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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de 
jaarrekening 
 
Algemeen 

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.  

Regelgeving 

Stichting Goed Wonen heeft de enkelvoudige jaarrekening  opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit 

toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, 

behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Tevens is deze jaarrekening opgesteld volgens de door de 

Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting.  

 

Vanaf boekjaar 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van 

kracht (Besluit van 15 november 2012). Toegelaten instellingen vallen bij algemene maatregel van bestuur onder de 

strekking van de WNT. 

Oordelen en schattingen 

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van Goed 

Wonen zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen hebben betrekking op de 

activa in exploitatie (zowel het DAEB als het niet-DAEB vastgoed), de voorzieningen, de waardeverminderingen en de 

acute en latente belastingen. De hierbij behorende veronderstellingen zijn vermeld in de toelichting bij de hiervoor 

genoemde jaarrekeningposten. 

Algemeen 

Statutaire naam van de toegelaten instelling : Stichting Goed Wonen Gemert 

Adres : Drossard de la Courtstraat 51 

  5421 JG Gemert 

Postadres : Postbus 82 

  5420 AB Gemert 

Telefoon : 0492 - 348888 

Fax : 0492 - 348800 

E-mail : info@goedwonengemert.nl 

Website : www.goedwonengemert.nl 

Stichting Goed Wonen Gemert is opgericht op 8 april 1960 voor onbepaalde tijd. 

Bij Koninklijk Besluit van 9 september 1960 nummer 47, verlengd per 8 december 1980 nummer 9, is Stichting Goed 

Wonen Gemert toegelaten in de zin van de Woningwet. Zij is uitsluitend werkzaam in het belang van de 

volkshuisvesting. Stichting Goed Wonen Gemert is ingeschreven onder nummer 17024194 in het Handelsregister bij 

de Kamer van Koophandel regio Brabant te Eindhoven.  

Consolidatie 

Er is afgezien van consolidatie van de 100% deelneming de Stroom B.V., vanwege de te verwaarlozen betekenis. De 

stroom is per 1-7-2016 ontbonden. Een saldo van € 18.784,-, ter grootte van het eigenvermogen, is aan Goed Wonen 

uitgekeerd op grond van artikel 407 lid 1a BW2 titel 9.  
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Verbindingen 

Verder heeft Goed Wonen de volgende verbindingen met duurzame financiële en/of bestuurlijke banden door middel 

van respectievelijk het verstrekken van leningen en/of het hebben van zeggenschap op grond van contractuele 

bepalingen 

– Coöperatie Smart Finance B.A. gevestigd te Utrecht 

 

Eind 2016 was Goed Wonen lid van zestien Verenigingen van Eigenaars. In twaalf hiervan hebben wij een 

meerderheidsbelang. Wij treden voor de verenigingen niet op als bestuurder en/of administrateur. Hieronder volgen 

per verbinding enkele kengetallen: 

 

VVE Naam Statutair 

vermogen per 

31-12-2016  in € 

Jaaromzet 

2016 in € 

Lidmaatschaps- verhouding 

Goed Wonen 

101 VVE Elisabethplaats 10-28, Gemert 28.444 8.220 137/150 91% 

102 VVE Gerardusplein 1-19, Gemert 54.698 4.085 32/100 en 32/51 32% en 63% 

103 VVE Elisabethplaats/Nieuwstraat, Gemert 138.083 9.699 53/100 53% 

104 VVE Kerksedriessen, Bakel 119.271 7.884 54/100 54% 

105 VVE Goed Wonen voor de School, Bakel 7.473 11.896 90/179 50% 

106 VVE D'n Elsenhof, Elsendorp 110.842 20.332  648/1141 57% 

107 VVE Mariënberg, Gemert 93.705 22.223 1820/4062 45% 

108 VVE De Pionier, De Rips 55.191 28.358 1173/1351 87% 

109 VVE De Peperbus, Gemert 66.233 12.898 512/998 51% 

110 VVE Groeskuilenstraat, Gemert 72.616 13.179 938/2141 44% 

112 VVE Nieuwe Biezen 1, Gemert 16.905 15.867 942/2782 34% 

113 VVE Nieuwe Biezen (Hoofdsplitsing), Gemert 17.130 30.857 59/100 59% 

115 VVE Kruiseind Hoofdsplitsing 96.233 0 

85/100+3408/4225 

51/100+35/68 

81% 

51% 

116 VVE Kruiseind Appartementen 46.085 40.677 3408/4225 81% 

117 VVE Kruiseind Parkeerplaatsen   22.670 10.643 35/68 51% 

118 VVE Oliemolen 56.523 21.546 2079/2742 76% 

 

Goed Wonen heeft geen zodanige feitelijke beleidsbepalende invloed op de VVE’s dat deze aangemerkt moet worden 

als ‘groepsmaatschappij’. VVE’s behoren daarmee niet tot de consolidatiekring van Goed Wonen. 

Salderen 

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien 

en voor zover: 

– een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen 

gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en 

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

In de winst en verliesrekening vindt geen saldering plaats van opbrengsten en kosten. 

Financiële instrumenten 

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten en 

schulden, als afgeleide instrumenten verstaan. 
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Alle aan- en verkopen volgens standaard markconventies van financiële activa worden opgenomen per 

transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop de groep de bindende overeenkomst aangaat. 

 

Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. 
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de 
jaarrekening  

 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. 

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en 

passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. 

 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen 

voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor 

het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 

geworden. 

 

Stelselwijzigingen 

Marktwaarde 

 

Algemeen 

Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. Hierin is opgenomen dat 

toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 het vastgoed in exploitatie tegen de reële waarde, zijnde de 

marktwaarde in verhuurde staat moeten waarderen conform het door de Minister voorgeschreven 

waarderingshandboek. Goed Wonen Gemert past de basis-versie van het waarderingshandboek toe. Voorheen werd 

het vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen actuele waarde conform RJ 212. Een verdere uiteenzetting van de 

nieuwe grondslag voor de waardering van het vastgoed in exploitatie wordt gegeven onder de grondslagen voor 

materiële vaste activa. De wijziging van de grondslag is in de jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ 140 

‘Stelselwijzigingen’ volgens de retrospectieve methode. Dit betekent dat de cijfers per primo 2015 zijn herrekend naar 

de nieuwe grondslag. Deze cijfers dienen als basis voor de vergelijkende cijfers en de cijfers over het boekjaar. 

 

Schattingsonzekerheid 

Voor de waardering in de jaarrekening wordt de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerd. Om een inschatting van 

de marktwaarde te maken wordt gebruik gemaakt van een waarderingsmodel. De vraag is wat de nauwkeurigheid van 

dit model is of binnen welke bandbreedte de opdrachtgever het waardeoordeel mag verwachten. Uitgaande van de 

gegeven definitie van de marktwaarde en de in het model opgelegde norm wordt in de markt de nauwkeurigheid van 

de waardering geacht te liggen binnen een bandbreedte van 10% plus en min de waarde. Uit marktonderzoek waarbij 

de verkoopprijs van verkochte objecten wordt vergeleken met de meest recente taxatie (onderzoek IPD en RICS) 

blijkt een gemiddeld verschil van 9 procent tussen de getaxeerde waarde en de opbrengstwaarde.   
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Impact op vermogen en resultaat 

Het cumulatieve effect van de stelselwijziging op het beginvermogen 2016 bedraagt € 106.468.702 en het effect op 

het resultaat 2015 bedraagt € -5.460.590 en is als volgt weer te geven: 

 

  2016   2015 

        

 Eigen vermogen 1 januari voor stelselwijziging          87.422.705             79.492.213  

 Hogere waardering DAEB vastgoed in exploitatie         110.556.886           114.680.882  

 Lagere waardering niet-DAEB vastgoed in exploitatie           -6.887.491              -8.593.970  

 Hogere waardering DAEB vastgoed in ontwikkeling            1.087.186                  691.371  

 Hogere waardering voorraad koop                        -                    202.768  

 Wijziging voorziening onrendabele top              -187.833               1.916.714  

 Wijziging latente belastingvordering             1.899.954               2.172.306  

 Herrekend eigen vermogen 1 januari         193.891.407           190.562.284  

 

      2015 

        

 Resultaat boekjaar:         

 Voor stelselwijziging                 8.789.713  

 Lagere afschrijving                 4.584.527  

 Wijziging overige waardeveranderingen                 -4.429.510  

 Wijziging niet-gerealiseerde waardeveranderingen                 -1.524.287  

 Wijziging verkoopresultaat                    -572.491  

 Wijziging gerealiseerde waardeveranderingen                 -3.246.478  

 Wijziging belastingen                    -272.352  

 Resultaat boekjaar na stelselwijziging       3.329.123 

 

Impact op individuele posten 

De stelselwijziging heeft impact op de volgende individuele posten in de balans en winst-en-verliesrekening: 

- DAEB vastgoed in exploitatie; 

- DAEB vastgoed in ontwikkeling ten behoeve van eigen exploitatie; 

- Niet-DAEB vastgoed in exploitatie; 

- Latente belastingvordering: 

- Eigen vermogen en herwaarderingsreserve; 

- Voorziening onrendabele top; 

- Afschrijvingen; 

- Overige waardeveranderingen; 

- Niet-gerealiseerde waardeveranderingen; 

- Gerealiseerde waardeveranderingen; 

- Verkoopresultaat. 

Voor de individuele balansposten worden de verschillen met de oorspronkelijke cijfers in de jaarrekening 2015 in de 

toelichting op de betreffende jaarrekeningposten in de jaarrekening 2016 vermeld in verloopoverzichten 
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Impact op volgende jaren 
De impact op volgende jaren van de stelselwijziging is nu nog niet in te schatten. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling 
van de marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed de komende jaren. 

 

Functionele indeling winst-en-verliesrekening 

Algemeen 

Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. Hierin is opgenomen dat 

toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 de winst-en-verliesrekening conform het functionele model 

moeten presenteren. Voorheen werd de winst-en-verliesrekening conform de categorale indeling gepresenteerd. De 

wijziging van de grondslag is in de jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ volgens de 

retrospectieve methode. Dit betekent dat de vergelijkende cijfers zijn gepresenteerd conform de nieuwe grondslag.  

 

Impact op vermogen en resultaat 

De presentatie van de winst-en-verliesrekening conform het functionele model heeft geen impact op het vermogen en 

resultaat.  

Directe methode kasstroomoverzicht 

Algemeen 

Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. Hierin is opgenomen dat 

toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 het kasstroomoverzicht moeten opstellen conform de 

directe methode. Voorheen werd het kasstroomoverzicht conform de indirecte methode bepaald. De wijziging van de 

grondslag is in de jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ volgens de retrospectieve methode. 

Dit betekent dat de vergelijkende cijfers zijn gepresenteerd conform de nieuwe grondslag.  

Impact op vermogen en resultaat 

De bepaling van het kasstroomoverzicht conform de directe methode heeft geen impact op het vermogen en 

resultaat. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 

DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie 

DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk 

vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli 

door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 2016 bedraagt deze grens 

€ 710,68  (2015: € 710,68). Het niet-DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met (aanvankelijk) een huurprijs 

boven de huurtoeslaggrens en commercieel vastgoed. 

 

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder 

zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze 

is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor 

toegelaten instellingen. 

 

Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde: 

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste verwerking 

gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 

2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde, die overeenkomstig artikel 14 van de Regeling toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015 plaatsvindt conform de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling 

toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 ('Handboek modelmatig waarderen marktwaarde'). 

Goed Wonen hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor 

woongelegenheden, MOG, BOG, parkeergelegenheden en intramuraal zorgvastgoed. 

In de basisversie wordt de waardering van het vastgoed bepaald op portefeuilleniveau. De daaraan gerelateerde 

herwaarderingsreserve wordt modelmatig op complexniveau bepaald, waardoor een onnauwkeurigheid kan bestaan 

in de allocatie binnen het eigen vermogen tussen de herwaarderingsreserve en de overige reserves.  

Bij deze waardering van het vastgoed is geen taxateur betrokken. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de 

modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed in een bepaalde bandbreedte (+/- 10%) kan afwijken van de 

actuele waarde die met betrokkenheid van een taxateur (i.e. full versie van het Handboek waarbij vrijheidsgraden van 

toepassing zijn) tot stand zou zijn gekomen. 

 

Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie, worden 

verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet.  

Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming, hetzij ten laste van de overige reserves, een 

herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen de boekwaarde 

op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie waar de reserve 

betrekking op heeft. 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn gekwalificeerd als een financieringstransactie worden 

gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de korting. 

 

Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet, 

onder de categorie Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden. De 
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herwaarderingsreserve betreft het ongerealiseerde positieve verschil tussen de actuele waarde en de historische 

kostprijs. Hierbij wordt geen rekening gehouden met cumulatieve afschrijvingen.   

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve van toekomstige 

verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel 

de lagere marktwaarde.  

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van de 

verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 

waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 

berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 

ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

Financiële activa 

Deelnemingen  

Goed wonen heeft geen deelnemingen met invloed van betekenis. De deelnemingen waarop Goed Wonen geen 

invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid, worden tegen de verkrijgingsprijs gewaardeerd. 

Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; 

afwaardering vindt plaats ten laste van de winst- en verliesrekening. 

Vorderingen: leningen u/g en overige vorderingen 

De verstrekte leningen (leningen u/g) worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk 

geachte voorzieningen.  

Overige effecten (vast) en vlottende effecten 

De vervolgwaardering in de balans en de verwerkingswijze van de niet-gerealiseerde waardeveranderingen, met 

betrekking tot de WIF, is als volgt 

 

 

Vervolgwaardering in 

balans 

Verwerking niet-

gerealiseerde 

waardeveranderingen 

Onderdeel van de handelsportefeuille 

Aandelen en obligaties, beursgenoteerd en 

niet-beursgenoteerd Reële waarde In het resultaat 

 

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen 

  Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk is 

dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve latenties zijn gewaardeerd 

tegen contante waarde waarbij discontering plaatsvindt tegen de nettorente en hebben overwegend een langlopend 

karakter.  
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De nettorente (2,82%) bestaat uit de voor Goed Wonen geldende rente voor langlopende leningen (3,76%) onder 

aftrek van belasting op basis van het effectieve belastingtarief (25%). De actieve belastinglatentie heeft betrekking op 

tijdelijke verschillen tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering en op de aanwezige 

compensabele verliezen. 

 

De opgenomen latentie heeft betrekking op complexen bestemd voor de verkoop, langlopende schulden en 

afschrijvingspotentieel. Ultimo 2016 zijn er verhuureenheden bestemd voor sloop welke hierna worden herontwikkeld. 

Omdat deze locaties op gaan in de nieuwe exploitatie wordt hier geen latentie voor opgenomen. Voor het overige 

bezit is niet aan te duiden wat de bestemming zal zijn en is vanuit het oogpunt van voorzichtigheid de latentie op nihil 

gewaardeerd. 

 

Overige vorderingen 

De overige financiële vaste activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk 

geachte voorzieningen.  

Voorraden 

Vastgoed bestemd voor verkoop 

Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen (opgeleverd en nog niet verkocht) die niet meer in 

exploitatie zijn en zijn aangewezen voor verkoop. Vastgoed bestemd voor verkoop wordt gewaardeerd tegen de 

verkrijgingsprijs dan wel vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde 

wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. 

 

De verkrijgingsprijs wordt bepaald op basis van de marktwaarde op het moment dat het vastgoed uit exploitatie wordt 

genomen. De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks 

aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte 

verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop. 
 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop betreft het onderhanden werk (onroerende zaken onverkocht in 

aanbouw bestemd voor de verkoop). Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd tegen 

vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door 

individuele beoordeling van de voorraden. 

 

De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de 

vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, 

onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop. 

Overige voorraden 

De voorraad materialen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde op basis van een 

gemiddelde prijs.  

 
Onderhanden projecten 

De onderhanden projecten in opdracht van derden betreffen onroerende zaken verkocht in aanbouw en worden 

gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd met 

verwachte verliezen en gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare 

wijze kan worden ingeschat wordt geen winst toegerekend. De projectkosten omvatten de direct op het project 
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betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar 

zijn aan het project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend. 

 

In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen de uit projectontwikkeling voortkomende projecten indien en voor 

zover voor eenheden van het project voor of tijdens de constructie een onvoorwaardelijke verkoopovereenkomst is 

afgesloten.  

 

Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als opbrengsten en kosten 

verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum. De mate waarin de 

prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de 

geschatte totale projectkosten van het project.  

 

Onderhanden projecten waarvan het saldo een debetstand vertoont, worden gepresenteerd onder de vlottende activa. 

Onderhanden projecten waarvan het saldo een creditstand vertoont, worden gepresenteerd onder de kortlopende 

schulden. 

 

In het boekjaar gerealiseerde projectopbrengsten worden als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening verwerkt in 

de post omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling. De projectkosten zijn verwerkt in de lasten verkocht vastgoed in 

ontwikkeling. 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering 

gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende 

schulden. 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan 

wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

 
Classificatie eigen vermogen en vreemd vermogen 

Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument worden in de jaarrekening als vreemd 

vermogen of als eigen vermogen geclassificeerd overeenkomstig de economische realiteit van de contractuele 

overeenkomst waaruit het financieel instrument voortvloeit. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot een 

(deel van een) financieel instrument worden in de jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van het 

financieel instrument als financiële verplichting respectievelijk als eigen-vermogensinstrument. 

Voorzieningen 

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden 

afgewikkeld door uitstroom van middelen en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de 

voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende 

verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde, met uitzondering van de voorzieningen die tegen contante waarde worden gewaardeerd als het effect van de 

tijdswaarde materieel is. 
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Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 

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 woningcorporatie 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 woningcorporatie 

rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de 

verplichting heeft plaatsgevonden. 

 

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen worden als 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 desbetreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere 

een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle 

investeringsuitgaven minus de aan deze investering toe te rekenen marktwaarde. 

Financiële passiva 

Langlopende schulden 

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

De aflossingsverplichting voor het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden.  

 

in het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden is er een terugkoopverplichting opgenomen die 

afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woningen. 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. 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien deze lager is dan 

de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk kan zijn 

aan de nominale waarde. 
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Grondslagen van resultaatbepaling in jaarrekening 

Algemeen 

Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze gerealiseerd zijn. De kosten 

worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het 

verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong 

vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 

bekend zijn geworden.  

Bedrijfsopbrengsten 

Onder de bedrijfsopbrengsten worden die omzetcategorieën opgenomen, welke kenmerkend zijn voor het bedrijfstype 

van woningcorporaties. Dit betreft voornamelijk de opbrengst respectievelijk uit de verhuur van woningen, verkoop 

van woningen (voor derden en uit eigen bezit) en leveringen van aanvullende diensten jegens huurders. 

Huuropbrengsten 

Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed worden gegenereerd. Dit zijn 

zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB-vastgoed als het niet-DAEB-vastgoed. 

 

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 2016 bedroeg 

dit maximumpercentage inflatie van 0,6% plus een opslag voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (maximaal 

2,1%, 2,6% of 4,6% afhankelijk van het inkomen). De opbrengsten uit hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde 

gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid daar bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen 

terugbetalingsverplichting geldt. 

Opbrengsten servicecontracten 

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen met huurders en worden aangemerkt als zijnde 

gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en verlening van de diensten.  

 

De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis van 

daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekosten worden verantwoord onder de lasten 

servicecontracten in het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben. 

 

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 

Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en 

beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan: 

- lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed; 

- verhuurderheffing. 

De systematiek van toerekening is toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”. 

 

 

Lasten onderhoudsactiviteiten 

Onder deze post worden de kosten van door derden verrichte onderhoudswerkzaamheden verantwoord, voor zover 

de werkzaamheden in het jaar hebben plaatsgevonden alsmede inkoop van onderhoudsmaterialen. De lasten van 

onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een waarde verhoging 

maar instandhouding van het actief. Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de 

onderhoudslasten. Dit betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige bedrijfslasten. De 

systematiek van toerekening is toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”. 
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Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. 

Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.  

 

Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden 

verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit toegerekend die geen 

betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of onderhoudsactiviteiten. Gedacht kan worden aan: 

- onroerendezaakbelasting; 

- verzekeringskosten. 

De systematiek van toerekening is toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”. 

 

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 

De post nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus 

de vervaardigingsprijs van projecten voor derden en de toegerekende organisatie- en financieringskosten. 

Opbrengsten worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum. Mogelijke verliezen op 

nieuwbouwkoopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. 

Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille 

De post nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de 

boekwaarde van het bestaand bezit en de toegerekende organisatiekosten. Opbrengsten worden verantwoord op het 

moment van levering (passeren transportakte).  

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door gedurende het 

verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot investeringen in nieuwbouw en 

herstructurering.  

 

Opbrengsten en kosten overige activiteiten  

Hieronder worden onder andere de opbrengsten van overige dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord. 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille  

Hieronder worden (teruggenomen) afwaarderingsverliezen verantwoord voor in het boekjaar aangegane juridische en 

feitelijke investeringsverplichtingen inzake sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie. 

Daarnaast worden hieronder waardeverminderingen verantwoord inzake het sociaal vastgoed in exploitatie, in het 

geval dat voor het betreffend sociaal vastgoed geen sprake is van een eerder in het eigen vermogen opgenomen 

ongerealiseerde waardestijging. 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Hieronder wordt de jaarlijkse waardeveranderingen opgenomen van het tegen reële waarde (marktwaarde) 

gewaardeerde commercieel vastgoed in exploitatie en de woningen verkocht onder voorwaarden.  

Verder worden hieronder eventuele afwaarderingsverliezen verantwoord voor in het boekjaar aangegane juridische en 

feitelijke investeringsverplichtingen inzake commercieel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie. 

De jaarlijkse waardeveranderingen van de vastgoedbeleggingen wordt voor het ongerealiseerde deel bij het eigen 

vermogen toegelicht. 
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Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VOV 

Hieronder wordt de waardevermindering of -vermeerdering van VOV-vastgoed verantwoord. 

 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop  

Hieronder worden afwaarderingsverliezen op voorraden (koopwoningen gereed en in ontwikkeling, teruggekocht 

VOV-vastgoed bestemd voor verkoop) en dotatie voorziening debiteuren opgenomen. 

 

Overige organisatiekosten 

Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere bedrijfsactiviteiten toegerekend kunnen worden middels de systematiek 

toegelicht in “Toerekening baten en lasten”. 

Leefbaarheid 

Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten en fysieke activiteiten opgenomen. 

De uitgaven inzake sociale activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor ondersteuning van bewonersinitiatieven, 

gebiedsgericht personeel, leergeld, leefbaarheidsonderzoeken en uitgaven voor activiteiten zoals 

welkomstbijeenkomsten nieuwe bewoners, bestrijding woonoverlast, buurtbemiddeling, tweede kansbeleid et cetera. 

 

De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor buurtcentra, bijzondere gebouwen, 

onderhoud groenvoorziening, schoonmaakacties et cetera en uitgaven voor activiteiten zoals inbraakbeveiliging,, 

verlichting achterpad, et cetera. 

 

Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst- en verliesrekening verwerkt rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk. 

Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom. 

(Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig dat 

tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in de winst- en verliesrekening 

wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten 

komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden. 

Belastingen 

De belasting over het resultaat wordt berekend op basis van het in de winst- en verliesrekening verantwoorde 

resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. 

Tevens wordt rekening gehouden met de wijzigingen in de latente belastingvorderingen en –schulden uit hoofde van 

respectievelijk wijzigingen in het belastingtarief, herbeoordeling van de mogelijkheid tot realisatie van latente 

belastingvorderingen of een wijziging van de verwachte realisatie van een actief- of passiefpost.  

De aldus bepaalde belastingpost wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen.  

 

Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende belastingwetgeving. Eind 2008 is er 

overeenstemming bereikt tussen Aedes en de Belastingdienst betreffende de Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO 2). 

De VSO 1 is eenzijdig in 2008 door de Belastingdienst opgezegd. Goed Wonen heeft de VSO 1 en VSO 2 getekend. 

Per 1 december 2016 loopt de tussen woningcorporaties en de Belastingdienst gesloten vaststellingsovereenkomst 

(VSO2) af. Met dien verstande dat de overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar wordt verlengd, indien deze niet vóór 1 

december is opgezegd. 

 



 

22 

 

 

Goed Wonen heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie ultimo 2016 en het fiscale 

resultaat 2016 bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de uitwerking van VSO 1 en VSO 2 voor woningcorporaties nog 

ontbreekt, kan de werkelijk te betalen of te verrekenen belasting afwijken van de in de jaarrekening opgenomen 

schatting. 

Aandeel in resultaat van deelnemingen 

Het aandeel in resultaat van deelnemingen gewaardeerd op nettovermogenswaarde is het resultaat van de 

deelnemingen bepaald op de waarderingsgrondslagen van Goed Wonen. Het resultaat op deelnemingen 

gewaardeerd tegen de kostprijs. 
 

Toerekening baten en lasten 

Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt van een 

kostenverdeelstaat. Hierbij worden de personeelslasten verdeeld op basis van de werkelijke activiteiten van de 

werknemers. De overige bedrijfskosten worden verdeeld door een verdeelsleutel. Deze is opgesteld door te kijken 

naar het aantal FTE per activiteit (gekeken is naar de verschillende functies bij Goed Wonen en de activiteiten die zij 

verrichten). Aan de hand hiervan is aan elke FTE en dus activiteit een evenredig deel van de overige bedrijfskosten 

toegekend. 

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa  

De afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd op de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische 

levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde is bereikt.  

De afschrijvingen worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in 

“Toerekening baten en lasten”. 

Lonen, salarissen en sociale lasten 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-

verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is sprake als de 

daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de werknemers. De lonen, salarissen 

en sociale lasten worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in 

“Toerekening baten en lasten”. 

Pensioenlasten 

Goed Wonen heeft geen verdere verplichtingen uit hoofde van haar pensioenregeling anders dan de betaling van 

premies. In het geval van een tekort bij het pensioenfonds, alwaar de pensioenregeling is ondergebracht, heeft Goed 

Wonen geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen.  

 

Goed Wonen heeft een pensioenregeling bij het pensioenuitvoerder SPW (bedrijfstakpensioenfonds). SPW staat voor 

Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties. SPW int de pensioenpremies, beheert het vermogen en keert de 

pensioenen uit. Hun beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) ultimo 2016 

was 104%.  

 

De pensioenpremies worden als last in de winst- en verliesrekening verantwoord zodra zij verschuldigd zijn. Te 

betalen premie dan wel vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend 

actief verantwoord. De pensioenlasten worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek 

toegelicht in “Toerekening baten en lasten”. 
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Grondslagen bij opstellen kasstroomoverzicht  

Toepassing directe methode 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.   

Begrip geldmiddelen 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.  

Rubricering van ontvangsten en uitgaven uit hoofde van intrest en dividend 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van intrest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit 

operationele activiteiten.  
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Toelichting op de balans 

De belangrijkste posten van de balans worden hieronder toegelicht.  

Materiële vaste activa 

 (in duizenden euro’s)                                                                                                          2016                         2015 
  

 

 

 
 
 
 

Inzake de post “herclassificatie” zijn ultimo 2016, 5 woningen van DAEB bezit naar niet-DAEB bezit gegaan en 16 

woningen van niet-DAEB  weer terug naar DAEB bezit. Daarnaast zijn er 2 woningen van VOV na terugkoop, naar in 

exploitatie geherclassificeerd en 4 woningen van DAEB bezit naar de voorraad geherclassificeerd (2015; 3 woningen 

van DAEB bezit naar niet-DAEB gegaan en 6 woningen van niet-DAEB terug naar DAEB bezit. Daarnaast zijn er 3 
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woningen met bijhorende parkeerplaatsen van VOV na terugkoop, naar in exploitatie geherclassificeerd en 1 woning 

met bijhorende parkeerplaats van de voorraad naar in exploitatie geherclassificeerd. 

 

Marktwaarde 

 

Zowel het DAEB- als het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat 

die is bepaald op basis van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ die als bijlage is opgenomen bij de 

Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV). Hierbij wordt op basis van de toekomstige kasstromen de 

marktwaarde middels de Discounted Cash Flow (DCF) Methode bepaald. De variabelen in de berekening zijn conform 

het waarderingshandboek gehanteerd. Aangezien de basisversie van het waarderingshandboek is gehanteerd, is de 

marktwaarde niet gebaseerd op een waardering door een onafhankelijke en ter zake deskundige taxateur. 

De volgende disconteringsvoet is conform het handboek modelmatig waarderen 2016, gebruikt voor de verschillende 

categorieën onroerende zaken: 

 

Type vastgoed Disconteringsvoet min. en max. 

Woongelegenheden 7,00% - 7,78% 

Maatschappelijk onroerend goed 6,65% - 6,74% 

Parkeergelegenheden 8,95% - 9,78% 

Intramuraal vastgoed 9,02% - 9,17% 

 

Complexindeling 

Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare 

verhuureenheden wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij in 

verhuurde staat verkocht kan worden. Er bestaat geen minimum of maximum voor het aantal verhuureenheden in een 

waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit zowel DAEB- als niet-DAEB-

vastgoed.  

 

Parameters 

Bij het bepalen van de toekomstige kasstromen voor de DCF-berekening wordt gebruik gemaakt van de volgende 

parameters conform het handboek modelmatig waarderen 2016: 

 

Parameters woongelegenheden 2016 2017 2018 2019 2020 e.v. 

Prijsinflatie 0,20% 0,60% 1,07% 1,53% 2,00% 

Looninflatie 1,60% 1,70% 1,57% 2,03% 2,50% 

Bouwkostenstijging 1,60% 1,70% 1,57% 2,03% 2,50% 

Leegwaardestijging (afhankelijk van ligging) 3,30% 2,60% 2,30% 2,00% 2,00% 

Instandhoudingsonderhoud per vhe – EGW 837-984 837-984 837-984 837-984 837-984 

Instandhoudingsonderhoud per vhe – MGW 787-969 787-969 787-969 787-969 787-969 

Mutatieonderhoud per vhe – EGW € 823 € 823 € 823 € 823 € 823 

Mutatieonderhoud per vhe – MGW € 618 € 618 € 618 € 618 € 618 

Achterstallig onderhoud per vhe – EGW 
25.000-
35.000 

25.000-
35.000 

25.000-
35.000 

25.000-
35.000 

25.000-
35.000 

Achterstallig onderhoud per vhe – MWG € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Beheerkosten per VHE - EGW € 420 € 420 € 420 € 420 € 420 

Beheerkosten per VHE - MGW € 413 € 413 € 413 € 413 € 413 
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Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 

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

0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 

Verhuurderheffing (% van de WOZ) 0,491% 0,536% 0,569% 0,569% 0,569% 

Huurstijging boven prijsinflatie – zelfstandige 
eenheden 

nvt 1,20% 0,80% 0,40% 0% 

Huurstijging boven prijsinflatie – 
onzelfstandige eenheden 

nvt 0% 0% 0% 0% 

Huurderving (% van de huursom) 1% 1% 1% 1% 1% 

Mutatieleegstand – gereguleerde woningen 
(in maanden) 

0 0 0 0 0 

Mutatieleegstand – geliberaliseerde 
woningen (in maanden) 

3 3 3 3 3 

Juridische splitsingskosten per eenheid € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 

Technische splitsingskosten per eenheid € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Verkoopkosten bij uitponden (% van de 
leegwaarde) 

1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 

Overdrachtskosten (% van de berekende 
waarde) 

3% 3% 3% 3% 3% 

 

Parameters maatschappelijk onroerend 
goed 

2016 2017 2018 2019 2020 e.v. 

Instandhoudingsonderhoud per m2 BVO € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 

Mutatieonderhoud per m2 BVO € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 

Marketing (% van de marktjaarhuur) 14% 14% 14% 14% 14% 

Achterstalling onderhoud per vhe € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Beheerkosten – MOG (% van de markthuur) 2% 2% 2% 2% 2% 

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 

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

0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 

Mutatieleegstand (in maanden) 6 6 6 6 6 

Overdrachtskosten (% van de berekende 
waarde) 

7% 7% 7% 7% 7% 

 

Parameters parkeergelegenheden 2016 2017 2018 2019 2020 e.v. 

Instandhoudingsonderhoud parkeerplaats 
per jaar 

€ 46 € 46 € 46 € 46 € 46 

Instandhoudingsonderhoud garagebox per 
jaar 

€ 154 € 154 € 154 € 154 € 154 

Beheerkosten parkeerplaats per jaar € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 

Beheerkosten garagebox per jaar € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 

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

0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 

Juridische splitsingskosten per eenheid € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 

Technische splitsingskosten per eenheid € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Verkoopkosten per eenheid € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 

Mutatieleegstand (in maanden) 6 6 6 6 6 
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Overdrachtskosten (% van de berekende 
waarde) 

7% 7% 7% 7% 7% 

 

Parameters intramuraal zorgvastgoed 2016 2017 2018 2019 2020 e.v. 

Instandhoudingsonderhoud per m2 BVO € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 

Mutatiekosten per m2 BVO € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 

Marketing (% van de marktjaarhuur) 14% 14% 14% 14% 14% 

Achterstalling onderhoud per vhe € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Beheerkosten (% van de markthuur) 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

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

0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 

Mutatieleegstand (in maanden) 6 6 6 6 6 

Overdrachtskosten (% van de berekende 
waarde) 

7% 7% 7% 7% 7% 

 

Bedrijfswaarde 

Uitgangspunten bedrijfswaarde 

De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de kasstromen uit hoofde van toekomstige 

exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende levensduur van de complexen.  

De bedrijfswaarde is gebaseerd op doorexploitatie van het vastgoed totdat het vastgoed door sloop teniet gaat. Hierbij 

wordt een restwaarde voor de grond ingerekend afgeleid van de huidige bestemming van het vastgoed. Voor een 

klein aantal woningen (11 woningen) is verkoop meegenomen in de bedrijfswaarde.  

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting van het bestuur 

weergeven van zijn beleid en de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedurende de 

resterende economische levensduur van het complex. Deze veronderstellingen zijn nader geconcretiseerd in de 

onderstaande uitgangspunten. 

 

De bedrijfswaarde van het DAEB bezit op 31 december 2016 bedraagt € 145,9 miljoen (voorgaand jaar € 139,7 

miljoen). Voor het niet-DAEB bezit is de bedrijfswaarde € 5,6 miljoen (voorgaand jaar € 8,7 miljoen). Door 

stelselwijziging is er sprake van herclassificatie van het niet-DAEB vastgoed naar het DAEB vastgoed.  

 

De kasstroomprognoses zijn voor de eerste vijf jaar gebaseerd op de intern geformaliseerde meerjarenbegroting 

waarbij voor de verwachte kosten van contractueel aangegane onderhoudsverplichtingen en overige contracten met 

een werkingsduur van meer dan vijf jaar de contractperiode is ingerekend. De kosten van planmatig en groot 

onderhoud worden gebaseerd op de in de meerjarenonderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor 

latere jaren worden de kasstroomprognoses geschat door extrapolatie van de meerjarenbegroting gebruikmakend van 

een vast groeipercentage voor inflatie en huurstijging. 

 

Bij de bedrijfswaardeberekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

Stijgingsparameters: 

– jaarlijkse huurverhoging in 2017 1,08%, 2018 t/m 2021 1,07-2.00% en daarna 2,0% (voorgaand jaar: 2016 

1,70%, 2017 t/m 2020 2,40-2,71% en daarna 2,0%) 

– jaarlijkse huurderving van 0,65% als gevolg van leegstand (voorgaand jaar: 1,00%) 

– jaarlijkse mutatiegraad van 7% waarbij huurharmonisatie plaats vindt tot 65% van de maximaal redelijke huur 

voor het DAEB bezit. Bij niet-DAEB vindt huurharmonisatie plaats vindt van 70% tot 90% van de maximaal 

redelijk. (voorgaand jaar voor het gehele vastgoed: 7% en 65%) 
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– jaarlijkse stijging van de overige exploitatie-uitgaven in 2017 van 1,60%, 2018 t/m 2021 1,9% - 2,5% en later 

2,50% (voorgaand jaar: in 2016 van 1,60%, 2017 t/m 2020 2,02% - 2,52% en later 2,50%) 

– jaarlijkse stijging van de onderhoudsuitgaven conform de verwachte inflatie voor bouwkostenontwikkeling van 

in 2017 van 1,60%, van 2018 t/m 2021 1,9% - 2,5% en later 2,50% (voorgaand jaar: 2016 van 1,60%, van 

2017 t/m 2020 2,02% - 2,52% en later 2,50%) 

Volumeparameters: 

– reparatie- en mutatieonderhoudsuitgaven (op basis van ervaringscijfers): €  439,- per verhuureenheid 

(voorgaand jaar: € 457,-)   

– planmatig en groot onderhoud (uitsluitend instandhouding) per complex: conform 

meerjarenonderhoudsbegroting 

– directe overige exploitatieuitgaven (belastingen, verzekering): € 326,- per verhuureenheid (voorgaand jaar: 

€ 377,-) 

– overige indirecte exploitatieuitgaven voor zover vastgoedgerelateerd (algemeen beheer): In 2016 €1.023 per 

verhuureenheid (voorgaand jaar: € 1.007,-). 

– heffing van overheidswege gekoppeld aan het sociaal vastgoed in exploitatie (verhuurderheffing): voor de 

gehele restantlooptijd is ingerekend (voorgaand jaar eveneens voor gehele restantlooptijd).  

– AW heffing en Saneringsheffing zijn beide ingerekend 

Discontering: 

– disconteringsvoet van 5,00 % voor woningen (voorgaand jaar: 5,00%); disconteringsmoment: 

medionummerando 

– contantmakingsperiode: geschatte resterende economische levensduur  van het complex op basis van het 

“nieuw” strategisch voorraadbeleid, met een minimum van 15 jaar voor complexen waarvoor geen concrete 

sloop- , renovatie- of verkoopplannen aanwezig zijn. Voor nieuwbouw een maximale periode van 50 jaar. 

Overige aspecten: 

– inrekenen restwaarde grond: € 10.000 per verhuureenheid, uitgaande van bouwrijpe grond met een sociale 

huurbestemming aan het eind van de economische levensduur, zijnde de huidige grondprijs geïndexeerd naar 

einde levensduur (€ 20.000) en gecorrigeerd voor toekomstig te maken kosten inzake uitplaatsing (€ 5.000), 

sloop en opnieuw bouwrijp maken (€ 5.000). 

– er zijn 11 woningverkopen ingerekend (2017 4 stuks, 2018 4 stuks en 2019 3stuks). Daarnaast zijn er 45 

woningen waarbij rekening is gehouden met sloop op korte termijn. Beide zijn ingerekend vanuit een genomen 

bestuursbesluit. 

 

Verstrekte zekerheden 

Zonder toestemming van het WSW is het de corporatie niet toegestaan om de woningen die met door het WSW 

geborgde leningen zijn gefinancierd te bezwaren met een beperkt recht (recht van pand/hypotheek, recht van opstal, 

recht van erfpacht, recht van vruchtgebruik)  of de verplichting aan te gaan om deze woningen met een 

zekerheidsrecht te bezwaren (positieve hypotheekverklaring). Als gevolg hiervan zijn de woningen die met geborgde 

leningen zijn gefinancierd, niet met hypothecaire zekerheden bezwaard. Daarnaast heeft het WSW recht van eerste 

hypotheek op de woningen van de corporatie betreffende de door het WSW geborgde financiering. 

 

Voor de door het WSW verstrekte borgstelling heeft de corporatie een obligoverplichting gebaseerd op de omvang 

van de door het WSW geborgde leningen. Deze obligoverplichting is in de toelichting op de balans vermeld onder de 

“Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa”. 
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Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden en vastgoed in ontwikkeling  

Een overzicht van de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden en het vastgoed in ontwikkeling is hierna 

opgenomen: 

 

 

 

 

Onderstaand het verloop van het aantal woningen in de post onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
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6. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

Het verloop van deze post is als volgt: 

 

(in duizenden euro’s)  2016 
     

 

 

 

De afschrijvingen op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn bepaald volgens de lineaire 

methode op basis van de volgende verwachte gebruiksduur: 

– Automatisering: 3/5 jaar 

– Bedrijfsauto’s: 6 jaar 

– Inventaris kantoor: 3, 5 of 10 jaar 

– Kantoorgebouw (excl. grond): 50 jaar 

– Het kantoorgebouw wordt als geheel en niet naar componenten afgeschreven aangezien de invloed van het 

verschil in afschrijving op het resultaat en vermogen niet significant is. 

 

De investering in 2016 bestaat voornamelijk uit aanschaf van een nieuw primair systeem. De desinvestering bestaat 

uit de versnelde afschrijving van het oude systeem (DW en AX).  

 

Financiële vaste activa 
 

7. Andere deelnemingen 

 

 

De stroom BV is per 1-7-2016 ontbonden. 
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8. Latente belastingvordering(en)  

 

De specificatie van de in de jaarrekening tot waardering gebrachte latente belastingvorderingen is als volgt: 

 

 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 

 

De latentie m.b.t. de te verrekenen verliezen ultimo 2016 wordt gevormd door de volgende nog te verrekenen verliezen: 

Jaar van verlies   Omvang verlies   Latentie belasting    Jaar laatste verliesverrekening  
                            
2013  

                          
8.470  

                               
2.117  

                                                    
2022  

 

Verwacht wordt dat de latentie binnen de gestelde periode verrekend kan worden met toekomstige winsten. Voor het 

jaar 2017 wordt verwacht € 5 ton te kunnen verrekenen.  
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Bij een aantal jaarrekeningposten is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering van activa en passiva 

volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondslagen. Verder is sprake van fiscaal compensabele verliezen. De 

hieruit voortvloeiende latente belastingvorderingen worden hierna toegelicht: 

a Vastgoed in exploitatie met nieuwbouw en verbetering   

 Voor dit bezit is het uitgangspunt blijvend verhuren (waarna sloop). De op het waarderingsverschil van dit bezit 

betrekking hebbende actieve belastinglatentie, inclusief de investeringen in nieuwbouw en verbetering, leidt niet 

tot verwerking in de jaarrekening. De reden is dat de fiscale boekwaarde na afloop van de gebruiksduur (sloop) in 

stand blijft en fiscaal pas wordt afgewikkeld nadat in de toekomst de bouwbestemming op de grond zou komen te 

vervallen. Gezien de zeer lange looptijd van het waarderingsverschil, tendeert de contante waarde van de hieruit 

voortvloeiende latente vordering naar nihil. 

b Vastgoed in exploitatie: sloop binnen vijf jaar  

Belastinglatenties worden in de jaarrekening verwerkt voor zover de corporatie over een beleidshorizon van 

vijf jaar expliciete uitspraken heeft gedaan over de voorgenomen afwikkeling van de woningen door sloop. 

Aangezien Goed Wonen enkel vervangende nieuwbouw pleegt bij sloopwoningen is er geen latentie opgenomen. 

c    Vastgoed in exploitatie bestemd voor verkoop binnen 10 jaar 

 Het verschil in de waardering commercieel en fiscaal zal binnen een afzienbare periode worden gerealiseerd. In 

de berekening is voor de woningen die zijn aangewezen om te verkopen een latentie gevormd. Hiertoe is 25% van 

het waarderingsverschil contant gemaakt tegen een discontovoet. 

d Afschrijvingspotentieel 

 Hierbij is sprake van een waarderingsverschil tussen de commerciële en fiscale boekwaarde die van tijdelijke aard 

is vanwege afschrijvingen. Als de fiscale boekwaarde hoger is dan de  bedrijfseconomische boekwaarde en de 

fiscale bodemwaarde nog niet is bereikt en de fiscale bodemwaarde hoger is dan de bedrijfseconomische 

boekwaarde wordt er een latentie gevormd. 

e Verkoop woningen onder VOV 

 Hierbij is sprake van een waarderingsverschil tussen de commerciële en fiscale boekwaarde. Een gedeelte van de 

fiscale boekwaarde wordt afgewikkeld en een gedeelte van de boekwaarde in de vorm van een winstrecht wikkelt 

pas na terugkoop af. Voor dit tijdelijk verschil is sprake van een actieve belastinglatentie. Aangezien het moment 

van terugkoop en daarmee het moment van afwikkeling van de latentie op voorhand niet vast staat en een lange 

termijn kan zijn, is een betrouwbare schatting van deze latentie niet mogelijk en op nihil gewaardeerd.  

f Leningen o/g en u/g 

 In de jaarrekening is voor de leningenportefeuille een latente belastingverplichting respectievelijk -vordering tegen 

de contante waarde verantwoord voor het verschil tussen de waardering die de fiscus toepast (i.c. marktwaarde) 

en de waardering als toegepast in de jaarrekening (geamortiseerde kostprijs). De latentie loopt af over de 

resterende looptijd van de leningen.  

g  Fiscaal verrekenbare verliezen 

Er wordt een latente belastingvordering uit hoofde van fiscaal compensabele verliezen gevormd voor zover er 

voldoende sterke aanwijzingen zijn dat er in de toekomst voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn ter realisatie 

van de latente vordering. In de jaarrekening  is hiervoor een latente belastingvordering tegen de contante waarde 

verantwoord.  

De latente belastingvordering is contant gemaakt tegen een disconteringsvoet van 2,82%. Deze bestaat uit de 

gemiddelde rentevoet van het vreemd vermogen.  
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9. Leningen u/g 

 

(in duizenden euro’s)   2016 2015 
         

 

 

Het verloop in 2016 is als volgt:  

(in duizenden euro’s)   2016 2015 
          

 
 

 

Starters renteregeling 

Met de Starters renteregeling wordt, via Social Finance N.V. (samenwerkingsverband van deelnemende 

woningcorporaties), gedurende 10 jaar 20% van de maandelijkse hypotheekrente voorgeschoten aan de koper. De 

eigenaar betaalt dit voorschot terug bij woningverkoop of aan het einde van de looptijd van de hypotheek van 30 jaar.  

De Starters renteregeling wordt afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 

Er is in 2016 geen woning (2015 ook geen) verkocht met behulp van de Starters renteregeling. In de toekomst zal de 

portefeuille niet verder groeien omdat Social Finance is gestopt met het aanbieden van de startersrenteregeling.   

10. Overige effecten 

Het verloop in 2016 is als volgt: 

 

Certificaten obligatielening WIF 

 

(in duizenden euro’s)   2016 2015 
         

 

 

Certificaten  Wooninvesteringsfonds (WIF) 

 

Goed Wonen participeerde voor een bedrag van € 1.500.000 in het WIF door middel van de aankoop van 3 

certificaten. 

Het WIF is een toegelaten instelling en is in 2005 opgericht met als doel woningen van corporaties aan te kopen en 

vervolgens later te verkopen. Door deze complex gewijze verkopen beschikten de verkopende corporaties direct over 
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financiële middelen.  Door gewijzigd overheidsbeleid hebben corporaties tegenwoordig meerdere alternatieven om 

complexen te verkopen en is men niet meer genoodzaakt om woningen aan het WIF te verkopen.  

Door stagnerende verkopen is het WIF in financieel zwaar weer terechtgekomen. De financiële situatie van het WIF 

heeft ook gevolgen voor de waardering van de certificaten die een onbepaalde looptijd hebben, achtergesteld zijn en 

wordt alleen uitbetaald als het WIF haar recht tot koop uitoefent. 

Goed Wonen heeft, met het oog op deze situatie, reeds in 2013 een afwaardering van 50% toegepast en voor het 

boekjaar 2014 nog eens 20%. In 2015 is bekend geworden dat het WIF werd beëindigd. Door de Algemene 

ledenvergadering  van het WIF is besloten het vermogen te verdelen over de certificaathouders. De certificaten van 

Goed Wonen waren € 633.120 waard. In 2015 hebben we 90% als voorschot uitbetaling ontvangen. Het verschil 

tussen de waardering 1-1 en waardering volgens het WIF 31-12 is in 2015 afgeboekt (€ 53.000). In 2016 hebben we 

de eindafrekening mogen ontvangen die positief uitviel van € 88.600. Hierdoor hebben we in 2016 een positief 

resultaat van € 25.000 euro behaald. 

Voorraden 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 

11. Vastgoed bestemd voor verkoop 

In totaal zijn er per ultimo 2016 5 (2015: 0) woningen verantwoord als vastgoed bestemd voor verkoop. De 

verwachting is dat deze woningen met een boekwaarde van € 515.000 binnen een jaar worden verkocht.  

12. Overige voorraden 

Deze post bestaat uit: 

 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 

De voorraad panelen is gewaardeerd tegen een gemiddelde prijs.  

13. Onderhanden projecten 

Deze post bestaat uit: 

 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
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Het saldo van de onderhanden projecten in opdracht van derden, bestaat uit de gerealiseerde projectkosten 
(ontwikkelkosten) voor het project Fitland Zorgboog. Er zijn nog geen termijnen gedeclareerd. De startbouw vindt 
plaats in 2017.  

 

Vorderingen 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 

 

14. Huurdebiteuren 

De vordering op huurdebiteuren omvat naast de huren ook te vorderen servicekosten, herstelkosten en 

incassokosten. In de vordering op vertrokken huurders zijn tevens kosten van mutatieonderhoud voor rekening van de 

huurder begrepen.  
 

De vordering op huurdebiteuren is als volgt te specificeren: 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 

 

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt: 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 

 

Eind 2016 bedraagt de huurvordering 1,2% van de huuropbrengsten (eind 2015 : 0,94%). 

 

  



 

36 

 

17. Overlopende activa 

De specificatie is als volgt: 

 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 

 

18. Liquide middelen 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 

Er bestaan geen belangrijke beperkingen inzake de beschikbaarheid van geldmiddelen. Ze staan ter vrije beschikking 

van Goed Wonen.  

 

Eigen vermogen 

19, 20 en 21 Herwaarderingsreserve, overige reserves en resultaat boekjaar 

 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
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De specificatie van de herwaarderingsreserve (het niet gerealiseerde eigen vermogen) is als volgt:   
 
(in duizenden euro’s) 

 

 
 

Het verloop van de overige reserves is als volgt: 

 
 
Het verloop van de overige reserves (het gerealiseerde eigen vermogen) als gevolg van stelselwijziging is als volgt:
   
  

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 

 
 
De specificatie van het gerealiseerde eigen vermogen is als volgt:   
 
(in duizenden euro’s) 
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Voorzieningen 

 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 
 

22. Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 

Het verloop van de voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen is als volgt: 

 
 

De stand ultimo 2015 bestond uit de projecten Virmundtstraat en Berglaren/Verhofstadtstraat/Groeskuilen, welke in 

2016 zijn opgeleverd. Ultimo 2016 zijn er geen projecten in ontwikkeling waarvoor een voorziening benodigd is.  

 

 

Langlopende schulden 

 

 

Onderdeel van de langlopende schulden aan kredietinstellingen is een Roll-over lening. Drie maandelijks kan de 

opname hiervan bepaald worden tussen minimaal € 1 miljoen euro en maximaal € 5 miljoen. Het rente percentage 

bedraagt een 3-maands Euribor, verhoogt met een opslag van 0,26%. Daarmee kan de rente van deze leningsvorm 

erg fluctueren. De looptijd is 10 jaar en de lening overeenkomst kan tussentijds, in 2018, opgezegd worden. Dit is 

tevens het moment dat de opslag wordt herzien. De marktwaarde van de leningen bedraagt  €83.238.000 (2015: 

€79.366.000) 
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23. en 24. Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen 

Het verloop van schulden overheid en kredietinstellingen is als volgt: 

 

 

 

Zekerheden 

Van de leningen overheid en kredietinstellingen is € 65,1 mln. (2015 € 64,3 mln.) geborgd door het WSW. Voor de 

door het WSW geborgde leningen heeft Goed Wonen zich verbonden het onderliggend onroerend goed in exploitatie 

voor de gehele portefeuille niet zonder toestemming te bezwaren. 

 

Aflossingssysteem 

De leningen worden afgelost op basis van het annuïtaire, lineaire dan wel het fixe methode. 

 
 

25. Verplichtingen inzake onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

(in duizenden euro’s)     2016 2015 
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Kortlopende schulden 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
      

 

26. en 27. Schulden aan overheid en kredietinstellingen 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 

Zekerheden 

Door de huisbankier is aan Goed Wonen een rekening-courantkredietfaciliteiten ter beschikking gesteld voor een 

totaalbedrag van € 2,0 miljoen. Hier is ultimo 2016 geen gebruik van gemaakt.   

 

29. Belastingen en premies sociale verzekeringen 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 

 
31. Overlopende passiva 

(in duizenden euro’s)  
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

Voorwaardelijke verplichtingen 

WSW obligoverplichting 

Leningen van woningcorporaties, die deelnemer zijn van het WSW worden door het WSW geborgd. Het WSW stelt 

zich borg jegens de geldgever voor de betaling van de leningsverplichtingen. Op grond van deze borgstelling zijn 

corporaties verplicht een obligo aan te houden ter grootte van een bepaald percentage (2016 en 2015: 3,85%) over 

het schuldrestant van de door hun aangetrokken en door het WSW geborgde leningen. Met deze obligoverplichting 

staan woningcorporaties als deelnemer van het WSW garant voor elkaar. Per 31 december 2016 heeft Goed Wonen 

een aangegane obligoverplichting van € 2,4 miljoen (2015: € 2,5 miljoen). 

Deze verplichting is voorwaardelijk: zij is opeisbaar indien de borgstellingsreserve (risico- of garantievermogen) van 

het WSW niet voldoende is om op grond van aanspraken van geldgevers de betalingsverplichtingen van WSW-

deelnemers over te nemen. 

Niet-verwerkte verplichtingen en activa  

Investeringsverplichtingen  

In februari 2013 heeft Goed Wonen een koopovereenkomst gesloten met de gemeente Gemert voor de aankoop van 

5 bouwlocaties voor de realisering van nieuwbouwprojecten.  Afspraak hierbij is dat  minimaal 40% als sociale 

woningbouw gerealiseerd zal worden. 

 

Per balansdatum heeft Goed Wonen nog een verplichting voor de afname van 2 bouwlocaties voor een bedrag van in 

totaal € 3.630.000,-. De levering van deze locaties zal plaatsvinden uiterlijk binnen 4 maanden nadat sprake is van 

een onherroepelijk bestemmingsplan voor de afzonderlijke locaties. 

 

Operationele lease 

Per januari 2016 leaset Goed Wonen printers voor 5 jaar. De verplichtingen hieruit bedraagt in totaal € 29.760 Hiervan 

vervalt binnen 1 jaar € 7.440, tussen 1 en 4 jaar € 22.320. De resterende looptijd van het leasecontract is 4 jaar.  

Financiële instrumenten 
Algemeen 

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de 

omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen 

financiële instrumenten. 

Doelstellingen en beleid inzake beheer financiële risico’s 

De primaire financiële instrumenten van Goed Wonen, anders dan derivaten, dienen ter financiering van haar 

operationele activiteiten of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Een belangrijke doelstelling van het 

financieringsbeleid van Goed Wonen is het voorkomen dan wel spreiden van ongewenste financiële risico’s zoals 

rente- en liquiditeitsrisico’s.  

 

De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van Goed Wonen zijn het kredietrisico, 

liquiditeitsrisico, renterisico (prijs- en kasstroomrisico) en marktrisico.  

Het beleid van Goed Wonen om deze risico’s te beperken is als volgt. 

Kredietrisico 

Dit betreft het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen jegens Goed Wonen kunnen 

voldoen. Verder wordt hieronder vermeld het risico van oninbaarheid bij huurdebiteuren. 
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Goed Wonen maakt gebruik van meerdere banken teneinde dit risico te beperken. Verder handelt de corporatie enkel 

met kredietwaardige partijen en heeft zij procedures opgesteld om de kredietwaardigheid vast te stellen (rating) en de 

omvang van het kredietrisico bij elke partij te beperken.  

 

Voor Goed Wonen is het risico inzake huurdebiteuren beperkt. Ondanks deze situatie is hiervoor een voorziening 

getroffen. 

Liquiditeitsrisico 

Dit betreft het risico dat Goed Wonen over onvoldoende middelen beschikt om aan haar directe verplichtingen te 

kunnen voldoen.  

 

Om te waarborgen dat Goed Wonen aan haar verplichtingen kan voldoen is naast het aantrekken van langlopende 

leningen een kredietfaciliteit beschikbaar voor een bedrag van in totaal € 2,0 miljoen. 

Renterisico (kasstroomrisico’s) 

Goed Wonen loopt rentekasstroomrisico’s over de rentedragende vorderingen (met name begrepen onder financiële 

vaste activa), effecten en liquide middelen en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder 

schulden aan kredietinstellingen).  

 

Voor vorderingen en schulden met variabele hoofdsom loopt Goed Wonen risico ten aanzien van toekomstige 

kasstromen als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. kasstroomrisico).  

Rentevoet leningen overheid en kredietinstellingen met resterende looptijden 

Ter beoordeling van het prijsrisico dat Goed Wonen loopt, zijn de leningen in onderstaand overzicht ingedeeld in 

groepen van overeenkomstige contractueel overeengekomen rentepercentages en looptijden (in duizenden euro’s): 

 

 

De effectieve rentevoet van de leningen overheid en kredietinstellingen bedraagt gemiddeld 2,8% (2015 3,5%). 

De duration van de leningenportefeuille overheid en kredietinstellingen bedraagt gemiddeld 12,62 jaar en de modified 

duration 12,02. 

Marktrisico 

Het marktrisico wordt beheerst door spreiding aan te brengen in de geldgevers ter zake de leningenportefeuille voor 

zover dit mogelijk is. 

Reële waarde 

Voor vastrentende langlopende vorderingen en langlopende leningen loopt Goed Wonen het risico dat de 

marktwaarde van de vorderingen en leningen zal dalen respectievelijk stijgen als gevolg van veranderingen in de 
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marktrente (i.c. reële waarde risico). Voor deze vorderingen en schulden worden geen financiële derivaten uit hoofde 

van veranderingen in de marktrente afgesloten.  

Financiële vaste activa 

Aangenomen wordt dat marktwaarde gelijk is aan de verkrijgingsprijs. De marktwaarde van de deelnemingen 

bedraagt € 15.000,-. De waarde van de latente belastingvorderingen (€ 2.581,-) is nagenoeg gelijk aan de 

marktwaarde. De marktwaarde van de lening u/g is € 101.089,-. Deze waarde geeft de contante waarde van 

toekomstige kasstromen weer tegen de rentecurve van 31-12-2016 waarbij uitgegaan is van het meest ongunstige 

scenario. 

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden 

Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de waarde in het economisch verkeer. 

Langlopende schulden 

De langlopende schulden zijn  gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De marktwaarde van deze post bedraagt 

€ 83.238.000,-. Deze waarde geeft de contante waarde van toekomstige kasstromen weer tegen de 6 maands 

rentecurve van 31-12-2016.  

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Overige 

Er hebben geen belangrijke mutaties in het eigen vermogen na het einde van het boekjaar plaatsgevonden. 
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 

Bedrijfsopbrengsten 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

32. Huuropbrengsten   

 

 

De huurverhoging 2016 was begroot met een gemiddelde huurverhoging van 1,7 procent (gebaseerd op 0,7 procent 

inflatie en een inkomensafhankelijk deel van 1 procent). De gerealiseerde huurverhoging 2016 was gemiddeld 1,5 

procent. 

 

Inkomensafhankelijke huurverhoging: 

In de circulaire van 16 februari 2016, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is voor de 

periode 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017 het percentage voor de huurverhoging vastgesteld. De percentages zijn 1,5, 2 en 

4 procent bovenop de inflatie van 0,6 procent voor huishoudens met een inkomen van respectievelijk minder dan 

€ 34.678, meer dan € 34.678 en meer dan € 44.360. Goed Wonen heeft de volgende huurverhogingen doorgevoerd: 

 

 

Huur 

Inkomen 

<34.678 34.678 – 44.360 >44.360 

Huur < streefhuur Inflatie + 1,5 (2,1%) 

1189 huurders 

Inflatie + 2 (2,6%) 

215 huurders 

Inflatie + 4 (4,6%) 

188 huurders 

Huur = streefhuur Geen verhoging (0%) 

21 huurders 

Geen verhoging (0%) 

0 huurders 

Geen verhoging (0%) 

0 huurders 

Huur > streefhuur Verlaging (-0,8%) 

552 huurders 

Geen verhoging (0%) 

57 huurders 

Geen verhoging (0%) 

66 huurders 

Huur > 710,68  

(vrije sector) 

Inflatie (0,6%) 

34 huurders 

Inflatie (0,6%) 

29 huurders 

Inflatie (0,6%) 

34 huurders 

 

 
Goed Wonen heeft ervoor gekozen gedeeltelijk gebruik te maken van de maximale wettelijke mogelijkheden. Dit 

houdt in dat huishoudens met een inkomen van minder dan € 44.360 een verhoging hebben gekregen van 0 tot 2,6 

procent en de huishoudens met een inkomen van meer dan € 44.360 een verhoging van tussen de 0 en 4,6 procent.  

Voor bestaande woningen met een huur boven de huurliberalisatiegrens is gekozen deze te verhogen met 0,6 procent 

omdat het niet gewenst is dat de vrije sector huren (veel) verder stijgen.  
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Inkomenspeiljaar  

Er wordt bij de inkomensafhankelijke extra huurverhoging boven inflatie uitgegaan van het inkomen van het tweede 

kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar van de voorgestelde huurverhoging (t-2). Hiervoor is gekozen omdat 

dan inkomens gebruikt worden die veelal definitief zijn vastgesteld. Bij een huurverhoging per 1 juli 2016 is dus het 

inkomen over 2014 bepalend. 

 

33. Opbrengsten servicecontracten 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 

34. Lasten servicecontracten 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 

 

35. Lasten verhuur en beheeractiviteiten 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
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36. Lasten onderhoudsactiviteiten 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 

 

37. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit  

 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 
 

38. Toegerekende organisatiekosten (verkocht vastgoed in ontwikkeling) 

 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 
 
 
39. 40. en 41. Netto resultaat verkoop vastgoedportefeuille 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 
 

In 2016 zijn twee woningen verkocht (in 2015 20 woningen). 
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Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 

 

42. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille  

 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 
 
43. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

  
44. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VOV 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 

 
 
45. en 46. Nettoresultaat overige activiteiten 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 
De overige bedrijfsopbrengsten 2016 bestaat voornamelijk uit het uitlenen van het personeel. Daarnaast wordt 

dakoppervlak verhuurd voor een antenne. In 2015 werd daarnaast beheersvergoeding ontvangen voor het beheer van 

de gebouwen van Diomage.  

 

47. Overige organisatiekosten 

 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
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48. Leefbaarheid 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 
 

Financiële baten en lasten 

 

49. Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten  

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 
 

50. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

 

 (in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 
 
51. Rentelasten en soortgelijke kosten 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 
 
In 2016 zijn er geen rentelasten geactiveerd bij de projectkosten.  
 
 

52. Belastingen 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 
Schattingen 

De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fiscale regels volgens de 

door de sector met de belastingdienst gemaakte afspraken (Vaststellingsovereenkomst I en II). De toepassing van 

deze regels is op een aantal onderwerpen niet zonder meer duidelijk en voor discussie vatbaar. Deze onderwerpen 

zijn onder andere het onderscheid tussen onderhoudskosten en verbeteringen, de toerekenbare kosten inzake 
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projectontwikkeling en de inschatting van het op basis van een fiscale winstplanning naar verwachting te verrekenen 

deel van beschikbare fiscale verliezen. Bij de aangifte zal blijken of en in hoeverre de fiscus de door Goed Wonen 

gevolgde standpunten zal overnemen en accorderen. Om die reden kan de in de jaarrekening bepaalde acute en 

latente belasting achteraf nog aan veranderingen onderhevig zijn. 

 

Toekomstige fiscale winsten kunnen tot een bedrag van € 2.952 duizend (2015: € 1.238 duizend) worden 

gecompenseerd met in het verleden geleden fiscale verliezen. De effectieve belastingdruk is 25% en kan als volgt 

worden gespecificeerd: 

 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 

53. Aandeel in resultaat van deelnemingen 

 (in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 
 
 
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 
 

De stijging in de afschrijvingen wordt veroorzaakt door de afschrijving van het oude ICT pakket. Eind 2016 heeft Goed 

Wonen een nieuw ICT pakket in gebruik genomen.  
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Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 
 

 
 

 
 
 

Het aantal formatieplaatsen bedroeg eind 2016 24,56 fulltime-eenheden (fte). Deze kan uitgesplitst worden naar de 

volgende afdelingen: 

 

 

 

 

Accountantskosten 

 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 
 

De accountantskosten zijn opgenomen in het jaar van facturatie. Voor de jaarrekening 2015 betrof EY de accountant, 

voor 2016 is dit Deloitte. 
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Bezoldiging van (ex-)bestuurders en (ex-)commissarissen 

Bestuurders 

Vanaf boekjaar 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van 

kracht (Besluit van 15 november 2012).  
Toegelaten instellingen vallen bij algemene maatregel van bestuur onder de strekking van de WNT. Voor 

topfunctionarissen van toegelaten instellingen geldt daarnaast een aanvullende regeling zoals opgenomen in de 

regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. Op grond van de WNT en 

deze regeling dienen de individuele inkomensgegevens van topfunctionarissen te worden gerapporteerd. 

 

De bezoldiging van de huidige bestuurder bestaat uit periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, doorbetaling bij 

ziekte en vakantie, sociale premies, presentiegelden, kostenvergoedingen en ter beschikking stelling van een auto), 

beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, sabbatical leave, jubileumuitkeringen, VUT- en 

prepensioenuitkeringen), uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en bonusbetalingen.  

 

De bezoldiging van de huidige bestuurder die in het boekjaar ten laste van de woningcorporatie is gekomen bedraagt 

€ 127.694,- (2015: € 126.666,-) en is als volgt gespecificeerd (in euro’s):  

 
 

(in duizenden euro’s) 2016 2015 
     

 

Wet  Normering Topinkomens 

Het normenkader rondom de ‘’Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector 

(hierna :WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 

februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet 

formeel aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van 

de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de 

Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd. 

 

Toegelaten instellingen vallen bij algemene maatregel van bestuur onder de strekking van de WNT. Voor 

topfunctionarissen van toegelaten instellingen geldt daarnaast een aanvullende regeling zoals opgenomen in de 

regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. Op grond van de WNT en 

deze regeling dienen de individuele inkomensgegevens van  topfunctionarissen te worden gerapporteerd. De opgave 

is als volgt (in euro’s): 
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2016 

Naam       fte      Functie  Datum  

indienst-

treding 

Belastbaar      

jaarloon 

Ontslag-         

vergoeding 

Voorzieningen 

betaalbaar op 

termijn 

Totaal 

Hans 

Vedder     1,0 

Directeur       

bestuurder 

18 mei 

2009 

€ 108.646,- n.v.t. € 19.048,- 127.694,- 

 

In de RVC vergadering van 22 maart 2016 is de bezoldiging van de bestuurder vastgesteld per 1-12016 op het 

maximum van bezoldigingsklasse E. De bezoldiging komt niet boven de WNT norm klasse E zoals die geldt in 2016 

van € 131.000,-. De directeur bestuurder heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  

 

Commissarissen  

De bezoldiging van huidige en gewezen commissarissen die in het boekjaar ten laste van de woningcorporatie zijn 

gekomen bedragen € 33.067,- (2015: € 36.374,-) en is naar individuele commissaris als volgt gespecificeerd (in 

euro’s): 

 

 2016 2015 
     

 

 

De bezoldigingsbedragen zijn exclusief btw. 

 

De bezoldiging komt niet boven de WNT norm zoals die geldt in 2016 van € 15.131,- voor de voorzitter en € 10.087,- 

voor de leden. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties door Goed Wonen aan bestuurders en 

commissarissen verstrekt. 
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De persoonlijke gegevens van de toezichthouders, per 31 december 2016, zijn in de tabel beschreven: 

 

 

Naam 

 

 

Functie 

 

Geboorte- 

jaar 

 

Nationaliteit 

 

Datum in functie 

 

Huidige 

termijn 

 

Jaar van 

aftreden/herkiesbaar 

       

De heer M.M.L.F. Frijns Voorzitter 1972 Nederlandse 1 februari 2015 1
e
 termijn maart 2019 

De heer T.J.P. Swinkels Lid 1974 Nederlandse 1 november 2011 2
e
 termijn oktober 2019 

De heer S.J.E. Turnhout Lid 1981 Nederlandse 1 mei 2013 1
e
 termijn mei 2017 

Mevrouw M. Mohammadi Lid 1971 Nederlandse 1 augustus 2015 1
e
 termijn augustus 2019 

       

 

Bestemming van het resultaat 2016 

Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2016 ten bedrage van € 24,2 

mln. voor een deel ten gunste van de overige reserves te brengen (€ 7,1 mln.) en voor een deel ten gunste van de 

herwaarderingsreserve te brengen (€ 17,1 mln.). Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt. 
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Ondertekening van de jaarrekening 

Bestuur 

 

De jaarrekening van Goed Wonen is opgesteld door het bestuur op 23 juni 2017 

 

 

 

Hans Vedder 

Directeur- bestuurder 

 

 

Raad van commissarissen 

 

De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld door de raad van commissarissen op 23 juni 2017 

 

 

 

 

M.M.L.F. Frijns 

Voorzitter 

 

 

 

 

M. Mohammadi  

Lid 

 

 

 

 

T.J.P. Swinkels 

Lid 

 

 

 

 

S.J.E. Turnhout 

Lid 
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Overige gegevens  

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: de Directie en de Raad van Commissarissen van Goed Wonen te Gemert 

 

 


