieke
belasting. De aanbevelingen uit het onderzoek worden in 2020 opgepakt door
de organisatie.
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Personeelsbijeenkomsten
Met grote regelmaat organiseren de bestuurders bijeenkomsten voor alle
medewerkers. Tijdens deze bijeenkomsten wordt verslag gedaan over de
ontwikkelingen binnen de onderneming en de branche en met betrekking tot
de voortgang van de fusie. Tijdens de bijeenkomsten is er ook gelegenheid om
aan de bestuurders vragen te stellen over de ontwikkelingen.

De Personeelsvereniging
RWS en R&B Wonen onderschrijven het belang van betrokken medewerkers en
ondersteunt daarom van harte de personeelsvereniging die binnen een eigen
verantwoordelijkheid activiteiten organiseert. Medio 2019 hebben de beide
personeelsverenigingen gezamenlijke activiteiten georganiseerd.

De (bijzondere) ondernemingsraad
Vanwege de fusie tussen R&B Wonen en RWS hebben de ondernemingsraden
van beide corporaties op 28 februari 2019 met de bestuurders het ‘Convenant
instelling bijzondere ondernemingsraad’ ondertekend. De hiermee opgerichte
BOR bestond eind 2019 uit:
Frank Dirks
dagelijks bestuur
Nico van Vlimmeren
dagelijks bestuur
Wilco Wiskerke
lid
Marloes Rijk
lid
Jopie Becker
lid
Jankees Hoogesteger
lid
De secretariële ondersteuning bij de werkzaamheden werd verzorgd door
Annemiek Engelen (ambtelijk secretaris).
De BOR fungeert sinds haar oprichting als medezeggenschapsorgaan
voor het fusietraject en de fusieorganisatie tot het moment dat een nieuwe
ondernemingsraad wordt ingesteld. In dat kader heeft de BOR mee
ondertekend dan wel advies uitgebracht of instemming verleend over:
• Fusieovereenkomst
• Organisatie- en formatieplan
• Sociaal Plan
• Functieprofiel bestuurder fusieorganisatie
• Benoemingsbesluit bestuurder
• Bestuurs- en directiereglement
• Personeel- en salarisadministratiesysteem
• Inzet adviseur ICT-implementatie
• Stagerichtlijnen
• Verlof 2020.
Daarnaast is in 2019 meermaals gesproken en onderhandeld met het bestuur
over de secundaire arbeidsvoorwaarden, resulterend in een instemming op
7 januari 2020. In het fusietraject heeft de BOR zich laten bijstaan door een
extern adviseur.
In 2019 zijn de frequente OV-vergaderingen tussen de BOR en de bestuurders
voortgezet, vond er een kennismakingsgesprek plaats met de Raad van
Commissarissen en nam de BOR bij afvaardiging deel aan het OR-platform.
Voorts heeft de BOR haar communicatie met de achterban geïntensiveerd
vanwege het fusietraject. Dit door onder meer aan te sluiten bij de
klankbordgroepen per afdeling, lunchbijeenkomsten, nieuwsberichten en
informele rondes op de afdelingen.

Samenwerking met andere partners
Beveland Wonen werkt op verschillende onderdelen, zoals bijvoorbeeld inkoop,
ICT, verzekeringen en HRM, samen met andere regionale corporaties. De brede
Zeeuwse samenwerking in ZuidWestSamen biedt ons voordeel op het gebied
van inkoop en opleidingen. Op HRM gebied vindt er samenwerking plaats door
het samenwerkingsverband ZuidWestSamenWerkt.
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Inleiding
Op 1 januari 2019 waren er twee woningcorporaties op de Bevelanden:
R&B Wonen in Heinkenszand en RWS Partner in Wonen in Goes. Een jaar later
is er nog één: Beveland Wonen, gevestigd in Goes en dé woningcorporatie in
de gemeenten Goes, Borsele, Kapelle, Reimerswaal en Noord Beveland.
Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de totstandkoming, vorming en
inrichting van Beveland Wonen. Om twee woningcorporaties te laten fuseren
tot één sterke en op de toekomst gerichte organisatie, vraagt veel inzet en
veerkracht van alle betrokkenen. En dat hebben zij getoond!
Het jaar 2019 was daarmee het jaar van de grote veranderingen. Voor de
huurders en namens hen de bestuurders van de huurdersverenigingen;
zij waren zeer betrokken en durfden vooruit te kijken. Voor de bestuurders,
die door goede onderlinge samenwerking het proces prima managen en
de nodigde veerkracht toonden op momenten dat het in- en ook buiten de
organisatie-, moeizaam ging.
En natuurlijk alle medewerkers en met hun de (B)OR. Zonder de inzet en
vertrouwen van de medewerkers zou Beveland Wonen nooit een succes kunnen
worden. Zij hebben laten zien open te staan voor veranderingen, maar intussen
ook in 2019 gezorgd voor een prima presterende organisatie.
En ten slotte mijn collega’s in de Raad van Commissarissen. In een fusieproces
is de verantwoordelijkheid en betrokkenheid intensiever. Met een inzet van een
ieder is het gelukt om te komen tot een evenwichtige en deskundige Raad van
Commissarissen van Beveland Wonen.

Bas Feijtel
Voorzitter Raad van Commissarissen
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Toezichthoudende rol
Verslag toezichtstaken Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (hierna RvC) van Beveland Wonen houdt toezicht
op de strategie en het daaruit voortvloeiende beleid en op de algemene
gang van zaken binnen de woningcorporatie en de met haar verbonden
ondernemingen. Daarnaast is de RvC klankbord en adviseur voor het bestuur
en vervult de rol van werkgever van het bestuur. De RvC is voor zijn taak
afhankelijk van goede en betrouwbare informatie. Het bestuur verstrekt alle
relevante informatie van ministeries, toezichthouders en belanghouders die
voor de taak van de RvC van belang kan zijn.
De RvC handelt op basis van de bevoegdheden die zijn omschreven in de
statuten en in het Reglement Raad van Commissarissen. De Raad onderschrijft
de Governancecode Woningcorporaties. Vanaf de fusie van RWS en R&B
Wonen op 1 juli 2019 zijn de statuten en reglementen van RWS leidend.
Als gevolg van de fusie worden de statuten en reglementen aangepast aan
de nieuwe organisatie en bestuursstructuur en naar de nieuwe naam:
Beveland Wonen. Eind 2019 is daarmee een start gemaakt.
Voor de Raad geldt de wet- en regelgeving als toezichtskader.
Het toetsingskader van Beveland Wonen wordt in samenspraak tussen het
bestuur en de Raad vastgesteld en bevat interne reglementen, statuten en
(strategische) beleidsdocumenten. Ook wordt hierin een visie op toezicht en
een visie op bestuur opgenomen. Al deze stukken zijn en worden onder meer
vanwege de fusie gereviseerd en opnieuw vastgesteld.
Het toezicht van de RvC omvat in ieder geval:
• de maatschappelijke resultaten;
• de efficiëntie van de corporatie;
• de betaalbaarheid en beschikbaarheid van voldoende geschikte woningen;
• de duurzaamheid van de bestaande en nog toe te voegen woningvoorraad;
• de leefbaarheid in de kernen waar de corporatie activiteiten ontplooit;
•	de samenhang tussen wonen en zorg en het voorzien in de behoefte aan
zorgvastgoed;
•	de manier waarop risico’s, verbonden aan de activiteiten van de
woningcorporatie, worden ingeschat en hoe daarmee wordt omgegaan;
• de kwaliteit van de interne risicobeheersing;
• de maatschappelijke en financiële verslaglegging;
• de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving en de governancecode.
Voor het beoordelen van voorstellen en besluiten worden algemene
uitgangspunten gebruikt, zoals:
•	het beleid van de corporatie is gebaseerd op een feitelijke onderbouwing en
op kennis van de omgeving;
•	het beleid van de corporatie is afgestemd op de verwachtingen en de
afspraken gemaakt met externe partners en belanghouders;
•	daar waar een belangenafweging aan de orde is, is deze inzichtelijk en
gemotiveerd, zodat de raad deze belangenafweging kan toetsen;
•	de in de begroting voorgenomen prestaties worden daadwerkelijk geleverd
en zo niet, dan is de verantwoording van afwijking of uitstel voldoende
onderbouwd en verdedigbaar;
•	de organisatie leert van opgedane ervaringen en heeft een cultuur om
voortdurend de prestaties te verbeteren.
Vergaderingen Raad van commissarissen
De RvC vergadert in beginsel zes maal per jaar met het bestuur en in
aanwezigheid van de concern controller. Het eerste half jaar van 2019
vergaderden de RvC’s van R&B Wonen en RWS apart. De voortgang van de
fusie tussen beide organisaties was het belangrijkste agendapunt bij beide
Raden. De in het kader van de fusie ingestelde gezamenlijke klankbordgroep
van de RvC, het bestuur en KPMG kwam in deze periode 4 keer bij elkaar.
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R&B Wonen (voor 1 juli)
De RvC van R&B Wonen is in de periode voor 1 juli vijf maal bij elkaar gekomen.
Naast de reguliere voortgangsinformatie en de kwartaalrapportages hadden
de volgende onderwerpen de bijzondere belangstelling van de RvC:
• Voortgang fusie
• Transformatieopgave ‘Natuurlijk’
• Controleplan 2019
• Toezichtvisie RvC
• Belanghouderbeleid
• Profielschets en benoeming bestuurder fusieorganisatie
• Overgang naar het nieuwe geautomatiseerde systeem Tobias AX
De RvC van R&B Wonen heeft voor 1 juli de volgende besluiten genomen:
• Goedkeuring statuten Stichting R&B Wonen en MOM Zeeland
• Goedkeuring Transformatieopgave versie 1.0
• Goedkeuring controleplan 2019
• Vaststelling jaarrekening 2018
•	Goedkeuring Jaarrekening 2018 MOM Zeeland en jaarrekening 2018 VOF
Oostgaarde
• Vaststelling jaarverslag 2018
• Goedkeuring bod 2020
• Goedkeuring Businesscase Masterplan Krabbendijke
•	Goedkeuring om te besluiten tot de fusie overeenkomstig het daartoe
opgestelde fusievoorstel
•	Goedkeuring op het voorstel tot het bepalen van het aantal bestuursleden
van de Stichting per het moment van het van kracht worden van de fusie op
een aantal van twee
•	Besluit tot het aanwijzen van de heer Feijtel als voorzitter van de RvC per
21 juni 2019
•	Goedkeuring van het door het bestuur vastgestelde bestuurs- en
directiereglement
•	Goedkeuring van het bestuursbesluit tot aankoop van een nieuw
kantoorpand
Op de jaarlijkse voorjaarsvergadering (de zogenaamde gehaktdag) van de RvC
met de directeur-bestuurder, het voltallige managementteam en de concern
controller zijn het huurbeleid 2019, de nacalculatie 2018, de beleidswaarde, de
audits, de transformatieopgave, de duurzaamheidsprojecten van R&B Wonen
en de stand van zaken rond de fusie gepresenteerd en met elkaar besproken.
RWS (voor 1 juli)
De RvC van RWS is in de periode voor 1 juli vier maal bij elkaar gekomen.
Naast de reguliere voortgangsinformatie en de kwartaalrapportages hadden
de volgende onderwerpen de bijzondere belangstelling van de RvC:
• Voortgang fusie
• Profielschets en benoeming bestuurder fusieorganisatie
• Implementatie nieuwe geautomatiseerde systeem Tobias AX
De RvC van RWS heeft voor 1 juli 2019 de volgende besluiten genomen:
• Goedkeuring evaluatie managementcontract 2018
•	Besluit de bezoldiging van de directeur-bestuurder voor het eerste halfjaar
2019 niet te wijzigen
•	Besluit om de vergoeding van de RvC in het eerste halfjaar van 2019 niet
te wijzigen
•	Vaststelling profielschets bestuurder
•	Besluit in het proces van de benoeming van bestuurder tot afwijken van de
gebruikelijke wijze van werving gezien de aanstaande fusie
• Goedkeuring bestuursreglement
• Goedkeuring procuratiereglement
• Vaststelling reglement RvC
• Vaststelling reglement Auditcie
Beveland Wonen | Jaarverslag 2019

30

Verslag van
de Raad van
Commissarissen

• Vaststelling reglement Selectie- en Remuneratiecommissie
• Vaststelling reglement Commissie VHV & Maatschappij
• Goedkeuring financieel reglement
• Goedkeuring investeringsstatuut
• Goedkeuring treasurystatuut
• Goedkeuring verbindingenstatuut
• Besluit tot vervolging van het traject voor benoeming van de heer Bevers
• Goedkeuring jaarrekening 2018 RWS Dienstverlening B.V. en RWS.com B.V.
• Vaststelling jaarverslag 2018 RWS en de jaarrekening 2018 RWS
• Goedkeuring aan businesscase renovatie Goese Polder
• Goedkeuring project Verzetsheldenbuurt
• Goedkeuring bod 2020
•	Goedkeuring aan om te besluiten tot de fusie overeenkomstig het daartoe
opgestelde fusievoorstel
•	Goedkeuring op het voorstel tot het bepalen van het aantal bestuursleden
van de Stichting per het moment van het van kracht worden van de fusie op
een aantal van twee
•	Besluit tot het aanwijzen van de heer Feijtel als voorzitter van de RvC per
21 juni 2019
•	Goedkeuring aan het door het bestuur vastgestelde bestuursen directiereglement
•	Goedkeuring aan het genomen bestuursbesluit tot aankoop
nieuw kantoorpand
• Besluit tot benoeming de heer P.J.J.M. Bevers tot bestuurder
• Besluit tot benoeming tot commissarissen van de Stichting:
- F. Padmos, geboren te Gorssel op 28 maart 1957;
- W.D. Janse-Alewijnse, geboren te Vlissingen op 14 februari 1953;
- H.W. Moerdijk, geboren te Goes op 18 mei 1973;
- J.N.M. Verhoeven, geboren te Goirle op 2 maart 1968,
Beveland Wonen vanaf 18 juni 2019
Op 18 juni 2019 vond de eerste gezamenlijk RvC-vergadering plaats. De RvC is
daarna nog 3 keer bij elkaar gekomen in 2019. De vergadering op 30 augustus
werd gecombineerd met een werkbezoek aan de fabriek in Terneuzen waar de
Curavie woning wordt geproduceerd en diverse projecten in de regio.
Naast de reguliere plannen, voortgangsinformatie en de kwartaalrapportages
hadden de volgende onderwerpen de bijzondere belangstelling van de RvC:
• Werkwijze nieuwe RvC
• Woonplatform
•	Onafhankelijkheid/onverenigbaarheden commissarissen, bestuurders,
programmadirecteuren en MT
• BTW ondernemerschap commissariaat
De RvC van Beveland Wonen heeft vanaf 18 juni 2019 de volgende besluiten
genomen:
• Vaststelling demarcatiedocument fusie
•	Gelijk blijven van de positie alsmede het aantal van de
huurderscommissarissen
•	Benoeming van de heren Moerdijk (voorzitter), Verhoeven en Van der Marel
als lid van de Auditcommissie
•	Vaststelling van de bezoldiging van het bestuur vanaf 1 juli 2019 conform de
‘Notitie herziening bezoldiging bestuurders fusiecorporatie d.d. 11 juni’
•	Benoeming van de heer Feijtel tot voorzitter van de RvC en mevrouw
Janse tot vicevoorzitter. Zij vormen ook samen de Remuneratiecommissie
(voorzitter Remuneratiecommissie is mevrouw Janse)
•	Goedkeuring van de statutenwijziging van de SOMV conform memo 'SOMV
wijziging statuten'
• Goedkeuring van de kadernotitie begroting 2020
•	Vaststelling van de honorering van de leden van de RvC conform
de beroepsregel
• Goedkeuring van de statutenwijziging
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•
•
•
•
•
•

Vaststelling van de Jaaragenda 2020
Goedkeuring van het Treasurystatuut
Goedkeuring van de Procuratieregeling
Goedkeuring van het Financieel Reglement Beveland Wonen
Goedkeuring van de Businesscase Goese polder
Goedkeuring van de Begroting Beveland Wonen 2020

De bestuurders hebben met diverse belangenorganisaties, waaronder de
gemeenten, de huurdersverenigingen en het Woonplatform, overleg gevoerd
over onder meer de fusie-ontwikkelingen en het huurbeleid. Met de gemeenten
zijn prestatieafspraken voor 2019 gemaakt. De huurderscommissarissen
hebben afwisselend de bestuursvergaderingen van de huurdersverenigingen
bijgewoond. Meerdere commissarissen bezochten de Algemene
Ledenvergadering van de huurdersorganisaties.
Naast de jaarlijkse vergadering heeft de regionale klachtencommissie één
klacht in behandeling genomen. Nadat beide partijen waren gehoord,
heeft de commissie de klacht ongegrond verklaard.
Een nieuwe regionale samenwerking voor de behandeling van klachten
wordt onderzocht, nu de regio van de klachtencommissie samenvalt met het
werkgebied van de fusieorganisatie.
Op verschillende terreinen wordt samengewerkt met collega-corporaties in het
Zeeuwse. De samenwerking in ZuidWestSamen vindt plaats op de gebieden
waarop dit voor de betrokken corporaties een meerwaarde oplevert, zoals
ICT, inkoop en het gemeenschappelijke aanbod van woningen en het kunnen
reageren daarop binnen het samenwerkingsverband ZuidWestWonen. Ook
worden tweemaal per jaar masterclasses georganiseerd door ZuidWestSamen
voor bestuurders en toezichthouders.

Werkgeversrol
Naast de toezichthoudende rol heeft de RvC ook de werkgeversrol. De RvC
is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de professionaliteit van het bestuur
en baseert zich op een gepast vertrouwen in het bestuur. De RvC zoekt
daarbij aansluiting op het in de organisatie gehanteerde principe ‘sturen op
vertrouwen’.
De raad heeft in overleg met de bestuurders de agenda’s voor de
respectievelijke functionerings- en beoordelingsgesprekken opgesteld.
De gesprekken vinden plaats in juni en november van het kalenderjaar.
Ter voorbereiding hierop heeft de remuneratiecommissie input gevraagd
aan de RvC-leden en de bestuurders. De verslagen van deze gesprekken zijn
integraal beschikbaar gesteld aan de RvC.
Ontwikkeling deskundigheid
De bestuurders hebben inzicht verstrekt in de gevolgde educatie van het
lopende jaar. Vastgesteld is dat de bestuurders ruimschoots voldoen aan de PE
verplichting en dat daarbij zowel aan kennis- als aan reflectieve ontwikkeling
aandacht is gegeven.
Declaraties
Jaarlijks vraagt de commissie inzage in de declaraties van de bestuurders. De
remuneratiecommissie heeft vastgesteld dat deze conform afspraak zijn.
Fusieorganisatie per 1 juli 2019
In 2018 hebben de remuneratiecommissie en de RvC van R&B Wonen aandacht
gegeven aan de positie van de directeur-bestuurder als beoogd bestuurder
van de fusieorganisatie per 1 juli 2019. In de fusieovereenkomst is vastgelegd
dat RWS is aangemerkt als fusiedragende organisatie. Om die reden trad
de bestuurder in dienst van de nieuwe organisatie, waarna het bestuur
vanaf juli 2019 tijdelijk gevormd wordt door de huidige twee bestuurders.
Met in achtneming van de wet- en regelgeving is de voorbereiding voor de
benoemingsprocedure begin 2019 gestart. Hierin is opgenomen de rol voor de
RvC’s en de medezeggenschapsraden en de procedure Melding benoeming
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bestuurder aan de Autoriteit Wonen. De Autoriteit heeft een positieve
zienswijze gegeven, waarna de heer Bevers is benoemd voor een periode van
vier jaar.
Honorering
Bestuurders van organisaties en instellingen die onder de Wet Normering
Topinkomens (WNT) vallen, mochten in 2019 maximaal € 194.000 verdienen.
Dit maximum valt voor veel corporatie- bestuurders lager uit door de ‘Blokstaffel’. Deze ‘Blok-staffel’ koppelt de grootte van een woningcorporatie
(aantal huizen) en het inwoneraantal van de betreffende gemeente aan de
maximumbeloning voor de directeur-bestuurder. RWS viel in klasse F waarbij
tot half 2019 een maximumbeloning gold van € 162.000. R&B viel in klasse E
waarbij tot half 2019 een maximumbeloning gold van € 142.000. Bij de huidige
klasse G bedraagt het maximum in 2019 € 183.000,-. Voor een lid van een RvC
is de bezoldiging gemaximeerd op 10% van deze maximumbeloning. Voor een
voorzitter van een RvC is dat 15%. Daarnaast is er de VTW1-beroepsregel die
rekening houdt met de intentie van de WNT om toezichthouders substantieel
beter te belonen, omdat toezichthouden steeds professioneler wordt en de
laatste jaren steeds meer tijd vergt, de risico’s groter zijn geworden en de eisen
veel strenger zijn geworden, maar die lager is dan de WNT. De beroepsregel
geldt voor alle leden van de VTW. Op basis hiervan heeft de RvC de
honorering van het bestuur ongewijzigd vastgesteld en de honorering van de
RvC vastgesteld conform de VTW-beroepsregel. In de tabel zoals opgenomen
in de bijlage WNT (in de jaarrekening) treft u de bedragen aan.
Met ingang van 1 januari 2014 is de bezoldiging van topfunctionarissen bij
woningcorporaties verder gemaximeerd door de Regeling bezoldigingsmaxima
topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014. Beide
directeur-bestuurders maken gebruik van het overgangsrecht zoals
opgenomen in artikel 7.3 van de WNT, aangezien er sprake is van een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De overgangsregeling liep tot en
met 1 januari 2018. In de periode 1 januari 2018 tot en met 1 januari 2020 is er
sprake van een afbouwregeling.
Het MT van R&B is tot en met 1 juli 2019 nog opgenomen in de WNT.
Vanaf 1 juli 2019 (juridische fusie) is alleen het bestuur topfunctionaris
voor de WNT. De bestuurders zijn in het kader van de WNT de enige
topfunctionarissen. Er zijn geen gewezen topfunctionarissen aanwezig.
Het bezoldigingsbeleid voor de raad is gebaseerd op de wet- en regelgeving
en blijft binnen het WNT maximum, gekoppeld aan de klasse E of F voor
woningcorporaties. Vanaf het moment van juridische fusie valt de Beveland
Wonen onder klasse G. De bezoldiging van zowel de bestuurders als de RvC
is aangepast op deze staffel vanaf 1 juli 2019.
De raad onderschrijft de beroepsregel van de Vereniging van Toezichthouders
Woningcorporaties (VTW) om niet de maximale ruimte te benutten, maar de
lagere normbedragen uit deze beroepsregel toe te passen. Geen enkel lid van
de raad van commissarissen ontving een bezoldiging die gekoppeld is aan of
verband houdt met de financiële prestaties van Beveland Wonen.

Verslag vanuit klankbordfunctie

1 Vereniging van Toezichthouders
in Woningcorporaties

De samenstelling van de RvC is zodanig dat deze naast de toezichts- en
werkgeversrol kan functioneren als kritische sparringpartner. Dit vereist een
raad met voldoende professionaliteit en ervaring op diverse terreinen en de
competentie om vragen te kunnen stellen met inachtneming van de rollen en
verantwoordelijkheden van de bestuurder en de toezichthouder. In overleg
met het bestuur is aandacht gegeven aan deze klankbordfunctie. Naast de
impliciete klankbordmomenten ontleend aan de vervulling van specifieke rollen
en werkzaamheden in commissies is aan de leden van de RvC gevraagd zich
bewust te zijn van de klankbordfunctie op het moment dat deze zich impliciet
of expliciet voordoet en deze momenten te benutten.
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Reflectie is met name gegeven op de fusieontwikkelingen en op het kader
voor de begroting 2020.
De RvC heeft verschillende acties ondernomen om zich op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen in het speelveld van Beveland Wonen (en
rechtsvoorgangers). De RvC heeft een werkbezoek gebracht aan de fabriek in
Terneuzen waar de Curavie woning wordt geproduceerd, aan een bouwplaats
in ’s-Heerenhoek, een renovatieproject in Colijnsplaat, het Erasmuspark in Goes
en enkele projecten met monumenten en begeleid wonen in Goes. Daarnaast
heeft zij overleg gevoerd met het bestuur en programmadirecteuren,
managementteam, de Ondernemingsraad, de Huurdersverenigingen, de
Maatschappelijke Advies Raad, het Woonplatform en de externe accountant.
In RvC-vergaderingen zijn regelmatig MT-leden en andere functionarissen
aangeschoven om onderwerpen toe te lichten

Samenstelling en functioneren
Interne organisatie

Samenstelling bestuur
Het bestuur van Beveland Wonen wordt gevormd door:
de heer M. Sas
Geboortedatum: 20 november 1954
Werkzaam bij RWS in huidige functie sinds 2004
Vanaf 1 juli 2019 werkzaam bij Beveland Wonen
Nevenfunctie:
Voorzitter bestuur Zeeuwse Milieu Federatie
de heer P.J.J.M. Bevers
Geboortedatum: 22 september 1957
Werkzaam bij R&B in huidige functie sinds 2008
Vanaf 1 juli 2019 werkzaam bij Beveland Wonen
Nevenfuncties: 	• Voorzitter Meeussenfonds, Bergen op Zoom
(ondersteuning maatschappelijke projecten)
		
•V
 oorzitter (tot 27 maart), daarna lid Raad van Toezicht,
Avoord, Etten-Leur (zorginstelling)

Samenstelling Raad van Commissarissen
De RvC van R&B Wonen bestond tot 1 juli 2019 uit vijf leden, waarvan twee op
voordracht van de Huurdersvereniging Reimerswaal en Borsele (HVRB).
De RvC van RWS bestond tot 1 juli 2019 uit vijf leden, waarvan twee op
voordracht van de Huurdersvereniging De Bevelanden.
RvC in overgangsfase (per 1 juli 2019)
De complexiteit van de organisatorische integratie van de fusiecorporatie, die
na de juridische fusiedatum doorloopt tot in ieder geval 1 januari 2020, vraagt
om borging van de ervaring en deskundigheid van beide RvC's. Ook vragen de
voordracht zetels en extra werkzaamheden aandacht en zorgvuldigheid vanuit
de RvC. Daarom is gestart met een RvC van acht leden. In de nabije toekomst
zal de RvC in samenstelling teruggaan naar de beoogde omvang van vijf leden.
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De samenstelling van de RvC in overgangsfase ziet er daarmee
vanaf 1 juli 2019 als volgt uit:

RvC in overgangsfase (per 1 juli 2019)
Commissaris

Rechtsvoorganger

Huurderscommissaris

Competentie

F. Padmos

R&B Wonen

Huurderscommissaris

Governance

W.D. Janse-Alewijnse

R&B Wonen

Huurderscommissaris

Volkshuisvesting, zorg
& welzijn

H.W. Moerdijk

R&B Wonen

Financiën

J.N.M. Verhoeven

R&B Wonen

Vastgoed, financiën

B.J. Feijtel

RWS

Huurderscommissaris

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

G. Morée van Capellen

RWS

Huurderscommissaris

Volkshuisvesting, zorg & welzijn

J.W. van der Marel

RWS

Volkshuisvesting, vastgoed, ICT

C.G.M. Maas

RWS

Juridisch
In bijlage 1 is uitgebreide informatie opgenomen over de samenstelling
van de RvC en in bijlage 2 het rooster van aftreden. De RvC werkt met een
profielschets, gerelateerd aan haar omvang, samenstelling en activiteiten, voor
de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad.
Zelfevaluatie
De RvC heeft in februari 2020 een zelfevaluatie gehouden in de vorm
van een open gesprek onder externe begeleiding. Gezien de fusie en het
‘tijdelijke’ karakter van de samenstelling van deze RvC, koos de Raad voor
een zelfevaluatie gericht op het functioneren van de RvC als geheel. De opzet
bestond uit twee delen, namelijk het borgen van de erfenis van de organisaties
RWS en R&B-Wonen en het ‘agenderend’ bespreken van de caleidoscoop
aan thema’s die vroeger of later op de agenda van de RvC is te verwachten.
De RvC heeft een aantal thema’s benoemd in relatie tot de fusie waarop zij
gedurende het komend jaar de focus wil leggen, zoals de organisatie-identiteit,
het ambitieniveau en de organisatie integratie.
De voorzitter van de Raad heeft eind 2019 en begin 2020 individuele
functioneringsgesprekken gevoerd met de commissarissen.

PE Punten RvC
De raad onderschrijft de uitgangspunten van de VTW over permanente
educatie. Onderstaande tabel geeft inzicht in de behaalde PE-punten van de
RvC in 2019:
W.D. JanseAlewijnse

H.W. Moerdijk F. Padmos

J.N.M.
Verhoeven

A. van ’t Laar
tot 21 juni
2019

12

33

8

10

0

B.J. Feijtel

J.W. van der
Marel

G. Morée-van
Cappellen

C.G.M. Maas

J. Roose tot
21 juni 2019

6

9

5

6

0

Vastgesteld is dat de leden hebben voldaan aan de doelstelling.
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Taken RvC
Tot 1 juli 2019 zijn de volgende taken voor de Raad van R&B Wonen vastgesteld:
Voorzitter 		
mevrouw W.D. Janse-Alewijnse
Vice-voorzitter 		
de heer A. van ’t Laar
Auditcommissie 		
de heer H.W. Moerdijk (voorzitter)
			
de heer J.N.M. Verhoeven
Remuneratiecommissie 		
de heer A. van ’t Laar (voorzitter)
			
mevrouw W.D. Janse-Alewijnse
Voordrachtspositie huurders 		
mevrouw W.D. Janse-Alewijnse
			
mevrouw F. Padmos
Overleg OR 		
mevrouw W.D. Janse-Alewijnse
			
de heer J.N.M Verhoeven
Regionale klachtencommissie 		
mevrouw F. Padmos

Tot 1 juli 2019 zijn de volgende taken voor de Raad van RWS vastgesteld:
Voorzitter 		
de heer J. Roose
Vice-voorzitter 		
mevrouw G. Morée-van Cappellen
Auditcommissie 		
de heer J.W. van der Marel (voorzitter)
			
de heer C.G.M. Maas
Remuneratiecommissie 		mevrouw G. Morée-van Cappellen
(voorzitter)
			
de heer J. Roose
Voordrachtspositie huurders 		
de heer B.J. Feijtel
			
mevrouw G. Morée-Van Cappellen
Overleg OR 		
de heer J.W. van der Marel
			
de heer B.J. Feijtel
Commissie Volkshuisvesting
& Maatschappij:		
			

mevrouw G. Morée-van Cappellen
de heer C.G.M. Maas

Vanaf 1 juli 2019 zijn de volgende taken voor de Raad van Beveland Wonen
vastgesteld:
Voorzitter 		
de heer B.J. Feijtel
Vice-voorzitter 		
mevrouw W.D. Janse-Alewijnse
Auditcommissie 		
de heer H.W. Moerdijk (voorzitter)
			
de heer J.W. van der Marel
			
de heer J.N.M Verhoeven
Remuneratiecommissie 		
mevrouw W.D. Janse-Alewijnse (voorzitter)
			
de heer B.J. Feijtel
Voordrachtspositie huurders 		
mevrouw W.D. Janse-Alewijnse
			
mevrouw F. Padmos
			
mevrouw G. Morée-Van Cappellen
			
de heer B.J. Feijtel
Overleg OR 		
mevrouw W.D. Janse-Alewijnse
			
de heer J.N.M Verhoeven
			
de heer J.W. van der Marel
			
de heer B.J. Feijtel
Regionale klachtencommissie 		
mevrouw F. Padmos
Overleg met de OR
Het belangrijkste onderwerp van gesprek in het overleg met de OR waren de
ontwikkelingen in relatie tot de fusie en de impact hiervan voor de organisatie.
Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen
De RvC ziet erop toe dat zijn leden onafhankelijk zijn in de zin van de criteria,
aangeduid in de Governancecode Woningcorporaties bepaling 3.27. De
onafhankelijkheid van de leden van de Raad is in overeenstemming met de
bepalingen van deze code.
In 2019 is er geen sprake geweest van (transacties met) tegenstrijdige
belangen waarbij leden van de RvC en of het bestuur betrokken waren. Tevens
vervult geen van de leden van de RvC of het bestuur een (neven)functie die
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onverenigbaar is met het lidmaatschap van de RvC of het bestuur.
Een overzicht van de (neven)functies van de RvC is opgenomen in bijlage 1.
In 2019 is door de RvC geen gebruik gemaakt van de Klokkenluiderregeling.

Commissies
Auditcommissie
De auditcommissie adviseert de RvC op het gebied van financiële
onderwerpen en fungeert tevens als klankbord voor de bestuurder. Tot de
taken van de auditcommissie behoort het adviseren van de RvC over het
toezicht op de interne risicobeheersings- en controlesystemen en compliance,
de financiële informatieverschaffing, de naleving van aanbevelingen
en opvolging van opmerkingen van de concern controller en de externe
accountant, de voorgeschreven financiële informatieverschaffing aan externe
toezichthouders en de goedkeuring van het interne controleplan. Daarnaast
adviseert de auditcommissie de RvC over de beoordeling van het functioneren
van de externe accountant tezamen met het bestuur, de controle op de
jaarlijkse bevestiging van de externe accountant inzake zijn onafhankelijkheid
ten opzichte van de stichting en de controle op de jaarlijkse melding van
de externe accountant over zijn voor de stichting verrichte werkzaamheden
anders dan zijn controlewerkzaamheden.

RWS Partner in Wonen
Tot en met 30 juni 2019 heeft de voltallige auditcommissie twee maal formeel
vergaderd. De verslagen van deze vergaderingen zijn integraal gedeeld met
de RvC.
Door de auditcommissie zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken:
• rapportages Q4 2018
• uitkomsten interne controles
• brieven WSW en Aw
• managementletter 2018
• externe accountant ná 01 juli 2019
• notulen treasurycommissie
• interne analyse jaarresultaat 2018
• jaarrekeningen 2018 (in aanwezigheid van accountant)
• accountantsverslag 2018 (in aanwezigheid van accountant)
• businesscase 194 woningen Goese Polder
R&B Wonen
Tot en met 30 juni 2019 heeft de voltallige auditcommissie twee maal
formeel vergaderd. De verslagen van deze vergaderingen zijn integraal
gedeeld met de RvC. Door de auditcommissie zijn onder meer de volgende
onderwerpen besproken:
• jaarrekening 2018
• rapportage Q1 2019
• Bod 2020 aan de gemeenten
• businesscase Krabbendijke
•	position papers fiscaliteit, waardering materiële vaste activa en onrendabele
top projecten
• (wijzigingen in) verslaggeving en waardering o.a. materiële vaste activa
• beoordeling van het functioneren van de externe accountant
• onafhankelijkheid van de externe accountant
• externe accountant ná 01 juli 2019 en kennismaking
•	uitkomsten van de accountantscontrole 2018 (in aanwezigheid van de
externe accountant)
• managementletter 2018 (in aanwezigheid van de externe accountant)
• opvolging van de opmerkingen van de externe accountant
• opvolging van opmerkingen van de concern controller
• invulling van de rol van de concern controller
• voorbereiding op de fusie voor wat betreft werkstroom Financiën
• realisatie ten opzichte van aannames in fusierapport voor beide organisaties
• het uitvoeren van de rol vanuit Auditcommissie na fusie
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• impact van de OOB-status
• risicobeheersing, sturing en beheersmaatregelen
• naleving interne gedragscodes
De auditcommissie heeft van de bevindingen over voornoemde zaken verslag
gedaan en geadviseerd aan de RvC.

Beveland Wonen
Vanaf 1 juli 2019 heeft de voltallige auditcommissie twee maal formeel
vergaderd. De verslagen van deze vergaderingen zijn integraal gedeeld
met de RvC. Door de auditcommissie zijn in 2019 onder meer de volgende
onderwerpen besproken:
•	met betrekking tot het voorgaande jaar: de jaarrekening, begroting,
managementletter, accountantsverslag en de recente verslagen van de
Auditcommissie van zowel RWS als R&B Wonen
• fusie en financiële effecten
• huisvesting
• jaarplanning Planning & Control 2019 en 2020
• rapportage Q2 2019 RWS Partner in Wonen en R&B Wonen
• rapportage Q3 Beveland Wonen
• kaderbrief 2020
• voortgang realisatie fusiebesparing ad € 1,1 miljoen
• begroting 2020
•	meerjarige ratio’s Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Loan-To-Value (LTV) marktwaarde en beleidswaarde
• treasuryjaarplan 2020
• kennismaking externe accountant
• opdrachtverstrekking externe accountant 2019
• onafhankelijkheid van de externe accountant
•	controleplan 2019 extern accountant (in aanwezigheid van de externe
accountant)
• herijking van het Financieel Reglement en het Treasurystatuut
• uitkomsten interne controles
• uitkomst fiscaal onderzoek
• Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW)
• business case Goese Polder
• risicobeheersing, sturing en beheersmaatregelen
• naleving interne gedragscodes
De auditcommissie heeft van de bevindingen over voornoemde zaken verslag
gedaan en geadviseerd aan de RvC.
Remuneratie commissie
De remuneratiecommissie adviseert de Raad met betrekking tot aspecten
van werkgeverschap, bezoldigingsvraagstukken, werving en selectie leden
van de RvC en het bestuur en de zelfevaluatie van de Raad. Op deze
aspecten was 2019 een bijzonder jaar. Dit vanwege de juridische fusie en de
benodigde randvoorwaarden, zoals de samenstelling van de nieuwe Raad en
het bestuur per 1 juli 2019. Voor die datum trokken de commissies van RWS
en R&B voor fusiegerelateerde onderwerpen zo veel mogelijk gezamenlijk op
en is uit hun midden een vertegenwoordiging gekozen in de personen van
de heer B.J. Feijtel (RWS) en mevrouw W.D. Janse-Alewijnse (R&B) voor de
arbeidsvoorwaardelijke zaken en de samenstelling van een RvC vanaf 1 juli
2019. Documenten en verslaglegging van de activiteiten zijn verstrekt aan de
leden van de Raad en zijn gearchiveerd.
Tot de fusiedatum kenden de beide corporaties een eigen commissie bestaand
uit de heer A. van t Laar (voorzitter) en mevrouw W.D. Janse- Alewijnse voor R&B
Wonen en mevrouw G. Morée-van Cappellen (voorzitter) en de heer J. Roose
voor RWS. De heer A. van t Laar heeft zich, vanwege zijn benoemingsperiode
van ruim zeven jaar bij R&B Wonen, niet beschikbaar gesteld voor de nieuwe
Raad. Het einde van de tweede benoemingsperiode van de heer J. Roose,
voorzitter van RWS, viel samen met de startdatum van de fusie.
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Vanaf 1 juli is de commissie als volgt samengesteld: mevr. W.D Janse- Alewijnse
(voorzitter) en de heer B.J. Feijtel. Op verzoek van beide Raden hebben zij
in de periode november 2018- juli 2019 voorbereidende werkzaamheden
verricht om te komen tot een nieuwe RvC en de voorstellen te doen over de
arbeidsvoorwaarden van het nieuwe bestuur.
In de afzonderlijke RvC vergaderingen is de samenstelling van een Raad van
acht leden vastgesteld evenals een overgangsperiode om per 1 juli 2020 tot een
Raad van vijf leden te komen.
In goed overleg en op transparante wijze hebben de beide
remuneratiecommissies samengewerkt in de benoemingsprocedure tot een
tweehoofdig bestuur. Het gewenst profiel van de bestuurder is in goed overleg
met beide RvC’s, ondernemingsraden en huurdersverenigingen tot stand
gekomen en als basis gehanteerd voor een ambitiegesprek met de beoogd
bestuurder, de heer Bevers. Na de formele positieve Zienswijze van de Autoriteit
Wonen is de heer Bevers aangesteld als lid van het collegiaal tweehoofdig
bestuur bij de fusiedragende organisatie RWS. Dit wordt vanaf 1 juli 2019
gevormd door de heren M. Sas (rechtspersoon RWS) en P. Bevers.
Waar nodig heeft de commissie zich bij bovenstaande activiteiten laten
ondersteunen door externe adviseurs. In het kader van ontwikkeling en
uitwisseling over de aard en werkwijze van een remuneratiecommissie
hebben de commissies van R&B Wonen en RWS deelgenomen aan een
reflectieve bijeenkomst georganiseerd door een collega-instelling binnen het
samenwerkingsverband van de corporaties Zuidwest Samen.
De commissie heeft onder meer over de volgende onderwerpen advies
gevraagd/ uitgebracht:
• functionering - beoordelingsgesprek het bestuur
• arbeidsvoorwaarden / bezoldiging bestuur fusiecorporatie
• bezoldiging Raad van Commissarissen
• benoeming voorzitter, vicevoorzitter
•	invulling rollen, commissies en positie huurders commissarissen vanaf
1 juli 2019.
• systematiek jaargesprekken remuneratiecommissie en bestuur
• ontheffing BTW commissariaat
• voorbereiden externe zelfevaluatie nieuwe Raad
Commissie Volkshuisvesting & Maatschappij
In 2019 heeft de commissie Volkshuisvesting & Maatschappij niet vergaderd.

Tot slot
Voor de uitvoering van de toezichtstaken is aan de Raad tijdig en op uitstekende
wijze de benodigde schriftelijke- en mondelinge informatie verstrekt. De Raad
bedankt de beide directeur- bestuurders en de medewerkers voor hun inzet in
2019 resulterend in prima prestaties gelet op de doelstelling van de organisatie.
Verklaring
De Raad van Commissarissen verklaart naar aanleiding van artikel 40 lid 1
van de statuten, dat hij een onderzoek heeft ingesteld naar de jaarrekening
2019. De Raad heeft met de accountant van gedachten gewisseld over de
jaarrekening, de interne berichtgeving, het interne beheersingssysteem en het
accountantsverslag. Dit omvat de winst- en verliesrekening, de balans, de daarbij
behorende toelichting, inclusief de geconsolideerde jaarrekening 2019 en het
volkshuisvestingsverslag over het afgelopen boekjaar. PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V. heeft de opdracht gehad om de jaarstukken te beoordelen.
De accountantsverklaring is in de jaarrekening opgenomen.
De Raad van Commissarissen stemt in met het geschetste beeld van het
beleid en de uitkomsten daarvan. De raad spreekt zijn vertrouwen uit in de
continuïteit van de bedrijfsvoering. De raad is van mening dat met de prestaties
van het afgelopen jaar een goede invulling is gegeven aan de beleids- en
ondernemingsplannen en de daaraan gestelde doelen.
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Bijlage 1.
Samenstelling Raad van
Commissarissen

Commissaris

Functie

Omschrijving

De heer J. Roose
Tot 20 juni 2019

functie:

voorzitter RvC, lid Remuneratie- en Selectiecommissie tot 20 juni 2019

geboortejaar:

1958

beroep:

DGA Roose Management en Advies BV

nevenfuncties:

lid RvB Stichting voor Maatschappelijke en Culturele Zorg ‘Gemeenschap
’s-Heer Abtskerke-Sinoutskerke’

profielen:

zorg & welzijn, financieel economisch

functie:

lid RvC tot 20 juni 2019, voorzitter RvC per 21 juni 2019
lid RvC op voordracht van de Huurdersvereniging, voorzitter tot
1 juli 2019, daarna lid Selectie- & Remuneratiecommissie

geboortejaar:

1967

beroep:

eigenaar/directeur fruitbedrijf

nevenfuncties:

- voorzitter RvC The Greenery BV Barendrecht
- voorzitter RvC Inova, Zaltbommel

profielen:

volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

functie:

lid RvC, lid Auditcommissie (tot 1 juli 2019), lid Commissie Volkshuisvesting
& Maatschappij

geboortejaar:

1951

beroep:

ZZP-er Veduta interim en advies

nevenfuncties:

vice-voorzitter RvT Stichting Albero (primair onderwijs)

profielen:

juridisch

functie:

lid RvC, voorzitter Auditcommissie (tot 1 juli 2019, daarna lid)

geboortejaar:

1959

beroep:

zelfstandig interimmanager/adviseur op het gebied van vastgoed

nevenfuncties:

- directeur-eigenaar Amarone Residential Fund
- directeur-eigenaar J.W. van der Marel Beheer BV
- lid Raad van Advies Marevisie

profielen:

volkshuisvesting, vastgoed, ict

functie:

vicevoorzitter RvC (tot 1 juli 2019), daarna lid RvC, voorzitter Commissie
Volkshuisvesting & Maatschappij

geboortejaar:

1961

beroep:

- DGA Netwerkbureau Morée-van Cappellen Management en
Consultancy BV
- directeur Thuiszorg Laurens te Rotterdam

nevenfuncties:

lid RvT Zorgwaard Puttershoek

profielen:

volkshuisvesting, zorg & welzijn

De heer B.J. Feijtel

De heer C.G.M. Maas

De heer J.W. van der
Marel

Mevrouw G. Morée-van
Cappellen
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Commissaris

Functie

Omschrijving

Mevrouw W.D. JanseAlewijnse

functie:

voorzitter RvC (tot 1 juli 2019, daarna vice-voorzitter), voorzitter Remuneratiecommissie

geboortejaar:

1953

beroep:

interimmanager/organisatieadviseur

nevenfuncties:

geen

profielen:

volkshuisvesting, zorg & welzijn

functie:

vice-voorzitter RvC

geboortejaar:

1945

beroep:

gepensioneerd

nevenfuncties:

- voorzitter van de bezwarencommissie van het waterschap Brabantse
Delta
- lid klachtencommissie politie Zeeland/West-Brabant
- procesondersteuner bij de Katholieke Bond voor Ouderen in Brabant
- zelfstandig juridisch adviseur

profielen:

juridisch

functie:

lid RvC, Voorzitter Auditcommissie

geboortejaar:

1973

beroep:

zelfstandig gevestigd interimmanager en adviseur

nevenfuncties:

- secretaris comité Goes Gereformeerde Bijbelstichting
- vereffenaar Beurs Rotterdam N.V. (in liquidatie)

profielen:

financiën

functie:

lid RvC

geboortejaar:

1957

beroep:

ZZP’er, advies en begeleiding bij governance-vraagstukken

nevenfuncties:

bestuurslid Stichting Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland

profielen:

governance

functie:

lid RvC

geboortejaar:

1968

beroep:

zelfstandig Interimmanager/consultant op gebied van vastgoed

nevenfuncties:

- voorzitter rekenkamercommissie Meierijstad
- voorzitter rekenkamercommissie Gemert-Bakel en Laarbeek
- voorzitter rekenkamercommissie Dongen, Goirle en Loon op Zand
- lid Raad van Commissarissen TBV Wonen
- voorzitter cliëntenraad Maxzorg
- lid PvdA-bestuur Sint-Michielsgestel
- voorzitter Toetsingscommissie Urgentie Woonservice Regionaal

profielen:

vastgoed, financiën

De heer mr. A. van ’t
Laar
Tot 1 juli 2019

De heer H.W. Moerdijk

Mevrouw F. Padmos

J.N.M. Verhoeven
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Bijlage 2.
Rooster van aftreden
Naam

2020

2021

2022

2023

2024

De heer B.J. Feijtel
• herbenoemd 25 juni 2017
De heer C.G.M. Maas
• benoemd 1 juli 2018
De heer J.W. van der Marel
• benoemd 1 juni 2016
De heer H.W. Moerdijk
• benoemd 1 juli 2017
Mevrouw G. Morée-Van Cappellen
• benoemd in mei 2013
• treedt per 1 juli 2020 af

2

Mevrouw F. Padmos
• benoemd 1 juli 2017
De heer J.N.M. Verhoeven
• benoemd 1 april 2018
• treedt per 1 juli 2020 af

3

2V
 anwege de fusie is mevrouw Morée-Van Cappellen
bereid af te treden per 1 juli 2020
3 Vanwege de fusie is de heer Verhoeven bereid af te
treden per 1 juli 2020

Aftredend

Herbenoembaar
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Jaarrekening
2019
Geconsolideerde
jaarrekening
Enkelvoudige
jaarrekening
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45	1.
47	2.
48	3.
50	4.
56	5.
72	6.
77	7.
80
8.
99	9.

Geconsolideerde balans per 31 december 2019 (na voorgestelde resultaatbestemming)
Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2019
Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2019
Toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening
Algemeen en grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Financiële instrumenten en risicobeheersing
Toelichting op geconsolideerde balans per 31 december 2019
Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2019
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Jaarrekening
2019

1. Geconsolideerde balans per 31 december 2019
(na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)

Ref.
Activa

31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

€

Vaste Activa
Materiële vaste activa

8.1

Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie

8.1

9.925

6.126

Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie

8.2

1.257.954

1.152.111

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

8.2

35.818

36.259

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

8.3

8.718

9.752

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

8.3

18.276

15.629
1.320.766

Financiële vaste activa

1.213.751

8.4

Deelnemingen

8.4.1

147

40

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

8.4.2

1.308

1.665

Latente belastingvorderingen

8.4.3

6.493

9.313

Leningen u/g

8.4.4

1.874

1.869

Som der vaste activa

9.822

12.887

1.340.513

1.232.764

Vlottende activa
Voorraden

8.5

Vastgoed bestemd voor verkoop onder voorwaarden

8.5

323

574

Overige voorraden

8.5

3.532

3.187

Onderhanden projecten

8.6

Vorderingen

8.7

3.855

3.761

4.699

10.271

Huurdebiteuren

8.7.1

1.303

1.362

Vorderingen op gemeenten

8.7.2

3

107

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

8.7.3

212

211

Overige vorderingen

8.7.4

138

344

Overlopende activa

8.7.5

452

479

Liquide middelen
Som der vlottende activa
Totaal activa

8.8

2.108

2.503

4.891

10.441

15.553

26.976

1.356.066

1.259.740
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Ref.
Passiva

31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

€

Groepsvermogen
Groepsvermogen

8.9

942.089

852.322

Egalisatierekening

8.10

400

423

Voorzieningen

8.11

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

8.11.1

10.740

909

Voorziening latente belastingverplichting

8.11.2

0

6.254

Voorziening deelnemingen

8.11.3

519

481

Overige voorzieningen

8.11.4

364

418
11.623

Langlopende schulden

8.062

8.12

Schulden/leningen aan kredietinstellingen

8.12.1

340.371

327.695

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VOV

8.12.2

8.806

10.005
349.177

Kortlopende schulden

337.700

8.13

Schulden aan gemeenten

8.13.1

0

80

Aflossingsverplichting langlopende schulden

8.13.2

32.324

40.328

Schulden aan kredietinstellingen

8.13.3

0

5.000

Schulden leveranciers

8.13.4

5.048

5.244

Belastingen en sociale verzekeringen

8.13.5

5.048

3.108

Overige schulden

8.13.6

221

472

Overlopende passiva

8.13.7

10.136

7.001

Totaal passiva

52.777

61.233

1.356.066

1.259.740
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2. G
 econsolideerde winst- en verliesrekening over 2019
(x € 1.000)

Ref.
Functioneel model

€

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Overheidsbijdragen
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

2019
€

2018
€

69.974

69.477

1.866

1.851

-2.001

-1.883

40

39

-6.771

-7.937

-22.039

-19.425

-11.786

-13.137
29.283

9.1

28.985

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

15.629

7.607

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

-15.185

-7.410

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

444

9.2

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

197

10.827

9.518

-118

-188

-8.524

-8.261
2.185

9.3

1.069

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-3.423

-110

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

73.368

67.836

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
VOV

-291

-150

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

69.654

9.4

Opbrengst overige activiteiten
Kosten overige activiteiten

€

67.576

138

217

0

-859

Netto resultaat overige activiteiten

9.5

138

-642

Overige organisatiekosten

9.6

-1.392

-372

Leefbaarheid

9.7

-514

-404

99.798

96.409

Bedrijfsresultaat
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten

0

-7

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en
van effecten

0

0

312

243

-12.141

-13.006

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten

9.8

Resultaat voor belastingen
Belastingen
Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde
ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Geconsolideerd resultaat na belastingen

11.829

12.756

87.969

83.653

9.9

1.730

-3.524

9.10

69

-22
89.768

80.107
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3. G
 econsolideerd kasstroomoverzicht 2019
(x € 1.000)

Ref.
Directe methode

2019
€

€

2018
€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Huren
Vergoedingen
Overheidsontvangsten
Overige bedrijfsontvangsten
Renteontvangsten

70.457

69.196

1.179

1.613

40

3.408

618

708

0

0

Saldo ingaande kasstromen
Erfpacht

72.294

74.925

0

0

-7.058

-7.376

Onderhoudsuitgaven

-15.070

-15.696

Overige bedrijfsuitgaven

-11.253

-10.677

Rente uitgaven

-12.855

-12.943

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat

-3.977

-2.928

Verhuurderheffing

-8.012

-8.160

-67

-311

-1.370

0

Personeelsuitgaven

Leefbaarheid externe uitgave niet investering gebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen
Kasstroom uit operationele activiteiten

-59.662

-58.091

12.632

16.834

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon en nietwoongelegenheden
Verkoopontvangsten grond en overig
Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon en nietwoongelegenheden

10.779

9.635

8

486

36.160

29.277

Tussentelling ingaande kasstromen MVA
Nieuwbouw huur woon en niet-woongelegenheden

46.947

39.398

-56.182

-53.349

-890

-1.998

-4.916

-1.087

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden

-610

0

Aankoop grond

-434

0

-2.389

-1.618

Woningverbetering, woon en niet-woongelegenheden
Aankoop, woon en niet-woongelegenheden

Investering overig
Tussentelling uitgaande kasstromen MVA

-65.421

-58.052

Saldo in- en uitgaande kasstromen

-18.474

-18.654

Uitgaven verbindingen

0

-637

Uitgaven overig

0

-550

617

0

Ontvangsten overig
Saldo in- en uitgaande kasstromen FVA
Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten

617

-1.187

-17.857

-19.841
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Financieringsactiviteiten
Nieuwe door WSW geborgde leningen
Nieuwe niet door WSW geborgde leningen niet-DAEB

45.000

23.500

0

5.000

Tussentelling inkomende kasstromen

45.000

Aflossing door WSW geborgde leningen
Aflossing niet door WSW geborgde leningen DAEB investeringen

28.500

-40.328

-5.028

-5.000

-10.000

Tussentelling uitgaande kasstromen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Wijziging kortgeldmutaties
Toename (Afname) geldmiddelen in boekjaar

-45.328

-15.028

-328

13.472

0

0

-5.553

10.465

De toename (afname) van de geldmiddelen in het boekjaar is als volgt te specificeren:
2019

2018

€

€

Stand per 1 januari

10.441

-24

Mutaties boekjaar

-5.553

10.465

4.891

10.441

Stand per 31 december
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4. Toelichting op de geconsolideerde
balans en winst- en verliesrekening
4.1

Activiteiten

Woningcorporatie Beveland Wonen is een stichting met de status van
“toegelaten instelling volkshuisvesting”. De activiteiten bestaan voornamelijk
uit de exploitatie en ontwikkeling van woningen voor de sociale huursector.
Zij heeft specifieke toelating in regio de Bevelanden en is werkzaam binnen de
juridische wetgeving vanuit de Woningwet.
Alle bestede middelen in het boekjaar zijn uitsluitend aangewend voor
activiteiten die in het belang zijn van de Volkshuisvesting.
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2019 tot en
met 31 december 2019. Alle bedragen luiden in euro’s (x € 1.000), tenzij
anders vermeld.

4.2 	Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer
handelsregister
De statutaire vestigingsplaats van Beveland Wonen is Goes, de feitelijke
vestigingsplaats is Stationspark 30 te Goes. Beveland Wonen is ingeschreven
bij het handelsregister onder nummer 22025529.

4.3 Groepsverhoudingen
De toegelaten instelling staat aan het hoofd van de groep Stichting Beveland
Wonen. Indien hierna in de geconsolideerde jaarrekening wordt gesproken
over Beveland Wonen wordt hiermee bedoeld Beveland Wonen en haar in de
consolidatie betrokken groepsmaatschappijen.

4.4 Stelselwijzigingen
Als gevolg van de nieuwe verslaggevingsregels zijn de volgende
stelselwijzigingen doorgevoerd:
• Toelichting beleidswaarde
• Waardering latente belastingen
Toelichting beleidswaarde
De beleidswaarde zoals opgenomen in de toelichting van de jaarrekening 2019
is aangepast ten opzichte van voorgaand jaar en in overeenstemming met de
notitie ‘definities onderhoud en beheer ten behoeve van verantwoordingen en
prognose’. De belangrijkste wijzigingen voor Beveland Wonen ten opzichte van
de systematiek voorgaand jaar zijn:
•	De toerekening van de kosten over de componenten verhuur en beheer
activiteiten en het onderhoud;
•	De norm voor de onderhoudskosten zijn in 2019 niet meer per complex
bepaald, maar er is één norm gehanteerd voor het gehele bezit.
Deze stelselwijziging is prospectief verwerkt waarbij alleen de cijfers van
het huidige jaar zijn aangepast. De impact van deze stelselwijziging op
de toelichting van de beleidswaarde in het boekjaar 2019 bedraagt
€ 124.137.197 negatief.

4.5 Schattingswijzigingen
In de jaarrekening 2019 is sprake van de volgende schattingswijzigingen:
Waardering DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie
In het kader van de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat van het
DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie zijn diverse schattingswijzigingen
doorgevoerd in de parameters en berekeningsmethodieken die nader uiteen
zijn gezet in paragraaf 5.5.

Beveland Wonen | Jaarverslag 2019

50

Jaarrekening
2019

Tevens heeft Beveland Wonen als gevolg van de juridische fusie en daarmee
samenhangend de harmonisatie van de waarderingsgrondslagen de
marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie van voormalig
R&B vanaf het boekjaar 2019 berekend volgens de full-versie van het
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde in verhuurde staat. Aangezien
hierbij niet de berekeningsmethodiek wordt gewijzigd, maar enkel de invulling
van een aantal van de parameters (de vrijheidsgraden) binnen deze methodiek,
is deze wijziging te classificeren als een schattingswijziging.
Waardering latente belastingen
In het kader van de gewijzigde inzichten ten aanzien van RJ272 ‘belastingen
naar de winst’ houdt Beveland Wonen vanaf het verslagjaar 2019 bij de
waardering van de belastinglatenties tegen contante waarde rekening met de
fiscale fiscaliteiten (zoals bij sloop en herbouw van activa met dezelfde aard
of bij toepassing van een fiscale herinvesteringsreserve). Aangezien het zeer
waarschijnlijk is dat voor het grootste gedeelte van het tijdelijke verschil van
het vastgoed in exploitatie gedurende de levensduur geen fiscale afwikkeling
zal plaatsvinden is bij de waardering van de latentie rekening gehouden met
de fiscale afwikkeling gebaseerd op de voorgenomen wijze van realisatie na
afloop van de levensduur van het actief. Als gevolg van deze wijziging wordt er
vanaf het verslagjaar 2019 geen latentie meer gevormd voor de verkoopvijver,
toekomstige verkopen en sloop en voor de toekomstige WOZ-waardestijgingen
van het bezit.
De impact van deze schattingswijziging is nader toegelicht in paragraaf 4.8
fusiegrondslagen.

4.6 Presentatiewijzigingen
In de (geconsolideerde) jaarrekening 2019 zijn diverse presentatiewijzigingen
doorgevoerd ten aanzien van de functionele winst- en verliesrekening. Hiermee
wordt aangesloten bij de voorschriften en nadere definities zoals opgenomen
in de ‘Handleiding toepassen functionele indeling winst- en verliesrekening bij
corporaties, verslagjaar 2019’. Deze presentatiewijzigingen hebben betrekking
op de lasten verhuur- en beheeractiviteiten, overige directe operationele
lasten exploitatie bezit, onderhoudslasten en overige organisatiekosten. De
presentatiewijzigingen hebben geen invloed op het vermogen en het resultaat.
Tevens zijn als gevolg van de juridische fusie in 2019 diverse presentatiewijzigingen doorgevoerd in de balans en in het kasstroomoverzicht. Dit om het
inzicht in de jaarrekening en de vergelijkbaarheid van de cijfers te vergroten.
Deze presentatiewijzigingen hebben betrekking op het verantwoorden van de
immateriële vaste activa onder de post materiële vaste activa in 2019 en op de
operationele kasstroom overige bedrijfslasten en sectorspecifieke heffingen.
De vergelijkende cijfers 2018 zijn hierop aangepast.

4.7

Oordelen en schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de
jaarrekening vormt het bestuur van Beveland Wonen zich verschillende
oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de betreffende jaarrekeningpost.

4.8 Fusiegrondslagen
Regionale Woonstichting Samenwerking (hierna: RWS) is op 1 juli 2019 door
middel van een juridische fusie samengegaan met Stichting R&B Wonen.
Bij deze fusie was RWS de verkrijgende instelling en was laatstgenoemde
corporatie de verdwijnende instelling. Per 1 januari 2020 is de naam RWS
gewijzigd in Beveland Wonen. Ten gevolge van de fusie heeft Beveland Wonen
onder algemene titel het gehele vermogen van de verdwijnende instelling
verkregen. De financiële gegevens van de gefuseerde instellingen zijn verwerkt
als een samensmelting van belangen. De activa en passiva van de gevoegde
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rechtspersonen, alsmede hun baten en lasten zijn samengevoegd alsof de
fusie al per 1 januari 2019 plaatsvond. In 2019 bedragen de kosten verband
houdende met de fusie € 600.000.
De waarderingsgrondslagen en winstbepalingsgrondslagen van de nieuwe
organisatie zijn gebaseerd op de door beide instellingen toegepaste
grondslagen. Waar voor posten een geharmoniseerde grondslag is gekozen,
is dit verwerkt als een stelselwijziging en rechtstreeks in het beginvermogen
van 1 januari 2018 gemuteerd.
De vergelijkende cijfers over 2018 zijn aangepast op basis van de
geharmoniseerde grondslagen. De effecten van de stelselwijzing in verband
met de harmonisatie van grondslagen op het eigen vermogen per 1 januari
2018 zijn als volgt aan te geven:
x € 1.000
Eigen vermogen per 31 december 2017:
RWS

492.149

R&B Wonen

280.993

Effecten harmonisatie:
- waardering onroerend goed in exploitatie op Marktwaarde
verhuurde staat
Eigen vermogen per 1 januari 2018

1.959

775.101

4.9 Consolidatie
In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van Beveland
Wonen en haar groepsmaatschappijen. Dit betreft alle maatschappijen
waarmee zij een organisatorische en economische eenheid vormt. Integraal
in de consolidatie worden opgenomen deelnemingen waarin overheersende
zeggenschap op het beleid kan worden uitgeoefend of waarover zij de
centrale leiding heeft. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële
stemrechten die kunnen worden uitgeoefend op balansdatum.
De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een
overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding
heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Het aandeel van
derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt afzonderlijk
vermeld. Deelnemingen waarop geen overheersende zeggenschap kan worden
uitgeoefend worden niet betrokken in de consolidatie.
Wanneer er sprake is van een belang in een joint venture, dan wordt het
desbetreffende belang proportioneel geconsolideerd. Van een joint venture
is sprake indien als gevolg van een overeenkomst tot samenwerking de
zeggenschap door de deelnemers gezamenlijk wordt uitgeoefend.
Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen
en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie
opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet
door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde
verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er
sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen
van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen
rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de
geldende waarderingsgrondslagen voor de groep.
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De in de consolidatie begrepen rechtspersonen en vennootschappen zijn:
Volledig geconsolideerd
•	RWS Dienstverlening BV, Goes (deelnemingspercentage 100%).
Bedrijfsomschrijving: Het verlenen van diensten op administratief, technisch,
financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen,
personen en ondernemingen.
•	RWS.Com BV, Goes (deelnemingspercentage 100%). Bedrijfsomschrijving:
projectontwikkeling koop- en huurwoningen en bedrijfs-onroerend goed.
•	Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij Zeeland B.V., Heinkenszand
(100%) Bedrijfsomschrijving: projectontwikkeling.
Overige deelnemingen, gewaardeerd op nettovermogenswaarde
• Verkoopmaatschappij Goese Schans BV (33,3%)
• Deelgebieden Goese Schans BV (33,3%)

4.10 Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover
overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van
betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende
zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook
de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management
van Beveland Wonen en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor
zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan
wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie
die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

4.11	Acquisities en desinvesteringen van
groepsmaatschappijen
Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare
activa en verplichtingen van de overgenomen vennootschap opgenomen
in de geconsolideerde jaarrekening. De overnamedatum is het moment dat
overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend op de desbetreffende
vennootschap.
De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of het equivalent hiervan dat
is overeengekomen voor de verkrijging van de overgenomen onderneming
vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. Indien de
verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van de reële waarde van de
identificeerbare activa en verplichtingen wordt het meerdere als goodwill
geactiveerd onder de immateriële vaste activa. Indien de verkrijgingsprijs lager
is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en
verplichtingen, dan wordt het verschil (negatieve goodwill) als overlopende
passiefpost opgenomen.
De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in
de consolidatie opgenomen tot het moment dat zij worden verkocht;
deconsolidatie vindt plaats op het moment dat de beslissende zeggenschap
wordt overgedragen.

4.12 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De
liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen
onder aftrek van bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid
gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met
betrekking tot mutaties in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder operationele activiteiten).
De investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen onder aftrek
van de onder overige schulden voorkomende verplichtingen.
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Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen
dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder
de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de
verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden.
De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn,
zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht. Transacties waarbij geen
instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder het afsluiten
van financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De
betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract
zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit
financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft
op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

4.13 Gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB
Beveland Wonen heeft de gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB
opgenomen in de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening. De niet-DAEB
activiteiten van Beveland Wonen zien toe op:
•	Het verhuren van woningen die tot de niet-DAEB tak behoren met als doel
de grootstedelijke middenklasse te voorzien in hun woonbehoefte.
•	Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed dat onlosmakelijk gekoppeld is
aan DAEB eenheden.
Om tot een gescheiden balans, winst-en verliesrekening en kasstroomoverzichten te komen worden een aantal uitgangspunten gehanteerd. Een
aantal direct toe te rekenen posten worden in overeenstemming met het
dd. 07-11-2017 goedgekeurde scheidingsvoorstel volledig aan de DAEB- dan
wel aan de niet-DAEB activiteiten toegerekend. Voor andere niet direct toe
te rekenen posten in de gescheiden balans, winst- en verliesrekening en
kasstroomoverzicht wordt uitgegaan van een aantal veronderstellingen.
De belangrijkste veronderstellingen zijn onderstaand nader uiteengezet:

Grondslag voor scheiding

Posten in gescheiden verantwoording

Directe scheiding op VHE-niveau. De
opbrengsten/ kosten en kasstromen
van individuele transacties worden
direct toegerekend aan de individuele
VHE die staat geclassificeerd als
DAEB dan wel niet-DAEB.

Balans:
- Vastgoed in exploitatie
-	Onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden
- Vastgoed bestemd voor verkoop
- Vastgoed in ontwikkeling
-	Voorziening onrendabele
investeringen en herstructureringen
Winst- en verliesrekening:
- Huuropbrengsten
- Opbrengsten servicecontracten
- Verkoopopbrengsten en -lasten
-	Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Kasstroomoverzicht:
-	Ontvangsten verhuur en
servicecontracten
- Verhuurderheffing
- Desinvesteringskasstromen
- Investeringskasstromen
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Winst-en verliesrekening:
- Lasten servicecontracten
- Lasten onderhoudsactiviteiten
-	Overige directe lasten exploitatie
bezit
- Leefbaarheid

Toerekening op complexniveau en
gescheiden naar de DAEB en nietDAEB activiteiten op basis van de
relatieve verdeling van eenheden in
het betreffende complex.

Kasstroomoverzicht:
- Uitgaven servicecontracten
- Uitgaven onderhoud
-	Investeringskasstromen in vastgoed
ten dienste van exploitatie
-	Investeringskastromen in vastgoed
in exploitatie
Balans:
-	Schulden/leningen kredietinstellingen
- Schulden/leningen overheid
- Overige schulden

Gescheiden op basis van borging
van de achterliggende financiering
(bijvoorbeeld WSW borging).
Geborgde leningen classificeren als
DAEB, niet geborgde leningen als
niet-DAEB.

Winst-en verliesrekening:
- Rentebaten en rentelasten
Kasstroomoverzicht:
-	Renteontvangsten en renteuitgaven
- Financieringskasstroom leningen

Gescheiden op basis van omvang
activiteiten in de DAEB/ niet-DAEB
tak van Beveland Wonen op basis
van een algemene splitsingsfactor
gebaseerd op de totaalverdeling van
verhuureenheden in DAEB/ niet-DAEB.
De hierbij gehanteerde verdeling
DAEB/ niet-DAEB is: 96/4%.

Balans:
- Overige vorderingen
- Overige voorzieningen
-	Overige schulden en overlopende
passiva
-	Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Winst-en verliesrekening:
-	Lasten verhuur en
beheeractiviteiten
-	Opbrengsten en kosten overige
activiteiten
- Overige organisatiekosten
Kasstroomoverzicht:
- Personeelsuitgaven
- Overige indirecte bedrijfsuitgaven
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5. Algemeen en grondslagen voor de
waardering van activa en passiva
5.1

Algemeen

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met artikel
35 van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, artikel
30 en 31 van Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015,
richtlijn 645 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (herzien 2018) en
de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector ('WNT').
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen
specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en verliesrekening en het
kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt
verwezen naar de toelichting. Toelichtingen op posten in de balans, winst-en
verliesrekening en kasstroomoverzicht worden in de jaarrekening genummerd.

5.2

COVID-19

In maart 2020 is de impact van COVID-19 op Nederland en de rest van de
wereld groot geworden. We hebben onze bedrijfsprocessen aangepast en
afgestemd op de door het RIVM en de Rijksoverheid afgegeven richtlijnen en
maatregelen.
Het COVID-19 virus heeft impact op onze bedrijfsvoering. Het overgrote
deel van de medewerkers kan de werkzaamheden vanuit huis voortzetten.
Daar waar dit niet mogelijk is zijn passende maatregelen genomen. In
principe vinden alle bedrijfsprocessen onverminderd plaats. Onderhoudsen investeringsactiviteiten worden daar waar noodzakelijk uitgesteld. Voor
zover nu bekend zijn daar geen claims of nadelige financiële gevolgen uit te
verwachten.
Wij verwachten een impact op onze operationele kasstromen door vertraagde
ontvangst van huurstromen. Wij schatten op dit moment in dat deze impact
dusdanig beperkt zal zijn dat hierdoor geen liquiditeitstekorten ontstaan. Onze
huurstromen zijn omvangrijk en goed gespreid.
Onze financiering voor het komend jaar is geborgd via de reguliere processen.
Wij hebben voldoende ruimte in onze kengetallen om aanvullende financiering
op te kunnen nemen mocht dat noodzakelijk zijn. Wij zijn voor onze kasstromen
niet afhankelijk van verkopen. De sectorbanken zijn naar verwachting in staat
om in deze mogelijke behoefte te voorzien. Daarnaast beschikken wij over
instrumenten als uitstel van onderhoud en investeringen om onze kasstromen
positief te beïnvloeden. Indien noodzakelijk zullen wij ook gebruik maken van
de overheidsmaatregelen ter ondersteuning van de economie. Op dit moment
verwachten wij geen gebruik te hoeven te maken van de maatregelen zoals
hierboven beschreven.
Wij voldoen aan de stresstest voor derivaten zoals ingesteld door de Aw.
Tot een rentedaling van 2%, hetgeen zeer onwaarschijnlijk is bij de huidige
rentestanden, kunnen wij beschikken over de faciliteiten om eventuele margin
calls te kunnen voldoen.
Hetgeen wij niet in de hand hebben is een mogelijke uitval van personeel door
ziekte. Indien dit zich op grote schaal gaat voordoen, hetgeen nu niet het
geval is, verwachten wij vertraging in de uitvoering van onze voorgenomen
activiteiten en ook vertraging of mogelijk zelfs aanpassing van de realisatie
van onze voorgenomen doelstellingen.
De omstandigheden zoals hiervoor omschreven bevatten onze verwachtingen
met de kennis van heden. Deze omstandigheden zijn nog steeds omgeven
Beveland Wonen | Jaarverslag 2019

56

Jaarrekening
2019

met grote onzekerheden met betrekking tot de uiteindelijke impact van de
pandemie op zowel de samenleving als de economie. Het is daarom ook
redelijkerwijs niet mogelijk om de toekomstige effecten in te schatten.
Het bovenstaande in ogenschouw nemende zien wij geen reden om te twijfelen
aan de continuïteit van de onderneming en hebben wij de jaarrekening
opgemaakt op basis van continuïteit en achten wij de ingenomen schattingen
in de jaarrekening nog steeds passend.

5.3

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn
ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de
toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in paragraaf 4.4. Voor een
aantal posten zijn schattingen gewijzigd, zie hiervoor paragraaf 4.5.

5.4

Materiële vaste activa

Algemene uitgangspunten
Tenzij bij de afzonderlijke waarderingsgrondslagen van de balansposten iets
anders wordt vermeld gelden voor alle materiële vaste activa de volgende
algemene uitgangspunten.
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden
gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van
lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en
bijzondere waardeverminderingen.
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden gewaardeerd tegen
de verkrijgingsprijs of verwachte lagere opbrengstwaarde.
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle
direct toe te rekenen uitgaven. Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als
investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs.
Tevens worden hierbij de rente op vreemd vermogen tijdens de bouw en
direct toerekenbare interne kosten alsmede transactiekosten geactiveerd.
Toerekening van rente vindt plaats zoals beschreven in paragraaf 6.3.
Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen die op
balansdatum worden verwacht.
Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen
of teniet te laten gaan en vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren,
dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en de gemaakte
sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond.
Verwerking groot onderhoud
Beveland Wonen verwerkt de kosten van groot onderhoud aan haar
materiële vaste activa als onderdeel van de boekwaarde indien wordt
voldaan aan de criteria voor activering. De geactiveerde kosten worden als
afzonderlijke component behandeld. Voor zover sprake is van vervanging van
onderdelen van het actief wordt de nog aanwezige boekwaarde van deze
onderdelen gedesinvesteerd. Indien de boekwaarde van deze te desinvesteren
onderdelen niet afzonderlijk uit de activa registratie zijn te herleiden wordt
deze benaderd op basis van de huidige uitgaven, teruggerekend naar de
datum van oorspronkelijke investering, en indien van toepassing rekening
houdend met de naar benadering tot het moment van vervanging hierover
gepleegde afschrijvingen.
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5.5

Vastgoedbeleggingen

Algemene uitgangspunten
Tenzij bij de afzonderlijke waarderingsgrondslagen van de balansposten iets
anders wordt vermeld gelden voor alle vastgoedbeleggingen de volgende
algemene uitgangspunten.
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle
direct toe te rekenen uitgaven. Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als
investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs.
Tevens worden hierbij de rente op vreemd vermogen tijdens de bouw en
direct toerekenbare interne kosten alsmede transactiekosten geactiveerd.
Toerekening van rente vindt plaats in zoals beschreven in paragraaf 6.3.
Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen die op
balansdatum worden verwacht.
Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen
of teniet te laten gaan en vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren,
dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en de gemaakte
sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond.

DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Typering
DAEB vastgoed omvat woningen, maatschappelijk vastgoed en overig sociaal
vastgoed in exploitatie die volgens het op dd. 7 november 2017 definitief
goedgekeurde scheidingsvoorstel van Beveland Wonen als DAEB vastgoed
classificeerden. Hierbij is rekening gehouden met mutaties in de DAEB
portefeuille sinds die datum.
Over het algemeen zijn dit woningen met een huurprijs onder de
huurtoeslaggrens, woningen boven de huurtoeslaggrens waarvan Beveland
Wonen voornemens is om deze in de toekomst als DAEB vastgoed te verhuren
en maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend
goed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-,
welzijn-, onderwijs en culturele instellingen en dienstverleners.
Niet-DAEB vastgoed omvat woningen en overige objecten die niet voldoen aan
het criterium van DAEB vastgoed.
Kwalificatie
Beveland Wonen richt zich op het realiseren van de volkshuisvestelijke taken.
Dit betekent dat beleidskeuzes rondom het vastgoed primair worden gemaakt
met inachtneming van haar taak als sociale volkshuisvester. Daarnaast worden
investeringsbeslissingen mede genomen op basis van een analyse van het
financiële rendement. Een beperkt deel van de portefeuille is gealloceerd voor
verkoop. Basis voor de waardering is het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde in verhuurde staat.
Waarderingsgrondslag
Vastgoed in exploitatie wordt op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet
gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat. Beveland Wonen
waardeert haar vastgoed in exploitatie bij eerste verwerking tegen verkrijgingsof vervaardigingsprijs. Daarna vindt waardering plaats tegen de actuele
waarde zijnde de marktwaarde in verhuurde staat. De waardering tegen
marktwaarde in verhuurde staat vindt plaats overeenkomstig de methodiek die
is opgenomen in bijlage 2 bij artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2019’).
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Marktwaarde in verhuurde staat is het geschatte bedrag waartegen vastgoed
tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke
marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de
peildatum, waarbij partijen met kennis van zaken, prudent en zonder dwang
zouden hebben gehandeld.
Beveland Wonen past voor het volledige bezit de full versie van het Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde toe.
De berekening van de marktwaarde geschiedt op een modelmatige wijze
waarbij slechts bij waardering conform de full versie een externe taxateur
wordt ingeschakeld. De nauwkeurigheid van de waardering, bij zowel
waardering volgens de basisversie en full versie, geacht te liggen binnen een
bandbreedte van 10% plus en min de waarde.
Complexindeling
Overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde vindt
waardering op waarderingscomplex niveau plaats. Elk waarderingscomplex
bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type eenheid,
bouwjaar en locatie. Daarnaast is het gehele waarderingscomplex als eenheid
aan een derde partij te verkopen. Alle verhuureenheden van Beveland Wonen
maken deel uit van een waarderingscomplex of vormen een afzonderlijk
waarderingscomplex.
Waarderingsmethode
De marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie is
gebaseerd op een modelmatige, op kasstromen gebaseerde methodiek.
De basiskenmerken van de methodiek zijn als volgt:
•	De aannames aangaande de geprognosticeerde kasstromen zijn gebaseerd
op de contractuele verplichtingen van de toegelaten instelling die rusten op
het vastgoed.
•	De overige (na de contractperiode in acht te nemen) aannames en
uitgangspunten zijn gebaseerd op gegevens van de markt waarop de
toegelaten instelling actief is.
•	Feiten en omstandigheden die kunnen worden gekwalificeerd als
verplichtingen die niet specifiek aan het vastgoed zijn toe te rekenen zijn
(zoals bijvoorbeeld afgesloten convenanten met gemeenten over aan te
houden volumes in huurprijs categorieën en mogelijk in de toekomst te
maken prestatieafspraken) zijn niet opgenomen in de waardering van het
vastgoed maar maken onderdeel uit van de niet uit de balans blijkende
verplichtingen.
•	Het rekenmodel maakt gebruik van een Netto Contante Waardeberekening
(NCW), ook wel Discounted Cash-Flow (DCF) genaamd. Dit betekent dat
voor een periode van 15 jaar de inkomsten en uitgaven betrouwbaar worden
geschat en dat deze aan de hand van een disconteringsvoet “contant”
worden gemaakt naar het heden. Daarnaast wordt een eindwaarde bepaald
na afloop van de DCF-periode van 15 jaar (de zogenaamde exit yield).
Het inschatten van kosten en opbrengsten wordt gedaan aan de hand
van twee scenario’s; doorexploiteren en uitponden. Bij doorexploiteren is
de veronderstelling dat het volledige complex in bezit blijft gedurende de
volledige DCF-periode. Het inrekenen van de markthuur geschiedt bij mutatie.
Bij uitponden is de veronderstelling dat bij mutatie tot verkoop van individuele
woningen wordt overgegaan.
Bij beide scenario’s wordt ervan uitgegaan dat het object/complex in zijn
geheel aan een derde wordt verkocht. Per complex wordt uiteindelijk het
scenario met de hoogste uitkomst gelijkgesteld aan het begrip “marktwaarde
verhuurde staat”, zijnde de actuele waarde waartegen de waardering van het
vastgoed plaats vindt.
Het inschatten van de kosten en opbrengsten wordt op basis van
marktconforme uitgangspunten gedaan. De volgende parameters worden
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hierbij gehanteerd:
•	Prijsinflatie ten behoeve van de jaarlijkse indexatie van de ingerekende
contract huur, de markthuur, de maximale huur en de liberalisatiegrens,
belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten;
•	Loonstijging als uitgangspunt voor de stijging van de beheerskosten;
•	Bouwkostenstijging vormt het uitgangspunt voor de stijging van de
onderhoudskosten, de verkoopkosten en de verouderingskosten;
•	Leegwaardestijging is de basis voor de stijging van de verkoopopbrengst in
het uitpondscenario.

Beveland Wonen heeft de in het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde 2019 voorgeschreven parameters en uitgangspunten toegepast.
De belangrijkste uitgangspunten zijn:

Parameters woongelegenheden

2019

2020

2021

2022

2023
e.v.

Prijsinflatie

2,6%

1,3%

1,5%

1,8%

2,0%

Looninflatie

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

Bouwkostenstijging

4,4%

3,5%

2,5%

2,5%

2,5%

Leegwaardestijging

8,1%

5,1%

2,0%

2,0%

2,0%

Instandhoudingsonderhoud per vhe:
EGW

€ 536 - € 1.911

(2018: € 1.146)

MGW

€ 372 - € 2.639

(2018: € 1.146)

Studenteneenheid

€0-€0

(2018: € 0)

Zorgeenheid (extramuraal)

€0-€0

(2018: € 0)

EGW

€0

(2018: € 0)

MGW

€0

(2018: € 0)

Studenteneenheid

€0

(2018: € 0)

Zorgeenheid (extramuraal)

€0

(2018: € 0)

EGW

€ 447

(2018: € 433)

MGW

€ 439

(2018: € 433)

Studenteneenheid

€ 413

(2018: € nb)

Zorgeenheid (extramuraal)

€ 405

(2018: € nb)

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ)

Tarief gemeente

(2018: tarief
gemeente)

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

0,09%

(2018: 0,12%)

Verhuurderheffing (% van de WOZ)

0,562%

(2018: 0,561%)

Huurderving (% van de huursom)

1,00%

(2018: 1,00%)

Mutatiekans bij doorexploiteren

8,2%

(2018: 7,95%)

Mutatiekans bij uitponden

50%

(2018: div.%)

Mutatieleegstand DAEB

3 maanden

(2018: 3 maanden)

Mutatieleegstand niet-DAEB

3 maanden

(2018: 3 maanden)

Verkoopkosten bij uitponden
(% van de leegwaarde)

1,4%

(2018: 1,5%)

Disconteringsvoet DE:

7,14%

(2018: 6,58%)

Mutatieonderhoud per vhe:

Beheerkosten per vhe:
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2020

2021

2022

2023 e.v.

1,0%

1,2%

1,3%

0,5%

0%

0%

0%

0%

Huurstijging boven prijsinflatie
voorgaand jaar – zelfstandige
eenheden
Huurstijging boven prijsinflatie
voorgaand jaar – onzelfstandige
eenheden

Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van gemiddeld € 312 per te
splitsen eenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting
alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de berekende waarde
van een verhuureenheid.
Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed
Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo
BOG

€ 5,60

(2018: € 1.557 per vhe)

Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo
MOG

€ 6,80

Mutatieonderhoud per vhe

€ 2.643 (2018: € 2.174 per vhe)

Beheerkosten % van de markthuur - BOG

3%

(2018: € 467 per vhe)

Beheerkosten % van de markthuur - MOG

2%

(2018: € 467 per vhe)

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ)

0,25%

(2018: 0,2434%)

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

0,13%

(2018: € 773 per vhe)

Disconteringsvoet:

7,99%

(2018: 9,64%)

Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo

€ 9,00

(2018: € 8,60)

Mutatieonderhoud per m bvo

€ 11,40

(2018: € 10,80)

Beheerkosten

€ 313,81

(2018: 2,5% v/d
markthuur)

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ)

0,24%

(2018: div.)

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

0,36%

(2018: 0,36 %)

Disconteringsvoet:

7,95%

(2018: 8,46 %)

Parameters intramuraal zorgvastgoed

2

Beveland Wonen heeft de in het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde 2019 voorgeschreven parameters en uitgangspunten toegepast.
Onder toepassing van de full-versie heeft Beveland Wonen de voor de
volgende vrijheidsgraden van het Handboek afwijkende standpunten
ingenomen, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het
bezit en/of de omgeving waarbinnen Beveland Wonen opereert.

Uitgangspunt
Handboek

Aanpassing
Beveland Wonen

Schematische
vrijheid

Separate
kasstromen
specifiek tonen

Conform basisversie

Markthuur
(stijging)

Normhuren
per type
vastgoed

Markthuren op
basis van markthuurreferenties.
Markthuurstijging
conform basisversie

Vrijheidsgraad

Parameter
Handboek

Bandbreedte
Beveland
Wonen

0%

0 – 0,63%
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Exit Yield

Modelmatig
bepaald

Exit Yield is getoetst en daar
waar nodig aangepast op
basis van de verhouding
tussen de leegwaarde ratio
op t=0 en t=15, de huurleegwaardeverhouding op t=0
en t=15 rekening houdende
met de onderhoudsuitgaven
gedurende de beschouwingsperiode in combinatie
met het bouwjaar en de
beschouwingsperiode.

N.v.t.

5% - 10%

Leegwaarde

WOZ-waarde

Leegwaarde vastgesteld door
taxateur op com-paratieve
wijze op basis van referentie
transacties

Leegwaardestijging

Normering naar
provincie of 4
grote steden

Conform basisversie

Regio
Zeeland

DisconteringsModelmatig
voet uitponden/ vastgesteld
doorexploiteren

Disconteringsvoet is
afgeleid van daadwerkelijke
beleggingsmarkt-referenties

DE: 6,93
UP: 7,33

Mutatie- en
verkoopkans

Op basis van
afgelopen 5 jaar

Grotendeels op basis van
Basisversie

8,20%

Onderhoud

Normbedrag per Normbedrag per type eenheid
type verhuur(VTW-norm)
eenheid

Technische
splitsingskosten

Genormeerd
bedrag

Conform basisversie

€0

€0

Erfpacht

Niet van
toepassing

Conform huidige canon

€0

€ 200

Bijzondere
uitgangspunten

Niet van
toepassing

Geen

€ 34.000 € 478.000

DE: € 372,48 –
€ 2.638,52
UP: € 370 € 884

De invulling van deze vrijheidsgraden is door de externe taxateur bepaald.
Gehanteerde werkwijze taxaties
In het boekjaar 2019 is 1/3 deel van de portefeuille vastgoed in exploitatie door
een externe onafhankelijke taxateur gevalideerd door middel van gevel/zicht
taxatie. De overige 2/3 deel van de portefeuille vastgoed in exploitatie worden
door middel van een taxatieupdate vastgesteld.
Mutatie marktwaarde in verhuurde staat
Mutaties in de marktwaarde in verhuurde staat van vastgoed in exploitatie
worden in de winst-en verliesrekening verantwoord onder ‘Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.
Herwaardering
De herwaarderingsreserve wordt bepaald als het positieve verschil
tussen de marktwaarde in verhuurde staat en de initiële verkrijgings- of
vervaardigingsprijs (zonder rekening te houden met enige afschrijving of
waardevermindering) en onder aftrek van (latente) belastingverplichtingen.
Bepaling beleidswaarde
De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Beveland Wonen en beoogt
inzicht te geven in de verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie,
uitgaande van dit beleid. Onder de beleidswaarde wordt verstaan de contante
waarde van de aan een actief of samenstel van activa (kasstroom genererende
eenheden) toe te rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het beleid
van Beveland Wonen. De grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie (zelfstandige- en onzelfstandige woongelegenheden)
komen overeen met de grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde,
met uitzondering van:
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1.	Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening
houden met een uitpondscenario en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie. Hierbij wordt tevens
uitgegaan van eeuwigdurende looptijd in de eindwaarde. Ten aanzien van
de gehanteerde exit yield wordt direct aangesloten bij de gehanteerde
methodiek volgens het Handboek modelmatig waarderen. Deze is daarmee
niet langer als vrijheidsgraad toegepast.
2.	Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur,
vanaf het ingeschatte moment van (huurders)mutatie. De streefhuur betreft
de huur die volgens het beleid van de corporatie bij mutatie in rekening
wordt gebracht, passend binnen de geldende wet- en regelgeving, feitelijke
beklemmingen en prestatieafspraken met gemeenten. Beveland Wonen
hanteert in haar beleid een streefhuur van 75% van de maximaal redelijke
huur.
3.	Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig
het (onderhouds)beleid van de corporatie en het als onderdeel daarvan
vastgestelde meerjaren onderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in
plaats van onderhoudsnormen in de markt. Beveland Wonen hanteert hierbij
de uitwerking conform de notitie onderhoud en beheer conform van BZK,
Aw en WSW. De afslag voor onderhoud is voor Beveland Wonen: € 1.907
per woning.
4.	Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerslasten in plaats
van marktconforme lasten ter zake. Hieronder worden verstaan de
directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren aan de
verhuur- en beheeractiviteiten van de corporatie en zoals deze worden
opgenomen onder het hoofd ‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ in de
resultatenrekening. Beveland Wonen hanteert hierbij de uitwerking conform
de notitie onderhoud en beheer conform van BZK, Aw en WSW. De afslag
voor onderhoud is voor Beveland Wonen: € 949 per woning.
De beleidswaarde van BOG / MOG / ZOG is gelijk aan de marktwaarde en
hierbij wordt dus verondersteld dat de marktuitgangspunten overeenkomen
met de eigen beleidsuitgangspunten.
Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten
(gemiddeld per woning teruggerekend) als volgt:
2019

2018

75%

68,6%

€ 1.907

€ 1.298

€ 949

€ 829

Verhuurderheffing

0,562%

0,591%

Discontovoet (DE)

6,45%

7,01%

Streefhuur (% van de maximaal redelijke huur)
Onderhoudsnorm
Beheerlasten

Voor zover afwijkend 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 (ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten en de lasten van
verhuur & beheer) en geënt op de wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV
artikel 151.
Beveland Wonen heeft hierbij uitgangspunten bepaald die mede van invloed
zijn op de beleidswaarde. Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn derhalve
van invloed op deze waarde.
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Typering
Dit betreffen complexen in aanbouw die zijn bestemd om te worden ingezet als
vastgoed in exploitatie.
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Waarderingsgrondslag
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt gewaardeerd
tegen uitgaafprijzen en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde
van voorbereiding, toezicht en directievoering of lagere marktwaarde en
inclusief transactiekosten (zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en andere
transactiekosten).
Tijdens de bouw wordt rente toegerekend vanaf het moment dat daadwerkelijk
met ontwikkeling is gestart. De geactiveerde rente wordt berekend tegen
de gemiddelde rentevoet over het totale vreemde vermogen. Voor vastgoed
waarvoor specifieke financiering is aangetrokken wordt de interestvoet van
deze specifieke financiering gehanteerd.
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Beveland Wonen verkoopt woningen onder voorwaarden waarbij de koper
een contractueel bepaalde korting op de actuele waarde krijgt. De verwerking
van dergelijke transacties hangt af van de contractuele voorwaarden.
Beveland Wonen onderscheidt hierbij gerealiseerde verkopen, en verkopen die
kwalificeren als een financieringstransactie.
Als financieringstransactie kwalificeren:
•	Verkopen waarbij Beveland Wonen het recht op terugkoop heeft tegen
een bedrag dat significant lager ligt dan de verwachte reële waarde op
terugkoopmoment;
•	Verkopen waarbij Beveland Wonen een plicht tot terugkoop heeft tegen
reële waarde na het verstrijken van een beperkt deel van de geschatte
levensduur;
•	Verkopen waarbij Beveland Wonen een plicht tot terugkoop heeft tegen een
vaste prijs, gebaseerd op de verwachte reële waarde op terugkoopmoment.
Verkopen onder voorwaarden die niet als financieringstransactie kwalificeren
zijn verkooptransacties.
De als financieringstransactie gekwalificeerde verkopen onder voorwaarden
worden als volgt verwerkt:
•	De betreffende onroerende zaken worden direct voorafgaand aan de
verkoop gewaardeerd tegen actuele waarde zijnde de met de koper
overeengekomen contractprijs; het verschil met de boekwaarde op dat
moment wordt verwerkt:
- Bij een waardedaling: als een negatieve herwaardering indien en voor
zover er voor de betreffende woning(en) op dat moment nog sprake is
van een ongerealiseerde waardestijging, en voor het overige als een
bijzonder waardeverminderingsverlies via de overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille;
- Bij een waardestijging: als een herwaardering indien en voor zover de
actuele waarde hoger is dan de boekwaarde, en voor een eventueel
resterende overige waardestijging als terugname van een bijzonder
waardeverminderingsverlies;
•	De woning wordt voor de overeengekomen contractprijs opgenomen
onder de Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden; de (nog te)
ontvangen contractprijs wordt opgenomen als Verplichtingen uit hoofde van
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (eerste waardering).
•	De woning wordt jaarlijks per balansdatum gewaardeerd tegen de
marktwaarde op basis van de geldende contractvoorwaarden van de
verkoop onder voorwaarden; eventuele waarde mutaties worden verwerkt
als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd
voor de verkoop’.
De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op het bedrag dat de
toegelaten instelling verschuldigd zou zijn indien op balansmoment het actief
tegen de overeengekomen contractvoorwaarden teruggekocht zou moeten
worden. Eventuele mutaties in deze verplichtingen worden in het resultaat
verwerkt als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
bestemd voor de verkoop’.
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Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal
plaatsvinden wordt de verplichting onder de kortlopende schulden
verantwoord.
Indien de terugkoop gerealiseerd is vindt verwerking afhankelijk van de
beleidsdoelstelling plaats:
•	Bij gelijkblijvende bestemming blijft classificatie onder verkopen onder
voorwaarden van toepassing. Waardering vindt plaats tegen de waarde
waartegen terugkoop heeft plaatsgevonden;
•	Indien de woning een “verhuur-bestemming” krijgt wordt deze woning
opgenomen onder het vastgoed in exploitatie. Waardering vindt plaats
op basis van de marktwaarde in verhuurde staat volgens het Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde;
•	Indien het beleidsvoornemen bestaat om de woning te verkopen zal
verantwoording plaatsvinden onder de voorraden. Waardering vindt plaats
tegen de waarde waarop de woning is teruggekocht.

5.6

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden
gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde).
Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt
ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden
voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens
beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van
de waarderingsgrondslagen van de betreffende deelneming.
Indien de waarde van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde
negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Beveland
Wonen in deze situatie geheel of ten dele instaat voor de schulden van de
deelneming respectievelijk het stellige voornemen heeft de deelneming tot
betaling van haar schulden in staat te stellen wordt een voorziening getroffen.
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de
reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op het moment van
acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast
die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste
waardering.
Andere deelnemingen
Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend
worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een
bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare
waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening.
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
De vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen worden
initieel gewaardeerd tegen de reële waarde, gewoonlijk de nominale waarde.
Vervolgens vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs waarbij
rekening wordt gehouden met eventuele bijzondere waardeverminderingen.
Latente belastingvorderingen
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale
verliezen en voor verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van
de activa en verplichtingen volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in
deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met dien
verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor
zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee
de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en verliezen kunnen worden
gecompenseerd.
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De berekening van de latente belastingvordering geschiedt tegen de op het
einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in komende
jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.
Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd tegen contante waarde.
Leningen u/g
De leningen u/g worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde van de
lening, gewoonlijk de nominale waarde. Vervolgens vindt waardering plaats
tegen geamortiseerde kostprijs waarbij rekening wordt gehouden met een
eventuele bijzondere waardevermindering
Overige vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële
waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde, en na
eerste verwerking tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van
de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante
waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve
rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa
Ook voor financiële vaste activa, waaronder financiële instrumenten
beoordeelt Beveland Wonen op iedere balansdatum of er objectieve
aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een
financieel actief of een groep van financiële activa. Bij aanwezigheid van
objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt
Beveland Wonen de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere
waardeverminderingen, en verwerkt dit direct in de winst-en-verliesrekening.
Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt
de omvang van de bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil
tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de
toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet
van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het
instrument.
Een eventueel bijzonder waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen
indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een
objectieve gebeurtenis na afboeking. De terugname wordt beperkt tot
maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de
geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen sprake
geweest zou zijn van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen
verlies wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

5.7

Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop
Opgeleverd vastgoed beschikbaar en bestemd voor de verkoop wordt
gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De
vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met de verkrijging of
vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige
plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn
begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde
indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van de afdelingen
vastgoed en interne aannemerij.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct
toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt
rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.
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Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop omvat nog niet
opgeleverde en nog onverkochte woningen uit projectontwikkeling en wordt
gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde.
De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met de verkrijging
of vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige
plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging
zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie
gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het
bedrijfsbureau, onderhoudsafdeling en interne logistiek alsmede toegerekende
rente.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct
toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt
rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.
Voorraden
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs
of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt
bepaald door individuele beoordeling van de voorraad. Bij de bepaling van
de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de
voorraden. De waardering van de overige voorraden komt tot stand op basis
van gewogen gemiddelde prijzen.

5.8

Onderhanden projecten

De post onderhanden projecten in opdracht van derden bestaat uit het saldo
van gerealiseerde projectkosten, toegerekende winst, en indien van toepassing,
verwerkte verliezen en reeds gedeclareerde termijnen. Onderhanden projecten
worden afzonderlijk in de balans onder de vlottende activa gepresenteerd.
Indien de onderhanden projecten een creditstand vertonen worden deze
gepresenteerd onder de kortlopende schulden. Uitgaven voor projectkosten
voor nog niet verrichte prestaties worden opgenomen onder de voorraden.

5.9

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde
van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs, veelal gelijk aan de nominale waarde.
Een voorziening voor oninbaarheid gebaseerd op een statische beoordeling
per balansdatum wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.

5.10

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s
met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden
bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde.

5.11

Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve
Een herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het positieve verschil tussen
de marktwaarde van activa en de boekwaarde op basis van de verkrijgingsof vervaardigingsprijs.
In de herwaarderingsreserve worden de ongerealiseerde waardevermeerderingen van het vastgoed in exploitatie en vastgoed verkocht
onder voorwaarden opgenomen. Er is sprake van een ongerealiseerde
waardevermeerdering indien de marktwaarde van een waarderingscomplex
op balansdatum hoger is dan de boekwaarde op basis van de
verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs Indien op een waarderingscomplex
in het verleden een waardevermindering is verantwoord, dan wordt pas een
herwaarderingsreserve gevorm voor het betreffende complex voor zover
de marktwaarde hoger is dan de boekwaarde op basis van verkrijgings- of
vervaardigingsprijs.
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Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve van op marktwaarde
gewaardeerde vastgoed in exploitatie en vastgoed verkocht onder
voorwaarden worden rechtstreeks ten gunste van de overige reserves
verantwoord. Aangezien de waardevermeerdering van vastgoed in exploitatie
en vastgoed verkocht onder voorwaarden reeds ten gunste van de winst-enverliesrekening is gebracht (en in verband hiermee een herwaarderingsreserve
is gevormd) is verwerking van de daaropvolgende realisatie niet ten gunste van
de winst-en-verliesrekening gebracht.
Aandeel derden
Het aandeel derden als onderdeel van het groepsvermogen wordt
gewaardeerd tegen het bedrag van het netto-belang in de betreffende
groepsmaatschappijen.
Voor zover de desbetreffende groepsmaatschappij een negatieve
nettovermogenswaarde heeft, worden de negatieve waarde en de eventuele
verdere verliezen niet toegewezen aan het aandeel derden, tenzij de derdenaandeelhouders een feitelijke verplichting hebben en in staat zijn om de
verliezen voor hun rekening te nemen. Zodra de nettovermogenswaarde van
de groepsmaatschappij weer positief is, worden resultaten toegekend aan het
aandeel derden.

5.12

Egalisatierekening

De rechten op exploitatiesubsidies vallend binnen het regime van het
Besluit Woning gebonden Subsidies worden verantwoord in het jaar van
ontstaan. De bijdragen worden jaarlijks ten gunste van het resultaat gebracht
overeenkomstig de jaarlijkse voor gecalculeerde tekorten van de betreffende
exploitaties.

5.13

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke
verplichtingen en verliezen die op balansdatum bestaan waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan
de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. De voorzieningen worden
gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij
anders vermeld.
Met verplichtingen van samenwerkingscombinaties in de vorm van
een vennootschap onder firma wordt als gevolg van de hoofdelijke
aansprakelijkheid slechts rekening gehouden indien en voor zover de financiële
positie van één of meerdere partners daartoe aanleiding geeft.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en
wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de
afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de
balans opgenomen.
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Bij de bepaling van voorzieningen wordt uitgegaan van in rechte afdwingbare
of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan. Tot de feitelijke
verplichtingen worden ook gerekend verplichtingen die kunnen worden
gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”.
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting
huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen
inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten.
Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de
corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke
verplichting is sprake indien de formalisering van de definitieve ontwerpfase en
afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden.
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Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw
worden als bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de
boekwaarde van het complex waartoe de investeringen gaan behoren.
Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het
betreffende complex overtreffen wordt voor dit meerdere een voorziening
gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto
contante waarde van alle investeringsuitgaven (verwachte stichtingskosten)
minus aan deze investering toe te rekenen ontvangsten (verwachte
marktwaarde verhuurde staat).
Voorziening latente belastingverplichtingen
Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen
tussen de waarde van de activa en verplichtingen volgens fiscale voorschriften
enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden
anderzijds. De berekening van de latente belastingverplichtingen geschiedt
tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden of
tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet
zijn vastgesteld.
Latente belastingen worden verantwoord voor tijdelijke verschillen inzake
groepsmaatschappijen, deelnemingen en joint ventures, tenzij Beveland
Wonen in staat is het tijdstip van afloop van het tijdelijk verschil te bepalen en
het niet waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst
zal aflopen. In het geval het zeer waarschijnlijk is dat voor het betreffende
actief of passief geen fiscale afwikkeling gedurende de levensduur plaats zal
vinden, wordt rekening gehouden met de fiscale afwikkeling gebaseerd op de
voorgenomen wijze van realisatie na afloop van de levensduur.
Belastinglatenties worden gewaardeerd op basis van contante waarde.

Overige voorzieningen
Pensioenen
Beveland Wonen heeft voor bijna al haar werknemers een toegezegde
pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers bouwen
jaarlijks een pensioenrecht op over het loon van dat jaar (middelloonregeling).
De verplichtingen die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel zijn
ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties
(SPW). Beveland Wonen betaalt hiervoor premies waarvan de werkgever iets
meer en de werknemer iets minder dan de helft betaalt.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de
dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds
gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van 31
december 2019 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 113,1%
(31 december 2018: 110,3%). De beleidsdekkingsgraad bedraagt ultimo 2019
110,7% (ultimo 2018 115,9%). Met deze beleidsdekkingsgraad voldoet het
pensioenfonds aan de minimaal vereiste 104,1% die is voorgeschreven door de
DNB. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen
noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten.
Beveland Wonen heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende
bijdragen in geval van een tekort bij SPW, anders dan het effect van hogere
toekomstige premies.
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse
Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige
basispremies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald
door Beveland Wonen. De premies worden verantwoord als personeelskosten
zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen
als overlopende activa indien dit tot een terug storting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden
als verplichting op de balans opgenomen.
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Voorziening deelnemingen
De voorziening deelnemingen is gevormd voor de verwachte uitstroom van
middelen doordat de waarde van deelneming Verkoopmaatschappij Goese
Schans B.V. en MOM Zeeland B.V. volgens de vermogensmutatiemethode nihil
of negatief is geworden en Beveland Wonen instaat voor de schulden van deze
vennootschap respectievelijk de feitelijke verplichting heeft deze vennootschap
tot betaling van haar schulden in staat te stellen.
Overige voorzieningen
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen de voor de afwikkeling
van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven. Deze uitgaven
zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is
aangegeven. Beveland Wonen onderkent de volgende overige voorzieningen:
•	Jubilea
	Deze wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte
uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de
voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte
salarisstijgingen en de blijf-kans. Als disconteringsvoet voor de contant
making is de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties ad 5%
(2018: 5%) gehanteerd.
•	Loopbaanontwikkelingsbudget
	In de CAO Woondiensten zijn vanaf 2010 afspraken gemaakt
over een loopbaanontwikkelingsbudget. De hoogte van het
loopbaanontwikkelingsbudget wordt bepaald door drie factoren:
Het moment van in dienst treden; het aantal dienstjaren en het aantal uren
van het dienstverband op 1 januari 2010. De voorziening is gevormd voor de
jaren 2015 t/m 2019.

5.14

Schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen
reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving
van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen.
Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke
aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de
geschatte looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als
interestlast verwerkt.
Voor extendible-/tijdvakleningen wordt de effectieve rente bepaald op basis
van de gemiddelde contractuele rente over de volledige looptijd van de
lening, ervan uitgaande dat de vaste rente in het tweede tijdvak betaald moet
worden.
De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is
opgenomen onder de kortlopende schulden.
In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden heeft
de corporatie een terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de
ontwikkeling van de waarde van de woningen in het economisch verkeer en
de specifieke contractuele voorwaarden. De terugkoopverplichting wordt
jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen
één jaar zal plaatsvinden is de verplichting onder de kortlopende schulden
verantwoord.
In leningen besloten derivaten worden afgesplitst en separaat verantwoord
indien er geen nauw verband bestaat tussen de economische kenmerken en
risico's van het in het contract besloten derivaat en de economische kenmerken
en risico's van het basiscontract. Voor de waardering en resultaatbepaling van
deze embedded derivaten wordt verwezen naar paragraaf 5.16.
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5.15

Leasing

5.16

Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)

Operationele leasing
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden
aan de eigendom niet bij Beveland Wonen ligt, worden verantwoord als
operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing
worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op
lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het
contract.

Beveland Wonen maakt gebruik van rentederivaten en heeft geen embedded
derivaten welke zijn afgescheiden van het basiscontract.
Derivaten worden bij eerste opname in de balans opgenomen tegen reële
waarde, de vervolgwaardering van de derivaten is geamortiseerde kostprijs
of lagere marktwaarde. De wijze van verwerking van waardeveranderingen
van het afgeleide financiële instrument is afhankelijk van of met het afgeleide
financiële instrument hedge accounting wordt toegepast. Indien geen kostprijs
hedge accounting wordt toegepast, wordt door Beveland Wonen een schuld
opgenomen voor een eventuele negatieve reële waarde van het derivaat.
Mutaties in de negatieve waarde worden direct in de winst-en-verliesrekening
verwerkt.
Beveland Wonen past waar mogelijk kostprijs hedge accounting toe. Op
het moment van aangaan van een hedge relatie, wordt dit door Beveland
Wonen gedocumenteerd. Beveland Wonen stelt middels een test periodiek
de effectiviteit van de hedge relatie vast. Dit gebeurt door het vergelijken van
de kritische kenmerken van het hedge instrument met die van de afgedekte
positie, of door het vergelijken van de verandering in reële waarde van het
hedge-instrument en de afgedekte positie indien de kritische kenmerken van
het hedge instrument en die van de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn.
Bij het toepassen van kostprijshedge-accounting is de eerste waardering en de
grondslag van verwerking in de balans en de resultaatbepaling van het hedgeinstrument afhankelijk van de afgedekte post. Dit betekent dat Beveland
Wonen derivaten tegen kostprijs waardeert omdat de afgedekte leningen ook
tegen kostprijs in de balans worden verwerkt.
Het ineffectieve deel van de hedgerelatie wordt direct in de winst-enverliesrekening verwerkt indien het hedge instrument een negatieve reële
waarde heeft.
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6. G
 rondslagen voor bepaling van
het resultaat
6.1

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de
geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten
op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd;
verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van
ongerealiseerde waardeveranderingen van op actuele waarde gewaardeerde
vaste activa en afgeleide financiële instrumenten.
De winst en -verliesrekening wordt gepresenteerd op basis van de functionele
indeling. Omdat Beveland Wonen naast verhuuractiviteiten, tevens activiteiten
verricht op het gebied van ontwikkeling van vastgoed en verkoop van delen
van de vastgoedportefeuille, geeft de functionele indeling de gebruiker van de
jaarrekening een beter inzicht dan de categoriale indeling.
In de functionele winst en -verliesrekening zijn alle opbrengsten direct toe
te rekenen aan de activiteiten van Beveland Wonen. Bij de kosten is er een
onderscheid tussen de direct toerekenbare kosten en de indirecte kosten. De
direct toerekenbare kosten worden bij het betreffende onderdeel verantwoord.
De toerekening van de indirecte kosten aan de onderscheiden onderdelen van
de functionele winst en -verliesrekening gebeurt op basis van verdeelsleutels.

6.2

Bedrijfsopbrengsten

Opbrengstverantwoording
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.
Huuropbrengsten
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een
maximum. De regels voor de huurverhoging in 2019 zijn door het ministerie
van Binnenlandse Zaken gepubliceerd. De inflatie over 2018 bedroeg 1,6%.
Dat betekent de volgende maximale huurverhoging van 1,6% +1 % = 2,6% per
inkomenscategorie van toepassing was voor de huurverhoging per 1 juli 2019:
•	4,1% (inflatie + 2,5%) voor huishoudinkomens tot en met € 42.436
(inkomensjaar 2017);
• 5,6% (inflatie + 4%) voor inkomens boven € 42.436 (inkomensjaar 2017).
Voor de huurverhoging 2019 zijn de volgende categorieën gehanteerd:
Huidige huur

Huurverhogingspercentage

> 20% boven streefhuur

-5,50%

0 - 20% boven streefhuur

0%

0 - 20% onder streefhuur

2%

> 20% onder streefhuur

3%
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Voor het verslagjaar 2019 is een huurverhoging doorgevoerd van 1,6%.
Opbrengsten servicecontracten
Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders en bewoners ter dekking
van te maken en gemaakte servicekosten. Jaarlijks vindt verrekening plaats
op basis van de daadwerkelijke bestedingen. De kosten worden verantwoord
onder de lasten servicecontracten.
Overheidsbijdragen
Onder deze post zijn de volgende elementen opgenomen:
• Vrijval uit de egalisatierekening rijksbijdragen;
• Overige overheidsbijdragen.
Voor zover de overige overheidsbijdragen nog niet zijn ontvangen is de
bijdrage berekend op grond van de regelingen, waarbij rekening is gehouden
met voorcalculatorische huurverhogingen en lastenstijgingen.
Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
Dit betreft de opbrengsten uit verkoopprojecten. Voor onderhanden projecten,
waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden
de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en
kosten in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties per
balansdatum (de ‘Percentage of Completion’-methode, ofwel de
PoC-methode).
De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot
de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte
totale projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan
worden ingeschat, dan worden de opbrengsten als netto-omzet verwerkt in
de winst-en-verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten,
dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de projectkosten worden dan
verwerkt in de winst-en-verliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt.
Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt
opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC-methode naar rato van de
verrichte prestaties per balansdatum.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten
en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen
opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk, claims
en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden
gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten
zijn de direct op het project betrekking hebbende kosten, die kosten die in
het algemeen aan projectactiviteiten worden toegerekend en toegewezen
kunnen worden aan het project en andere kosten die contractueel aan de
opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden de verwachte verliezen onmiddellijk in
de winst-en-verliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de overige
waardeveranderingen vastgoedportefeuille. De voorziening voor het verlies
maakt onderdeel uit van de post onderhanden projecten.
De kosten die toe te rekenen zijn een de verkoop van vastgoed in ontwikkeling
worden verantwoord onder de lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling.
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Onder deze rubriek worden de volgende verkoopopbrengsten opgenomen
• Gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie;
• Verkoopopbrengst bij levering van Vastgoed bestemd voor de verkoop.
Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren
transportakte). De kosten die toe te rekenen zijn aan de verkoop van
de vastgoedportefeuille worden verantwoord onder de toegerekende
organisatiekosten.
Beveland Wonen | Jaarverslag 2019

73

Jaarrekening
2019

6.3

Bedrijfslasten

Lastenverantwoording algemeen
Lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen direct en indirect toe te rekeningen kosten.
Beveland Wonen hanteert de volgende verdeelsleutels voor de toerekening van
indirecte kosten:
•	Afschrijvingen: De afschrijvingen zijn middels de verdeelsleutel m2
kantoorpand toegerekend aan de activiteiten
•	Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten: Verdeelsleutel betreft
de daadwerkelijke salariskosten per medewerker verdeeld over de activiteit
per medewerker.
•	Overige bedrijfslasten: De bedrijfslasten die niet direct toe te rekenen zijn,
zijn verdeeld op basis een percentage per activiteit per medewerker.
•	Overhead: De totale overheadkosten zijn verdeeld op basis van
een inschatting per kostengroep met de nadruk op exploitatie
vastgoedportefeuille.
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
De afschrijvingen op onroerende en roerende zaken ten dienste van
de exploitatie worden gebaseerd op basis van de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs.
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden vanaf
het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Afschrijvingen vinden
plaats volgens de lineaire methode op basis van de verwachte gebruiksduur.
Met een mogelijke restwaarde wordt rekening gehouden. Over terreinen en op
marktwaarde verhuurde staat gewaardeerd vastgoed in exploitatie wordt niet
afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur,
dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en
boekverliezen bij verkoop van onroerende en roerende zaken ten dienste van
de exploitatie zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Lasten onderhoudsactiviteiten
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten
van onderhoud (anders dan groot onderhoud) verantwoord voor zover deze
betrekking hebben op het vastgoed in exploitatie. Van toerekenbaarheid
is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar
hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen waarvan de
werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt
onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.
Het klachten- 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. De lasten van onderhoud
onderscheiden zich van activeerbare kosten van groot onderhoud omdat ze
niet aan de activeringscriteria voldoen.
Erfpacht
Jaarlijks wordt door de gemeente voor het gebruik van de grond onder de
verhuureenheden erfpacht in rekening gebracht op basis van canons. De
eenmalig afgekochte meerjarige erfpachtcontracten maken onderdeel uit
van de vervaardigingsprijs en zijn daarmee onderdeel van de materiële vaste
activa in exploitatie en/of de vastgoedbeleggingen.
Lonen en salarissen en sociale lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze
verschuldigd zijn aan werknemers.
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Pensioenlasten
Beveland Wonen heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt
als last verantwoord.
Leefbaarheid
De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke ingrepen
niet zijnde investeringen en uitgaven voor activiteiten in de omgeving van
woongelegenheden van Beveland Wonen, die de leefbaarheid in buurten en
wijken ten goede moeten komen.
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
Waardevermeerderingen op effecten worden verwerkt op basis van de
gerealiseerde resultaten bij verkoop. Voor aandelen verantwoord onder
effecten worden waardevermeerderingen eerst verantwoord via het eigen
vermogen. Het cumulatieve resultaat dat voorheen in het eigen vermogen
was opgenomen wordt overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening op het
moment dat de desbetreffende aandelen niet langer in de balans worden
verwerkt.
(Bijzondere) waardeverminderingen op effecten worden rechtstreeks in de
winst-en-verliesrekening verantwoord.
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Dividend te ontvangen van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde
deelnemingen en aandelen verantwoord onder effecten worden verantwoord
zodra Beveland Wonen het recht hierop heeft verkregen. Koersverschillen op
effecten worden verantwoord onder ‘waardeveranderingen van financiële
vaste activa en van effecten’.
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend
met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de
verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde
transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de
berekening van de effectieve rente worden meegenomen.
Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of
transacties die behoren tot de normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening,
maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid van de resultaten apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter
van de post. Hierbij worden tevens baten en lasten die aan een ander boekjaar
moeten worden toegerekend naar en omvang toegelicht.

6.4

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Dit betreffen waardeverminderingen, en eventuele terugname hiervan, die
gedurende het verslagjaar zijn ontstaan vanuit nieuw aangegane juridische
en feitelijke verplichtingen met betrekking tot investeringen in nieuwbouw,
woningverbetering en herstructurering. Ook waardeveranderingen als gevolg
van projecten die geen doorgang vinden worden onder deze categorie
verantwoord.
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille hebben
betrekking op waarde mutaties van op actuele waarde geactiveerde activa.
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Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkopen
onder voorwaarden
Dit betreft de jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van de woningen
verkocht onder voorwaarden. Dit betreft zowel de waardeverandering
van de post “onroerende zaken verkocht onder voorwaarden” als de post
“verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden”.
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd
voor verkoop
Dit betreffen waardeveranderingen die ontstaan door een wijziging in de
waarde van de vastgoedportefeuille bestemd voor de verkoop in het lopende
verslagjaar.

6.5

Resultaat deelnemingen

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming
sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de
deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan Beveland Wonen wordt
toegerekend.

6.6

Belastingen

Vanaf 1 januari 2008 is Beveland Wonen 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.
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor
belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met
beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor
zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens
wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente
belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen
in het te hanteren belastingtarief.
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7. F
 inanciële instrumenten
en risicobeheersing
Gedurende het verslagjaar is het treasury statuut waarin opgenomen het
financieel beleid vastgesteld door het bestuur, besproken in de Auditcommissie
en goedgekeurd door de RvC. In het treasurystatuut wordt het gebruik van niet
complexe derivaten onder voorwaarden toegestaan. Binnen het treasurybeleid
van Beveland Wonen dient het gebruik van afgeleide financiële instrumenten
(‘derivaten’) ter beperking van inherente financiële risico's. Op grond van
het vigerende interne treasurystatuut is het gebruik van derivaten slechts
toegestaan voor zover er een materieel verband met de financieringspositie
of het belegde vermogen kan worden gelegd. Derivaten mogen niet worden
gebruikt voor het innemen van een speculatieve positie.
Voor derivaten aangegaan na 1 augustus 2013 geldt dat Beveland Wonen zich
volgens haar treasury-statuut onverkort houdt aan de Beleidregels gebruik
financiële derivaten door toegelaten instellingen volkshuisvesting.
Prijsrisico
Beveland Wonen loopt risico’s ten aanzien van de waardering van effecten,
opgenomen onder financiële vaste activa, overige effecten en onder vlottende
activa effecten. Beveland Wonen beheerst het marktrisico door stratificatie
aan te brengen in de portefeuille, en limieten te stellen. Daarnaast loopt
Beveland Wonen prijsrisico ten aanzien van de waardeontwikkeling van de
embedded derivaten voor zover deze waarde negatief is. Een daling van 100
basispunten van de marktrente leidt bij benadering tot een stijging van
€ 85.000 van de waarde.
Valutarisico
Beveland Wonen is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico.
Renterisico
Beveland Wonen loopt renterisico met betrekking tot de reële waarde van
de rentedragende vorderingen en effecten met name onder financiële vaste
activa, Leningen u/g en Overige effecten als gevolg van wijzingen in de
marktrente. Beveland Wonen maakt geen gebruik van derivaten om dit risico
af te dekken.
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Beveland
Wonen risico ten aanzien van toekomstige kasstromen als gevolg van
wijzigingen in de rentestanden. Met betrekking tot bepaalde variabel
rentende schulden (schulden aan kredietinstellingen) heeft Beveland Wonen
renteswaps gecontracteerd, zodat zij per saldo een vaste rente betaalt.
Per financieringsbesluit maakt Beveland Wonen een bewuste keuze over
het aantrekken van een lening tegen vaste rente of van een lening tegen
variabele rente onder gelijktijdige afsluiting van een rente-instrument waarmee
de variabele rente effectief in een vaste rente wordt omgezet. De criteria
op basis waarvan wordt gekozen zijn vastgelegd in het treasurystatuut en
omvatten: (a) de financieringsbehoefte, (b) de mate waarin de aan te trekken
leningen passen in een zo gelijk mogelijk in de tijd verspreiden van betaaldata,
vervalkalender en renteherzieningsmomenten, en (c) de per saldo hiermee
gemoeide kosten. Hierbij wordt uitsluitend gekozen voor rentederivaten indien
hierbij minimaal dezelfde onder (b) criteria worden gerealiseerd maar tegen per
saldo lagere kosten dan bij het aantrekken van leningen met een vaste rente.
Bovendien dienen financiële instrumenten tot een volledige effectieve hedge
te leiden, dat wil zeggen dat betaaldata en hoofdsom van variabel rentende
leningen gelijk zijn aan betaaldata van de onderliggende waarde (notional
value) van de derivaten, en de ingangs- en einddatum van het derivaat gelijk
zijn aan de ingangs- en einddatum van de variabel rentende lening, of volledig
daarbinnen vallen.
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Bij een stijging van de marktrente met 100 basispunten neemt de te betalen
rente onder gelijkblijvende omstandigheden in een jaar met € 880.000 toe.
Kredietrisico
Beveland Wonen heeft geen significante concentraties van kredietrisico met
betrekking tot haar derivaten, vorderingen en effecten. Beveland Wonen
maakt gebruik van meerdere banken als tegenpartij teneinde kredietrisico te
spreiden. Limieten zijn formeel vastgelegd in het treasurystatuut en naleving
daarvan wordt voortdurend gemonitord.
Liquiditeitsrisico
Relevante indicatoren voor het liquiditeitsrisico wat Beveland Wonen loopt per
balansdatum zijn als volgt (x € 1.000):
31 december 2019
€
Bankschuld

0

Kredietlimiet

15.000

Lopende investeringsverplichtingen

37.952

Reeds vastgelegde nog op te storten leningen o/g

0

Nog niet benutte borgingsruimte WSW (2020-2022)

64.000

Investeringsverplichtingen worden uitsluitend aangegaan indien Beveland
Wonen zeker heeft gesteld dat hiervoor financiering beschikbaar is of is
toegezegd. Ter spreiding van het liquiditeitsrisico maakt Beveland Wonen
gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen
beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt
aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten. De vervalkalender van de
bestaande lening portefeuille wordt constant gemonitord.
Daarnaast loopt Beveland Wonen geen liquiditeitsrisico uit hoofde van haar
derivatenportefeuille. Beveland Wonen heeft met haar derivatentegenpartijen
afspraken gemaakt en op balansdatum 31 december 2019 bestaat de
portefeuille uit zonder tussentijdse marktwaardeverrekening. Er dient dus geen
additioneel onderpand te worden gestort bij zowel een daling van 100 en 200
basispunten dan de marktrente.
Beveland Wonen loopt ten aanzien van de kasstromen een risico als gevolg
van de renteaftrek beperking. Door deze beperking komt RWS eerder in
een betalende VPB-positie terecht, hetgeen zijn weerslag zal hebben op het
werkkapitaal van Beveland Wonen in de toekomst.
Beschikbaarheidsrisico
De maatregelen rondom de Verhuurderheffing vanuit de landelijke overheid
en de omvangrijke saneringssteun door de Autoriteit Wonen leiden tot een
significant effect op de operationele kasstroom van woningcorporaties.
Beveland Wonen heeft haar financiële meerjarenplan zodanig aangepast op
deze maatregelen dat de beschikbaarheid van faciliteiten voor financiering
en herfinanciering gecontinueerd wordt. Beveland Wonen voldoet in
de meerjarenplanning aan de financiële kengetallen zoals deze door
toezichthouders en ander financiële stakeholders worden gehanteerd.
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Doordat Beveland Wonen minder afhankelijk wil zijn van een beperkt aantal
financiers is Beveland Wonen doorlopend op zoek naar andere bronnen voor
lange termijn financiering. Beveland Wonen hanteert het eigen middelen
beleid van het Waarborgfonds voor de Sociale Woningbouw. Beveland Wonen
heeft daardoor de mogelijkheid om niet-DAEB investeringen en aflossingen
van niet-DAEB leningen te financieren uit de positieve operationele kasstroom
en de aanzienlijke kasstromen verkopen uit bestaand bezit. Over 2019 en
2018 is om deze reden geen extra niet-DAEB financiering aangetrokken.
De verwachting is dat Beveland Wonen ook in 2019 de niet-DAEB investeringen
uit eigen middelen kan financieren en voor haar DAEB financiering kan
volstaan met het aantrekken van WSW geborgde financiering. Voor de
beschikbaarheid van financiering is de organisatie sterk afhankelijk van het
blijvend functioneren van het borgingsstelsel via het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw.
Reële waarde van financiële instrumenten
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld
of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde
partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn.
Indien niet direct een betrouwbare reële waarde is aan te wijzen, wordt
de reële waarde benaderd door deze af te leiden uit de reële waarde
van bestanddelen of van een soortgelijk financieel instrument, of met
behulp van waarderingsmodellen en waarderingstechnieken. Hierbij wordt
gebruikgemaakt van recente gelijksoortige ‘at arm’s length’-transacties, en
van netto contante waarde methodes waarbij rekening wordt gehouden met
specifieke omstandigheden.
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8. Toelichting op geconsolideerde balans
per 31 december 2019
(na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)

8.1

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:
Bedrijfs
gebouwen
en terreinen

Vervoers
middelen

Andere
vaste bedrijfs
middelen

Totaal

€

€

€

€

Cumulatieve verkrijgings- of
vervaardigingsprijs

6.890

58

10.208

17.156

Cumulatieve waardeveranderingen
en afschrijvingen

-2.896

-28

-8.106

-11.030

3.994

30

2.102

6.126

Investeringen

3.134

0

1.506

4.640

Waardeverminderingen

-200

-7

-633

-840

Totaal mutaties

2.934

-7

873

3.800

Cumulatieve verkrijgings- of
vervaardigingsprijs

10.024

58

11.714

21.796

Cumulatieve waardeveranderingen
en afschrijvingen

-3.096

-35

-8.739

-11.870

Boekwaarde per 31 december 2019

6.928

22

2.975

9.925

1 januari 2019

Boekwaarde per 1 januari 2019

Mutaties

31 december 2019

Voor de post onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden de volgende componenten en
afschrijvingstermijnen gehanteerd:
• Grond		
geen afschrijvingen
• Opstal
lineair 40 jaar
• Installaties
lineair tussen de 5 en 20 jaar
• Inventaris
lineair tussen de 3 en 10 jaar
Het onroerend goed is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met rijksleningen of met kapitaalmarktleningen onder
overheidsgarantie. Er zijn geen hypothecaire zekerheden afgegeven.
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8.2

Vastgoedbeleggingen

De mutaties in de vastgoedbeleggingen zijn in het navolgende schema samengevat:

DAEB vastgoed
in exploitatie

Niet-Daeb vastgoed
in exploitatie

€

€

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs

641.208

37.581

Cumulatieve waardeveranderingen en herwaarderingen

510.903

-1.321

Boekwaarde per 1 januari 2019

1.152.111

36.259

5.105

2

Overboekingen

16.356

0

Desinvesteringen

-8.356

-2.260

Herwaardering

92.738

1.817

Totaal mutaties

105.843

-442

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs

654.313

35.323

Cumulatieve waardeveranderingen en herwaarderingen

603.641

495

1.257.954

35.818

1 januari 2019

Mutaties
Investeringen

31 december 2019

Boekwaarde per 31 december 2019

De som van de herwaarderingen van vastgoedbeleggingen bedraagt per balansdatum € 444.873.777.
In de posten DAEB-vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie zijn 10.672 woningen en 512 parkeergelegenheden opgenomen. De geschatte waarde gebaseerd op de meest recente WOZ-beschikkingen van deze
wooneenheden bedraagt € 1.484 miljoen.
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Verklaring waardemutatie
De mutaties in de vastgoedbeleggingen zijn in het navolgende schema samengevat:

Woningen

BOG/MOG

Parkeren

Totaal

€

€

€

€

1.149.079

34.151

5.136

1.188.370

-12.201

-267

0

-12.468

Waarderingsjaar

-4.141

225

0

-3.916

Contract huur

8.196

109

-83

8.222

26.971

-485

936

27.422

0

0

0

0

-33.274

-38

-210

-33.523

-10.658

0

0

-10.658

38.797

0

0

38.797

Verkoopkosten

573

0

7

581

Splitsingskosten

353

0

-4

349

32.473

-259

-257

31.957

Beheer

-950

44

-2

-908

Belastingen, verzekeringen en erfpacht

3.016

-93

3

2.926

-1.008

0

0

-1.008

Prijsinflatie

-5.732

-278

-23

-6.053

Disconteringsvoet

40.922

508

-186

41.244

Leegstand

6.185

-873

11

5.323

BIJ: Aankoop

16.157

940

0

17.097

1.254.759

33.685

5.328

1.293.772

Boekwaarde per 1 januari 2019
AF: verkoop en sloop

Huurinkomsten en exit waarde

Markthuur
Huurstijging boven inflatie
Exit waarde

Opbrengst verkopen
Mutatiegraad uitponden
Vrije en ontwikkeling verkoopwaarde

Kosten
Onderhoud

Verhuurdersheffing

Risico / restwaarde

Boekwaarde per 31 december 2019
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Gevoeligheidsanalyse
Gehanteerd in
marktwaarde
31/12/2019

Parameter
Disconteringsvoet
Gemiddelde markthuur
Mutatiegraad
Leegwaarde

Effect wijziging
parameter

Effect op
marktwaarde
(€)

Effect op
marktwaarde
%

6,44%

+1%
-1%

-92.487.827
+106.058.667

- 7,36%
+ 8,44%

€ 747

+1%
-1%

+2.412.498
-2.098.619

+ 0,19%
- 0,17%

8,31%

+1%
-1%

+6.819.074
-5.849.826

+ 0,54%
- 0,47%

€ 161.907

+1%
-1%

+6.132.225
-6.048.482

+ 0,49%
- 0,48%

Beleidswaarde
De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de methodiek zoals opgenomen in het Handboek
en bedraagt per 31 december 2019 € 738 miljoen. Van deze beleidswaarde heeft € 0 betrekking op vastgoed dat is
ondergebracht in groepsmaatschappijen.
Onderstaand wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van de hierboven vermelde
uitgangspunten heeft op de beleidswaarde:
Effect op de beleidswaarde:

Mutatie* t.o.v. uitgangspunt

Effect op de beleidswaarde

Streefhuur per maand

€ 25 hoger

€ 63.527.151

Lasten onderhoud en beheer per jaar

€ 100 hoger

€ - 57.408.485

De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in ontwikkeling is. Verdere
ontwikkeling van dit waardebegrip door de Aw en WSW zal kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde
in komende perioden, denk aan de nadere aanscherping van het begrip onderhoud / verbetering en beheerlasten.
De verwachte invloed op de beleidswaarde is gering. Door aanpassingen van de rekenmethodiek tussen basis- en de
full waarderingen zijn de schommelingen groter.
Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2019 bestaat uit de volgende onderdelen:
DAEB vastgoed in exploitatie

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

€

€

1.257.954

35.818

27.057

-1.609

Betaalbaarheid (huren)

300.858

7.937

Kwaliteit (onderhoud)

156.908

1.544

Beheer (beheerkosten)

63.220

261

Subtotaal

548.042

8.134

Beleidswaarde per 31 december 2019

709.912

27.684

Marktwaarde per 31 december 2019

Beschikbaarheid (doorexploiteren)
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Verzekering & zekerheden
De vastgoedbeleggingen zijn verzekerd tegen aanschaf- c.q. voortbrengingskosten. Jaarlijks wordt de verzekerde
waarde aangepast aan het indexcijfer voor nieuwbouwwoningen zoals dit door het CBS wordt berekend.
De verzekeringsmaatschappij rekent niet met een verzekerde som op basis van herbouwwaarde op balansdatum.
De geschatte waarde bedraagt circa € 100.000,- per woning. Het onroerend goed is voor 23,9% gefinancierd met
rijksleningen of met kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie. Er zijn geen hypothecaire zekerheden afgegeven.
Beveland Wonen heeft het WSW gevolmachtigd om, in voorkomende gevallen, een hypotheek te vestigen op het gehele
bezit. Van deze volmacht heeft het WSW gedurende het verslagjaar geen gebruik gemaakt.

8.3

Overige vastgoedbeleggingen
Onroerende
zaken verkocht
onder voorwaarden

Vastgoed in
ontwikkeling
bestemd voor
eigen exploitatie

€

€

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs

11.349

17.963

Cumulatieve waardeveranderingen en herwaarderingen

-1.597

-2.334

Boekwaarde per 1 januari 2019

9.752

15.629

0

26.573

-1.607

0

0

0

572

-7.387

Herclassificaties

0

0

Overboekingen

0

-16.356

Subsidies

0

-184

-1.035

2.647

9.742

27.996

-1.025

-9.721

8.718

18.276

1 januari 2019

Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen
Herwaardering
Waardeveranderingen

Totaal mutaties

31 december 2019
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve waardeveranderingen en herwaarderingen
Boekwaarde per 31 december 2019

In de post Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn in totaal 61 verhuureenheden opgenomen (2018:
72 eenheden). Hiervan zijn 61 verhuureenheden (2018: 72 eenheden) verkocht met een terugkoopplicht en 0 (2018: 0)
met een terugkooprecht. Gebruik wordt gemaakt van contractvormen die de goedkeuring van de Minister hebben.
Het grootste deel van de contracten is gebaseerd op het “Koopgarant” principe waarbij sprake is van verleende
kortingen op de marktwaarde tussen 20% en 30%.
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Onder de post Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie is voor en bedrag van € 223.394 (2018:
€ 398.464) aan grondaankopen opgenomen, met het oog op ontwikkeling van vastgoedprojecten waarbij nog geen
inzicht bestaat in de feitelijke projectontwikkeling. Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en
herstructurering. In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen
verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake
wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande
verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is
gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een
feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de definitief ontwerpfase en afgeleid het aanvragen van de
bouwvergunning heeft plaatsgevonden.
De aannames gedaan bij de financiële impact van bovengenoemde feitelijke verplichtingen kunnen afwijken
bij daadwerkelijke realisatie van de projecten. Planvorming kan onder meer wijzigingen in de tijd ondergaan
door bewegingen in het prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures en aanpassingen in de voorgenomen
bouwproductie.

8.4

Financiële vaste activa

De mutaties in de vastgoedbeleggingen zijn in het navolgende schema samengevat:

Andere
deelnemingen

Vorderingen op
maatschappijen
waarin wordt
deelgenomen

€

€

1 januari 2019

40

1.665

Investeringen

0

Latente
belastingvorderingen

Lening u/g

Totaal

€

€

9.313

1.869

12.887

0

0

0

0

107

-357

0

5

-244

Dividend

0

0

0

0

0

Desinvesteringen

0

0

0

0

0

Mutatie latente belastingvorderingen

0

0

-2.819

0

-2.819

147

1.308

6.493

1.874

9.822

Resultaat deelnemingen

31 december 2019

8.4.1 Andere deelnemingen
De deelnemingen betreffen:
Aandeel

Resultaat boekjaar 2019

Eigen Vermogen per 31 december 2019

€

€

Deelgebieden Goese Schans B.V.

33,33%

25

117

Campervelden B.V.

50,00%

198

216
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8.4.2 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
2019

2018

€

€

1.666

1.073

-357

592

1.309

1.665

Campervelden B.V.
Rekening-Courant Campervelden
Saldo per 1 januari
Mutaties in het boekjaar
Saldo per 31 december

Over de vordering wordt 3% rente berekend. Vooralsnog zijn geen zekerheden gesteld en aflossingen overeengekomen.
8.4.3 Latente belastingvordering(en)
De samenstelling van verwerkte en niet-opgenomen beschikbare verrekenbare tijdelijke verschillen en compensabele
verliezen is als volgt:
31 december 2019
Opgenomen
onder financiële
vaste activa

31 december 2018

Opgenomen
onder
Niet
vlottende verwerkt
activa

Opgenomen
onder financiële
vaste activa

Opgenomen
onder
Niet
vlottende verwerkt
activa

€

€

€

€

€

€

Compensabele verliezen

2.023

0

0

7.369

0

0

Fiscaal afschrijvingspotentieel

4.470

0

0

1.776

0

0

Vastgoed bestemd voor verkoop

0

0

0

167

0

0

Langlopende leningen

0

0

0

1

0

0

6.493

0

0

9.313

0

0

Totaal

De compensabele verliezen hebben betrekking op de fiscale afwaardering van het vastgoed. Als gevolg van de risico’s
ten aanzien van de mogelijke stijging van de verhuurdersheffing, de WOZ-waardering en het uiteindelijke fiscale
resultaat is voor de bepaling van de latentie het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd. Ultimo 2019 bedraagt het
verrekenbare verlies van de groep € 8.753.000 (2018: € 31.116.000). De netto contante waarde berekent tegen 2,45%
(2018: 2,288%) bedraagt € 2.023.000 (2018: € 7.369.000). De nominale waarde van deze latentie bedraagt
€ 2.072.000 (2018: € 11.305.000).
De op contante waarde gewaardeerde latenties hebben betrekking op fiscaal afschrijvingspotentieel € 4.470.000
(2018: € 1.776.000) zijn berekend tegen 2,45% (2018: 3,09%) en hebben een gemiddelde looptijd van langer dan 25 jaar.
De nominale waarde van deze latenties bedraagt € 5.481.000 (2018: € 1.904.000).
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8.4.4 Leningen u/g
31 december 2019

31 december 2018

€

€

1.869

2.069

Mutatie lening verkoopmaatschappij Goese Schans BV

0

0

Mutatie lening Deelgebieden Goese Schans BV

0

0

Mutatie VOF Oostgaarde BV

5

-200

1.874

1.869

Saldo 1 januari 2019

Boekwaarde 31 december 2019

De leningen aan Verkoopmaatschappij Goese Schans BV en Deelgebieden Goese Schans BV hebben een gemiddeld
rentepercentage van 0% en zullen worden afgelost zodra de liquiditeit van de schuldenaar dit toelaat. Er zijn geen
zekerheden overeengekomen.
De lening VOF Oostgaarde heeft een gemiddeld rentepercentage van 3% en zal worden afgelost zodra de liquiditeit
van de schuldenaar dit toelaat. Er zijn geen zekerheden overeengekomen.

8.5

Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop onder voorwaarden
Overige voorraden (o.a. grondposities)

31 december 2019

31 december 2018

€

€

323

574

3.532

3.187

3.855

3.761

Het aantal woningen bestemd voor de verkoop bedraagt 2 (2018: 3). Het aantal woningen welke naar verwachting
binnen één jaar verkocht zal zijn bedraagt twee. De verwachte opbrengstwaarde van deze woningen bedraagt
€ 386.000 en de boekwaarde € 323.000.
De overige voorraden betreffen voorraad materiaal aanwezig in het magazijn voor een bedrag van circa € 232.000 en
diverse grondposities.

8.6

Onderhanden projecten

Saldo gerealiseerde projectkosten
Toegekende winst
Gedeclareerde termijnen
Boekwaarde per 31 december

31 december 2019

31 december 2018

€

€

73.761

52.379

-352

-853

-68.709

-41.255

4.699

10.271
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Onderstaand is de stand van de onderhanden projecten en de gedeclareerde termijnen opgenomen:
2019

2018

€

€

Onderhanden projecten met een debetsaldo

5.935

11.018

Onderhanden projecten met een creditsaldo

-1.236

-747

4.699

10.271

Het aantal woningen in de onderhanden projecten bedraagt ultimo 2019: 160 (2018: 539).

8.7

Vorderingen

Alle vorderingen, met uitzondering van de hieronder genoemde vorderingen, hebben een resterende looptijd korter dan
een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter ervan en het
feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

8.7.1 Huurdebiteuren
31 december 2019

31 december 2018

€

€

2.026

1.927

-723

-565

1.303

1.362

31 december 2019

31 december 2018

€

€

Vorderingen op gemeente Kapelle

0

4

Vorderingen op gemeente Noord-Beveland

3

103

3

107

31 december 2019

31 december 2018

€

€

212

211

Huurdebiteuren
Af: voorziening wegens oninbaarheid

8.7.2 Vorderingen op gemeenten

8.7.3 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Vorderingen op VOF Oostgaarde
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8.7.4 Overige vorderingen
31 december 2019

31 december 2018

€

€

138

344

31 december 2019

31 december 2018

€

€

Vooruitbetaalde posten

226

243

Overige

226

237

452

479

31 december 2019

31 december 2018

€

€

4.891

10.441

Overige vorderingen

8.7.5 Overlopende activa

8.8

Liquide middelen

Bank
De liquide middelen zijn vrij ter beschikking.

8.9

Groepsvermogen

Eigen vermogen
Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de balans in de enkelvoudige jaarrekening nader toegelicht.

8.10

Egalisatierekening

Het verloop van de egalisatierekening is als volgt:
31 december 2019

31 december 2018

€

€

423

445

17

18

Vrijval ten gunste van de exploitatie

-40

-39

Boekwaarde 31 december

400

423

Boekwaarde 1 januari
Mutaties

De egalisatiereserve is per 31-12-2009 gevormd i.v.m. afkoop van een exploitatiebijdrage Beschikking geldelijke steun
huurwoningen 1975 inzake zestien bejaardenwoningen te Wolphaartsdijk.

Beveland Wonen | Jaarverslag 2019

89

Jaarrekening
2019
8.11

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

1 januari 2019

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

31 december 2019

€

€

€

€

€

909

23.123

-11.448

-1.844

10.740

6.254

0

0

-6.254

0

Voorzieningen deelnemingen

481

38

0

0

519

Overige voorzieningen

418

57

-4

-107

364

8.062

23.218

-11.452

-8.205

11.623

Voorzieningen onrendabele
investeringen en herstructureringen
Voorziening latente
belastingverplichtingen

Van de voorzieningen is een bedrag van € 126.000 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken. Hiervan heeft
naar verwachting een bedrag van € 75.000 een looptijd langer dan vijf jaar.
8.11.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
31 december 2019

31 december 2018

€

€

909

3.974

23.123

261

-11.448

-1.287

Vrijval

-1.844

-2.039

Boekwaarde 31 december

10.740

909

Stand per 1 januari
Dotaties
Onttrekking

De voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw betreft het per saldo verlieslatende deel van contracten
afgesloten ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouw huurwoningen waarvoor nog onvoldoende kosten zijn
gemaakt om het bedrag daarop in mindering te brengen.
8.11.2 Voorziening latente belasting verplichting(en)
De voorziening latente belastingverplichtingen was gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen in de fiscale
waardering en de waardering van de materiële vaste activa, onderhanden projecten in opdracht van derden en
financiële activa en passiva in de jaarrekening. In 2019 is een stelselwijziging doorgevoerd met betrekking tot het
bepalen van de latente belastingen en als gevolg van deze stelselwijziging zijn de gevormde voorzieningen ultimo
2018 in 2019 vrijgevallen ten gunste van het resultaat.
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8.11.3 Voorziening deelnemingen
31 december 2019

31 december 2018

€

€

481

464

38

17

519

481

Boekwaarde 1 januari
Mutaties
Boekwaarde 31 december

De voorziening deelnemingen heeft betrekking op de deelneming Verkoopmaatschappij Goese Schans BV en VOF
Oostgaarde.
8.11.4 Overige voorzieningen
Onder overige voorzieningen zijn de volgende voorzieningen opgenomen:

Voorziening loopbaanontwikkelingsbudget
31 december 2019

31 december 2018

€

€

204

201

Mutaties

20

3

Onttrekking voorziening

-4

0

220

204

31 december 2019

31 december 2018

€

€

214

223

37

0

0

-9

Vrijval voorziening

-107

0

Boekwaarde 31 december

144

214

Boekwaarde 1 januari

Boekwaarde 31 december

Voorziening jubileumuitkeringen

Boekwaarde 1 januari
Mutaties
Onttrekking voorziening
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8.12

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde van
onroerende zaken VoV

Stand per
31 december 2019

Aflossingsverplichting
2020

Resterende
looptijd > 1 jaar

Resterende
looptijd > 5 jaar

€

€

€

€

372.695

32.324

340.371

161.728

8.806

0

0

0

381.501

32.324

340.371

161.728

Aflossingsverplichtingen binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar zoals hierboven toegelicht zijn opgenomen
onder de schulden op korte termijn.
De (gemiddelde) contractuele herzieningsdata of –aflossingsdata (indien eerder) en effectieve rentevoeten van de
hierboven genoemde langlopende schulden zijn als volgt:

Renteherzieningsdatum

Aflossingsdatum

Effectieve rentevoet

2021

2033

2,94%

Schulden aan kredietinstellingen

De marktwaarde van de leningenportefeuille bedraagt € 531 miljoen. De marktwaarde is gebaseerd op de yieldcurve per
31 december 2019 inclusief kredietopslag van 0,25% (credit spread). Indien de marktwaarde van de leningen-portefeuille
bepaald zou worden exclusief kredietopslag bedraagt deze € 552 miljoen.

8.12.1 Schulden aan overheid en kredietinstellingen
De mutaties in 2019 van de schulden/leningen overheid en kredietinstellingen kunnen als volgt worden toegelicht:
Schulden aan
overheid

Schulden
aan kredietinstellingen

Totaal

€

€

€

1 januari (lang- en kortlopend)

0

368.023

368.023

Bij: nieuwe leningen

0

45.000

45.000

Af: aflossingen

0

40.328

40.328

31 december (lang- en kortlopend)

0

372.695

372.695

Waarvan opgenomen onder schulden op korte termijn

0

32.324

32.324

Waarvan opgenomen onder schulden op lange termijn

0

340.371

340.371
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Schulden aan kredietinstellingen
Hieronder zijn begrepen leningen van verschillende kredietinstellingen. Deze leningen hebben de volgende kenmerken:
2019

2018

€ 356.695

€ 347.024

3,02%

2,90%

25,12 jaar

24,36

€ 502.606

€ 476.203

€ 16.000

€ 21.000

0%

0%

Gemiddelde looptijd

8,33 jaar

8,83 jaar

Reële waarde

€ 15.999

€ 21.017

Vastrentende leningen
Restschuld (inclusief kortlopend deel) per balansdatum
Gemiddelde rente
Gemiddelde looptijd
Reële waarde
Leningen met variabele rente
Restschuld (inclusief kortlopend deel) per balansdatum
Gemiddelde rente

Voor de variabel rentende leningen is voor € 16 miljoen aan renteswap aangegaan om het variabel renterisico op deze
leningen af te dekken. Deze renteswaps hebben de volgende kenmerken:
Naam

Rente

Startdatum

Einddatum

Hoofdsom

Marktwaarde

Marktwaarde -1%

ABN-AMRO 307997

4,15%

3-10-2011

1-10-2020

€ 6.000.000

€ -270.843

€-302.689

Rabobank 18211682

3,59%

1-10-2012

1-10-2020

€ 10.000.000

€-395.696

€-448.416

€ 16.000.000

€-666.539

€-751.105

Totaal

De reële waarde van de derivaten bedraagt per balansdatum € 666.539 (2018: € 1.514.908 ) negatief.
Voor het effectieve deel van de hedge worden de resultaten van het hedge-instrument en de afgedekte positie
overeenkomstig de regels voor kostprijs hedge-accounting van Richtlijn 290 gelijktijdig in de winst-en-verliesrekening
verwerkt. Omdat de hedge volledig effectief is, zijn de resultaten gelijk en tegengesteld aan elkaar waardoor het
netto-effect in de winst-en-verliesrekening nihil zal zijn.
Van de leningen overheid en kredietinstellingen is een totaalbedrag van € 357,2 miljoen opgenomen waarvoor WSWborging is verkregen. Voor het overige deel van € 15,4 miljoen is gemeentegarantie verkregen.
Onder de leningen zijn voor een bedrag van € 11.000.000 aan zogenaamde basisrenteleningen opgenomen. Op deze
leningen wordt een vaste basisrente betaald van gemiddeld 3,678% (2018: 3,678%). De credit spread die op deze
leningen wordt betaald wordt periodiek herzien. Voor de huidige lening is de gemiddelde credit spread 0,17% en
wordt per 3 juni 2024 herzien. De modaliteiten zijn als volgt:
Naam

Rente

Startdatum

Einddatum

Hoofdsom

Marktwaarde

NWB 1-27227

3,68%

1-6-2011

1-6-2061

€ 11.000.000

€ 22.382.380

Als op het moment van credit spread herziening geen akkoord met de kredietinstelling wordt bereikt over de hoogte
ervan is de lening opeisbaar en dient er een break cost te worden betaald gelijk aan de netto contante waarde van het
verschil tussen de dan geldende marktrente en de in de lening overeengekomen basisrente.
Beveland Wonen beschikt niet over zogenaamde extendibles/tijdvakleningen.
De duration van de gehele portefeuille (inclusief het effect van de renteswaps) bedraagt 9,07 jaar.
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8.12.2 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VOV
De terugkoopverplichting woningen VOV betreft de terugkoopverplichting van onroerende zaken die onder een
regeling Verkoop onder Voorwaarden zijn overgedragen aan derden. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks
gewaardeerd en getoetst aan de bij de overdracht ontstane verplichting. Bij de jaarlijkse toetsing van de terugkoopverplichting wordt rekening gehouden met de waardeontwikkelingen van onroerende zaken en specifieke contractvoorwaarden met derden.
De samenstelling en het verloop is als volgt:
31 december 2019

31 december 2018

€

€

10.685

11.921

-679

-1.045

10.005

10.876

0

0

-1.665

-1.236

47

112

419

254

0

0

-1.199

-870

9.020

10.685

-213

-679

8.806

10.005

31 december 2019

31 december 2018

€

€

0

80

32.324

40.328

0

5.000

Schulden aan leveranciers

5.048

5.244

Belastingen en sociale verzekeringen

5.048

3.108

221

472

Overlopende passiva

10.136

7.001

Totaal kortlopende schulden

52.777

61.233

1 januari
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Vermeerderingen / verminderingen
Schuld per 1 januari

Mutaties
Bij: verplichtingen ontstaan bij nieuwe overdrachten
Desinvestering
Desinvestering cumulatieve waardeverandering
Opwaarderingen
Afwaarderingen
Saldo mutaties

31 december
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Vermeerderingen / verminderingen
Boekwaarde 31 december

8.13

Kortlopende schulden

Schulden aan gemeenten
Aflossingsverplichting langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen

Overige schulden
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Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende
schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter van de schulden.
Voor het in deze post opgenomen kortlopende deel van langlopende schulden verwijzen wij naar de toelichting op de
langlopende schulden.
8.13.1 Schulden aan gemeenten
31 december 2019

31 december 2018

€

€

Schulden aan gemeente Goes

0

80

Totaal schulden aan gemeenten

0

80

31 december 2019

31 december 2018

€

€

Kortlopend deel van de langlopende schulden

32.324

40.328

Totaal Aflossingsverplichting langlopende schulden

32.324

40.328

31 december 2019

31 december 2018

€

€

Kasgeldlening BNG

0

5.000

Totaal schulden aan kredietinstellingen

0

5.000

8.13.2 Aflossingsverplichting langlopende schulden

8.13.3 Schulden aan kredietinstellingen

Beveland Wonen heeft in 2019 een nieuw ‘overeenkomst voor financiële dienstverlening’ gesloten met de NV Bank
Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze financieringsovereenkomst voor uitoefening van de normale bedrijfsvoering
uitgebreid tot een krediet in rekening-courant tot maximaal € 15 miljoen.
Zekerheden
De door N.V. Bank Nederlandse Gemeenten ter beschikking gestelde faciliteiten zijn:
1.	Een kredietarrangement van totaal € 12.500.000 ten behoeve van voorfinanciering van niet DAEB projecten
(€ 5.000.000) en voorfinanciering van DAEB projecten (€ 7.500.000).
Voor de faciliteiten zijn de volgende zekerheden verstrekt:
1.	Een bankhypotheek op alle thans en in de toekomst aan RWS.com BV toebehorende niet-DAEB onroerende
zaken met een pandrecht, beide eerste in rang, op de roerende zaken, zoals nader beschreven in de pandakte,
ad. € 12.500.000 te vermeerderen met rente, boete en kosten van 50% van de voornoemde hoofdsom.
2.	Een stil pandrecht, eerste in rang, op alle bestaande en toekomstige vorderingen, waaronder in ieder geval begrepen,
maar niet beperkt tot, vorderingen uit hoofde van aannemingsovereenkomsten en afnamegarantie met alle daaraan
verbonden afhankelijke rechten en nevenrechten op al zijn bestaande en toekomstige debiteuren, zoals nader
omschreven in de pandakte.
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8.13.4 Schulden aan leveranciers
31 december 2019

31 december 2018

€

€

Leveranciers

5.048

5.244

Totaal schulden aan leveranciers

5.048

5.244

31 december 2019

31 december 2018

€

€

335

172

4.245

2.854

468

82

5.048

3.108

31 december 2019

31 december 2018

€

€

Overige schulden

221

472

Totaal overige schulden

221

472

31 december 2019

31 december 2018

€

€

Niet vervallen rente

5.088

5.853

Overige overlopende passiva

5.048

1.148

Totaal overlopende passiva

10.136

7.001

8.13.5 Belastingen en sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting
Omzetbelasting
Loonheffing en premies sociale verzekeringen
Totaal belastingen en sociale verzekeringen

8.13.6 Overige schulden

8.13.7 Overlopende passiva
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8.14

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Er zijn 61 woningen waarbij Beveland Wonen het eerste recht van terugkoop tegen de dan geldende marktwaarde heeft.
Aankoop Bedrijfsruimte
Beveland Wonen heeft op 24 december 2019 een koopovereenkomst getekend, voor een bedrag van € 490.000, voor
de aankoop van onroerend goed aan de Livingstoneweg 7 te Goes. Het betreft een bedrijfsruimte voor de interne
Aannemerij. De akte van levering zal gepasseerd worden op 1 september 2020 of zoveel eerder of later als partijen
tezamen nader overeenkomen.
Zuid-West Lease
Beveland Wonen heeft voor diverse auto’s en bussen met Zuid-West lease contracten afgesloten.
Per 31-12-2019 zijn de verplichtingen als volgt te specificeren:
Te betalen:
Binnen één jaar		
€ 332.000
Tussen één en vijf jaar
€ 1.208.000
Meer dan vijf jaar		
€ 102.000
Gedurende het verslagjaar zijn in de winst- en verliesrekening de minimale leasebetalingen verwerkt ad € 220.000.
Aankopen en investeringen
Onderstaande nieuwbouwprojecten zijn per 31 december 2019 in uitvoering. De hieruit voortvloeiende verplichting
bedraagt:
Stichtingskosten

Ontv. Termijnen

Verplichting

Locatie 15A (Goes)

€ 6.235.817

€ 623.582

€ 5.612.235

Locatie 15B (Goes)

€ 5.794.673

€ 579.467

€ 5.215.206

Moolhoek (Kapelle)

€ 1.458.417

€ 291.683

€ 1.166.734

Zonnebloem/Meidoorn (Colijnsplaat)

€ 1.609.911

€ 442.725

€ 1.167.186

Nieuwstraat (Kamperland)

€ 1.043.347

€ 208.790

€ 834.557

Julianastraat (Wissenkerke)

€ 1.679.980

€ 461.994

€ 1.217.986

Van Dusseldorpstraat (Goes)

€ 3.738.357

€ 747.671

€ 2.990.686

€ 16.365.532

€ 15.251.457

€ 1.114.075

Westerschans WKO (Goes)

€ 2.007.679

€ 1.900.000

€ 107.679

Transformatieopgave 109 won.

€ 19.761.180

€ 4.753.433

€ 15.007.746

Masterplan Krabbendijke

€ 3.743.876

€ 225.925

€ 3.517.951

€ 63.438.769

€ 25.486.728

€ 37.952.041

Westerschans (Goes)

Totaal

Onderhoudsverplichtingen
Ultimo boekjaar is Beveland Wonen onderhoudsverplichtingen aangegaan voor een totaalbedrag van € 466.000,
waarvan uitvoering nog ter hand moet worden genomen. Dit zal binnen één jaar plaatsvinden.
Heffing saneringsfonds
Beveland Wonen heeft in de jaren 2020 t/m 2024 in totaal 1% van de totale jaarhuur, circa € 3.809.000, in de prognose
opgenomen voor het door het WSW opgelegde saneringsheffingen. Deze middelen worden ingezet om noodlijdende
corporaties financieel er weer bovenop te helpen.
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WSW-obligoverplichting
Uit hoofde van het borgingsstelsel heeft Beveland Wonen een obligo verplichting jegens het WSW van 3,85% van de
restschuld van de door Beveland Wonen opgenomen, door het WSW geborgde leningen. Ultimo 2019 bedraagt dit
obligo € 13.658.531 (31-12-2018: € 13.398.412) uit hoofde van een door WSW verstrekte borgstelling. Indien het WSW
dit obligo zou opeisen dient Beveland Wonen het bedrag binnen 30 dagen aan het WSW over te maken. Beveland
Wonen verwacht indien noodzakelijk aan deze verplichting te kunnen voldoen door het nog niet benutte deel van het
bestaande financieringskrediet aan te spreken, en zo nodig nog een aanvullende lening aan te trekken binnen het
aanwezige faciliteringsvolume.
Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid
Beveland Wonen heeft met de RWS Dienstverlening BV en de Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij (M.O.M.)
Zeeland B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting gevormd. Op grond van de invorderingswet zijn de
vennootschap en de met haar gevoegde dochteronderneming ieder hoofdelijk aansprakelijk voor terzake door de
combinatie verschuldigde belasting.
Gedifferentieerde premie bij arbeidsongeschiktheid
Beveland Wonen heeft het risico van arbeidsongeschiktheid ondergebracht bij het UWV. Op grond van enkele
arbeidsongeschiktheidsgevallen in het verleden zal het UWV in de toekomst een hogere premie in rekening brengen
dan de geldende basispremie. Per balansdatum kan geen betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang
van het in de toekomst te betalen deel van de gedifferentieerde premies dat toe te rekenen is aan het schadeverleden
van Beveland Wonen. Derhalve is hiervoor geen voorziening gevormd.

8.15

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende
zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere
sleutelfunctionarissen in het management van Beveland Wonen en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Met de meeste van haar deelnemingen heeft Beveland Wonen naast haar aandelenbelang ook een zakelijke relatie,
waarbij producten (veelal vastgoed in exploitatie) en/of diensten van de betreffende deelnemingen worden afgenomen.
Deze transacties zijn behoudens onderstaand steeds gebaseerd op gebruikelijke contractuele afspraken waarbij
marktconforme condities zijn overeengekomen.
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9. Toelichting op de geconsolideerde winst-en verliesrekening
over 2019
9.1

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

Huuropbrengsten

2019

2018

€

€

66.530

65.367

2.603

2.803

69.133

68.170

-1.181

-837

-70

-69

67.883

67.264

1.437

1.494

723

779

2.160

2.273

-68

-53

0

-6

2.091

2.213

69.974

69.477

Huuropbrengsten DAEB vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken, niet zijnde woningen

Af: huurderving wegens leegstand
Af: huurderving wegens oninbaarheid
Subtotaal huuropbrengsten DAEB vastgoed in exploitatie

Huuropbrengsten Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken, niet zijnde woningen

Af: huurderving wegens leegstand
Af: huurderving wegens oninbaarheid

Subtotaal huuropbrengsten niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Totaal huuropbrengsten

De huuropbrengsten zijn gewijzigd als gevolg van:
•	verhoging van de huren wegens algemene huurverhoging en wegens woningverbetering tot een bedrag van
€ 313.000;
•	het in- en uit exploitatie nemen van nieuwe woningen en huurharmonisatie tot een bedrag van € 184.000.
De geografische onderverdeling van de netto huuropbrengsten kan als volgt worden weergegeven:
2019

2018

Gemeente Borsele

14.777

14.743

Gemeente Goes

32.631

32.171

Gemeente Kapelle

5.366

5.308

Gemeente Noord-Beveland

3.789

3.765

Gemeente Reimerswaal

13.411

13.491

69.974

69.477

Beveland Wonen | Jaarverslag 2019

99

Jaarrekening
2019

De onderverdeling van de netto huuropbrengsten per type bezit kan als volgt worden weergegeven:
2019

2018

€

€

66.248

65.848

920

615

Maatschappelijk vastgoed

1.540

1.732

Intramuraal zorgvastgoed

884

896

Parkeergelegenheid

234

243

Overig

148

143

69.974

69.477

2019

2018

€

€

1.706

1.678

15

15

246

241

1.967

1.934

-101

-83

1.866

1.851

2019

2018

€

€

1.377

1.451

88

0

Huurders-Onderhouds-Abonnement

253

171

Tuin-onderhoudsabonnement (TOA)

18

16

266

245

2.001

1.883

2019

2018

Overheidsbijdragen

€

€

Vrijval egalisatierekening rijksbijdragen

0

0

Vrijval egalisatierekening BWS-subsidie

40

39

Totaal overheidsbijdragen

40

39

Woningen
Bedrijfsonroerend goed

Opbrengsten servicecontracten
Overige goederen, service en verbruik
Tuin-onderhoudsabonnement (TOA)
Glasschade/rioolontstopping

Af: Opbrengstenderving wegens leegstand
Totaal opbrengst servicekosten

Lasten servicecontracten
Overige goederen, service en verbruik afrekenbaar
Overige goederen, service en verbruik niet afrekenbaar

Glasschade/rioolontstopping
Totaal lasten servicekosten
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2019

2018

€

€

5.884

7.183

Overige lasten verhuur en beheeractiviteiten

887

754

Totaal lasten verhuur en beheeractiviteiten

6.771

7.937

Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Toegerekende lasten verhuur en beheeractiviteiten

De toegerekende organisatiekosten aan verhuur en beheeractiviteiten zijn gebaseerd op de gehanteerde verdeelsleutels
zoals deze in paragraaf 6.3 zijn opgenomen. Deze kosten bestaan onder meer uit lonen en salarissen voor personeel dat
primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed.

2019

2018

€

€

8.655

6.690

13.384

12.735

22.039

19.425

2019

2018

€

€

12.543

11.517

Mutatie-onderhoud

1.722

1.392

Klachtenonderhoud

2.597

2.361

Uitgesteld planmatig onderhoud

1.285

1.623

Asbest verwijderen tijdens mutatie-en klachtonderhoud

114

149

Overig/onvoorzien onderhoud

55

192

Toegerekende organisatiekosten

5.203

3.542

Correctie uren Interne Aannemerij

-1.481

-1.351

22.039

19.425

Lasten onderhoudsactiviteiten
Onderhoudsuitgaven (niet cyclisch)
Onderhoudsuitgaven (cyclisch)

De onderhoudsuitgaven zijn te verdelen in:

Planmatig onderhoud

Totaal onderhoudslasten

De toegerekende organisatiekosten aan onderhoudskosten zijn gebaseerd op de gehanteerde verdeelsleutels zoals deze
in paragraaf 6.3 zijn opgenomen. Deze kosten bestaan uit bedrijfskosten en lonen en salarissen welke verband houden
met het onderhoud van vastgoed in exploitatie.
2019

2018

€

€

3.364

3.422

0

719

8.027

8.159

Verzekeringskosten

256

182

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

139

655

11.786

13.137

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Gemeentelijke heffingen
Bijdrage saneringsheffing
Verhuurderheffing

Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit
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9.2

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
2019

2018

€

€

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

15.629

7.607

Af: lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

-15.185

-7.410

444

197

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

Totaal netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

9.3

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
2019

2018

€

€

Voormalige huurwoningen

9.070

7.438

Voormalige koopwoningen

1.737

2.080

10.827

9.518

2019

2018

€

€

Overige indirecte kosten

-118

-188

Totaal toegerekende organisatiekosten

-118

-188

2019

2018

€

€

Boekwaarde huurwoningen

-7.297

-6.457

Boekwaarde koopwoningen

-1.227

-1.804

-8.524

-8.261

2019

2018

€

€

99

-147

404

313

Boekverlies sloop

-3.924

-276

Totaal overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-3.423

-110

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

Totaal netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
De verkoopopbrengst betreft 64 woningen (2018: 66 woningen).

Toegerekende organisatiekosten

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

Totaal boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

9.4

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Waardeverandering Materiële Vaste Activa
Waardevermindering onroerende zaken VOV

Beveland Wonen | Jaarverslag 2019

102

Jaarrekening
2019

2019

2018

€

€

Bij/Af: Niet-DAEB Vastgoedbeleggingen in exploitatie

-23

256

Bij/Af: Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie

-23.055

-1.137

Bij/Af: DAEB Vastgoedbeleggingen in exploitatie

96.446

68.717

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

73.368

67.836

2019

2018

€

€

Op(af)waardering vastgoed verkocht onder voorwaarden

-291

-150

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkoop onder voorwaarden

-291

-150

2019

2018

€

€

Overige baten

138

217

Totaal opbrengst overige activiteiten

138

217

2019

2018

Kosten overige activiteiten

€

€

Toegerekende organisatiekosten

0

-7

Toegerekende kosten leveringen en werken voor derden

0

-34

Overige kosten

0

-818

Totaal kosten overige activiteiten

0

-859

2019

2018

€

€

Diverse overige organisatiekosten

-1.392

-372

Totaal overige organisatiekosten

-1.392

-372

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorwaarden

9.5

Netto resultaat overige activiteiten

Opbrengst overige activiteiten

9.6

Overige organisatiekosten

Overige organisatiekosten betreffen personeelskosten, overige bedrijfslasten en overhead van functies welke niet toe te
rekenen zijn aan primaire activiteiten.
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9.7

Kosten omtrent leefbaarheid
2019

2018

€

€

Mens gerelateerde leefbaarheid

-514

-404

Totaal leefbaarheid

-514

-404

2019

2018

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten

€

€

Ineffectiviteit van hedge relatie derivaten

0

7

Totaal waardeveranderingen van financiële vaste activa
en effecten

0

7

2019

2018

€

€

Overige rentebaten

312

243

Totaal andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

312

243

2019

2018

€

€

-11.240

-11.854

-877

-1.095

-24

-57

-12.141

-13.006

9.8

Saldo financiële baten en lasten

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten leningen overheid en kredietinstellingen
Rentelasten derivaten met een effectieve hedge relatie
Overige rentelasten
Totaal rentelasten en soortgelijke kosten

De hiervoor vermelde rentelast van langlopende schulden leningen kredietinstellingen kan als volgt worden
gespecificeerd:

Rentelasten van leningen met een vaste rente
Rentelasten van leningen met een variabele rente

2019

2018

€

€

-11.231

-11.848

-9

-6

-11.240

-11.854
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9.9

Belastingen
2019

2018

€

€

-5.346

-4.576

-1

-1

167

-162

2.694

-338

Mutatie passieve latentie toekomstige slopen

851

-458

Mutatie passieve latentie toekomstige verkopen

406

515

Mutatie passieve latentie toekomstige WOZ-waarde
stijgingen

4.997

1.515

Acute vennootschapsbelasting

-1.703

-19

-1

-0

1.730

-3.524

Latente vennootschapsbelasting (baten/lasten)
Mutatie actieve latentie verrekenbare verliezen
Mutatie actieve latentie leningen
Mutatie actieve latentie verkoopvijver
Mutatie actieve latentie fiscaal afschrijvingspotentieel

Acute vennootschapsbelasting (correctie voorgaande jaren)
Totaal belastingen en sociale verzekeringen

De acute belastinglast is als volgt bepaald:
2019
Resultaat voor belastingen volgens de geconsolideerde jaarrekening

87.935

Afwaarderingen

15.072

Bijzondere waardeverminderingen

-69.654

Afschrijvingen

-3.321

Verkoopresultaat vastgoed

-2.427

Effect ATAD

3.558

Overige tijdelijke verschillen

-547

Permanente verschillen

-334

Belastbare winst 2019

30.283

De voorgangers van Beveland Wonen hadden beide een saldo verrekenbare verliezen begin boekjaar. De fiscale
verliesverrekeningsregels schrijven voor dat de nog te compenseren voorfusieverliezen van de voorgangers van
Beveland Wonen, RWS en R&B Wonen, alleen kunnen worden verrekend met winsten van Beveland Wonen die zijn toe
te rekenen aan het deel dat voor de fusie aan RWS respectievelijk R&B Wonen toebehoorde. Er dient dan een wijze van
winstsplitsing te worden gehanteerd. De belastingdienst heeft aangegeven te kunnen instemmen met een winstsplitsing
op basis van een verdeelsleutel naar rato van het aantal VHE exclusief de mutatie van de afwaardering naar lagere
WOZ-waarde. De verdeling is hieronder zichtbaar:
Belastbare winst 2019

30.283

Verdeling afwaardering
Voormalig RWS gedeelte

12.085

Voormalig R&B Wonen gedeelte

2.987
15.072

Belastbare winst zonder afwaardering

15.211
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Verdeling aantal winst op basis aantal VHE

Aantal VHE

Percentage

Winstverdeling

Voormalig RWS gedeelte

6.631

62,13%

9.451

Voormalig R&B Wonen gedeelte

4.041

37,87%

5.760

10.672

100%

15.211

De compensatie van de voorfusieverliezen van de voorgangers van Beveland Wonen zijn hieronder weergeven mede als
het saldo eind 2019 en het belastbare bedrag 2019.
Stand verrekenbare
verliezen

Totale winst per
corporatie

Stand verrekenbare
verliezen ultimo
boekjaar

Belastbaar bedrag

Voormalig RWS

14.675

21.536

0

6.861

Voormalig R&B Wonen

17.039

8.747

8.292

0

31.714

30.283

8.292

6.861

In het verleden is RWS gefuseerd met VBOM. RWS had een saldo verrekenbare verliezen en VBOM niet. De winsten van
RWS moesten ook verdeeld worden over VBOM en RWS. Omdat de belastbare winst van het RWS-deel van Beveland
Wonen de verrekenbare verliezen in 2019 overstijgen, heeft de voornoemde winstsplitsing geen effect vanaf 2019.
Het gemiddelde wettelijke belastingtarief bedraagt 25%. De lagere effectieve belastingdruk ad - 2,08% wordt
veroorzaakt door het benutten van fiscale verliescompensatie en fiscaal vrijgestelde winstbestanddelen. Dit betreft
onder meer verschillen in de verwerking van resultaten uit projectontwikkeling, afschrijvingen op het vastgoed, de
verwerking van interest en de fiscaal niet aftrekbare heffing van de Aw.
Met betrekking tot de vennootschapsbelasting heeft Beveland Wonen een fiscale strategie gekozen en fiscale
planning opgesteld die deels nog niet bekrachtigd is door de fiscus. Hierdoor is het mogelijk dat gekozen standpunten
door de fiscus niet worden overgenomen en daarmee de gepresenteerde acute belastinglast over 2019 en 2018 en
belastinglatenties zoals opgenomen in deze jaarrekening zullen afwijken.
De belangrijkste standpunten betreffen:
• Het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen;
• Het vormen van een herinvesteringsreserve;
• De opwaardering van het vastgoed gebaseerd op een toename van de WOZ-waarde.
Beveland Wonen volgt in haar fiscale strategie en fiscale planning de binnen de sector gangbare standpunten die naar
de mening van belastingadviseurs pleitbaar zijn.

9.10	Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen waarin
wordt deelgenomen
2019

2018

€

€

-39

-17

Resultaat deelgebieden Goese Schans BV

8

12

Resultaat MOM Zeeland BV

1

-17

Resultaat Campervelden BV

99

0

Totaal resultaat deelnemingen

69

-22

Resultaat verkoopmaatschappij Goese Schans BV
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9.11	Afschrijvingen immateriële vaste activa en onroerende en roerende zaken ten
dienste van de exploitatie deelgenomen
2019

2018

€

€

826

695

13

13

840

708

2019

2018

€

€

5.377

5.354

Sociale lasten

854

876

Pensioenpremies

792

797

7.023

7.026

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Service en verbruik (warmtemeters)
Totaal afschrijvingen

9.12

Lonen en salarissen

Lonen en salarissen

Totaal lonen en salarissen

9.13

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2019 had de corporatie gemiddeld 103,1 werknemers in dienst (2018: 107,8). Dit aantal is gebaseerd
op het aantal fulltime equivalenten. Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam (2018: 0).
Het hierin inbegrepen gemiddeld aantal werknemers bij proportioneel geconsolideerde maatschappijen bedraagt 0 in
2019 (2018: 0).

9.14

Accountantshonoraria

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:
2019

2018

€

€

166

189

Andere controlewerkzaamheden

0

0

Fiscale advisering

0

0

Andere niet-controlediensten

0

11

166

210

Controle van de jaarrekening

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij Beveland Wonen en de in de consolidatie betrokken
maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe onafhankelijke accountant zoals bedoeld in
art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk
waartoe de accountantsorganisatie behoort.
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Opgegeven worden de lasten geboekt in het boekjaar waarin de (controle-) werkzaamheden worden/zijn verricht
(‘over het boekjaar’). Deze methode impliceert dat alleen de lasten vermeld worden die in het boekjaar in rekening zijn
gebracht.

9.15

Gebeurtenissen na balansdatum

De uitbraak van het COVID-19 virus kwalificeert als gebeurtenis na balansdatum. De impact op onze bedrijfsvoering
hebben wij toegelicht in de paragraaf 5.2.
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10. Enkelvoudige balans per 31 december 2019
(na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)

Ref.
Activa

31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

€

Vaste Activa
Materiële vaste activa

8.1

Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie

8.1

9.925

6.126

Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie

8.2

1.257.954

1.152.111

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

8.2

35.818

36.259

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

8.3

8.718

9.752

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

8.3

18.276

15.629
1.320.765

1.213.751

Financiële vaste activa

14.1

Deelnemingen

14.1

2.137

1.830

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

14.1

1.007

1.001

Latente belastingvorderingen

14.1

6.493

9.213

Leningen u/g

14.1

4.056

4.056

Som der vaste activa

13.693

16.101

1.344.384

1.235.977

Vlottende activa
Voorraden

8.5

Vastgoed bestemd voor verkoop onder voorwaarden

8.5

323

574

Overige voorraden

8.5

3.532

3.187
3.855

3.761

Vorderingen

14.2

Huurdebiteuren

14.2

1.006

685

Vorderingen op gemeenten

14.2

3

107

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

14.2

0

0

Belastingen en sociale verzekeringen

14.2

0

0

Overige vorderingen

14.2

25

62

Overlopende activa

14.2

476

483

Liquide middelen
Som der vlottende activa
TOTAAL ACTIVA

14.3

1.510

1.336

2.675

8.759

8.040

13.856

1.352.423

1.249.833
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Ref.
Passiva

31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

Eigen vermogen

14.4

Herwaarderingsreserve

14.4

642.519

554.979

Overige reserve

14.4

299.569

297.344

€

942.089

852.323

400

423

Egalisatierekening

8.10

Voorzieningen

14.5

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

14.5

10.740

909

Voorziening latente belastingverplichting

14.5

0

6.254

Voorziening deelnemingen

14.5

113

74

Overige voorzieningen

14.5

364

418
11.217

Langlopende schulden

7.655

8.12

Schulden/leningen aan kredietinstellingen

8.12.1

340.371

327.695

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VOV

8.12.2

8.806

10.005
349.177

337.700

Kortlopende schulden

14.6

Schulden aan gemeenten

14.6

0

80

Aflossingsverplichting langlopende schulden

14.6

32.324

40.328

Schulden leveranciers

14.6

2.064

2.403

Schulden aan groepsmaatschappijen

14.6

2.309

415

Belastingen en sociale verzekeringen

14.6

2.947

1.314

Overige schulden

14.6

139

377

Overlopende passiva

14.6

9.757

6.817

Totaal passiva

49.540

51.733

1.352.423

1.249.833

Beveland Wonen | Jaarverslag 2019

111

Jaarrekening
2019

11. Enkelvoudige winst-en verliesrekening over 2019
Ref.
Functioneel model
Huuropbrengsten

2019
€

€

2018
€

15.1

70.140

69.627

Opbrengsten servicecontracten

9.1

1.866

1.851

Lasten servicecontracten

9.1

-2.001

-1.883

Overheidsbijdragen

9.1

40

39

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

15.2

-6.880

-7.994

Lasten onderhoudsactiviteiten

15.3

-22.008

-19.388

9.1

-11.785

-13.137

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

29.372

29.114

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

0

0

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

0

0

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

0

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

0

10.827

9.518

-117

-188

-8.524

-8.261
2.186

9.3

1.069

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-3.423

-110

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

73.368

67.836

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
VOV

-291

-150

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

€

69.654

9.4

Opbrengst overige activiteiten
Kosten overige activiteiten

67.576

138

217

0

-859

Netto resultaat overige activiteiten

9.5

138

-642

Overige organisatiekosten

9.6

-1.384

-372

Leefbaarheid

9.7

-512

-404

99.452

96.341

Bedrijfsresultaat
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten

9.8

0

-7

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en
van effecten

15.4

75

75

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

15.5

124

169

Rentelasten en soortgelijke kosten

15.6

-11.982

-12.972

Saldo financiële baten en lasten

-11.783

-12.721

Resultaat voor belastingen

87.670

83.620

Belastingen

15.7

1.830

-3.499

Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen waarin wordt deelgenomen

15.8

268

-15

Enkelvoudig resultaat na belastingen

89.768

80.107
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12. E
 nkelvoudig kasstroomoverzicht 2019
2019
Directe methode

€

€

2018
€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Huren
Vergoedingen
Overheidsontvangsten
Overige bedrijfsontvangsten
Renteontvangsten

70.622

69.345

1.179

1.613

40

3.408

255

449

75

75

Saldo ingaande kasstromen
Erfpacht

72.171

74.890

0

0

-7.058

-7.376

Onderhoudsuitgaven

-15.070

-15.696

Overige bedrijfsuitgaven

-11.077

-10.580

Rente uitgaven

-12.727

-12.943

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat

-3.977

-2.928

Verhuurderheffing

-8.012

-8.160

-67

-311

-1.370

0

Personeelsuitgaven

Leefbaarheid externe uitgave niet investering gebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen
Kasstroom uit operationele activiteiten

-59.358

-57.994

12.813

16.896

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon en niet-woongelegenheden

10.779

9.635

Verkoopontvangsten grond en overig

8

486

Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon en niet-woongelegenheden

0

621

Tussentelling ingaande kasstromen MVA
Nieuwbouw huur woon en niet-woongelegenheden

10.787

10.742

-25.338

-24.881

-890

-1.998

-4.916

-1.087

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden

-610

0

Aankoop grond

-435

0

-2.389

-1.618

Woningverbetering, woon en niet-woongelegenheden
Aankoop, woon en niet-woongelegenheden

Investering overig
Tussentelling uitgaande kasstromen MVA

-34.576

-29.584

Saldo in- en uitgaande kasstromen

-23.789

-18.842

Uitgaven verbindingen
Ontvangsten overig
Saldo in- en uitgaande kasstromen FVA
Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten

0

-637

217

0
217

-637

-23.572

-19.479
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2019
€

€

2018
€

€

Financieringsactiviteiten
Nieuwe door WSW geborgde leningen
Nieuwe niet door WSW geborgde leningen niet-DAEB

45.000

23.500

0

0

Tussentelling inkomende kasstromen
Aflossing door WSW geborgde leningen
Aflossing niet door WSW geborgde leningen DAEB investeringen

45.000

23.500

-40.327

-5.028

0

-10.000

Tussentelling uitgaande kasstromen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-40.327

-15.028

4.673

8.472

Wijziging kortgeldmutaties

0

Toename (Afname) geldmiddelen in boekjaar

-6.087

5.889

2019

2018

€

€

Stand per 1 januari

8.759

2.870

Mutaties boekjaar

-6.087

5.889

2.675

8.759

De toename (afname) van de geldmiddelen in het boekjaar is als volgt te specificeren:

Stand per 31 december
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13. Toelichting op de enkelvoudige balans en
winst-en verliesrekening
13.1 Algemene toelichting
Beveland Wonen heeft in haar enkelvoudige jaarrekening met dezelfde stelsel- en schattingswijzigingen en
presentatiewijzigingen te maken als in de geconsolideerde jaarrekening (zie paragrafen 5.5 tot en met 5.7 Grondslagen
van waardering en bepaling van het resultaat). De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de
vennootschappelijke jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk voor zover in dit hoofdstuk geen andere
grondslagen zijn vermeld.
Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen
naar de hoofdstukken 6 en 7 met opgenomen toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

13.2	Deelnemingen in groepsmaatschappijen en
resultaat deelnemingen in groepsmaatschappijen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde in overeenstemming met
paragraaf 5.6 in de geconsolideerde jaarrekening.
Het resultaat deelnemingen in groepsmaatschappijen wordt bepaald en verantwoord in overeenstemming met
paragraaf 6.5 in de geconsolideerde jaarrekening.

13.3 Vorderingen en schulden op groepsmaatschappijen
Vorderingen en schulden op groepsmaatschappijen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde van het
verstrekte respectievelijk ontvangen bedrag, gewoonlijk de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen. Vervolgens vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs waarbij rekening wordt gehouden
met een eventuele bijzondere waardevermindering.
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14. Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december
2019
De toelichting op de enkelvoudige balans is beperkt tot die posten die afwijken van de corresponderende posten in de
geconsolideerde balans.

14.1 Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:
Deelnemingen

Vorderingen
op maatschappijen
waarin wordt
deelgenomen

Latente
belastingvorderingen

Lening u/g

Totaal

€

€

€

€

€

1 januari 2019

1.830

1.001

9.213

4.056

16.101

Investeringen

0

0

0

0

0

307

0

0

0

307

Dividend

0

0

0

0

0

Desinvesteringen

0

0

0

0

0

Mutatie latente belastingvorderingen

0

0

-2.719

0

-2.719

Waardemutaties

0

6

0

0

6

2.137

1.007

6.493

4.056

13.693

Resultaat deelnemingen

31 december 2019

Deelnemingen
Volledig geconsolideerde deelnemingen
2019

2018

€

€

Stand per 1 januari

55

31

Mutaties boekjaar

-9

24

Stand per 31 december

46

55

2019

2018

€

€

Stand per 1 januari

1.744

1.761

Mutaties boekjaar

307

-17

2.051

1.744

2019

2018

MOM Zeeland BV (100% aandeel)

€

€

Stand per 1 januari

0

0

Mutaties boekjaar

0

0

Stand per 31 december

0

0

RWS Dienstverlening BV (100% aandeel)

RWS.Com BV (100% aandeel)

Stand per 31 december
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Overige deelnemingen
2019

2018

€

€

Stand per 1 januari

31

19

Mutaties boekjaar

8

12

39

31

2019

2018

€

€

1.001

990

6

11

1.007

1.001

Deelgebieden Goese Schans BV (33,33% aandeel)

Stand per 31 december

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomenn
MOM Zeeland BV
Stand per 1 januari
Mutaties boekjaar
Stand per 31 december

De rekening-courant met MOM Zeeland wordt een gemiddeld rentepercentage van 3% berekend. Er is geen
aflossingsschema overeengekomen. Er zijn geen zekerheden gesteld.
Latente belastingvordering(en)
De samenstelling van verwerkte en niet-opgenomen beschikbare verrekenbare tijdelijke verschillen en compensabele
verliezen is als volgt:
31 december 2019
€

€

€

Opgenomen Opgenomen
onder
onder
financiële
vlottende
vaste activa
activa

Niet
verwerkt

31 december 2018
€

€

€

Opgenomen Opgenomen
onder
onder
financiële
vlottende
vaste activa
activa

Niet
verwerkt

Compensabele verliezen

2.023

0

0

7.269

0

0

Fiscaal afschrijvingspotentieel

4.470

0

0

1.776

0

0

Vastgoed bestemd voor verkoop

0

0

0

167

0

0

Langlopende leningen

0

0

0

1

0

0

6.493

0

0

9.213

0

0

Leningen u/g
2019

2018

€

€

4.056

3.349

Mutatie lening verkoopmaatschappij Goese Schans BV

0

700

Mutatie lening deelgebieden Goese Schans BV

0

7

4.056

4.056

Stand per 1 januari

Stand per 31 december

De leningen hebben een gemiddeld rentepercentage van 0% en zullen worden afgelost zodra de liquiditeit van de
schuldenaar dit toelaat. Voor de leningen zijn geen zekerheden overeengekomen.
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14.2

Vorderingen

Alle vorderingen, met uitzondering van de hieronder genoemde vorderingen, hebben een resterende looptijd korter dan
een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter ervan en het
feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.
2019

2018

€

€

Huurdebiteuren

1.730

1.251

Af: voorziening wegens oninbaarheid

-723

-566

1.006

685

2019

2018

Overige vorderingen

€

€

Overige vorderingen

25

62

25

62

2019

2018

€

€

Vooruitbetaalde posten

226

245

Overige

250

238

476

483

2019

2018

€

€

2.675

8.759

2.675

8.759

Huurdebiteuren

Overlopende activa

14.3

Liquide middelen

Bank

De liquide middelen zijn ter vrije beschikking.
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14.4

Eigen vermogen

Overige reserves
Het verloop van de overige reserves is als volgt:

1 januari
Gevolgen stelselwijziging
1 januari
Uit resultaatbestemming
Overige mutaties
31 december

2019

2018

€

€

297.344

271.952

0

1.959

297.344

273.911

89.768

80.107

-87.543

-56.674

299.569

297.344

2019

2018

€

€

554.979

501.190

0

1.938

-2.670

-4.159

-377

-1.317

90.587

57.327

642.519

554.979

Herwaarderingsreserve
Het verloop van de overige reserves is als volgt:

1 januari 2019
Gevolgen stelselwijziging
Realisatie door verkoop
Realisatie door sloop
Ongerealiseerde herwaardering boekjaar
31 december 2019

Overeenkomstig artikel 3 van de statuten van Beveland Wonen dient het gehele vermogen binnen de kaders van de
Woningwet te worden besteed.
Voorstel resultaatbestemming
De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de vaststelling door Raad van Commissarissen
reeds in de jaarrekening verwerkt. Het gehele resultaat is aan de overige reserves toegevoegd.
Per 31 december 2019 is in totaal € 642 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen vermogen begrepen
(2018: € 555 miljoen), zijnde het verschil tussen de marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie en de
kostprijs. 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.
Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is een bedrag van € 511 miljoen in het
eigen vermogen begrepen dat op basis van het beleid van de corporatie niet kan worden gerealiseerd. De realisatie
van het verschil tussen de marktwaarde en beleidswaarde is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van Beveland
Wonen. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijging de marktwaarde
in verhuurde staat van het DAEB-bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke 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 onderhoudsen beheerlasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit en beheersituatie van
de corporatie.
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14.5

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:
1 januari 2019

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

31 december 2019

€

€

€

€

€

909

23.123

-11.448

-1.844

10.740

6.254

0

0

-6.254

0

74

39

0

0

113

418

57

-4

-107

364

7.655

23.219

-11.452

-8.205

11.217

Voorzieningen onrendabele
investeringen en
herstructureringen
Voorziening latente
belastingverplichtingen
Voorzieningen
deelnemingen
Overige voorzieningen

Van de voorzieningen is een bedrag van € 126.000 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken. Hiervan heeft
naar verwachting een bedrag van € 75.000 een looptijd langer dan vijf jaar.
Voorziening latente belasting verplichting
De voorziening latente belastingverplichtingen was gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen in de fiscale
waardering en de waardering van de materiële vaste activa, onderhanden projecten in opdracht van derden en
financiële activa en passiva in de jaarrekening. In 2019 is een stelselwijziging doorgevoerd met betrekking tot het
bepalen van de latente belastingen en als gevolg van deze stelselwijziging zijn de gevormde voorzieningen ultimo 2018 in
2019 vrijgevallen ten gunste van het resultaat.
Voorziening Deelnemingen

2019

2018

€

€

Boekwaarde 1 januari

74

57

Mutaties

39

17

Boekwaarde 31 december

113

74

2019

2018

€

€

0

80

32.324

40.328

Schulden aan leveranciers

2.064

2.403

Schulden aan groepsmaatschappijen

2.309

415

Belastingen en sociale verzekeringen

2.947

1.314

139

377

9.757

6.817

49.540

51.733

Verkoopmaatschappij Goese Schans BV (33,33% aandeel)

14.6

Kortlopende schulden

Schulden aan gemeenten
Aflossingsverplichting langlopende schulden

Overige schulden
Overlopende passiva
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2019

2018

€

€

Leveranciers

2.064

2.403

Totaal schulden aan leveranciers

2.064

2.403

2019

2018

€

€

RWS.Com BV

2.309

415

Totaal schulden aan groepsmaatschappijen

2.309

415

2019

2018

€

€

335

172

2.144

1.060

468

82

2.947

1.314

2019

2018

Overige schulden

€

€

Overige schulden

139

377

Totaal overige schulden

139

377

2019

2018

€

€

Niet vervallen rente

5.088

5.853

Overige overlopende passiva

4.669

964

Totaal overlopende passiva

9.757

6.817

Schulden aan leveranciers

Schulden aan groepsmaatschappijen

Belastingen en sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting
Omzetbelasting
Loonheffing en premies sociale verzekeringen
Totaal belastingen en sociale verzekeringen

De overige schulden hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

Overlopende passiva

De overlopende passiva hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.
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15. Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening
over 2019
De toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening is beperkt tot die posten die afwijken van de corresponderende
posten in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening.

15.1 Huuropbrengsten

2019

2018

€

€

66.530

65.367

2.603

2.803

69.133

68.170

-1.181

-837

-70

-69

67.883

67.264

1.437

1.494

888

928

2.325

2.423

-68

-53

0

-6

2.257

2.363

70.140

69.627

2019

2018

€

€

-6.157

-7.388

-723

-606

-6.880

-7.994

2019

2018

€

€

8.624

6.677

13.384

12.711

22.008

19.388

12.543

11.517

Mutatie-onderhoud

1.722

1.392

Klachtenonderhoud

2.597

2.361

Uitgesteld planmatig onderhoud

1.285

1.623

Asbest verwijderen tijdens mutatie-en klachtonderhoud

114

149

Overig/onvoorzien onderhoud

55

192

5.173

3.505

-1.481

-1.351

22.008

19.388

Huuropbrengsten DAEB vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken, niet zijnde woningen

Af: huurderving wegens leegstand
Af: huurderving wegens oninbaarheid
Subtotaal huuropbrengsten DAEB vastgoed in exploitatie
Huuropbrengsten Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken, niet zijnde woningen

Af: huurderving wegens leegstand
Af: huurderving wegens oninbaarheid
Subtotaal huuropbrengsten niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Totaal huuropbrengsten

15.2 Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Toegerekende lasten verhuur en beheeractiviteiten
Overige lasten verhuur en beheeractiviteiten
Totaal lasten verhuur en beheeractiviteiten

15.3 Lasten Onderhoudsactiviteiten
Onderhoudsuitgaven (niet cyclisch)
Onderhoudsuitgaven (cyclisch)

Planmatig onderhoud

Toegerekende organisatiekosten
Correctie uren Interne Aannemerij
Totaal onderhoudslasten
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15.4 Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en effecten
2019

2018

€

€

Renteopbrengsten leningen u/g

75

75

Totaal opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en effecten

75

75

2019

2018

€

€

Overige rentebaten

124

169

Totaal andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

124

169

2019

2018

€

€

-11.081

-11.854

-877

-1.095

-24

-23

-11.982

-12.972

2019

2018

€

€

-5.246

-4.551

-1

-1

-167

-162

2.694

-338

Mutatie passieve latentie toekomstige slopen

851

-458

Mutatie passieve latentie toekomstige verkopen

406

515

Mutatie passieve latentie toekomstige WOZ-waarde stijgingen

4.997

1.515

Acute vennootschapsbelasting

-1.703

-19

Acute vennootschapsbelasting (correctie voorgaande jaren)

-1

0

Totaal belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

1.830

-3.499

15.5 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

15.6 Rentelasten

Rentelasten leningen overheid en kredietinstellingen
Rentelasten derivaten met een effectieve hedge relatie
Overige rentelasten
Totaal rentelasten en soortgelijke kosten

15.7 Belastingen
De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Latente vennootschapsbelasting (baten/lasten)
Mutatie actieve latentie verrekenbare verliezen
Mutatie actieve latentie leningen
Mutatie actieve latentie verkoopvijver
Mutatie actieve latentie fiscaal afschrijvingspotentieel
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De acute belastinglast is als volgt bepaald:
2019
€

€

Resultaat voor belastingen volgens de geconsolideerde jaarrekening

87.935

Afwaarderingen

15.072

Bijzondere waardeverminderingen

-69.654

Afschrijvingen

-3.321

Verkoopresultaat vastgoed

-2.427

Effect ATAD

3.558

Overige tijdelijke verschillen

-547

Permanente verschillen

-334

Belastbare winst 2019

30.283

De voorgangers van Beveland Wonen hadden beide een saldo verrekenbare verliezen begin boekjaar. De fiscale
verliesverrekeningsregels schrijven voor dat de nog te compenseren voorfusieverliezen van de voorgangers van
Beveland Wonen, RWS en R&B Wonen, alleen kunnen worden verrekend met winsten van Beveland Wonen die zijn toe
te rekenen aan het deel dat voor de fusie aan RWS respectievelijk R&B Wonen toebehoorde. Er dient dan een wijze van
winstsplitsing te worden gehanteerd. De belastingdienst heeft aangegeven te kunnen instemmen met een winstsplitsing
op basis van een verdeelsleutel naar rato van het aantal VHE exclusief de mutatie van de afwaardering naar lagere
WOZ-waarde. De verdeling is hieronder zichtbaar:

€
Belastbare winst 2019

30.283

Verdeling afwaardering
Voormalig RWS gedeelte

12.085

Voormalig R&B Wonen gedeelte

2.987
15.072

Belastbare winst 2019

15.211

Verdeling aantal winst op basis aantal VHE

Aantal VHE

Percentage

Winstverdeling

Voormalig RWS gedeelte

6.631

62,13%

9.451

Voormalig R&B Wonen gedeelte

4.041

37,87%

5.760

10.672

100%

15.211

Totaal activa

De compensatie van de voorfusieverliezen van de voorgangers van Beveland Wonen zijn hieronder weergeven mede als
het saldo eind 2019 en het belastbare bedrag 2019.
Stand verrekenbare
verliezen

Totale winst
per corporatie

Stand verrekenbare
verliezen ultimo boekjaar

Belastbaar
bedrag

Voormalig RWS

14.675

21.536

0

6.861

Voormalig R&B Wonen

17.039

8.747

8.292

0

31.714

30.283

8.292

6.861
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In het verleden is RWS gefuseerd met VBOM. RWS had een saldo verrekenbare verliezen en VBOM niet. De winsten van
RWS moesten ook verdeeld worden over VBOM en RWS. Omdat de belastbare winst van het RWS-deel van Beveland
Wonen de verrekenbare verliezen in 2019 overstijgen, heeft de voornoemde winstsplitsing geen effect vanaf 2019.
Het gemiddelde wettelijke belastingtarief bedraagt 25%. De lagere effectieve belastingdruk ad - 2,08% wordt
veroorzaakt door het benutten van fiscale verliescompensatie en fiscaal vrijgestelde winstbestanddelen. Dit betreft
onder meer verschillen in de verwerking van resultaten uit projectontwikkeling, afschrijvingen op het vastgoed, de
verwerking van interest en de fiscaal niet aftrekbare heffing van de Aw.
Met betrekking tot de vennootschapsbelasting heeft Beveland Wonen een fiscale strategie gekozen en fiscale
planning opgesteld die deels nog niet bekrachtigd is door de fiscus. Hierdoor is het mogelijk dat gekozen standpunten
door de fiscus niet worden overgenomen en daarmee de gepresenteerde acute belastinglast over 2019 en 2018 en
belastinglatenties zoals opgenomen in deze jaarrekening zullen afwijken.
De belangrijkste standpunten betreffen:
• Het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen;
• Het vormen van een herinvesteringsreserve;
• De opwaardering van het vastgoed gebaseerd op een toename van de WOZ-waarde.
Beveland Wonen volgt in haar fiscale strategie en fiscale planning de binnen de sector gangbare standpunten die naar
de mening van belastingadviseurs pleitbaar zijn.

15.8 Resultaat deelnemingen

Resultaat RWS Dienstverlening BV
Resultaat RWS.Com BV
Resultaat Deelgebieden Goese Schans BV
Resultaat Verkoopmaatschappij Goese Schans BV
Resultaat MOM Zeeland BV

2019

2018

€

€

-9

24

307

-17

8

12

-39

-17

0

-17

268

-15

15.9 Overige informatie
Werknemers
Gedurende het jaar 2019 had de corporatie gemiddeld 103,1 werknemers in dienst (2018: 107,8). Dit aantal is gebaseerd
op het aantal fulltime equivalenten. Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam (2018: 0).
Het hierin inbegrepen gemiddeld aantal werknemers bij proportioneel geconsolideerde maatschappijen bedraagt 0
in 2019 (2018: 0).

Beveland Wonen | Jaarverslag 2019

125

Jaarrekening
2019

16. G
 escheiden verantwoording DAEB / niet-DAEB
Enkelvoudige gescheiden balans (x € 1.000)

31 december 2019
Activa

€

€

Vaste activa

DAEB

31 december 2018
€

€

DAEB

Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie

9.925

6.126
9.925

6.126

Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie

1.257.954

1.152.111

586

555

18.276

15.629

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

1.276.816

1.168.295

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Latente belastingvorderingen

6.493

9.213

Leningen u/g

4.056

4.056

Interne lening

11.200

12.800

Netto vermogenswaarde niet-Daeb

32.357

32.887

Som der vaste activa

54.106

58.956

1.340.847

1.233.377

Vlottende activa
Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop onder voorwaarden

197

574

Overige voorraden

942

579
1.139

1.153

Vorderingen
Huurdebiteuren

1.034

370

Vorderingen op gemeenten

3

107

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

0

0

Belastingen en sociale verzekeringen

0

0

Overige vorderingen

25

62

Overlopende activa

476

483

Liquide middelen
Som der vlottende activa
Totaal activa

1.538

1.022

0

4.344

2.677

6.519

1.343.524

1.239.896
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31 december 2019
Passiva

€

€

Eigen vermogen

DAEB

31 december 2018
€
DAEB

Herwaarderingsreserve

633.815

546.942

Overige reserve

308.273

305.381

Egalisatierekening

€

942.089

852.323

400

423

Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

10.740

909

Voorziening latente belastingverplichting

0

6.254

Voorziening deelnemingen

0

0

364

311

Overige voorzieningen

11.104

7.474

Langlopende schulden
Schulden/leningen aan kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VOV

340.371

327.695

578

663
340.949

328.358

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen

1.752

0

0

80

32.324

40.328

2.064

2.403

Schulden aan groepsmaatschappijen

0

0

Belastingen en sociale verzekeringen

2.947

1.314

139

377

9.757

6.817

Schulden aan gemeenten
Aflossingsverplichting langlopende schulden
Schulden leveranciers

Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal passiva

48.983

51.319

1.343.524

1.239.896
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31 december 2019
Activa
Vaste activa

€

€

Niet-DAEB

31 december 2018
€

€

Niet-DAEB

Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie

0

0

Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

0

0

35.818

36.259

8.132

9.197

0

0
43.950

45.456

Financiële vaste activa
Deelnemingen

2.137

1.830

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

1.007

1.001

Latente belastingvorderingen

0

0

Leningen u/g

0

0

Interne lening

0

0

Netto vermogenswaarde niet-Daeb

0

0

Som der vaste activa

3.144

2.831

47.094

48.287

Vlottende activa
Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop onder voorwaarden
Overige voorraden

126

0

2.590

2.608
2.716

2.608

Vorderingen
Huurdebiteuren

-27

315

Vorderingen op gemeenten

0

0

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

0

0

Belastingen en sociale verzekeringen

0

0

Overige vorderingen

0

0

Overlopende activa

0

0

Liquide middelen
Som der vlottende activa
Totaal activa

-27

315

4.424

4.415

7.113

7.338

54.207

55.625
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31 december 2019
Passiva
Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Overige reserve

€

€

Niet-DAEB

31 december 2018
€

€

Niet-DAEB

8.704

8.037

23.653

24.850
32.357

32.887

Egalisatierekening
Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

0

0

Voorziening latente belastingverplichting

0

0

113

181

0

0

Voorziening deelnemingen
Overige voorzieningen

113

181

Langlopende schulden
Schulden/leningen aan kredietinstellingen

0

0

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VOV

8.228

9.342

Startlening

9.600

11.200
17.828

20.542

Kortlopende schulden
Schulden aan gemeenten

0

0

1.600

1.600

0

0

Schulden aan groepsmaatschappijen

2.309

415

Belastingen en sociale verzekeringen

0

0

Overige schulden

0

0

Overlopende passiva

0

0

Aflossingsverplichting langlopende schulden
Schulden leveranciers

Totaal passiva

3.909

2.015

54.207

55.625
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17. E
 nkelvoudige gescheiden winst- en verliesrekening
2019
€
Functioneel model
Huuropbrengsten

€

DAEB

2018
€
DAEB

67.883

67.009

1.791

1.840

-1.921

-1.871

40

39

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

-6.605

-7.515

Lasten onderhoudsactiviteiten

-21.770

-19.082

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-11.635

-13.015

Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Overheidsbijdragen

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

€

27.783

27.404

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

0

0

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

0

0

6.957

6.703

-112

-183

-5.139

-5.491

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

1.706

1.030

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-3.925

-437

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

73.391

67.504

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
VOV

0

0

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Opbrengst overige activiteiten
Kosten overige activiteiten

69.466

67.066

138

213

0

-837

Netto resultaat overige activiteiten
Overige organisatiekosten
Leefbaarheid
Bedrijfsresultaat

138

-624

-1.329

-204

-492

-398

97.272

94.274

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten

0

-7

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en
van effecten

75

75

124

169

-11.982

-12.972

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde
ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Resultaat niet-Daeb tak
Enkelvoudig resultaat na belastingen

11.783

12.721

85.489

81.553

1.830

-3.476

0

0

2.449

2.028
89.768

80.106
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Ref.

2019
€

Functioneel model
Huuropbrengsten

€

Niet-DAEB

2018
€
Niet-DAEB

2.257

2.357

75

11

-80

-11

0

0

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

-275

-216

Lasten onderhoudsactiviteiten

-238

-307

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-150

-122

Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Overheidsbijdragen

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

€

1.588

1.711

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

0

0

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

0

0

3.870

2.815

-5

-5

-3.385

-2.771

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

480

39

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

502

327

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-23

331

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
VOV

-291

-150

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

188

508

Opbrengst overige activiteiten

0

4

Kosten overige activiteiten

0

-22

Netto resultaat overige activiteiten

0

-18

Overige organisatiekosten

-55

-168

Leefbaarheid

-20

-6

2.181

2.066

Bedrijfsresultaat
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten

0

0

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en
van effecten

0

0

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

0

0

Rentelasten en soortgelijke kosten

0

0

Saldo financiële baten en lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Geconsolideerd resultaat na belastingen

2.181

2.066

0

-24

268

-15

2.449
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18. E
 nkelvoudig gescheiden kasstroomoverzicht
2019
€
Directe methode

€

DAEB

2018
€

€

DAEB

Kasstroom uit operationele activiteiten
Huren

68.316

66.985

1.181

1.603

Overheidsontvangsten

40

3.408

Overige bedrijfsontvangsten

116

437

Renteontvangsten

75

75

Vergoedingen

Saldo ingaande kasstromen
Erfpacht

69.728

72.508

0

0

Personeelsuitgaven

-7.023

-7.174

Onderhoudsuitgaven

-14.776

-15.461

Overige bedrijfsuitgaven

-10.321

-10.077

Rente uitgaven

-12.728

-12.943

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat

-3.981

-2.921

Verhuurderheffing

-8.012

-8.160

-66

-305

-1.369

0

Leefbaarheid externe uitgave niet investering gebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen
Kasstroom uit operationele activiteiten

-58.276

-57.041

11.452

15.467

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon en niet-woongelegenheden

5.882

6.981

Verkoopontvangsten grond en overig

0

0

Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon en niet-woongelegenheden

0

0

Tussentelling ingaande kasstromen MVA
Nieuwbouw huur woon en niet-woongelegenheden

5.882

6.981

-25.338

-24.881

Woningverbetering, woon en niet-woongelegenheden

-890

-1.998

Aankoop, woon en niet-woongelegenheden

-410

0

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden

-610

0

Aankoop grond

-435

0

-2.237

-1.367

Investering overig
Tussentelling uitgaande kasstromen MVA

-29.919

-28.246

Saldo in- en uitgaande kasstromen

-24.037

-21.265

Uitgaven verbindingen
Ontvangsten overig
Ontvangsten aflossing interne lening
Saldo in- en uitgaande kasstromen FVA
Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten

0

0

217

0

1.600

1.600
1.817

1.600

-22.220

-19.665
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2019
€

€

2018
€

€

Financieringsactiviteiten
Nieuwe door WSW geborgde leningen
Nieuwe niet door WSW geborgde leningen niet-DAEB

45.000

23.500

0

0

Tussentelling inkomende kasstromen
Aflossing door WSW geborgde leningen
Aflossing niet door WSW geborgde leningen DAEB investeringen

45.000

23.500

-40.328

-5.029

0

-10.000

Tussentelling uitgaande kasstromen

-40.328

-15.029

4.672

8.471

0

0

-6.096

4.273

2019

2018

€

€

Stand per 1 januari

4.344

71

Mutaties boekjaar

-6.096

4.273

-1.752

4.344

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Wijziging kortgeldmutaties
Toename (Afname) geldmiddelen in boekjaar

De toename (afname) van de geldmiddelen in het boekjaar is als volgt te specificeren:

Stand per 31 december
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2019
€
Directe methode

€

Niet-DAEB

2018
€

€

Niet-DAEB

Kasstroom uit operationele activiteiten
Huren

2.306

2.360

Vergoedingen

-2

10

Overheidsontvangsten

0

0

140

12

0

0

Overige bedrijfsontvangsten
Renteontvangsten
Saldo ingaande kasstromen
Erfpacht

2.445

2.382

0

0

-35

-202

Onderhoudsuitgaven

-294

-235

Overige bedrijfsuitgaven

-756

-502

Rente uitgaven

0

0

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat

3

-8

Verhuurderheffing

0

0

Leefbaarheid externe uitgave niet investering gebonden

-1

-5

Vennootschapsbelasting

0

0

Personeelsuitgaven

Saldo uitgaande kasstromen
Kasstroom uit operationele activiteiten

-1.083

-952

1.362

1.430

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon en niet-woongelegenheden

4.898

2.655

Verkoopontvangsten grond en overig

8

486

Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon en niet-woongelegenheden

0

621

Tussentelling ingaande kasstromen MVA

4.906

3.762

Nieuwbouw huur woon en niet-woongelegenheden

0

0

Woningverbetering, woon en niet-woongelegenheden

0

0

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop

-4.506

-1.087

-152

-251

Investering overig
Tussentelling uitgaande kasstromen MVA
Saldo in- en uitgaande kasstromen

-4.658

-1.338

248

2.424

Uitgaven verbindingen

0

-637

Ontvangsten overig

0

0

Saldo in- en uitgaande kasstromen FVA
Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten

0

-637

248

1.787
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2019
€

€

2018
€

€

Financieringsactiviteiten
Nieuwe door WSW geborgde leningen

0

0

Nieuwe niet door WSW geborgde leningen niet-DAEB

0

0

Tussentelling inkomende kasstromen

0

0

Aflossing door WSW geborgde leningen

0

0

Aflossing niet door WSW geborgde leningen DAEB investeringen

0

0

-1.600

-1.600

Aflossing interne lening
Tussentelling uitgaande kasstromen

-1.600

-1.600

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-1.600

-1.600

Wijziging kortgeldmutaties

0

0

Toename (Afname) geldmiddelen in boekjaar

9

1.616

2019

2018

€

€

4.415

2.799

9

1.616

4.424

4.415

De toename (afname) van de geldmiddelen in het boekjaar is als volgt te specificeren:

Stand per 1 januari
Mutaties boekjaar
Stand per 31 december
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19. Verantwoording Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op RWS van toepassing zijnde regelgeving voor toegelaten instellingen.
R&B Wonen en RWS zijn op 1 juli 2019 juridisch gefuseerd onder de naam Beveland Wonen. Door de juridische fusie heeft
Beveland Wonen in 2019 verscheidene bezoldigingsklasse.
Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor RWS is t/m 30 juni 2019 € 162.000.
Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor R&B Wonen is t/m 30 juni 2019 € 142.000.
Vanaf 1 juli 2019 bedraagt het bezoldigingsmaximum voor Beveland Wonen
€ 183.000.
De bezoldiging van de topfunctionarissen die over 2019 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:
1a. L
 eidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige
functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

bedragen x € 1

M. Sas

M.Sas

Functiegegevens

Directeur-bestuurder

Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 – 30/6

01/07 – 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 67.781

€ 80.620

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 10.627

€ 10.627

Subtotaal

€ 78.408

€ 91.247

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 80.334

€ 92.252

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

€ 78.408

€ 91.247

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband 2018 (in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 137.690

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 20.690

Subtotaal
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 156.000

Totale bezoldiging 2018

€ 158.380
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bedragen x € 1

P. Bevers

P. Bevers

Functiegegevens

Directeur-bestuurder

Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 – 30/6

01/07 – 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 70.319

€ 73.887

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 13.251

€ 11.258

Subtotaal

€ 83.570

€ 85.145

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 70.416

€ 92.252

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

€ 83.570

€ 85.145

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Overgangsrecht

N.v.t.

Bezoldiging

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband 2018 (in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 135.522

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 29.345

Subtotaal
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 137.000

Totale bezoldiging 2018

€ 164.867
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bedragen x € 1

R. de Jonge

E. Dutour Geerling

A. Poortvliet

Functiegegevens

MT-lid

MT-lid

MT-lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 – 30/6

01/01 – 30/6

01/01 – 30/6

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

1,0

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Ja

Ja

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

€ 52.643

€ 55.325

€ 39.805

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 8.942

€ 8.942

€ 6.365

Subtotaal

€ 61.585

€ 64.267

€ 46.170

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

€ 70.416

€ 70.416

€ 70.416

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

€ 61.585

€ 64.267

€ 46.170

Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband 2018 (in fte)

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Ja

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

€ 98.573

€ 98.464

€ 70.349

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 17.134

€ 17.134

€ 11.175

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

€ 137.000

€ 137.000

€ 137.000

Totale bezoldiging 2018

€ 115.707

€ 115.598

€ 81.524

Bezoldiging

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2018

Bezoldiging

Subtotaal
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bedragen x € 1

J. Roose

B.Feijtel

B. Feijtel

Functiegegevens

Voorzitter RvC

Lid RvC

Voorzitter RvC

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 – 20/06

01/01 – 20/06

21/06 – 31/12

Totale bezoldiging

€ 8.500

€ 6.000

€ 10.550

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

€ 11.384

€ 7.590

€ 12.916

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 -31/12

01/01 – 31/12

Totale bezoldiging

€ 18.000

€ 12.000

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

€ 23.400

€ 15.600

bedragen x € 1

G. Morée van
Cappellen

G. Morée van
Cappellen

J.W. van der Marel

Functiegegevens

Lid RvC

Lid RvC

Lid RvC

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 – 30/06

01/07 – 31/12

01/01 – 30/06

Totale bezoldiging

€ 6.000

€ 7.025

€ 6.000

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

€ 8.033

€ 9.225

€ 8.033

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2018

Bezoldiging

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 -31/12

01/01 – 31/12

Totale bezoldiging

€ 12.000

€ 12.000

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

€ 15.600

€ 15.600
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bedragen x € 1

J.W. van der Marel

C. Maas

C. Maas

Functiegegevens

Lid RvC

Lid RvC

Lid RvC

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/07 – 31/12

01/01 – 30/06

01/07 – 31/12

Totale bezoldiging

€ 7.025

€ 6.000

€ 7.025

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

€ 9.225

€ 8.033

€ 9.225

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 – 31/12

Totale bezoldiging

€ 12.000

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

€ 15.600

bedragen x € 1

W. Janse

W. Janse

J. Verhoeven

Functiegegevens

Voorzitter RvC

Lid RvC

Lid RvC

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 – 30/06

01/07 – 31/12

01/01 – 30/06

Totale bezoldiging

€ 8.175

€ 7.025

€ 5.450

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

€ 10.562

€ 9.225

€ 7.042

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 -31/12

01/04 – 31/12

Totale bezoldiging

€ 12.683

€ 7.875

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

€ 19.969

€ 10.322
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bedragen x € 1

J. Verhoeven

H. Moerdijk

H. Moerdijk

Functiegegevens

Lid RvC

Lid RvC

Lid RvC

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/07 – 31/12

01/01 – 30/06

01/07 – 31/12

Totale bezoldiging

€ 7.025

€ 5.450

€ 7.025

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

€ 9.225

€ 7.042

€ 9.225

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 -31/12

Totale bezoldiging

€ 10.500

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

€ 13.700

bedragen x € 1

F. Padmos

F. Padmos

A. van ‘t Laar

Functiegegevens

Lid RvC

Lid RvC

Lid RvC

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 – 30/06

01/07 – 31/12

01/01 – 30/06

Totale bezoldiging

€ 5.450

€ 7.025

€ 5.450

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

€ 7.042

€ 9.225

€ 7.042

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 -31/12

01/01 -31/12

Totale bezoldiging

€ 10.500

€ 10.500

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

€ 13.700

€ 13.700

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019
een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen
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20. Ondertekening
Goes, 22 juni 2020
Beveland Wonen

Opmaken van de jaarrekening

Vaststellen van de jaarrekening

Bestuurders

Raad van Commissarissen

P.J.J.M. Bevers

B.J. Feijtel (voorzitter)

M. Sas

C. Maas

J.W. van der Marel

H.W. Moerdijk

G. Morée-van Cappellen

F. Padmos

J. Verhoeven

Beveland Wonen | Jaarverslag 2019

142

Jaarrekening
2019

21. Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Jaarr ekeni ng
31 dec ember 2019
1 januari 2019
Stic hting Bevel and Wonen
Control e
Goedkeurend
Missing
KVK
Kvk N ummer uit DB ( nog te doen)
Create SBR Extensi on
1.0
Eindhoven
22 juni 2020

Aan: het bestuur en de raad van commissarissen van Stichting Beveland Wonen

Verklaring over de jaarrekening 2019
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Stichting Beveland Wonen (‘de toegelaten instelling’) een
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de toegelaten instelling en de
groep (de toegelaten instelling samen met haar dochtermaatschappijen) 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).

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Beveland Wonen te Goes
gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van de groep en de
enkelvoudige jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit:
•
de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2019;
•
de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019; en
•
de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige
toelichtingen.
Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is
artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015, artikel 14 en 15 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015,
RJ 645 en de bepalingen bij en krachtens de WNT.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden
op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening’.
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

3MCHS67CEXZT-1126267858-27
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Lage Mosten 59, 4822 NK Breda, Postbus 1042, 4801 BA Breda
T: 088 792 00 76, F: 088 792 95 17, www.pwc.nl
‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284),
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions,
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
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Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Beveland Wonen zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).

Benadrukking van de onzekerheid in verband met de effecten van het
coronavirus (Covid-19)
Wij wijzen op toelichting 5.2 op pagina 56 van de jaarrekening waarin het bestuur de mogelijke invloed
en gevolgen van het coronavirus (Covid-19) op de toegelaten instelling en op de omgeving waarin de
toegelaten instelling opereert alsmede de genomen en geplande maatregelen om met deze
gebeurtenissen en omstandigheden om te gaan heeft beschreven. In deze toelichting is ook beschreven
dat er nog steeds onzekerheden bestaan en dat het daarom op dit moment redelijkerwijs niet goed
mogelijk is om de toekomstige effecten in te schatten. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot
de 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.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
•
het voorwoord;
•
Beveland Wonen in 2019 in één oogopslag;
•
het bestuursverslag;
•
het Volkshuisvestingsverslag;
•
de 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 36 en artikel 36a 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.
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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 en de overige gegevens, in overeenstemming met artikel 36 en artikel 36a van de
Woningwet.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
en de accountantscontrole
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen
voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor:
•
het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de
vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de Woningwet en de WNT; en
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 genoemde
verslaggevingsstelsels 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 bedrijfsactiviteiten 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 bedrijfsactiviteiten 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 doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten
en een controleverklaring uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van
zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij
tijdens onze controle niet alle afwijkingen van materieel belang 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 controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect
van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
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Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.
Breda, 22 juni 2020
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Origineel getekend door A.J.M. Vercammen RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2019
van Stichting Beveland Wonen
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een
controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de
jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, 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 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. Ook 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 bedrijfsactiviteiten 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 organisatie
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.
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing
van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang
van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen bepaald om te waarborgen dat we
voldoende controlewerkzaamheden verrichten om in staat te zijn een oordeel te geven over de
jaarrekening als geheel. Bepalend hierbij zijn de geografische structuur van de groep, de omvang en/of
het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten, de bedrijfsprocessen en interne
beheersingsmaatregelen en de bedrijfstak waarin de toegelaten instelling opereert.
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Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling
van de financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.
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.

Stichting Beveland Wonen - 3MCHS67CEXZT-1126267858-27

Pagina 6 van 6

Beveland Wonen | Jaarverslag 2019

148

