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VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord 
 

Het jaar 2018 stond voor ons onder andere in het teken van de oplevering van een 

tweetal projecten en groen licht voor een derde project. Ieder project is uniek in 

de toegevoegde waarde voor onze huurders en woningvoorraad. In Amerongen 

hebben wij de transformatie van de ‘oude apotheek’ afgerond naar 

appartementen waarin autistische jongeren de gelegenheid krijgen om onder 

begeleiding zelfstandig te wonen. In Elst hebben wij 13 seniorenwoningen 

opgeleverd die wij konden toewijzen aan hoofdzakelijk inwoners en huurders uit 

Elst. En tenslotte hebben wij definitief groen licht gekregen voor de bouw van ‘De 

Linde’ in Achterberg. In april 2019 starten we in samenwerking met QuaRijn de 

bouw van dit complex waarin 24 dementerende ouderen een plek kunnen vinden.  

 

2018 was voor ons ook het jaar van de maatschappelijke visitatie. De bevindingen 

van de visitatiecommissie geven ons een gevoel van trots over onze prestaties 

van de afgelopen 4 jaar en vertrouwen voor de toekomst. De commissie geeft aan 

dat wij de vele ontwikkelingen waarmee wij te maken hebben gehad – waaronder 

de fusie en de implementatie van de Woningwet – in de afgelopen 4 jaar blijkbaar 

moeiteloos hebben opgevangen. Ook herkent de commissie de 

professionaliseringsslag die binnen de organisatie heeft plaatsgevonden en de 

ontwikkeling die in gang is gezet van vastgoed-georiënteerd naar ‘klant- en 

omgeving-georiënteerd’. Daarnaast komt uit de visitatie naar voren dat de 

belanghebbenden van Rhenam positief oordelen over de organisatie, de prestaties 

en de wijze waarop meegedacht en meegewerkt wordt aan de oplossing van 

problemen. 

 

 

 

 
 

Voor de komende periode beveelt de visitatiecommissie onder andere aan om de 

geschetste ontwikkeling van de organisatie met kracht door te zetten en 

voldoende tijd en aandacht te besteden aan de ontwikkeling van het 

maatschappelijk bestemmingsplan. We onderschrijven deze aanbevelingen van de 

visitatiecommissie ten zeerste. We hebben hier in de afgelopen periode dan ook 

langs verschillende wegen invulling aan gegeven, waaronder de implementatie 

van assetmanagement en het opstellen van de beschrijvingen voor onze 

kernprocessen, het organiseren van informatiebijeenkomsten voor nieuwe 

raadsleden van de gemeenten Rhenen en Utrechtse Heuvelrug en de nadere 

samenwerking met Heuvelrug Wonen en binnen Deelgoed. Mooie ontwikkelingen 

waar we in 2019 verder aan zullen bouwen! 

  

Rhenam is én blijft een corporatie met een focus op maatschappelijke inzet en 

kwaliteit voor onze huurders, een passende voorraad van hoge kwaliteit en goed 

rentmeesterschap door het voeren van een gezond financieel beleid en meer dan 

gemiddelde risicobeheersing. Door deze solide basis zijn we in staat om voor de 

komende jaren ons sterk te (blijven) maken voor de volkshuisvesting in Rhenen 

én Utrechtse Heuvelrug.  

 

Tenslotte spreek ik een woord van dank uit naar onze medewerkers en 

belanghouders. Zonder hun grote betrokkenheid en inzet kunnen we onze 

volkshuisvestelijke prestaties niet realiseren. 

 

Martijn Rink 

Directeur-bestuurder 
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< 1,20 > 1,21 - 1,40 > 1,40 - 1,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerncijfers 2018 

 

WoningenWoningenWoningenWoningen    

Rhenen 

Elst 

Achterberg 

Amerongen 

Maarn 

Overberg 

Leersum 

Totaal woningen 

Totaal verhuureenheden 

  

AantalAantalAantalAantal 

1.680 

432 

47 

536 

55 

2 

1 

2.7532.7532.7532.753    

2.9752.9752.9752.975    

  

 

 

 

 

 

 

Regulier 

verkocht 

Nieuw-

bouw 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     2 

 

18 

 

BezitBezitBezitBezit        

 

OnderhoudOnderhoudOnderhoudOnderhoud    (x €1 mln)    

Planmatig 

Contract 

Dagelijks 

Totaal 

 

Aantal reparatiesAantal reparatiesAantal reparatiesAantal reparaties    

Reparatieverzoeken 

Mutatieonderhoud 

Totaal  

  

2018201820182018    

2,0 

0,5 

1,7 

4,2 

 

2018201820182018    

2.527 

190 

2.717 

  

2017201720172017    

2,0 

0,4 

1,7 

4,1 

    

    

 

 

 

  

 

 

 

    

OnderhoudOnderhoudOnderhoudOnderhoud                                

 

(x € 1 mln) 

Nieuwbouw 

Duurzaam/verbetering 

  

2018201820182018    

2,5  

2,9 

  

2017201720172017    

4,0 

1,3 

  
InvesteringenInvesteringenInvesteringenInvesteringen                                

 

MutatiesMutatiesMutatiesMutaties    

Rhenen 

Utrechtse Heuvelrug 

Totaal 

HuurklasseHuurklasseHuurklasseHuurklasse: huur p/m: huur p/m: huur p/m: huur p/m    

Goedkoop:< € 417 

Betaalbaar:€ 417-€ 640  

Duur:€ 640-€ 711 

Vrije sector: > € 711 

Totaal 

  

AantalAantalAantalAantal 

172 

50 

222222222222    

    

492 

1.717 

421 

123 

2.7532.7532.7532.753    

  

%%%%    

8,1 

8,5 

8,18,18,18,1    

 

18 

62 

15 

5 

100100100100    

  

 

 

 

 

    

BeschikbaarheidBeschikbaarheidBeschikbaarheidBeschikbaarheid        

 

HuurHuurHuurHuur    (DAEB)(DAEB)(DAEB)(DAEB)    

Gem. netto huurprijs 

% maximaal redelijk 

Gem. streefhuur 

 

 

HuurachterstandHuurachterstandHuurachterstandHuurachterstand    

Als % jaarhuur woningen 

Totaal actief (x € 1.000) 

Ontruimingen 

  

2018201820182018    

€ 531  

70 

€ 590 

 

 

2018201820182018    

0,51 

93,4 

2 

  

2017201720172017    

€ 518 

70 

€ 587 

 

    

2017201720172017    

0.80 

141,3 

1 

  

 

 

 

    

HuurHuurHuurHuur                                

Energie IndexEnergie IndexEnergie IndexEnergie Index                                

 

    

Dienstverlening 

Huur opzeggen 

Woningzoeken 

Reparaties 

Nieuwe woning 

Onderhoud 

TotaalTotaalTotaalTotaal    

 

 

  

2018201820182018    

7,8 

8,0 

7,7 

7,9 

8,1 

7,3 

7,87,87,87,8    

  

2017201720172017    

7,8 

8,0 

7,6 

8,0 

7,8 

7,9 

7,87,87,87,8    

  

 

 

 

 

    

Tevredenheid huurdersTevredenheid huurdersTevredenheid huurdersTevredenheid huurders    KWHKWHKWHKWH    

2012012012017777 

 

n.v.t. 

364,2 

323,3 

9,1 

29,8 

2017201720172017    

2.859 

2.782 

77 

 

2018201820182018 

 

167,9  

393,1 

352,5 

9,0 

29,4 

2018201820182018    

2.883 

2.806 

77 

 

WaardeWaardeWaardeWaarde (x € 1 mln) 

Totaal vaste activa 

(beleidswaarde) 

Totaal vaste activa (mw) 

DAEB-vastgoed 

Niet-DAEB-vastgoed 

VoV 

AantallenAantallenAantallenAantallen    

VHE gewogen totaal 

VHE gewogen DAEB 

VHE gewogen niet-DAEB 

  

 

 

 

    

Waarde bezitWaarde bezitWaarde bezitWaarde bezit                                

 

BalaBalaBalaBalans ns ns ns (x € 1 mln)    

Balanstotaal 

Eigen vermogen 

 

ResultaatResultaatResultaatResultaat    (x € 1 mln)    

Resultaat voor belasting 

Resultaat na belasting 

Bedrijfsresultaat 

EBITDA 

 

 

  

2018201820182018    

404 

310 

 

 

22,1 

21,5 

27,1 

6,2 

  

2222000011117777    

 376 

 288 

 

 

21,4 

22,8 

21,9 

6,3 

 

 

  

 

 

 

 

    

Balans en resultaatBalans en resultaatBalans en resultaatBalans en resultaat        

 

WSW ratio’sWSW ratio’sWSW ratio’sWSW ratio’s****    

Interest Coverage Ratio 

Loan to Value 

Solvabiliteit 

Dekkingsratio 

 

Overig Overig Overig Overig (x € 1 mln)    

Leningen 

Operationele kasstroom 

Liquide middelen 

  

2018201820182018    

3,7  

30,6% 

55,4% 

14,2% 

 

2018201820182018    

51,3 

5,0 

3,8 

  

2222000011117777    

2,2 

40,0% 

76,0% 

9,0% 

 

2222000011117777    

46,4 

2,4 

           3,0 

  

 

 

 

    

Financiële kengetallenFinanciële kengetallenFinanciële kengetallenFinanciële kengetallen                                

 

    

Aantal fte 

Aantal vhe per fte 

  

2018201820182018    

20,8 

138 

  

2017201720172017    

19,3 

149 

  
PersoneelPersoneelPersoneelPersoneel                                

> 1,80 - 2,10 > 2,11 - 2,40 > 2,41 

* TI-niveau en op basis van beleidswaarde.  

   Hierdoor geen vergelijkende cijfers voor de  

   Loan to Value en Solvabiliteit  
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1111    BestuursverslagBestuursverslagBestuursverslagBestuursverslag    
 

Terugblik op 2018 

De afgelopen 10 tot 15 jaar zijn corporaties steeds meer mensen met een (erg) 

laag inkomen gaan huisvesten. Uit onderzoek blijkt dat (nieuwe) bewoners naast 

een laag inkomen ook vaker te maken hebben met psychische problemen, fysieke 

gezondheidsproblemen of een licht verstandelijke beperking. De toename van het 

aantal kwetsbare groepen leidt ertoe dat de leefbaarheid in wijken met veel 

sociale huurwoningen onder druk staat.1 

 

Deze ontwikkelingen doen zich niet alleen voor in de grote steden. Ook in Rhenen 

en de Utrechtse Heuvelrug zien wij meer overlastmeldingen, onder andere als 

gevolg van huurders met een verslaving, verward gedrag of psychiatrische 

problemen. Omdat wij juist de ‘menselijk maat in wonen’ belangrijk vinden en 

betrokken willen zijn bij onze huurders, hebben we in het afgelopen jaar nog 

nadrukkelijker invulling gegeven aan onze maatschappelijke rol.  

 

Onze opzichters en woonconsulenten vervullen daarbij een belangrijke 

signalerende rol. Zij zijn onze ogen en oren in de wijk. Maar, we kunnen het niet 

alleen. Voor een juiste ondersteuning en begeleiding van kwetsbare huurders is de 

samenwerking met gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen van groot belang. 

Die samenwerking hebben we in 2018 verder uitgebreid. Zo hebben we 

bijvoorbeeld het convenant buurtbemiddeling getekend (Rhenen) en zijn we een 

convenant aangegaan rondom de aanpak van personen met verward gedrag 

(Utrechtse Heuvelrug).     

    

                                                        
1 RIGO Research en Advies (2018), Veerkracht in het corporatiebezit; kwetsbare bewoners en 

leefbaarheid 

    
    

Betaalbaarheid en beschikbaarheid Betaalbaarheid en beschikbaarheid Betaalbaarheid en beschikbaarheid Betaalbaarheid en beschikbaarheid     

Gezien het inkomen van onze (toekomstige) huurders, blijft het aanbieden van 

voldoende betaalbare woningen een belangrijke opgave voor ons. Daarom hebben 

we in 2018 – net als in voorgaande jaren - gekozen voor een huurverhoging gelijk 

aan inflatie (1,4%). Dit komt overeen met de huurverhoging die veel andere 

corporaties in 2018 hebben doorgevoerd (bron: Aedes).  

 

Maar, betaalbaarheid is voor Rhenam meer dan alleen de huurprijs. De woonlasten 

van huurders bestaan immers ook uit energiekosten, lokale belastingen en andere 

bijkomende kosten. Om de energierekening van onze huurders omlaag te 

brengen, zijn we in 2018 gestart met de uitvoering van ons duurzaamheidsbeleid. 

Zo maken we de woningen energiezuiniger en comfortabeler. Verderop in het 

bestuursverslag leest u hier meer over.  

 

Naast betaalbaarheid is de beschikbaarheid van voldoende woningen een 

belangrijke doelstelling voor ons. In de woningmarktregio’s waarin wij werken is 

de vraag naar woningen al jarenlang veel groter dan het aanbod. De wachttijden 

zijn alleen terug te brengen door de doorstroming op gang te brengen en 

nieuwbouw te realiseren. De nieuwe woonvisies, die de gemeenten Rhenen en 

Utrechtse Heuvelrug in 2018 hebben vastgesteld, vormen daar een basis voor. 

Maar, er is meer nodig. Zoals in grote delen van Nederland geldt, hebben ook wij 

te maken met stijgende bouwkosten en een gebrek aan bouwlocaties. We 

onderschrijven dan ook van harte de ambitie van het kabinet Rutte III om de 

woningbouwproductie de komende jaren in overleg met medeoverheden, 

woningcorporaties en andere stakeholders aan te jagen en bestaande 

belemmeringen weg te nemen.  

Bezit Financiële kengetallen 
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Beschikbaarheid van woningen heeft niet alleen te maken met het aantal 

woningen, maar ook met het type woningen. Door het kabinetsbeleid, gericht op 

langer zelfstandig thuiswonen en het scheiden van wonen en zorg, zijn vragen 

rondom geschikte woningtypes steeds meer aan de orde. Dit geldt zeker in de 

gemeenten Rhenen en Utrechtse Heuvelrug, die een relatief sterke vergrijzing 

kennen. Om hier een antwoord op te vinden zoeken we nadrukkelijk de 

samenwerking met andere partijen.     

 

PortefeuillPortefeuillPortefeuillPortefeuillemanagementemanagementemanagementemanagement        

Om goed te kunnen sturen op onze doelstelling van voldoende betaalbare en 

beschikbare woningen hebben we in 2018 een zogenaamde portefeuillestrategie 

opgesteld. In deze strategie geven we aan hoe onze portefeuille (woningen, 

bedrijfsonroerend goed en maatschappelijk onroerend goed) zich de komende 

jaren moet ontwikkelen. We hebben deze strategie onder andere opgesteld op 

basis van ons Ondernemingsplan 2017-2020, wet- en regelgeving, onderzoeken 

naar de woningbehoeften en de prestatieafspraken die we met de gemeenten 

Rhenen en Utrechtse Heuvelrug maken. De doelstellingen in de 

portefeuillestrategie hebben betrekking op de omvang van de woningvoorraad en 

de samenstelling van de voorraad naar huurklassen. We verminderen het aandeel 

woningen onder de kwaliteitskortingsgrens en de eerste aftoppingsgrens, met 

behoud van het aandeel van 70% bereikbaar conform de prestatieafspraken.    

 

We hebben in de strategie echter niet alleen oog voor de omvang en 

samenstelling van de portefeuille, we staan ook stil bij aspecten als kwaliteit en 

duurzaamheid en maken een vertaling naar onze financieringsstrategie. Kortom, 

we komen tot een meer integrale benadering van de verschillende beleidsvelden 

binnen onze organisatie.  

 

VisitatieVisitatieVisitatieVisitatie    

Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht om elke vier jaar een visitatie uit te 

laten voeren door een onafhankelijk bureau. Dit bureau onderzoekt en beoordeelt 

de prestaties van de corporatie op een aantal terreinen: het voldoen aan de 

opgaven in het werkgebied van de corporatie en het realiseren van de 

afgesproken ambities, het presteren volgens belanghebbenden, het presenteren 

naar vermogen en de governance van de corporatie.  

 

In de eerste helft van 2018 heeft de visitatie van Rhenam plaatsgevonden. Daaruit 

komt naar voren dat wij een goede reputatie hebben bij onze belanghebbenden. 

Onze huurders, de gemeenten en andere maatschappelijke partijen zijn in het 

algemeen tevreden over ons en over de wijze waarop wij meedenken en 

meewerken aan de oplossing van problemen. Wel geven deze partijen aan dat wij 

op het sociaal domein nadrukkelijker een bijdrage mogen leveren. Om hier 

invulling aan te geven zijn we al eerder gestart met de ontwikkeling van een 

maatschappelijk bestemmingsplan. Dit is de basis om als Rhenam een duidelijke 

keuze te maken voor de rol die wij binnen het sociaal domein vervullen.  

 

Rhenam kent een sterke financiële basis. De financiële continuïteit en 

doelmatigheid van de organisatie worden door de visitatiecommissie dan ook als 

goed beoordeeld. Wel is de commissie van mening dat wij ons financiële 

vermogen meer in dienst van de volkshuisvesting mogen stellen. Wij zijn hier 

uiteraard ten zeerste toe bereid. Maar, zoals de visitatiecommissie zelf ook stelt, 

vormt het vinden van voldoende geschikte bouwlocaties voor sociale 

woningbouw hierbij een knelpunt.  
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In het kader van regulier toezicht heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in 

het najaar 2018 beoordeeld of Rhenam voldoet aan de vereisten op het gebied 

van good governance, integriteit, rechtmatigheid en financiële continuïteit. De 

uitkomsten van deze beoordeling leveren een positief beeld op. De Aw ziet dan 

ook geen aanleiding om interventies op te leggen of nieuwe toezichtsafspraken te 

maken. In diezelfde periode heeft ook de jaarlijkse beoordeling door het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) plaatsgevonden. Het WSW 

constateert dat het risicoprofiel van Rhenam ongewijzigd is gebleven, te weten: 

laag. Dit betekent dat het vertrouwen in de borgbaarheid van Rhenam positief 

blijft.  

 

CollegaCollegaCollegaCollega----corporaties corporaties corporaties corporaties         

Sinds de fusie met Woningstichting Amerongen is Rhenam actief in twee 

woningmarktregio’s: Food Valley en U16. Binnen beide woningmarktregio’s 

zoeken we actief de samenwerking met collega-corporaties. Door kennis te delen 

en krachten te bundelen, vergroten we onze efficiency en effectiviteit. Dit maakt 

het mogelijk woonkwaliteit te blijven bieden, nu én in de toekomst.  

 

Binnen Food Valley werken we actief samen met zes collega-corporaties onder de 

noemer ‘Deelgoed’. De samenwerking bestrijkt heel uiteenlopende terreinen, 

waaronder internal audit, HRM, fiscaliteiten en communicatie.  

Binnen de woningmarktregio U16 hebben we een intensieve samenwerking met 

Heuvelrug Wonen en Woningbouwvereniging Maarn, onder andere doordat we 

gezamenlijk prestatieafspraken opstellen met de gemeente en de 

huurdersorganisaties. Maar ook met de andere corporaties binnen de U16 zoeken 

we de samenwerking op, bijvoorbeeld als het gaat om de aanschaf van een nieuw 

primair systeem of de ontwikkeling van innovatieve (blockchain-)projecten.  

 

Missie en strategie 

Ondernemingsplan 2017Ondernemingsplan 2017Ondernemingsplan 2017Ondernemingsplan 2017----2020202020202020    

Voor ons staat verbondenheid met ons werkgebied, onze huurders en onze 

partners voorop. We geven daarbij invulling aan de gewenste woonkwaliteit van 

de toekomst.  

 

In ons Ondernemingsplan ‘Duurzaam verbinden’ hebben wij 5 opgaven 

gedefinieerd:  

1. verduurzaming van het bezit; 

2. komen tot een passende woningvoorraad; 

3. ondersteunen van kwetsbare groepen; 

4. bouwen aan legitimiteit; 

5. sturend en ‘in control’ zijn en blijven. 

Deze opgaven zijn leidend voor de beleidsthema’s waar we op inzetten.  
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Verduurzaming van het bezit Verduurzaming van het bezit Verduurzaming van het bezit Verduurzaming van het bezit     

Om de woonlasten van onze huurders te 

verminderen en hun wooncomfort te 

verhogen, investeren we de komende jaren 

fors in de verduurzaming van onze woningen. 

Eind 2025 moet onze woningvoorraad een 

gemiddeld energielabel A hebben. We pakken 

daarvoor circa 1.800 woningen aan. Deze 

woningen krijgen niet allemaal dezelfde 

upgrade. Per complex kijken we welke 

maatregelen het beste passen.  

 

Als eerste stap in de uitvoering van ons 

duurzaamheidsprogramma zijn we in 2018 

gestart met twee pilots; een pilot van 34 woningen in Rhenen en 32 woningen in 

Elst. Van deze pilots willen we zoveel mogelijk leren. Bij de selectie van de 

pilotcomplexen zijn we daarom van een aantal punten uitgegaan. Zo moesten het 

eengezinswoningen zijn, omdat dit een vergelijkingskader biedt bij de uitvoering 

van werkzaamheden door verschillende aannemers. Het moest gaan om 

aaneengesloten bouwblokken, zonder tussenwoningen van andere eigenaren. 

Verder moesten de woningen een energielabel D of slechter hebben en kunnen 

dienen als referentie voor de overige circa 1.800 woningen die we de komende 

jaren gaan aanpakken. Ook vonden we het belangrijk dat we 100% digitale kennis 

hebben van de technische staat van de woningen. 

 

Het energiezuiniger maken van de woningen koppelen we zoveel mogelijk aan al 

gepland onderhoud. Zo beperken we de overlast voor de bewoners en zorgen we 

voor een efficiënte inzet van de beschikbare financiële middelen.  

 

 

Omdat we het belangrijk vinden dat de duurzaamheidsmaatregelen ook echt 

leiden tot een lagere energierekening, vragen we voor de uitvoering van de 

maatregelen een kleine huurverhoging. Deze verhoging is altijd lager dan de 

verwachte besparing. Hiermee is nog steeds sprake van woonlastenverlaging. 

    

Passende woninPassende woninPassende woninPassende woningvoorraadgvoorraadgvoorraadgvoorraad    

Begin 2018 heeft de gemeenteraad van Rhenen 

een nieuwe woonvisie vastgesteld; ‘Kiezen voor 

Rhenen’. In de woonvisie, die de gemeente, 

Rhenam en de Stichting Huurdersorganisatie 

REA (REA) gezamenlijk hebben ontwikkeld, 

neemt het vergroten van de beschikbaarheid 

van betaalbare woningen een belangrijke plaats 

in. De doelstelling is om in een periode van 10 jaar (2017-2027) 125 sociale 

huurwoningen toe te voegen. Samen met de gemeente wordt actief gezocht naar 

locaties waar sociale woningbouw kan worden ontwikkeld.  

 

Eind 2018 heeft ook de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug een 

geactualiseerde woonvisie vastgesteld. Hierin is de ambitie opgenomen om in de 

periode tot 2022 gemiddeld 140 woningen per jaar te bouwen. Van deze 140 

woningen moet minimaal 25% uit sociale huurwoningen bestaan. Zo tracht de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug de wachtlijsten voor een sociale huurwoning niet 

verder te laten stijgen. Het vinden van geschikte bouwlocaties vormt echter een 

uitdaging.  
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Ondersteunen van kwetsbare Ondersteunen van kwetsbare Ondersteunen van kwetsbare Ondersteunen van kwetsbare groepengroepengroepengroepen        

Om invulling te geven aan onze ambitie om 

kwetsbare groepen te ondersteunen hebben 

we medio 2018 De Rotonde opgeleverd. In 

deze voormalige apotheek in Amerongen 

hebben acht jongeren met autisme hun eigen 

appartement gekregen. Zij worden daarbij 

begeleid door Styx Coaching en Training.  

 

Daarnaast hebben we in het bijzonder ook aandacht voor de huisvesting van 

senioren. Gezien de dubbele vergrijzing in de gemeenten Rhenen en Utrechtse 

Heuvelrug vormen zij voor ons een belangrijke doelgroep.  

Zo hebben we eind 2018 13 seniorenwoningen in Elst (Het Bosje) opgeleverd en 

starten we in april 2019 met de bouw van een woonzorgvoorziening voor 

dementerenden in Achterberg (De Linde).  

    

Bouwen aan legitimiteit Bouwen aan legitimiteit Bouwen aan legitimiteit Bouwen aan legitimiteit     

We blijven werken aan een sterke lokale verankering in de gemeenten Rhenen en 

Utrechtse Heuvelrug. Onze ambities ten aanzien van de sociale huisvesting kunnen 

we immers alleen realiseren met behulp van onze partners.  

 

Ook in 2018 hebben we daarom geïnvesteerd in de relatie met belanghouders, 

waaronder de beide huurdersorganisaties: REA en HPF A&O (Huurdersplatform 

Amerongen & Omstreken). In het periodieke overleg met de huurdersorganisaties 

staan we stil bij een verscheidenheid aan onderwerpen, zoals het 

huur(prijs)beleid, de duurzaamheidsopgave en de (invulling van de) 

prestatieafspraken.  

 

Sturend en ‘in control’ zijn Sturend en ‘in control’ zijn Sturend en ‘in control’ zijn Sturend en ‘in control’ zijn  

Om onze beleidsambities te realiseren, hebben we in het afgelopen jaar gewerkt 

aan een verdere professionalisering van onze organisatie. We hebben onze 

bedrijfsprocessen herijkt, risicomanagement verder ontwikkeld en ingevoerd, onze 

vastgoedsturing geprofessionaliseerd en de planning & controlcyclus verder 

ingevuld.  

 

De hiervoor genoemde opgaven zijn vertaald naar strategische doelen en 

prestatievelden, te weten 3 externe doelen en 3 interne prestatievelden. Door het 

realiseren van deze doelen en prestatievelden borgen wij het realiseren van onze 

opgaven.  

 

Externe doelen: 

1. realiseren van huurderswaarde; 

2. kwalitatieve, passende, betaalbare en duurzame voorraad; 

3. kwetsbare groepen en leefbaarheid zijn ondersteund. 

 

Interne prestatievelden: 

4. een financieel sterke organisatie; 

5. de organisatie is sturend, ’in control’ en heeft een prettig werkklimaat; 

6. versterken legitimatie en lokale verankering.  

 

Financiële positie 

De beschikbaarheid van financiële middelen op korte en lange termijn is een 

randvoorwaarde om de voorgenomen volkshuisvestelijke activiteiten te kunnen 

uitvoeren. Continuïteit en kredietwaardigheid zijn daarbij essentieel. De 

kernvoorwaarde voor het waarborgen daarvan is het structureel realiseren van 

een op lange termijn gebaseerde netto positieve operationele kasstroom.  
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In 2018 hebben wij een positieve operationele kasstroom gerealiseerd van € 5,0 

miljoen (2017: € 2,4 miljoen). De EBITDA (voor niet-gerealiseerde 

waardeverandering) bedraagt op basis van marktwaarde € 6,2 miljoen (2017:  

€ 6,3 miljoen). Ons financieel beleid is erop gericht om de financieringslasten 

beperkt te houden. Het totale schuldrestant eind 2018 bedraagt € 51,3 miljoen 

(2017: € 46,4 miljoen). Onze schuld per gewogen verhuureenheid (DAEB2 en Niet-

DAEB) bedroeg in 2018 € 17.794 (2017: € 16.217). 

*     Gebaseerd op het gezamenlijke beoordelingskader van november 2018. 

**   Gebaseerd op de beleidswaarde 

*** Gebaseerd op de marktwaarde in verhuurde staat 

 

De risicofactoren die de kasstromen direct kunnen beïnvloeden zijn zeer divers: 

inflatie, rente, waardeontwikkeling, leegstand, veranderende wetgeving, et 

cetera. Maar ook de kwaliteit van het beleid en de interne organisatie kunnen van 

invloed zijn. Om op structurele basis positieve kasstromen te realiseren en bij 

tegenvallers over voldoende liquide middelen te kunnen beschikken, moeten wij 

de diverse risicofactoren beheersen. Dat betekent enerzijds beheersing van 

financiële risicofactoren door middel van adequaat financierings- en 

cashmanagementbeleid, anderzijds adequaat beheer van de interne organisatie, 

processen en governance.     

                                                        
2 DAEB heeft betrekking op Diensten van Algemeen Economisch Belang, Niet-DAEB betreft diensten 

die niet van Algemeen Economisch Belang zijn. Onder deze laatste categorie vallen de woningen met 

een huurprijs boven de liberalisatiegrens.   

Ontwikkeling en realiseerbaarheid waarde vastgoed in exploitatie 

    

Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde. Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde. Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde. Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde.     

Het jaar 2018 kenmerkt zich door een wederom sterk aangetrokken woningmarkt 

ten opzichte van 2017. Zowel in de koop- als huurmarkt blijft een toenemende 

interesse bestaan. Voor de woningportefeuille van Rhenam Wonen heeft dit tot 

een stijging van de marktwaarde gezorgd.  

De totale omvang van de woningportefeuille is met € 29 miljoen gegroeid naar 

een marktwaarde van € 361 miljoen. Dit betreft een waardegroei van 8,7%. 

De positieve waardeontwikkeling is vooral het gevolg van een verder 

aangetrokken koopmarkt, waarin de toegenomen vraag en krapte resulteren in 

een leegwaardegroei per m2 van onze vastgoedportefeuille. De lage rentestand is 

hier mede een bepalende factor in. 

De huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed heeft een neerwaartse invloed 

gehad op de waardeontwikkeling. Hoewel de ontwikkeling van de contracthuur 

positief is, blijft deze achter ten opzichte van 2017 door een gematigde 

huurverhoging en passend toewijzen. Hiermee geven wij invulling aan onze 

maatschappelijke taak op het gebied van betaalbaarheid. 

 

BeBeBeBeleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de beleidswaarde:leidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de beleidswaarde:leidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de beleidswaarde:leidsmatige beschouwing op 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 het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen. Dit is 

inherent aan het toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het 

bijzonder is dit van toepassing op de bepaling van de marktwaarde en de 

beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie.  

 

Relevante financiële ratio’s* 

 2018 2017 

 DAEB Norm Niet-DAEB Norm Enk/Cons Norm TI 

ICR (liquiditeit) 3,71 >1,4 8,70 >1,80 3,79 2,20 1,55 

Loan to Value (vermogen)** 31,3% <75% -67,3% <75% 30,6% <75% 40,0% 

Solvabiliteit (vermogen)** 70,2% >20% 70,2% >40% 55,4% >20% 76,0% 

Dekkingsratio (onderpand)*** 14,3% <70% -51,3% < 70% 14,2% <70% 9,0% 
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De waardebepaling van het vastgoed (terug te vinden in de marktwaarde en 

beleidswaarde) is geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste 

schattingspost waar het bestuur een inschatting over moet maken voor de 

jaarrekening. 

De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip 

nog in ontwikkeling is. Overeenkomstig de regelgeving is geen vergelijkend cijfer 

ultimo 2017 bepaald, reden waarom in het overgangsjaar 2018 geen ontwikkeling 

in de beleidswaarde kan worden toegelicht. 

 

Verdere ontwikkeling van dit waardebegrip zal kunnen leiden tot aanpassingen in 

de beleidswaarde in komende perioden, onder meer samenhangend met: 

� Aanpassing van de huurstijgingsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde 

is de (bij mutatie van de woning te realiseren) markthuur aangepast naar de 

streefhuur. In de praktijk bepaalt Rhenam Wonen bij mutatie de nieuwe huur, 

mede rekening houdend met passend toewijzen en afspraken met de 

huurdersvereniging over huursomstijging. Dit betekent dat de ingerekende 

streefhuur niet c.q. niet altijd direct bij mutatie wordt gerealiseerd, waarbij als 

'afslag' de beste schatting is verwerkt.  

� Bepaling van de toegepaste disconteringsvoet (doorexploiteerscenario), 

welke ultimo 2018 in de beleidswaardebepaling niet is aangepast ten opzichte 

van de marktwaardebepaling. Dit ondanks dat door de taxateur de 

disconteringsvoet als vrijheidsgraad is aangepast in de marktwaardebepaling 

en deze aanpassing niet per definitie ook van toepassing hoeft te zijn in de 

beleidswaarde, mede door het in de beleidswaarde inrekenen van een lagere 

huur (betaalbaarheid) en hogere kwaliteit (onderhoud) waardoor een lager 

risicoprofiel kan worden verondersteld. 

� Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van onderhoudskosten 

versus investeringen en/of toerekening van niet direct vastgoedgerelateerde 

bedrijfslasten. 

� Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van beheerkosten.  

    

Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarBeleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarBeleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarBeleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en dede en dede en dede en de    

beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie:beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie:beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie:beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie:    

Per 31 december 2018 is in totaal € 265 miljoen aan ongerealiseerde 

herwaarderingen in de overige reserves begrepen (2017: € 244 miljoen) uit 

hoofde van de waardering van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in 

verhuurde staat. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het 

Handboek modelmatig waarderen bepaald en is daarmee conform de in de 

Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide 

ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de 

jaarverslaggeving. 

De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het 

te voeren beleid van Rhenam Wonen. De mogelijkheden voor de corporatie om 

vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in 

verhuurde staat van het DAEB-bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door 

wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en 

ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Omdat de 

doelstelling van de corporatie is om duurzaam te voorzien in passende huisvesting 

voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie 

slechts een beperkt deel vervreemd worden. Daarnaast zal bij mutatie van de 

woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd tot de 

markthuur en zijn de werkelijke onderhouds- en beheerslasten hoger dan 

ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en 

beheersituatie van de corporatie. 
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Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde 

marktwaarde (en daarmee van het eigen vermogen) in de toekomst zal worden 

gerealiseerd. 

 

Het bestuur van Rhenam 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 in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde 

staat van dit bezit en bedraagt circa € 193 miljoen. Het verschil tussen de 

marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2018 van het Daeb en niet- Daeb bezit 

bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

 X € 1.000,- X € 1.000,- In % 

Marktwaarde verhuurde staat  € 361.229 100,00% 

    

Beschikbaarheid 

(doorexploiteren) 

€  50.023  13,85% 

Betaalbaarheid (huren) €  88.473  24,49% 

Kwaliteit (onderhoud) €  25.617  7,09% 

Beheer (beheerkosten) €  29.192  8,08% 

  € 193.305 53,51% 

Beleidswaarde  € 167.924 46,49% 

 

Dit impliceert dat 62,4% van het totale eigen vermogen ad € 309.755.000 niet of 

eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) 

de beleidswaarde, is dit aan fluctuaties onderhevig. 

 

 

 

Scheiding DAEB/niet-DAEB 

In het kader van de door de Woningwet voorgeschreven scheiding van de 

zogenoemde DAEB-activiteiten van de niet-DAEB-activiteiten hebben wij gekozen 

voor de administratieve scheidingsvorm. Aan deze keuze liggen de volgende 

argumenten ten grondslag: 

� de visie en (portefeuille) koers hebben een focus op het DAEB-segment; 

� wij hebben geen ambities in het niet-DAEB-segment.  

 

De administratieve scheiding vormt geen belemmering om ons beleid, onze 

portefeuillestrategie en de gemaakte prestatieafspraken te realiseren. Doordat we 

kiezen voor administratieve scheiding blijft al het bezit binnen de toegelaten 

instelling (TI) en wordt dit niet ondergebracht in een dochteronderneming. 

Hierdoor verandert er voor onze huurders in feite niets. Door de scheiding van de 

activiteiten voldoen wij aan de wettelijke eis en zijn wij in staat onze 

volkshuisvestelijke ambities zo optimaal en efficiënt mogelijk te realiseren. De Aw 

heeft eind 2017 goedkeuring gegeven op ons scheidingsvoorstel.  

 

Wij passen onze interne organisatie aan op de voorschriften uit de wet. Dit heeft 

zijn weerslag op onder andere de begroting en de jaarverslaglegging, maar ook op 

de registratie van de werkzaamheden. De financiële administratie is aangepast om 

de administratieve scheiding vorm te geven.  

 

In de beleidsvorming, besluitvorming en (verantwoordings)rapportages maken we 

waar dat noodzakelijk is onderscheid in DAEB en niet-DAEB. Beide takken hebben 

een eigen planning & controlcyclus met gescheiden rapportages en 

verantwoording. Het onderscheid tussen DAEB en niet-DAEB komt ook tot uiting in 

de besluitvorming van het bestuur en de Raad van Commissarissen. 
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Verbindingen 

Rhenam beschikt per eind 2018 over zes verbindingen (dochtervennootschappen). 

Hiertoe heeft Rhenam in 2016 een verbindingenstatuut opgesteld. Deze is in 2017 

geactualiseerd met de aanpassing van de statuten van de verbindingen conform 

de Woningwet. Onze strategie richt zich op een zo spoedig mogelijke 

afbouw/opheffing van de verbindingenstructuur, aangezien deze structuur niet 

past in de wijze waarop wij onze organisatie wensen te structureren. Bij de keuzes 

ten behoeve van de afwikkeling zijn juridische (o.a. Woningwet), fiscale en 

economische aspecten betrokken. De verbonden ondernemingen leveren diensten 

en voeren activiteiten uit op het gebied van de volkshuisvesting. De Raad van 

Commissarissen (RvC) van Rhenam houdt toezicht op het beleid van het bestuur 

van Rhenam en op de gang van zaken in de corporatie en de met haar verbonden 

ondernemingen. De bestuurder treedt op als bestuurder van de verbonden 

ondernemingen. Taken, verantwoordelijkheden en besluitvorming aangaande 

verbonden ondernemingen zijn geregeld in het verbindingenstatuut, het 

reglement RvC en het bestuursreglement. 

    

Verbindingenstructuur Rhenam Wonen per eind 201Verbindingenstructuur Rhenam Wonen per eind 201Verbindingenstructuur Rhenam Wonen per eind 201Verbindingenstructuur Rhenam Wonen per eind 2018888    

    

    

    

    

    

    

    

Aedes benchmark 

Rhenam participeert sinds haar lancering in de Aedes benchmark. In 2018 hebben 

wij op de belangrijkste prestatievelden de volgende resultaten behaald: 

 

Prestatieveld huurdersoordeel 2018 Gemiddelde 

score sector 

 BBBB        

Nieuwe huurders 8,0 (A) 7,5 

Huurders met reparatieverzoek 7,5 (B) 7,5 

Vertrokken huurders 7,8 (A) 7,4 

Prestatieveld bedrijfslasten 2018 2017 

 CCCC    BBBB    

De toename van de bedrijfslasten is mede te verklaren door een onderzoek naar 

de fiscale positie van de verbindingen, de uitgevoerde conditiemetingen voor ons 

bezit en investeringen in de ontwikkeling van assetmanagement. Dit zijn 

incidentele kosten, en sluiten aan bij de keuzes die wij hebben gemaakt om te 

investeren in de kwaliteit van de organisatie.  

 

KWH Label 

In 2018 heeft de KWH-meting naar klantwaardering plaatsgevonden. Gemiddeld 

heeft Rhenam een 7,8 gescoord. De eindcijfers voor de verschillende 

labelonderdelen zijn als volgt: 

Labelonderdeel Cijfer 2018 Cijfer 2017 

Algemene dienstverlening 7,8 7,8 

Huuropzeggen 8,0 8,0 

Woning zoeken 7,7 7,6 

Reparaties 7,9 8,0 

Nieuwe woning 8,1 7,8 

Onderhoud 7,3 7,9 

TotaalTotaalTotaalTotaal    7,87,87,87,8    7,87,87,87,8    
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Interne organisatie 

Voor de uitvoering van de internal auditfunctie heeft Rhenam samen met een 

aantal andere Deelgoedcorporaties EBBEN Partners ingehuurd. In 2018 heeft 

EBBEN een aantal audits uitgevoerd, onder andere naar het huurproces en de soft 

controls binnen de organisatie. Door de gezamenlijke invulling van de internal 

auditfunctie kunnen we ook als corporatie van geringere omvang voldoen aan de 

verplichting vanuit de Woningwet. Daarbij biedt het ons de mogelijkheid om te 

leren van de goede voorbeelden van andere corporaties. 

 

Lidmaatschappen  

In 2018 was Rhenam lid van/deelnemer aan de volgende organisaties: 

� Kwaliteit Woondiensten Huursector (KWH)Kwaliteit Woondiensten Huursector (KWH)Kwaliteit Woondiensten Huursector (KWH)Kwaliteit Woondiensten Huursector (KWH)    

De klantwaardering van Rhenam wordt ieder jaar door het KWH gemeten.  

� WERV geschillencommissieWERV geschillencommissieWERV geschillencommissieWERV geschillencommissie        

Voor de behandeling van geschillen heeft Rhenam de afgelopen jaren 

deelgenomen aan de Geschillenadviescommissie WERV (Wageningen, Ede, 

Rhenen en Veenendaal). Huurders kunnen bij de commissie terecht op het 

moment dat ze er met ons niet uitkomen. In 2018 zijn 2 zaken aan de 

Geschillencommissie WERV overgedragen. De klachten hadden betrekking 

op lekkages in de badkamer resp. wateroverlast bij regen, slechte 

bereikbaarheid van Rhenam en het niet in acht nemen van de privacy van 

de huurder. Op de eerste klacht heeft de commissie geen advies 

uitgebracht, omdat de klacht gedurende de procedure is verholpen en de 

huurder is gecompenseerd voor het gederfde huurgenot. De tweede klacht 

is door de Geschillencommissie WERV niet in behandeling genomen, maar 

overgedragen aan de nieuwe Geschillencommissie.  

Per 31 december 2018 is de Geschillencommissie WERV namelijk – op eigen 

verzoek – opgehouden te bestaan. De taken zijn overgedragen aan de 

Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied. 

� Stichting BinnenhofStichting BinnenhofStichting BinnenhofStichting Binnenhof    

Het kantoorpand van Rhenam was tot eind 2016 in deze stichting 

ondergebracht, waarna het is overgedragen aan Rhenam.  

� Commanditaire Vennootschap (CV) Uithof III Commanditaire Vennootschap (CV) Uithof III Commanditaire Vennootschap (CV) Uithof III Commanditaire Vennootschap (CV) Uithof III     

Deze CV is in 2005 opgericht om het nieuwbouwcomplex Casa Confetti in 

Utrecht (377 vhe voor studenten) mogelijk te maken. De  vennootschap is 

destijds gefinancierd met participaties van verschillende corporaties, 

waaronder een participatie van Rhenam ter waarde van  

€ 650.000,-. In 2018 zijn de participerende corporaties met Stichting 

Studenten Huisvesting (SSH) overeengekomen dat SSH de participaties 

overneemt en het complex geheel in eigendom neemt. Eind 2018 is dit in 

financieel en juridisch opzicht afgewikkeld. 

� AeAeAeAedes en MKWdes en MKWdes en MKWdes en MKW    (platform voor middelgrote en kleine corporaties)(platform voor middelgrote en kleine corporaties)(platform voor middelgrote en kleine corporaties)(platform voor middelgrote en kleine corporaties)    

� WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw)WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw)WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw)WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw)    

� Regionaal Overlegplatform Woningcorporaties Food ValleyRegionaal Overlegplatform Woningcorporaties Food ValleyRegionaal Overlegplatform Woningcorporaties Food ValleyRegionaal Overlegplatform Woningcorporaties Food Valley    

� Regioplatform woningcorporaties Utrecht en Omstreken (RWU)Regioplatform woningcorporaties Utrecht en Omstreken (RWU)Regioplatform woningcorporaties Utrecht en Omstreken (RWU)Regioplatform woningcorporaties Utrecht en Omstreken (RWU)    

� Federatie van corporaties werkzaam binnenFederatie van corporaties werkzaam binnenFederatie van corporaties werkzaam binnenFederatie van corporaties werkzaam binnen    de gemeente Utrechtse de gemeente Utrechtse de gemeente Utrechtse de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug Heuvelrug Heuvelrug Heuvelrug     

� Huiswaarts.nuHuiswaarts.nuHuiswaarts.nuHuiswaarts.nu    

Samenwerking van 9 corporaties op het gebied van woonruimteverdeling.  

� Kennispartner StekademyKennispartner StekademyKennispartner StekademyKennispartner Stekademy    

Stekademy is een kennisplatform met focus op het delen van kennis over 

wonen, zorg, welzijn en financiering.  
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Vooruitblik 2019 

2019 staat in de teken van de viering van ons 100-jarig bestaan. Op 23 januari 

1919 werd Woningstichting Rhenen opgericht. In hetzelfde jaar werden ook de 

Woningstichting Elst en de Woningstichting Amerongen opgericht. Alle reden dus 

voor een feestelijke viering van 100 jaar Rhenam. Hiervoor organiseren we door 

het jaar heen verschillende activiteiten met én voor onze huurders en 

belanghouders.  

 

Daarnaast richten we ons op een aantal belangrijke projecten waarmee we de 

doelstellingen uit ons Ondernemingsplan 2017-2020 willen realiseren, waaronder 

de bouw van het woonzorgcentrum De Linde en de uitvoering van ons 

duurzaamheidsprogramma. Ook geven we in 2019 verder vorm en invulling aan 

onze maatschappelijke rol. Hier zal de wijkregisseur, die vanaf maart bij Rhenam in 

dienst treedt, ook een belangrijke rol in vervullen.   

 

Vanzelfsprekend blijven we in 2019 investeren in de relatie met onze 

belanghouders, zowel in Rhenen als in Utrechtse Heuvelrug.  
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2222    Raad vanRaad vanRaad vanRaad van    CommissarissenCommissarissenCommissarissenCommissarissen 

 

Korte terugblik 2018 

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

We kijken met trots terug op 2018, het jaar waarin we verder vorm hebben 

gegeven aan ‘de menselijke maat in wonen’. Met de projecten die we in 2018 

hebben afgerond, hebben we voor een aantal specifieke doelgroepen passende 

woonruimte kunnen realiseren. Zo hebben we in Elst voor onze huurders 13 

kwalitatief hoogwaardige seniorenwoningen opgeleverd, waardoor het mogelijk is 

om langer zelfstandig thuis te wonen. In Amerongen hebben we met de 

transformatie van de ‘oude apotheek’ appartementen kunnen realiseren, waarin 

jongeren met autisme de gelegenheid krijgen om onder begeleiding zelfstandig te 

wonen. En tenslotte hebben wij het besluit genomen om goedkeuring te geven 

aan het investeringsvoorstel voor de bouw van ‘De Linde’ in Achterberg. In april 

2019 zal in samenwerking met QuaRijn gestart worden met de bouw van het 

complex waarin 24 dementerende ouderen een nieuw thuis kunnen vinden. Deze 

projecten geven op mooie wijze invulling aan onze missie en strategie om 

(kleinschalige) woonvoorzieningen te ontwikkelen voor kwetsbare doelgroepen.  

 

In 2018 heeft de vierjaarlijkse maatschappelijke visitatie plaatsgevonden. De 

uitkomsten van de visitatie geven ons als Raad van Commissarissen een gevoel 

van trots op de prestaties van Rhenam Wonen van de afgelopen 4 jaar en bieden 

een mooi perspectief voor de toekomst.  

  

Voor de interne organisatie is 2018 het jaar waarin flinke stappen zijn gezet ten 

aanzien van de professionalisering van de organisatie en het verminderen van de 

kwetsbaarheid.  

 

 
 

 

 

Het afgelopen jaar is geïnvesteerd in de ontwikkeling van assetmanagement, 

(vastgoed)informatiemanagement, de portefeuillestrategie en de organisatie-

ontwikkeling.  

 

Goede ontwikkelingen die de organisatie in staat stellen om de aanzienlijke 

opgave voor de komende jaren aan te kunnen. De RvC constateert dat Rhenam de 

zaken goed op orde heeft.  

    

VolkshuisvestelijkVolkshuisvestelijkVolkshuisvestelijkVolkshuisvestelijk    

Wij willen een professionele leverancier zijn van kwalitatief goed, betaalbaar en 

passend wonen in een prettige woonomgeving.    Passend wonen betekent dat we 

maatregelen nemen    ter beheersing van de betaalbaarheid, waaronder een 

gematigde huurverhoging en het uitvoeren van ons duurzaamheidsbeleid. 

Daarnaast zijn we gebonden aan de normen ten aanzien van passend toewijzen. 

Het stemt ons tevreden dat we ruimschoots aan deze normen voldoen.   

 

Als maatschappelijk ondernemer vinden we het belangrijk om 

betalingsachterstanden bij huurders zoveel als mogelijk te voorkomen. In het 

geval van huurachterstanden is het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk 

stadium op te treden. Zo kan een opeenstapeling van problemen worden 

voorkomen. We zijn er het afgelopen jaar in geslaagd om de huurachterstanden 

nog verder te laten afnemen tot een stabiel (relatief) laag niveau. We constateren 

dat de inzet die hierop is gepleegd, zich uitbetaalt.  
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Daar waar uit de Woonvisie van de gemeente Rhenen uit 2013 nog bleek dat er 

voldoende aanbod van de sociale woningvoorraad beschikbaar was, laat de 

nieuwe Woonvisie van de gemeente Rhenen zien dat een toevoeging van 125 

sociale huurwoningen in de komende 10 jaar wenselijk is. Dit geeft ons input voor 

onze strategische beleidskeuzes en het maken van prestatieafspraken voor de 

komende jaren.  

Ook voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug zien we de noodzaak voor het 

toevoegen van sociale huurwoningen om de wachttijden terug te dringen en de 

doorstroming te bevorderen. De nieuwe Woonvisie die in 2018 is vastgesteld, 

ondersteunt dit uitgangspunt.         

 

Overleg met huurdersOverleg met huurdersOverleg met huurdersOverleg met huurders    

De huurderscommissarissen hebben namens de RvC het afgelopen jaar regelmatig 

overleg gevoerd met de huurdersorganisaties REA en HPF A&O. Het overleg vond 

plaats in een prettige sfeer en heeft goede wederzijdse input gegeven voor de 

beleidsvorming en standpuntbepaling. Gedeeld uitgangspunt is dat beide 

huurderscommissarissen alle huurders vertegenwoordigen en dat er geen 

onderscheid gemaakt wordt tussen huurders uit de Utrechtse Heuvelrug en 

Rhenen.  

 

Bedrijfsvoering  Bedrijfsvoering  Bedrijfsvoering  Bedrijfsvoering      

De RvC staat voor een financieel-economisch sterke organisatie, waarin de 

processen en interne controle op orde is. De audits die in 2018 door de (externe) 

internal auditor zijn uitgevoerd, vormen belangrijke handvatten voor de sturing en 

verdere ontwikkeling van de organisatie. Onze internal audits worden uitgevoerd 

door EBBEN Partners. Op basis van een inventarisatie van de controleomgeving is 

afgelopen jaar gericht een aantal audits uitgevoerd, waaronder een ‘soft control’ 

audit en een audit rondom onderhoud.  

Voor 2019 staan in vervolg hierop verschillende audits gepland. De uitkomsten 

van de audits komen periodiek in de Auditcommissie c.q. de RvC-vergaderingen 

aan de orde.   

Met de ontwikkeling van het risicomanagement is afgelopen jaar daarnaast een 

belangrijk kader neergezet waarbinnen Rhenam kan ondernemen en investeren. 

We stellen vast dat Rhenam voor wat betreft de ontwikkeling en implementatie 

van risicomanagement tot de voorhoede behoort.  

 

Werkplan en rapportagecyclusWerkplan en rapportagecyclusWerkplan en rapportagecyclusWerkplan en rapportagecyclus    

Jaarlijks wordt door de bestuurder een Werkplan, begroting en meerjarenraming 

vastgesteld. Die vaststelling is onderworpen aan de goedkeuring van de RvC.  

 

De RvC geeft op basis van het voorgelegde Werkplan, de begroting en de 

meerjarenraming een oordeel over het voorgestelde beleid van Rhenam. De in het 

Werkplan vastgelegde doelstellingen vormen een toetsingskader voor het 

financieel en volkshuisvestelijk intern toezicht.  

Door goedkeuring van het besluit tot vaststelling van het Werkplan door de 

bestuurder stelt de RvC vast dat de doelen op dat terrein duidelijk geformuleerd 

zijn. Aan de hand van de tertiaalrapportage, als onderdeel van de planning & 

controlcyclus, rapporteert de organisatie over:  

� algemene zaken; 

� beleidsontwikkelingen; 

� voortgang Werkplan; 

� verhuur (woningtoewijzing, mutaties en huurachterstanden); 

� vastgoed (onderhoud en projecten); 

� leefbaarheid; 

� financiën; 

� personeel en organisatie. 
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Daarnaast wordt als bijlage een geactualiseerde liquiditeitsprognose toegevoegd. 

 

Vanaf 2019 worden de tertiaalrapportages omgezet naar kwartaalrapportages. Dit 

sluit beter aan op de beschikbare informatiestroom. Voor de sturing en 

verantwoording rapporteert de organisatie mede op basis van prestatie-

indicatoren. Deze indicatoren geven een goed beeld van de status van prestaties 

van de organisatie en geven inzicht in de velden waar bijsturing is vereist.  

    

FinancieelFinancieelFinancieelFinancieel    

De RvC ziet toe op de financiële continuïteit in relatie tot de prestaties op het 

gebied van de volkshuisvesting. Rhenam voert een financieel robuust beleid,  

waardoor de organisatie in staat is en blijft om aan de investeringsopgave te 

voldoen zonder concessies te doen aan de doelen. 

 

De verantwoorde inzet van ons vermogen is een thema dat regelmatig terugkomt 

binnen de organisatie. We zetten ons vermogen onder andere in voor 

investeringen in duurzaamheid, oplopend tot ruim € 35 miljoen de komende jaren.  

De impact van de betaalde verhuurderheffing (2018 € 2,6 miljoen) op onze 

kasstromen is aanzienlijk en vormt een punt van zorg. Wij betreuren het zeer dat 

het kabinet Rutte III vasthoudt aan de verhuurderheffing. Zeker gezien de forse 

investeringen op het terrein van duurzaamheid waar wij de komende jaren voor 

staan. Hoewel de prognoses aangeven dat wij in staat zijn de heffingen en 

belastingen te absorberen zonder te snijden in de kosten moeten we nieuwe 

investeringen telkens kritisch afwegen in relatie tot de aantasting van de 

financiële positie als gevolg van het kabinetsbeleid.  

 

Voor de interne organisatie vinden we het van belang om de balans tussen 

efficiency en kwaliteit te handhaven. Daar waar versterking is gewenst, wordt dit 

gefaciliteerd.  

Dit kan bestaan uit het inschakelen van partners binnen onze flexibele schil (dit is 

het geval indien incidenteel of projectmatig specialistische kennis en/of 

versterking gewenst is), of uit het werven van nieuwe medewerkers als de 

gewenste/benodigde uitbreiding structureel van aard is. De noodzaak voor 

tijdelijke dan wel structurele uitbreiding is op regelmatige basis onderwerp van 

gesprek tussen de RvC en de directeur-bestuurder.   

 

We constateren dat net als voorgaande jaren het (kortdurende) ziekteverzuim ook 

dit jaar weer zeer laag is geweest. Dit geeft voor ons een goede indicatie over de 

werksfeer.    

 

Vooruitblik 201Vooruitblik 201Vooruitblik 201Vooruitblik 2019999    

Voor 2019 richten we ons op de realisatie van de ambities uit het 

Ondernemingsplan 2017-2020. We blijven de nadruk leggen op betaalbaarheid én 

bereikbaarheid van onze woningen voor (potentiële) huurders. We ontwikkelen 

woningen voor specifieke doelgroepen, waaronder een woonzorgvoorziening 

voor dementerende ouderen.  

 

In de afgelopen jaren hebben we de samenwerking met de gemeentebesturen in 

Rhenen en Utrechtse Heuvelrug op een constructieve en plezierige wijze kunnen 

vormgeven. We vertrouwen erop dat we deze lijn kunnen voortzetten.  

 

We constateren dat de invoering van de Woningwet 2015 een onevenredige 

belasting heeft opgeleverd op de uitvoering van de kerntaak van 

woningcorporaties. We kijken dan ook met veel belangstelling uit naar de 

evaluatie van de Woningwet in 2019, in de hoop dat dit leidt tot een vermindering 

van de administratieve lastendruk.     
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Verantwoordelijkheden Raad van Commissarissen 

De RvC van Rhenam houdt toezicht op het functioneren van de directeur-

bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De RvC 

adviseert daarnaast de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd, is 

verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de 

directeur-bestuurder en stelt de beoordeling en arbeidsvoorwaarden van de 

bestuurder vast. De RvC geeft de accountant opdracht voor de controle van de 

jaarstukken. 

De RvC handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. 

Naast de statuten zijn bij het uitoefenen van zowel haar toezichthoudende taak als 

bij de invulling van het eigen functioneren de volgende documenten leidend: 

� profielschets RvC; 

� reglement voor de RvC en het reglement voor het bestuur; 

� Governancecode Woningcorporaties; 

� het jaarlijkse Werkplan; 

� Ondernemingsplan 2017 -2020; 

� diverse statuten, waaronder het Treasurystatuut, Investeringsstatuut, 

Verbindingenstatuut en Fiscaal Statuut. 

 

Statuten, profielschets, reglementen, Governancecode Woningcorporaties en 

Ondernemingsplan zijn voor iedereen via de website van Rhenam Wonen 

www.rhenam.nl te raadplegen. 

 

 

 

 

Samenstelling Raad van Commissarissen  

Om goed toezicht te kunnen houden op het werk van Rhenam is een 

gebalanceerde samenstelling van de RvC met verschillende expertises van belang. 

De RvC werkt met een uitgebreide profielschets om deze balans te bewaken. In de  

profielschets zijn de eisen opgenomen met betrekking tot de competenties, 

kennisgebieden en onafhankelijkheid van de leden van de Raad en de diversiteit 

in de samenstelling. De profielschets sluit aan bij de door de Aw gehanteerde 

matrix. Tevens is in de profielschets de visie op het toezicht en het toetsingskader 

vastgelegd. De profielschets is gepubliceerd op de website van Rhenam. 

 

De heer Olde Meule is herbenoemd voor een tweede termijn, nadat een positieve 

zienswijze van de Aw is ontvangen op zijn voorgenomen herbenoeming.  

  

De RvC bestaat ultimo 2018 uit vijf personen (man/vrouw verhouding 4/1). Per 1 

januari 2018 is mevrouw Van Nieuw Amerongen benoemd als nieuwe voorzitter. 

Met haar aanstelling is de diversiteit binnen de RvC vergroot, mede ook door haar 

kennis en ervaring binnen het sociaal domein. Per 1 januari 2019 is mevrouw Van 

Osch, op voordracht van de huurdersorganisaties HPF A&O en REA, benoemd tot 

commissaris. Daarmee is de diversiteit binnen de RvC verder vergroot.   
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Wervingsprocedure nieuwe Wervingsprocedure nieuwe Wervingsprocedure nieuwe Wervingsprocedure nieuwe huurderscommissarishuurderscommissarishuurderscommissarishuurderscommissaris    

Voor de werving van de huurderscommissaris is een selectiecommissie 

samengesteld, die de voorbereiding van de selectie ter hand heeft genomen. Deze 

commissie bestond uit de vice-voorzitter van de RvC (voorzitter commissie) en de 

voorzitter van de RvC met daaraan als adviseur verbonden de directeur-

bestuurder (in lijn met de Governancecode Woningcorporaties en de handreiking 

voor werving & selectie van commissarissen zoals opgesteld door de VTW). 

Daarnaast bestond de selectiecommissie uit de voorzitters van de beide 

huurdersorganisaties HPF A&O en REA.  

In verband met de gewenste zorgvuldigheid en kwaliteit van het proces en de 

beperkt aanwezige capaciteit binnen de organisatie heeft de RvC - na een 

bureauselectie - besloten het wervings- en selectieproces uit te besteden aan 

ERLY. ERLY heeft, mede op basis van gesprekken met de selectiecommissie, een 

profielschets voor de te werven huurderscommissaris opgesteld.   

 

De vacature is door ERLY uitgezet in haar netwerk en er is geadverteerd. Dit heeft 

geresulteerd in een longlist van 10 kandidaten. Op basis van de profielschets heeft 

de selectiecommissie drie kandidaten geselecteerd voor een eerste gesprek. Op 

advies van de selectiecommissie heeft een vervolggesprek plaatsgevonden met 

de overgebleven kandidaat. Het vervolggesprek is gevoerd door de overige leden 

van de RvC. De huurdersorganisaties hebben hierop een bindende voordracht 

gedaan voor de benoeming van mevrouw Van Osch.  

 

Op basis van de positieve zienswijze van de Aw heeft de RvC besloten tot 

benoeming van mevrouw Van Osch tot lid van de RvC van Rhenam Wonen per 1 

januari 2019.  

    

    

    

SamenstellingSamenstellingSamenstellingSamenstelling    RvCRvCRvCRvC    

De RvC is per 31 december 2018 als volgt samengesteld: 

� mw drmw drmw drmw drs. s. s. s. J.N.J.N.J.N.J.N.    (Nicoline) (Nicoline) (Nicoline) (Nicoline) van Nieuw Amerongen van Nieuw Amerongen van Nieuw Amerongen van Nieuw Amerongen (1964): voorzitter.    

Benoemd per 01-01-2018, 1e termijn tot 01-01-2022 (herbenoembaar). 

Hoofdfunctie:  directeur-bestuurder Stichting Haagse Gezondheidscentra. 

Nevenfuncties:  lid RvC DVK media group (Prelum BV); 

   Voorzitter RvT Kraamzorg De Waarden; 

Kennisprofiel: voorzitter/leiderschap, bedrijfsvoering/bestuur, sociaal  

   domein. 

� drs. Mdrs. Mdrs. Mdrs. M....    (Mike)(Mike)(Mike)(Mike)    Muller RE Muller RE Muller RE Muller RE RRRRAAAA (1973): vicevoorzitter. 

Benoemd per 14-03-2016, 1e termijn tot 14-03-2020 (herbenoembaar). 

Hoofdfunctie: CFO/financieel directeur Credit Exchange Groep. 

Nevenfuncties: lid RvT en voorzitter auditcommissie Vincent van Gogh  

   voor geestelijke gezondheidszorg; 

vicevoorzitter RvC en voorzitter auditcommissie Stichting 

MeerWonen; 

   lid RvC en voorzitter auditcommissie National Academic 

   Verzekeringsmaatschappij NV; 

   lid RvT Enver (tot 1 januari 2018 Trivium Lindenhof). 

Kennisprofiel: financieel-economisch/P&C/risicomanagement; 

   bedrijfsvoering/bestuur. 

� JJJJ....    (Jan)(Jan)(Jan)(Jan)    de Jongde Jongde Jongde Jong (1952): lid/huurderscommissaris. 

Benoemd per 01-01-2011, 2e termijn tot 01-01-2019 (niet herbenoembaar). 

Hoofdfunctie: projectmanager binnenstedelijke gebiedsontwikkeling  

   gemeente Veenendaal. 

Nevenfuncties: voorzitter stichting Muziekonderwijs Rhenen. 

Kennisprofiel: volkshuisvesting/vastgoed/projectontwikkeling; 

   politiek en openbaar bestuur. 
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� GGGG....    (Bert)(Bert)(Bert)(Bert)    PloegPloegPloegPloeg (1954): lid/huurderscommissaris.  

Benoemd per 01-01-2013, 2e termijn tot 01-01-2021 (niet herbenoembaar). 

Hoofdfunctie: gebiedsmanager stichting Vivare. 

Nevenfuncties: geen. 

Kennisprofiel: volkshuisvesting/vastgoed/projectontwikkeling. 

 

� Mr. ing. HMr. ing. HMr. ing. HMr. ing. H....    (Henny)(Henny)(Henny)(Henny)    B.G. Olde MeuleB.G. Olde MeuleB.G. Olde MeuleB.G. Olde Meule    (1954): lid. 

Benoemd per 01-01-2014, 2e termijn tot 26-03-2022 (niet herbenoembaar). 

Hoofdfunctie: eigenaar Olde Meule Consulting & Investment. 

Nevenfuncties: vicevoorzitter RvC woningstichting De Veste. 

Kennisprofiel: volkshuisvesting/vastgoed/projectontwikkeling; 

   bedrijfsvoering/bestuur; 

   financieel-economisch/P&C/risicomanagement. 

  

De RvC is van oordeel dat zij voldoende divers is samengesteld wat betreft 

deskundigheid en competenties. De samenstelling en deskundigheid van de Raad 

sluiten aan bij de beschrijving daarvan in de profielschets van de Raad. De RvC 

heeft vastgesteld dat iedere commissaris geacht kan worden onafhankelijk te zijn.  

 

De RvC beschikt over een auditcommissie en een selectie- en 

renumeratiecommissie.  

 

Toelichting auditcommissie  

De auditcommissie bestaat uit de heer Muller (voorzitter) en de heer Olde Meule. 

Zij zorgt voor de inhoudelijke voorbereiding van vergaderingen van de RvC, 

waarbij de commissie zich richt op de vraagstukken van risicobeheersing, 

financiën en  informatievoorziening. De commissie vergadert zo vaak als één of 

meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.  

Toelichting selectie- en renumeratiecommissie  

De selectie- en renumeratiecommissie bestaat uit de heer Muller (voorzitter) en 

mevrouw Van Nieuw Amerongen. Zij is ingesteld ter ondersteuning van de 

werkgeversrol van de RvC en adviseert de RvC omtrent werving, selectie, 

(her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de bestuurder en de leden van 

de RvC en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor. Zij vergadert 

ten minste tweemaal per jaar en zo vaak als één of meer van de leden dit 

noodzakelijk acht.  

 

Activiteiten van de Raad van Commissarissen in 2018 

In 2018 kwam de RvC zes keer bijeen voor een formele vergadering. De 

belangrijkste onderwerpen die de RvC in 2018 heeft besproken en waar nodig 

over heeft besloten zijn: 

� ontwikkeling assetmanagement; 

� herbenoeming de heer Olde Meule als commissaris;  

� huurbeleid en huurprijsbeleid 2018; 

� integriteitsregeling en meldregeling misstanden; 

� maatschappelijk bestemmingsplan;  

� diverse audits van de hand van de internal auditor; 

� routekaart CO2 neutraal 2050; 

� tertiaalrapportages;  

� beoordeling WSW en Aw; 

� functioneren, opvolging, beloning en opleiding RvC en directie (WNT); 

� investeringsvoorstel De Linde te Achterberg; 

� toekomst MFC Allemanswaard; 
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� werkplan en begroting 2019;  

� jaarverslag/jaarrekening 2017; 

� treasurystatuut en treasury jaarplan 2019; 

� bod op de prestatieafspraken Rhenen en Utrechtse Heuvelrug; 

� prestatieafspraken Rhenen en Utrechtse Heuvelrug; 

� benoeming mevrouw R. van Osch als commissaris; 

� portefeuille- en financieringsstrategie inclusief kadernotitie kwaliteitsbeleid; 

 

Functioneren van de Raad van Commissarissen 

GovernanceGovernanceGovernanceGovernance    

Rhenam conformeert zich als lid van Aedes aan de Governancecode 

Woningcorporaties en heeft de code geïmplementeerd in haar organisatie.  

 

Zelfevaluatie en integriteit Zelfevaluatie en integriteit Zelfevaluatie en integriteit Zelfevaluatie en integriteit     

De RvC staat jaarlijks stil bij zijn eigen functioneren, en heeft in december 2018 

een zelfevaluatie uitgevoerd onder begeleiding van een onafhankelijke externe 

deskundige. Tijdens de jaarlijkse evaluatie staat de RvC niet alleen stil bij het 

functioneren van de individuele leden, maar ook bij het functioneren van de RvC 

als collectief (in termen van effectiviteit). De RvC heeft de zelfevaluatie mede 

georganiseerd om stil te staan bij de rol- en taakopvatting van de RvC.  

 

Zowel de bestuurder als de RvC zijn tevreden over het functioneren van de 

individuele leden en de RvC als collectief. De RvC is tevreden met de 

samenstelling: er is een evenwichtige spreiding ten aanzien van ervaring en 

achtergrond van de leden. De RvC neemt zich voor om de discussie over de 

maatschappelijke taak, het vermogen van de corporatie en de maatschappelijke 

opgave verder te verdiepen.  

De RvC vindt het van belang dat zij op de hoogte blijft van relevante 

ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting. Naast de informatievoorziening door 

de eigen organisatie kunnen leden van de RvC vergaderingen, algemene 

congressen, symposia en bijeenkomsten die specifiek op toezichthouders zijn 

gericht, bezoeken. Daartoe is Rhenam lid van de Vereniging van Toezichthouders 

in Woningcorporaties (VTW). 

    

Mogelijke tegenstrijMogelijke tegenstrijMogelijke tegenstrijMogelijke tegenstrijdige belangendige belangendige belangendige belangen    

Binnen de RvC dienen de leden en de directeur-bestuurder vooraf aan te geven of 

er bij henzelf wellicht sprake zou kunnen zijn van tegengestelde belangen. Dit 

verslagjaar is geen melding gedaan en zijn er geen aanwijzingen dat er sprake is 

van tegenstrijdige belangen.  

    

Permanente educatiePermanente educatiePermanente educatiePermanente educatie    

Als lid van de Vereniging van Toezichthouders (VTW) dienden de commissarissen 

in de jaren 2015 en 2016 tezamen, minimaal 10 PE-punten te halen. Voor 2017 en 

2018 geldt dat commissarissen minimaal 5 PE-punten per kalenderjaar moeten 

behalen. Wanneer commissarissen in 2017 meer punten hebben behaald dan de 

geldende PE-norm, dan kunnen zij de overige punten meenemen naar 2018.  

*benoemd per 1 januari 2018 

 

 

Naam commissaris 2018 2017 2016 

N. van Nieuw Amerongen* 10 nvt nvt 

M. Muller 18,5 17 27 

H. Olde Meule 8 16 7 

J. de Jong 5,5 8 1 

B. Ploeg 2,5 14 7 
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Evaluatie en renumeratie van de directeur-bestuurder en RvC 

    

Regulier overlegRegulier overlegRegulier overlegRegulier overleg    

De voorzitter van de RvC onderhoudt structureel overleg met de directeur-

bestuurder over lopende en nieuwe ontwikkelingen. Dit overleg vindt mede plaats 

ter voorbereiding van de vergaderingen van de RvC.  

 

BestuurderBestuurderBestuurderBestuurder    

Rhenam heeft een directeur (man) die tevens enig bestuurder is. Dit leidt ertoe 

dat een evenwichtige verhouding man/vrouw niet is aan te brengen.  

 

Naam: 

mr. M. (Martijn) Rinkmr. M. (Martijn) Rinkmr. M. (Martijn) Rinkmr. M. (Martijn) Rink (1973) 

Werkzaam in de functie van directeur-bestuurder sinds 15 juli 2013, herbenoemd 

per 15 juli 2017. De heer Rink heeft geen relevante nevenfuncties vervuld in 2018. 

Indien de directeur-bestuurder een nevenfunctie wil accepteren, legt hij de 

nevenfunctie vooraf ter goedkeuring voor aan de voorzitter van de RvC. Bij de 

beoordeling van de toelaatbaarheid van een nevenfunctie spelen onder meer de 

eventuele tegenstrijdigheid met het bedrijfsbelang, de (schijn van) 

belangenverstrengeling en het verwachte tijdsbeslag een rol.  

    

Evaluatie functioneren bestuurderEvaluatie functioneren bestuurderEvaluatie functioneren bestuurderEvaluatie functioneren bestuurder        

De RvC is zeer tevreden over het functioneren van de directeur-bestuurder. Hij is 

in staat complexe dossiers goed te managen en heeft ervoor gezorgd dat Rhenam

op de kaart staat. Onze belanghebbenden zien dit ook terug. Zij geven in de 

visitatie aan dat de directeur-bestuurder met veel energie werkt aan het 

onderhouden van goede relaties met hen. Het samenspel tussen de RvC en 

bestuurder loopt goed.  

 

 

 

 

Wij hebben het volste vertrouwen dat we met de directeur-bestuurder én de 

medewerkers in staat zijn om de doelen uit ons Ondernemingsplan te realiseren. 

De bestuurder past ook goed bij het ontwikkelingsperspectief van Rhenam.     

    

Permanente EducatiePermanente EducatiePermanente EducatiePermanente Educatie    

Op grond van de Governancecode Woningcorporaties moeten bestuurders in het 

kader van Permanente Educatie (PE) in drie jaar tijd 108 punten behalen.  

Behaalde PE-punten M. Rink: 

2016 2017 2018 TTTTotaalotaalotaalotaal    3 jaar3 jaar3 jaar3 jaar    

26 47,5 45 111118,518,518,518,5    

 

ReReReRennnnuuuummmmeratie en WNTeratie en WNTeratie en WNTeratie en WNT    

Vanaf 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 

en semipublieke sector (WNT) van kracht. Vanaf 1 januari 2014 is de Regeling 

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting in 

werking getreden. Deze regeling staat beter bekend als de Blok-staffel.  

 

De Blok-staffel deelt woningcorporaties in bezoldigingsklassen in aan de hand van 

vastgestelde criteria. Op grond van de geactualiseerde ‘Regeling 

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 

2014’ valt Rhenam in klasse E met een maximale bezoldigingsnorm (op fulltime 

jaarbasis) in 2018 van € 137.000,-. Hieronder is de publicatie opgenomen van de 

bezoldiging die de topfunctionarissen van Rhenam in 2018 hebben ontvangen. 
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Bestuurder 

De bezoldiging van een directeur-bestuurder onder de WNT bestaat uit periodiek 

betaalde beloningen (zoals salarissen en vakantiegeld, sociale premies, 

presentiegelden, kostenvergoedingen, ter beschikking stelling van een auto 

(mede voor privégebruik) en vergoedingen in natura, vaste en variabele (belaste) 

onkostenvergoedingen en beloningen betaalbaar op termijn (zoals 

pensioenlasten). 

 

De heer M. Rink is per 15 juli 2013 voor onbepaalde tijd in dienst getreden als 

directeur-bestuurder van Rhenam en kwalificeert daarmee als topfunctionaris als 

bedoeld in de WNT (hoogste uitvoerende orgaan). De heer Rink heeft gedurende 

2018 op fulltime basis werkzaamheden verricht voor Rhenam. De bezoldiging van 

de directeur-bestuurder die in 2018 ten laste van de woningcorporatie is gekomen 

bedraagt € 133.249,- (zie onderstaande tabel). 

 

M. Rink (bedragen in €) 2018 2017 

Functiegegevens Directeur-bestuurder Directeur-bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling 2018 01/01-31/12 01/01-31/12 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 

(Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja 

   

Individueel WNTIndividueel WNTIndividueel WNTIndividueel WNT----maximummaximummaximummaximum    137.000137.000137.000137.000    132.000132.000132.000132.000    

Beloning & belastbare onkostenvergoeding 113.924 106.390 

Beloning betaalbaar op termijn 19.325 18.319 

Subtotaal 133.249 124.709 

   

-/- onvervuldigd betaald bedrag 0 0 

   

Totaal BezoldigingTotaal BezoldigingTotaal BezoldigingTotaal Bezoldiging    133.249133.249133.249133.249    124.709124.709124.709124.709    

 

 

Commissarissen 

De RvC fungeert binnen Rhenam als het hoogst toezichthoudende orgaan. De 

leden en de voorzitter zijn als zodanig aan te merken als topfunctionaris als 

bedoeld in de WNT. In 2018 bestaat de RvC uit vijf personen. Het 

bezoldigingsmaximum is conform bezoldigingsklasse E voor 2018 vastgesteld op  

€ 20.550,- voor de voorzitter en € 13.700,- voor de leden. 

 

De leden van de RvC zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders 

Woningcorporaties (VTW). De VTW heeft op 20 april 2015 een beroepsregel 

vastgesteld ten aanzien van de bezoldiging commissarissen. Deze beroepsregel 

houdt onder andere in dat een maximale bezoldiging voor commissarissen is 

ingesteld, binnen de normen van de WNT. Voor bezoldigingsklasse E van de WNT 

geldt volgens de beroepsregel voor 2018 een maximale bezoldiging voor de 

voorzitter van € 15.750 en voor een lid € 10.500.   

 

ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    

De bezoldiging van de commissarissen van Rhenam blijft binnen de geldende 

maximale bezoldigingsnorm op grond van de WNT alsmede de norm van de VTW-

beroepsregel (zie tabel op volgende pagina). Onkosten worden op basis van 

declaratie door Rhenam vergoed indien deze zijn gemaakt na voorafgaand overleg 

met, en toestemming van de voorzitter. In 2018 zijn geen leningen, voorschotten 

of garanties door Rhenam aan de directeur-bestuurder en commissarissen 

verstrekt.  
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De bezoldiging van de leden van de RvC is in 2018 als volgt (bedragen in €): 

 

OverigeOverigeOverigeOverige    topfunctionarissentopfunctionarissentopfunctionarissentopfunctionarissen    

In 2018 zijn geen andere topfunctionarissen werkzaam geweest binnen Rhenam. 

    

Topfunctionarissen niet op grond van een dienstbetrekking werkzaamTopfunctionarissen niet op grond van een dienstbetrekking werkzaamTopfunctionarissen niet op grond van een dienstbetrekking werkzaamTopfunctionarissen niet op grond van een dienstbetrekking werkzaam    

In 2018 hebben geen topfunctionarissen zonder dienstbetrekking werkzaamheden 

verricht voor Rhenam. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

Functionarissen van wie de bezoldiging en/of uitkeringen wegens beëindiging Functionarissen van wie de bezoldiging en/of uitkeringen wegens beëindiging Functionarissen van wie de bezoldiging en/of uitkeringen wegens beëindiging Functionarissen van wie de bezoldiging en/of uitkeringen wegens beëindiging 

van het dienstverband de WNTvan het dienstverband de WNTvan het dienstverband de WNTvan het dienstverband de WNT----normen overschrijdtnormen overschrijdtnormen overschrijdtnormen overschrijdt    

Geen van de bezoldigingen en/of uitkeringen wegens het einde van het 

dienstverband van functionarissen binnen Rhenam hebben in 2018 de geldende 

WNT-norm overschreden. 

 

 

 

 

Bedragen x € 1 N. van Nieuw Amerongen  M. Muller G. Ploeg J. de Jong H. Olde Meule 

Functiegegevens Voorzitter Vicevoorzitter Lid Lid Lid 

Aanvang/einde functievervulling 

2018 

1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 

      

Individueel WNTIndividueel WNTIndividueel WNTIndividueel WNT----maximummaximummaximummaximum    € 20.550 € 13.700 € 13.700 € 13.700 € 13.700 

Beloning € 15.750 € 10.470 € 10.500 € 10.500 € 10.500 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

      

Totaal BezoldigingTotaal BezoldigingTotaal BezoldigingTotaal Bezoldiging    € 15.750€ 15.750€ 15.750€ 15.750    € 10.470€ 10.470€ 10.470€ 10.470    € 10.500€ 10.500€ 10.500€ 10.500    € 10.500€ 10.500€ 10.500€ 10.500    € 10.500€ 10.500€ 10.500€ 10.500    

      

Gegevens 2017 G. Staal M. Muller G. Ploeg J. de Jong H. Olde Meule 

Functiegegevens Voorzitter Vicevoorzitter Lid Lid Lid 

Aanvang/einde functievervulling 2017 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 

      

Indidivueel WNTIndidivueel WNTIndidivueel WNTIndidivueel WNT----maximummaximummaximummaximum    € 19.800 € 13.200 € 13.200 € 13.200 € 13.200 

Beloning € 15.245 € 10.165 € 10.165 € 10.165 € 10.165 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

      

Totaal BezoldigingTotaal BezoldigingTotaal BezoldigingTotaal Bezoldiging    € 15.245€ 15.245€ 15.245€ 15.245    € 10.165€ 10.165€ 10.165€ 10.165    € 10.165€ 10.165€ 10.165€ 10.165    € 10.165€ 10.165€ 10.165€ 10.165    € 10.165€ 10.165€ 10.165€ 10.165    
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Wisseling accountant 

Overeenkomstig de vereisten van de governance code is na het verstrijken van de 

maximale termijn van 10 jaar waarin EY de controle van de jaarrekening van 

Rhenam heeft verzorgd, door de RvC een offerteronde uitgeschreven voor de 

accountantsdienstverlening. De krapte in de markt deed zich in dit proces goed 

voelen. We zijn dan ook blij dat we BDO als nieuwe accountant met ingang van 

boekjaar 2018 hebben kunnen benoemen. We hebben veel vertrouwen in de 

samenwerking.  

Tot slot 

De RvC heeft kennis genomen van het verslag van Rhenam over het boekjaar 

2018, de goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening, het rapport van 

bevindingen, het assurance rapport bij het volkshuisvestingsverslag en het 

accountsverslag van BDO. 

 

In 2018 is weer met grote inzet gewerkt aan het vervullen van de 

maatschappelijke taken van Rhenam. De RvC wil de directeur-bestuurder, het MT 

en alle overige personeelsleden complimenteren met de goede resultaten die 

werden behaald en bedanken voor hun inzet in 2018. 

 

Rhenen, 12 juni 2019 

 

 

 

Nicoline van Nieuw Amerongen, 

voorzitter Raad van Commissarissen 
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3333    Betaalbaarheid Betaalbaarheid Betaalbaarheid Betaalbaarheid &&&&    beschikbaarheidbeschikbaarheidbeschikbaarheidbeschikbaarheid    
 

Betaalbaarheid en beschikbaarheid 

De beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen heeft te maken met het 

opleveren van nieuwe woningen en mutaties in de bestaande voorraad. Woningen 

die vrijkomen kunnen immers weer toegewezen worden aan nieuwe huurders.  

 

In de huisvestingsverordening is voor de hele regio afgesproken dat per januari 

2016 woningzoekenden uit de primaire doelgroep worden uitgesloten van 

huurwoningen boven de voor hen geldende aftoppingsgrenzen, terwijl hun 

slaagkans niet mag afnemen. Dit heeft ertoe geleid dat Rhenam de gehanteerde 

streefhuren in lijn heeft gebracht met deze afspraken en/of investeert in 

nieuwbouw van goedkope sociale huurwoningen. Door middel van een evaluatie 

van de verhuringen wordt doorlopend gemonitord hoe de slaagkansen van de 

huishoudens in de verschillende huurprijsklassen zich ontwikkelen. Op basis 

hiervan kan de gewenste omvang per huurprijsklasse worden vastgesteld.  

 

Rhenam committeert zich aan de regionaal afgesproken 70%-norm, waarbij 

minimaal 70% van de woningvoorraad onder de tweede aftoppingsgrens zit 

(huurklasse goedkoop en betaalbaar).  

 

In navolgende tabel is het woningbezit van Rhenam naar huurprijsklasse 

ingedeeld. Per eind 2018 is 80% van onze voorraad bereikbaar voor onze primaire 

doelgroep (onder de aftoppingsgrenzen).   

 

 

 

 

 

 

 

Huurklasse Huurprijzen per maand Aantal woningen % 

Goedkoop T/m € 417,34 492 18 

Betaalbaar  Van € 417,34 t/m € 640,14 1.717 62 

Duur Van € 640,15 t/m € 710,68 421 15 

Vrije sector > € 710,68 123 5 

    TotaalTotaalTotaalTotaal    2.7532.7532.7532.753    100100100100    
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Huurbeleid 

Een belangrijke opgave voor ons is het vormgeven van het huurbeleid. Het 

hoofduitgangspunt is dat betaalbaarheid en beschikbaarheid  voor de (potentiële) 

huurders van Rhenam zijn gewaarborgd binnen een financieel verantwoord kader. 

De uitwerking van de nieuwe Woningwet, de door de minister op voordracht van 

de sector en de Woonbond vormgegeven huursombenadering en de  

toewijzingsregels met het verplicht passend toewijzen vormen daarbij het 

wettelijk kader.  

 

Rhenam vindt dat de woning het uitgangspunt voor de huurprijs is, niet het 

inkomen van de huurder. Daarom hanteren wij geen inkomensafhankelijke 

huurverhoging. Wij hebben voor 2018 gekozen voor een gematigde 

huurverhoging van 1,4% (overeenkomstig inflatie) voor alle huurders, met 

uitzondering van die huurders met wie een geliberaliseerd contract is gesloten 

waarin specifiek een bepaling omtrent de huurverhoging is opgenomen. Hiermee 

zetten we de lijn uit voorgaande jaren voort. Een lijn die we naar verwachting in 

het kader van de betaalbaarheid ook de komende jaren zullen kiezen. 

 

Toewijzing  

Wet- en regelgeving stellen strenge eisen aan de toewijzing van onze woningen. 

Deze eisen/normen zijn onder te verdelen in passend toewijzen en de 

zogenoemde 80-10-10 regel.  

 

 

 

 

 

 

 

Samengevat levert dit het volgende toewijzingskader op:  
Inkomensgrens 2018   Toewijzingspercentage 

≤ € 36.798 Minimaal 80% van de woningen wordt toegewezen aan 

woningzoekenden met een inkomen tot en met € 36.798.  

Binnen deze doelgroep zit ook de groep woningzoekenden met 

recht op huurtoeslag. Voor deze groep woningzoekenden geldt 

dat 95% een passende woning toegewezen moet krijgen, dus 

een woning met een huurprijs conform de geldende 

aftoppingsgrenzen. 

> € 36.798 - € 41.056 Maximaal 10% van de woningen wordt toegewezen aan 

woningzoekenden met een inkomen tot en met € 41.056.  

> € 41.056  Maximaal 10% van de woningen mag vrij worden toegewezen.   

 

Passend toewijzenPassend toewijzenPassend toewijzenPassend toewijzen    

Vanaf 1 januari 2016 zijn corporaties verplicht passend toe te wijzen. Dit betekent 

dat zij minimaal 95% van de huishoudens met (potentieel) recht op huurtoeslag 

een passende woning moeten toewijzen. Een passende woning is een woning met 

een maximale huurprijs tot de geldende aftoppingsgrens.  

De aftoppingsgrens is afhankelijk van de huishoudgrootte. In 2018 waren de 

grenzen bepaald op een inkomen tot € 22.400 als alleenstaande of tot € 30.400                 

met twee of meer personen. De norm is dat 95% van deze huishoudens een 

woning dient te krijgen met een huurprijs onder de € 597,30 (voor 1- en 2-

persoonshuishoudens) of € 640,14 (voor meerpersoonshuishoudens) (alles 

prijspeil 2018).  
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Onze belangrijkste (primaire) doelgroep is huishoudens met een inkomen tot en 

met € 36.798 (prijspeil 2018). Binnen deze inkomensdoelgroep zien we één- en 

meerpersoonshuishoudens van alle leeftijden. De doelgroepen die we huisvesten 

zijn pluriform samengesteld, net als hun woonwensen. Wij hebben een gevarieerd 

woningaanbod voor alle doelgroepen. Met een gemiddeld huurniveau van 70% 

van het maximaal redelijke huurniveau zitten wij aan de onderkant van de 

benchmark. 

De vrije toewijzing gebruiken we voornamelijk voor de inkomensgroep tot  

€ 46.263. Voor de hogere inkomens hebben we een beperkt aantal woningen met 

een geliberaliseerde huur. 

    

80808080----10101010----10 regel10 regel10 regel10 regel        

Deze regeling schrijft voor dat corporaties minimaal 80% (vanaf 2021 90%) van 

de sociale huurwoningen (huurprijs tot liberalisatiegrens) moeten toewijzen aan 

huishoudens met een inkomen niet hoger dan € 36.798 (prijspeil 2018). Daarnaast 

mag 10% van de sociale huurwoningen worden toegewezen aan de 

middeninkomens (niet hoger dan € 41.056). De overige 10% kan de corporatie 

inzetten voor de hogere inkomensgroepen die door omstandigheden moeite 

hebben met het vinden van passende huisvesting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passend toewijzen 2018 

  Passend toegewezen Niet passend 

toegewezen 

  prijs tot € 

597,30 

prijs tot € 

640,14 

prijs > 597,30 of € 

640,14 

Aantal huishoudens     

1-persoons tot € 22.400 93 93 0 0 

2-persoons tot € 30.400 32 32 0 0 

> 2-persoons tot € 30.400 31 0 31 0 

1-persoonsouderen tot € 22.375 21 21 0 0 

2-persoonsouderen tot € 30.400 20 19 0 1 

> 2-persoonsouderen tot € 30.400 0 0 0 0 

 197 165 31 1 

Aantal 2018   153 1 

Percentage   99,5 0,5 

Toewijzing 2018 

Toewijzing met inkomen Norm Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Cumulatief aantal:              

< of gelijk aan € 36.798  19 37 62 83 95 107  127 144 170 190 221 232 

> € 36.798 t/m € 41.056   0  0  1  1  1    1    1    1    2     3    4    6 

> €41.056   2  3  3  4  7    7    8   12   12   12   12  12 

              

Percentage:              

< of gelijk aan € 36.798 min 80 90 93 94 94 92 93 93 92 92 93 93 93 

> € 36.798 t/m € 41.056 10  0  0   2   1   1   1   1   1   1    2    2    2  

> €41.056 max 10 10  7   4   5   7   6   6   7  6   6   5   5 
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Verhuur 

MutatiesMutatiesMutatiesMutaties    

In 2018 zijn er 222 woningen van Rhenam gemuteerd. De mutatiegraad van ons 

bezit komt daarmee in 2018 op 8,13%. Dit komt overeen met de gemiddelde 

mutatiegraad van woningcorporaties (8,1%). De mutatiegraad in 2018 is hoger dan 

in de jaren ervoor (2017: 7,18%).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

    

    

Gemiddeld aantal reacties vrijgekomen woningenGemiddeld aantal reacties vrijgekomen woningenGemiddeld aantal reacties vrijgekomen woningenGemiddeld aantal reacties vrijgekomen woningen    

Het gemiddeld aantal reacties laat in 2018 (88) een stijging zien ten opzichte van 

2017 (57). Het gemiddeld aantal reacties betreft het totaal aan reacties gedeeld 

door het gepubliceerde aanbod (inclusief urgenten en exclusief nieuwbouw).  

    

    

    

    

    

Gemiddeld aantal reactie naar gemeente en huurklasseGemiddeld aantal reactie naar gemeente en huurklasseGemiddeld aantal reactie naar gemeente en huurklasseGemiddeld aantal reactie naar gemeente en huurklasse    

    

2018      Gem. aantal reacties 

Huurklasse   414  414-593 593-635 635-711 > 711  

GemeenteGemeenteGemeenteGemeente          

Rhenen 68 64 60 47 19 57 

Utrechtse 

Heuvelrug 

57 54 15 13 7 31 

EindtotaalEindtotaalEindtotaalEindtotaal    125125125125    118118118118    75757575    60606060    26262626    88888888    

* huurprijs per maand (afgerond) in €  

 

  

2018      Gem. aantal 

reacties 

Woningtype Appartement BenedenwoningBovenwoning Eengezinswoning Maisonette 

GemeenteGemeenteGemeenteGemeente            

Rhenen 53 69 46 61 -   57

Utrechtse 

Heuvelrug 

21 38 0 59 20 31

EindtotaalEindtotaalEindtotaalEindtotaal    74747474 107107107107 46464646    120120120120 20202020    88888888

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

2014 2015 2016 2017 2018
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WoonruimteverdelingWoonruimteverdelingWoonruimteverdelingWoonruimteverdeling    
Onze woningen werden in 2018 regionaal verdeeld binnen de woningmarktregio 

Food Valley. De vrijkomende sociale huurwoningen worden aangeboden via 

www.huiswaarts.nu, onderdeel van Woningnet. Woningzoekenden voor een 

woning in Utrechtse Heuvelrug konden eveneens hiervan gebruik maken. Per 31 

december 2018 zijn er in totaal 44.621 personen ingeschreven als 

woningzoekende bij huiswaarts.nu. Hiervan komen er 2.552 uit Rhenen en 770 uit 

Utrechtse Heuvelrug. 

 

UrgentenUrgentenUrgentenUrgenten    

Bij de gemeente Rhenen zijn in 2018 20 aanvragen voor toekenning van urgentie 

ingediend. Hiervan zijn er 14 toegekend, 5 afgewezen en 1 aangehouden. In de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn 45 urgenties aangevraagd, waarvan er 25 zijn 

toegekend. Van deze 25 urgenten zijn er 19 verdeeld over de in de Utrechtse 

Heuvelrug werkzame woningcorporaties en 6 buiten de gemeente (U16).  

 

HuuropbrengstenHuuropbrengstenHuuropbrengstenHuuropbrengsten    

De totale huuropbrengsten bedraagt in 2018 € 18,1 miljoen (2017: € 17,5 miljoen). 

    

HuurharmonisatieHuurharmonisatieHuurharmonisatieHuurharmonisatie    

Het gemiddelde netto huurniveau van onze huurwoningen was eind 2018 €  531  

(DAEB: € 518) en in 2018 voor de gehele portefeuille € 516). De huurprijzen 

bedroegen eind 2018 gemiddeld 70% (2017: 70%) van de huurprijs die op grond 

van regelgeving als maximaal redelijk kan worden beschouwd.  

 

Gemiddelde maximaal redelijke huurprijs (WWS)Gemiddelde maximaal redelijke huurprijs (WWS)Gemiddelde maximaal redelijke huurprijs (WWS)Gemiddelde maximaal redelijke huurprijs (WWS)    

Woningen in exploitatie Punten totaal Punten gemiddeld 

2.753 417.824 152 

 

Leegstand en huurderving 

Leegstand is voor Rhenam het equivalent voor huurderving. Huurderving (bedrag 

derving afgezet tegen jaarhuur) bestaat uit twee componenten, te weten 

leegstand en oninbare vorderingen. De totale huurderving (exclusief 

herstructurering) bedraagt eind 2018 0,94%. De landelijk gemiddelde huurderving 

(exclusief herstructurering) bedraagt 0,91% (bron: corporatie in perspectief 2017).  

 

HuurachterstandenHuurachterstandenHuurachterstandenHuurachterstanden    woningenwoningenwoningenwoningen    

In 2018 bedroeg de gemiddelde huurachterstand (als % van de bruto jaarhuur) 

voor onze woningen 0,51%. Halverwege dat jaar hebben wij maatregelen 

genomen om de huurachterstanden terug te brengen. Dit heeft ertoe geleid dat 

eind 2017 de huurachterstanden sterk zijn teruggelopen. Deze ontwikkeling 

hebben we in 2018 weten vast te houden (zie grafiek). 

 

Periode achterstand Aantal huurders eind 2018 Aantal huurders eind 2017 

1 maand 83 80 

2 maanden 29 28 

3 maanden 13 12 

> 3 maanden 9 20 

TotaalTotaalTotaalTotaal    111134343434    111144440000    
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Huurbezwaren 

Huurders kunnen bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging. Dit is alleen 

mogelijk wanneer: 

� de huur door de voorgestelde huurverhoging hoger is of wordt dan de 

maximale huur die met het puntensysteem wordt bepaald; 

� het percentage van de huurverhoging hoger is dan maximaal is toegestaan; 

� het voorstel tot huurverhoging te laat is ontvangen of belangrijke 

(verplichte) informatie ontbreekt; 

� het voorstel tot huurverhoging onjuistheden bevat, zoals foutieve 

ingangsdatum of foutieve huidige huurprijs; 

� de puntentelling (WWS-punten) van de verhuurder onjuistheden bevat. 

 

HuHuHuHuurbezwaren en bijstellingen 201urbezwaren en bijstellingen 201urbezwaren en bijstellingen 201urbezwaren en bijstellingen 2018888    

Wij hebben geen bezwaren ontvangen op de huurverhoging per 1 juli 2018.  

 

OntruimingenOntruimingenOntruimingenOntruimingen    

In 2018 hebben 2 ontruimingen plaatsgevonden.   
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4444    Kwaliteit Kwaliteit Kwaliteit Kwaliteit &&&&    duurzaamheidduurzaamheidduurzaamheidduurzaamheid    
 

Woningvoorraad 

Wij zijn werkzaam binnen de gemeenten Utrechtse Heuvelrug (in de kernen 

Amerongen, Maarn, Overberg en Leersum) en Rhenen (in de kernen Rhenen, Elst 

en Achterberg). De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft ruim 48.000 inwoners, 

waarvan Amerongen als onderdeel van de gemeente ruim 5.500 inwoners voor 

haar rekening neemt. De gemeente Rhenen telt ruim 19.000 inwoners. Het bezit 

dat voor het grootste deel uit eengezinswoningen en middelhoogbouw bestaat, 

kenmerkt zich door een goede kwaliteit. 

 

Verdeling bezit naar type (per eind 201Verdeling bezit naar type (per eind 201Verdeling bezit naar type (per eind 201Verdeling bezit naar type (per eind 2018888))))    

Woningbezit Aantal DAEB Aantal niet-DAEB Totaal 

Eengezinswoningen 1.463 26 1.489 

Duplexwoningen 87 1 88 

Appartementen met lift 221 0 221 

Appartementen zonder lift 535 7 542 

Seniorenapp. met lift 246 0 246 

Zorgapp. met lift 46 4 50 

Seniorenwoningen 117 0 117 

Intramuraal vastgoed 46 0 46 

Garages 11 137 148 

BOG 0 9 9 

MOG 19 0 19 

Totaal bezit ongewogenTotaal bezit ongewogenTotaal bezit ongewogenTotaal bezit ongewogen    2.2.2.2.777791919191    181818184444    2.92.92.92.975757575    

Totaal bezit gewogenTotaal bezit gewogenTotaal bezit gewogenTotaal bezit gewogen        2.8062.8062.8062.806    77777777    ****2.82.82.82.883838383    

* afgerond 

    
    

Aantal woningen naar bouwjaarAantal woningen naar bouwjaarAantal woningen naar bouwjaarAantal woningen naar bouwjaar        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* *  

 

Verdeling woningen over de gemeente(n)(kernen)Verdeling woningen over de gemeente(n)(kernen)Verdeling woningen over de gemeente(n)(kernen)Verdeling woningen over de gemeente(n)(kernen)    

Kern Aantal 

Rhenen 1.680 

Elst 432 

Achterberg 47 

Amerongen 536 

Maarn 55 

Leersum 1 

Overberg 

TotaalTotaalTotaalTotaal    

2 

2.72.72.72.753535353    
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Verdeling bezit naar WWSVerdeling bezit naar WWSVerdeling bezit naar WWSVerdeling bezit naar WWS----puntenpuntenpuntenpunten    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteit  

Het onderhoudsbeleid is erop gericht de woningen bouwtechnisch in goede 

conditie te houden. Hierbij wordt geïnvesteerd in het casco onderhoud en de 

binneninrichting. Technisch en esthetisch moet de kwaliteit goed zijn. Dit geldt 

voor het totale bezit met uitzondering van de woningen die vallen onder 

herstructurering. Daarnaast is het beleid gericht op de keuzevrijheid van de 

huurder. Dit kan ook betekenen dat een huurder een voorgestelde verbetering 

juist niet wenselijk vindt. Rhenam gaat door met het honoreren en/of aanbieden 

van geriefsverbeteringen aan huurders. Deze verbeteringen gaan gepaard met 

een huurverhoging. Dergelijke verbeteringen hebben voornamelijk te maken met 

energiebesparende maatregelen en verhoging van het wooncomfort.  

Vanaf 2016 zijn we gestart met het implementeren van een 

onderhoudsconditiemeting conform de NEN 2767 normering. Deze objectieve 

meetresultaten worden vertaald in de meerjarenonderhoudsplanning en 

begroting. Dit is een belangrijke kwaliteitsslag. We hebben de conditiemeting voor 

ons totale bezit zo goed als afgerond (> 90%), waarbij de gemiddelde score op 2 

uitkomt (goede conditie van het onderhoud). Daarnaast hebben wij conform de 

NEN 2580 de GBO (gebruiksoppervlakken) laten bepalen. 
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2,11-2,40 (E)

2,41-2,70 (F)

> 2,70 (G)

Duurzaamheid 

Rhenam zet in op een aanzienlijke verbetering van de duurzaamheid van onze 

woningen. Dit doen we op een pragmatische en toekomstgerichte wijze. Een 

energiezuinige en duurzame woning is goed voor de huurder omdat de 

energielasten dalen en het wooncomfort toeneemt, goed voor het milieu omdat 

de CO2-uitstoot daalt en ook goed voor Rhenam omdat de (toekomst)waarde van 

de woning toeneemt. Het verduurzamen van de woningvoorraad is ook één van 

de Rijksprioriteiten voor de volkshuisvesting.  

 

In 2021 willen we gemiddeld energielabel B behalen. Voor 2025 willen we 

gemiddeld energielabel A behalen. Om dit doel te halen moet in de komende jaren 

circa 1.800 woningen worden aangepakt.  

 

Dit betekent vanaf 2018 een forse inspanning, zowel organisatorisch als financieel 

(totaalbudget ruim € 35 miljoen). Er is daartoe een plan opgesteld, dat de 

volgende faseringen kent: 

• In 2018 is gestart met twee pilots: één in Rhenen en één in Elst. De ervaringen 

die we tijdens de pilots opdoen, gebruiken we voor het verder uitrollen van 

ons duurzaamheidsprogramma. De uitvoering van het programma moet ertoe 

leiden dat we onze ambitie waarmaken.  

• na evaluatie van de pilot worden jaarprogramma’s uitgewerkt op basis van de 

opgedane expertise. 
    

Voor 2021 moeten gemeenten een warmtevisie opstellen, waarin zij aangeven op 

welke wijze zij de doelstellingen CO2- neutraal in 2050 gaan realiseren. Omdat 

Rhenam, gezien haar bezit, een belangrijke speler is in het realiseren van deze 

ambitie, zullen we met beide gemeenten actief meedenken over de opzet en 

invulling van de warmtevisie.   

    

    

Energieprestatieindicatoren (2018)Energieprestatieindicatoren (2018)Energieprestatieindicatoren (2018)Energieprestatieindicatoren (2018)    
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Onderhoud  

Het onderhoud wordt verdeeld in niet-cyclisch en cyclisch onderhoud. De totale 

onderhoudslasten bedroegen in 2018 € 5,2 miljoen (2017: € 4,7 miljoen).  

In 2017 en 2018 hebben wij een toename van de kosten voor het dagelijks 

onderhoud gezien, veroorzaakt door oplopende mutatiekosten. De mutatiekosten 

lopen onder andere op, omdat we te maken hebben met een ‘boeggolf’ van het in 

het verleden (1998) ingezet beleid om huurders de keuze te bieden om al dan niet 

planmatig onderhoud te laten verrichten in hun woning (vervangen keuken, 

badkamer, toilet, cv ketel, meterkast incl. elektra, ventilatie etc.). Hierdoor is 

achterstallig onderhoud ontstaan waardoor de woningen in sommige gevallen 

gerenoveerd dienen te worden. Deze renovatiekosten zijn geactiveerd, aangezien 

hiermee de levensduur van de woningen met 25 jaar wordt verlengd.      

 

De verdeling over de typen onderhoud is weergegeven in de volgende tabel 

(bedragen x 1.000 inclusief BTW).  

 

 

NietNietNietNiet––––cyclisch onderhoudcyclisch onderhoudcyclisch onderhoudcyclisch onderhoud    

Onder niet-cyclisch onderhoud (dagelijks onderhoud) verstaan we 

klachtenonderhoud, mutatieonderhoud, achterstallig onderhoud en cv-onderhoud. 

 

Cyclisch onderhoudCyclisch onderhoudCyclisch onderhoudCyclisch onderhoud    

Tot het cyclisch onderhoud behoren planmatig, preventief en contractonderhoud. 

� Planmatig onderhoud 

Door het uitvoeren van planmatig onderhoud blijft het vastgoed op het 

gewenste kwaliteitsniveau, beperken wij het aantal klachten en storingen en 

is een goede financiële sturing gewaarborgd. Op basis van jaarlijkse inspecties 

wordt definitief bepaald welke werkzaamheden in het volgende jaar moeten 

worden uitgevoerd. Bij de voorbereiding van planmatig onderhoud zullen wij 

de mogelijkheden van energiebesparende maatregelen onderzoeken en waar 

technisch en financieel mogelijk toepassen.  

� Preventief onderhoud 

Preventief onderhoud wordt uitgevoerd om de woningen esthetisch op het 

gewenste niveau te houden en de levensduur van de materialen te verlengen.  

� Contract onderhoud 

Voor dit onderhoud is een contract afgesloten met een gespecialiseerd bedrijf. 

Dit bedrijf controleert preventief een bouwkundige of technische installatie. 

Voorbeelden van dergelijk onderhoud zijn CV-, lift- en 

bliksembeveiligingsinstallaties, alsmede elektrische deuren en deuropeners.  
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Service onderhoudService onderhoudService onderhoudService onderhoud    

Het schoonmaken van dakgoten en trappenhuizen, evenals het vervangen van de 

algemene verlichting van trappenhuizen of galerijen, behoren tot de standaard 

uitvoering. Daarnaast biedt Rhenam haar huurders een onderhoudsabonnement 

aan. Werkzaamheden die normaal gesproken voor rekening van de huurder 

komen worden ten laste van het fonds voor huurdersonderhoud gebracht.  

    

Extra wooncomfort/gExtra wooncomfort/gExtra wooncomfort/gExtra wooncomfort/geriefsverbeteringeneriefsverbeteringeneriefsverbeteringeneriefsverbeteringen    

Wij honoreren en/of bieden geriefsverbeteringen aan huurders aan. Deze 

verbeteringen gaan gepaard met een huurverhoging. De geriefsverbeteringen die 

de huurders kiezen hebben vooral te maken met energiebesparende maatregelen 

en verhoging van het wooncomfort.   

 

VeiligheidVeiligheidVeiligheidVeiligheid    

In 2014 zijn wij gestart om bij mutatie het hang- en sluitwerk van de woningen te 

optimaliseren. Bij planmatig onderhoud is dit al bestaand beleid. Die optimalisering 

houdt in dat de mutatiewoning voorzien wordt van hang- en sluitwerk dat in 

overeenstemming is met de voorschriften die het politiekeurmerk op dat moment 

voorschrijft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assetmanagement 

In 2018 hebben we assetmanagement geïmplementeerd en ingericht in onze 

organisatie. Dit betekent een versterking van de tactische en operationele sturing 

op ons vastgoed aan de hand van de integrale afweging van onze beleidsvelden. 

Om dit te bewerkstelligen zijn de professionals die actief zijn binnen de 

verschillende beleidsvelden betrokken en hebben ze als projectteam het 

assetmanagement vormgegeven. Dit heeft zich inmiddels onder andere vertaald 

in een geactualiseerde portefeuillestrategie, de verbetering van het 

informatiemanagement rondom het vastgoed en de geprofessionaliseerde 

samenstelling van de meerjaren(onderhouds)begroting. De portefeuillestrategie 

gaat over de omvang van de voorraad, de beschikbaarheid, betaalbaarheid en 

kwaliteit (inclusief verduurzaming) van het bezit. De portefeuillestrategie zal 

jaarlijks worden geactualiseerd.  

 

Het assetmanagementteam kijkt op een integrale wijze naar de complexen en 

maakt daarbij afwegingen in te maken keuzes van beheer. De integrale 

portefeuilledoelstellingen worden vertaald naar een portefeuilleplan waarin 

SMART wordt beschreven hoe de Wensportefeuille er over 10 á 15 jaar uitziet.  

    

Ontwikkeling woningmarkt en volkshuisvOntwikkeling woningmarkt en volkshuisvOntwikkeling woningmarkt en volkshuisvOntwikkeling woningmarkt en volkshuisvestelijke positionering estelijke positionering estelijke positionering estelijke positionering     

De gemeente Rhenen en de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn beide 

aantrekkelijke gemeenten met een goede woonkwaliteit en een grote 

aantrekkingskracht op mensen van buiten. De druk op de woningmarkt is in de 

gemeenten dan ook groot. De ruimte om te groeien is door de strakke, rode 

contouren echter beperkt. De trends die wij in onze woningmarktregio’s 

waarnemen, zoals een toename van het aandeel senioren en extramuralisering 

van zorg, vragen om regionale afstemming op vele terreinen.     

    

    



 

Inhoud 

 

 

 

Voorwoord 

 

Kerncijfers 

 

Bestuursverslag 

 

Raad van 

Commissarissen 

 

Betaalbaarheid & 

Beschikbaarheid 

 

Kwaliteit & 

Duurzaamheid 

 

Huurders & 

Belanghouders 

 

Personeel &  

Organisatie 

 

Governance & 

Risicomanagement 

 

Financiën 

 

Jaarrekening 

 

 Jaarverslag en jaarrekening 2018 
39 

Markanalyse en Woonvisie RhenenMarkanalyse en Woonvisie RhenenMarkanalyse en Woonvisie RhenenMarkanalyse en Woonvisie Rhenen    

In 2018 heeft de gemeente Rhenen de Woonvisie vastgesteld. De gemeente geeft 

daarin onder ander aan dat de spanning op de woningmarkt de mogelijkheden van 

lage en middeninkomens op de woningmarkt beperkt. Daarnaast vergrijst de 

gemeente aanzienlijk en wonen senioren steeds langer zelfstandig. Om adequaat 

op de ontwikkelingen in te kunnen spelen is in de Woonvisie een  

uitvoeringsagenda opgenomen. Als onderdeel van deze uitvoeringsagenda wordt 

onder andere ingezet op het vergroten van de beschikbaarheid van betaalbare 

woningen voor groepen die in de knel zitten. Dit betekent dat 25% van het 

woningbouwprogramma wordt ingezet voor sociale huur, zodat de sociale 

huurvoorraad groeit met 125 woningen tot 2027. Daarbij worden de mogelijkheid 

en wenselijkheid verkend van een fonds waarin ontwikkelaars een bedrag moeten 

storten indien zij in hun ontwikkeling geen sociale woningbouw kunnen realiseren 

vanwege de (zeer) beperkte omvang van een project. Dit fonds wordt ingezet ter 

stimulans van sociale woningbouw elders in de gemeente. De gemeente 

onderzoekt daarnaast de mogelijkheden voor bevolkingsdifferentiatie, 

bijvoorbeeld op het moment dat herstructurering van Rhenen Midden aan de orde 

is.  

 

Via het afwegingskader woningbouw wordt aangestuurd op de realisatie van 

seniorenwoningen. Ook wordt de realisatie van (nieuwe vormen van) beschutte 

woonvormen aangejaagd. De gemeente en Rhenam werken daarnaast samen om 

– waar nodig - de leefbaarheid te versterken en sociale vraagstukken op te lossen.  

 

De verduurzaming van de voorraad neemt eveneens een belangrijke plaats in 

binnen de Woonvisie.  

 

    

    

Markanalyse en woonvisie gemeente Utrechtse HeuvelrugMarkanalyse en woonvisie gemeente Utrechtse HeuvelrugMarkanalyse en woonvisie gemeente Utrechtse HeuvelrugMarkanalyse en woonvisie gemeente Utrechtse Heuvelrug    

Ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is in 2018 een geactualiseerde 

Woonvisie vastgesteld. De drie thema’s uit de nieuwe Woonvisie zijn: 

1. Woningmarkt in beweging 

2. Levensloopbestendig wonen/Thuis in de wijk 

3. Duurzaam wonen 

 

‘Woningmarkt in beweging’ gaat over de krapte op de woningmarkt en de 

onmogelijkheden van het hebben van een wooncarrière, omdat de voorraad niet 

goed aansluit bij de vraag. De gemeente wil – net als andere betrokken partijen – 

dat de inwoners kunnen verhuizen naar een koop- of huurwoning die past bij hun 

huidige huishoudenssituatie en levensfase. Het realiseren van doorstroming en 

nieuwbouw is hierbij van belang. Vandaar dat in de woonvisie is opgenomen dat 

tot 2022 gemiddeld 140 woningen per jaar worden gebouwd. Van deze 140 

woningen is tenminste 25% sociale huurwoningen. Voor extra nieuwbouw 

moeten locaties worden gezocht binnen de rode contouren en via inbreiding, door 

functie- en bestemmingswijziging van voormalige bedrijfsgebouwen, 

schoolgebouwen en zorgvastgoed. 
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‘Thuis in de Wijk’ gaat over mensen die uitstromen uit zorginstellingen, over 

nieuwkomers, mensen met een beperking en andere doelgroepen. De gemeente 

streeft ernaar dat kwetsbare inwoners zoveel mogelijk in staat zijn regie te voeren 

over hun leven, wonen in een geschikte woning, ondersteuning dicht bij huis 

krijgen en volwaardig deelnemen aan de lokale samenleving. De gemeente werkt 

deze ambities uit in een programmaplan wonen en zorg.  

 

‘Duurzaam wonen’ is zowel voor de gemeente als de corporaties een speerpunt 

van beleid. De komende jaren focust de gemeente op het energiezuiniger maken 

van de bestaande bouw. Daartoe stimuleert en faciliteert de gemeente initiatieven 

van bewoners en partners. Waar het gaat om nieuwbouw worden alleen nog 

aardgasvrije en energieneutrale woningen gerealiseerd.  

 

PrestatieafsprakenPrestatieafsprakenPrestatieafsprakenPrestatieafspraken    

Sinds de invoering van de Woningwet per 1 juli 2015 worden woningcorporaties, 

gemeenten en huurdersorganisaties geacht om gezamenlijk prestatieafspraken te 

maken voor ten minste het eerstvolgende jaar. In de prestatieafspraken geven de 

partijen aan hoe zij uitvoering geven aan de gezamenlijke woonopgaven binnen 

de gemeente. Zowel voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug, als de gemeente 

Rhenen zijn in nauw overleg prestatieafspraken ontwikkeld. Deze zijn voor 15 

december 2018 aan de Aw voorgelegd.  

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling en transformatie voorraad 

Op basis van de ontwikkelingen op de woningmarkt en onze strategie werken we 

continu aan optimalisatie van ons woningbezit. Naast de al genoemde 

investeringen in het bestaande bezit, dragen aan- en verkoop, sloop en 

nieuwbouw in belangrijke mate bij aan het bereiken van de gewenste 

optimalisatie.  

    

Projecten Projecten Projecten Projecten     

Tegen de achtergrond van de Woonvisie verkennen we in Rhenen de 

mogelijkheden voor de huisvesting van verschillende doelgroepen in Vogelenzang. 

Het betreft hier met name woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. 

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om aan de Lijsterberg appartementen 

te realiseren. Ook gaan we de mogelijkheden na om een gezamenlijke woonvorm 

voor senioren te realiseren. In Elst ontwikkelen we ideeën voor herstructurering 

van de Rijksstraatweg.  

 

Ook voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug worden de mogelijkheden verkend 

voor het realiseren van nieuwbouw.  
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Nieuwbouw 

Het Het Het Het Bosje te ElstBosje te ElstBosje te ElstBosje te Elst    

In 2018 hebben wij 13 grondgrondgebonden senioren-

woningen als onderdeel van de laatste fase van het 

uitbreidingsplan ‘Het Bosje’ te Elst gerealiseerd.   

    

    

    

De Rotonde De Rotonde De Rotonde De Rotonde te Amerongente Amerongente Amerongente Amerongen    

In het pand aan de Wilhelminastraat (Amerongen) waar 

de voormalige apotheek was gevestigd, hebben wij in 

samenwerking met Styx coaching & training 8 

appartementen voor begeleid wonen voor jongeren met 

autisme gerealiseerd.   

DDDDe Linde te Achterberge Linde te Achterberge Linde te Achterberge Linde te Achterberg    

Eind 2018 is het besluit genomen om in april 2019 te 

starten met het realiseren van een kleinschalige 

woonvoorziening (24 eenheden) voor dementerende 

ouderen. Wij werken hierbij samen met zorgverlener 

Stichting QuaRijn.    

    

Eindseweg te OverbergEindseweg te OverbergEindseweg te OverbergEindseweg te Overberg    

In 2018 hebben wij geconcludeerd dat het niet haalbaar is 

om 11 eengezinswoningen aan de Eindseweg te Overberg 

te realiseren voor de sociale huur. Wij hebben de 

bouwgrond verkocht aan een ontwikkelaar voor de 

realisatie van sociale koopwoningen.  

    

    

    

Vogelenzang, RhenenVogelenzang, RhenenVogelenzang, RhenenVogelenzang, Rhenen    

Eind 2017 zijn we in samenwerking met BPD en Van 

Wijnen gestart met een onderzoek naar de 

mogelijkheden voor het realiseren en turn-key afname 

van 24 appartementen. Dit heeft nog niet geresulteerd in 

een definitief ontwerp voor de appartementen.  

    

DuurzaamheidDuurzaamheidDuurzaamheidDuurzaamheid    

Wij voeren bij circa 1.800 woningen energetische 

verbeteringen door. Dit resulteert in gemiddeld 

energielabel A in 2025. In 2018 zijn we gestart met de 

uitvoering van 2 pilotprojecten in Elst en Rhenen. De 

ervaringen benutten we voor de aanpak in de komende   

jaren.   
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Verkoop 

In 2018 hebben we het verkoopbeleid geactualiseerd. Het herziene verkoopbeleid 

is begin 2019 vastgesteld. Uitgangspunt is een terughoudend verkoopbeleid. 

Gezien de grote vraag naar sociale huurwoningen in de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug vinden we het belangrijk om de beschikbaarheid op peil te houden en 

waar mogelijk te vergroten.  

 

In 2018 zijn 2 woningen verkocht uit de reguliere voorraad en 1 teruggekochte 

Vov woning is verkocht.  

    

Verkoop onder voorwaarden (VoV)Verkoop onder voorwaarden (VoV)Verkoop onder voorwaarden (VoV)Verkoop onder voorwaarden (VoV)    

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn door onze fusiepartner woningen 

verkocht onder voorwaarden. Dit is een variant op de zogenoemde 

‘koopgarantregeling’. Rhenam maakt geen gebruik van deze constructie, waardoor 

de portefeuille zal worden uitgefaseerd. Woningen die onder de constructie aan 

Rhenam worden aangeboden, worden in principe weer in exploitatie genomen als 

sociale huurwoning, tenzij bij terugkoop blijkt dat er geen acceptabel rendement is 

te genereren, of dat er zwaarwegende volkshuisvestelijke belangen zijn. Dit geldt 

voor 32 woningen die op de verkooplijst zijn geplaatst. Deze woningen zijn 

gelegen in rijen of clusters waarin een groot deel van de woningen niet in bezit is 

van Rhenam en waar ook geen zicht is op het creëren van beheersbare rijen en 

clusters.    

 

Het aantal woningen in de VoV-portefeuille bedraagt per eind 2018 179 (2017: 

188). Van de 9 woningen die zijn teruggekocht, zijn er 6 in exploitatie genomen.  
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5555    Huurders Huurders Huurders Huurders &&&&    belanghoudersbelanghoudersbelanghoudersbelanghouders    
 

Huurders  

HuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisatiesHuurdersorganisaties    

Wij beschouwen de participatie van onze (potentiële) bewoners als een van onze 

kerntaken. De waarde hiervan wordt niet alleen in de praktijk benadrukt, maar 

komt ook nadrukkelijk terug in de Woningwet. Wij werken nauw samen met onze 

twee huurdersorganisaties: de REA en de HPF A&O. De REA behartigt de belangen 

van en vertegenwoordigt de huurders uit Rhenen, Elst en Achterberg, terwijl de 

HPF A&O de belangen behartigt van de huurders uit Amerongen, Leersum, Maarn 

en Overberg. Het bestuur van beide huurdersorganisaties bestaat uit huurders van 

Rhenam.  

 

In lijn met de Woningwet en de Wet op het Overleg Huurders en Verhuurder 

(WOHV) hebben wij in overleg met de huurdersorganisaties de 

bewonersparticipatie verbreed. We overleggen aan de voorkant van de advies- en 

instemmingsvragen met de huurdersorganisaties over de visie op participatie, het 

activiteitenplan van de huurdersorganisaties en de financiële ondersteuning 

daarvan. Met beide huurdersorganisaties is een gelijkluidende 

samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin dit is geregeld en de wederzijdse 

‘rechten en plichten’ zijn vastgelegd. Wij overleggen ten minste vier maal per jaar 

met onze huurdersorganisaties. Wij blijven de samenwerking tussen de beide 

huurdersorganisaties stimuleren.  

 

Samen met de huurdersorganisaties, collega-corporaties en gemeenten stellen we 

jaarlijks het Bod en de prestatieafspraken op.  

 

 

 
 

 

 

Het gezamenlijk toezien op de naleving van deze afspraken blijft een punt van 

aandacht, zeker in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Vandaar ook dat we hebben 

afgesproken hier in het komende jaar met grotere regelmaat op toe te zien.  

 

Gemeente(n)Gemeente(n)Gemeente(n)Gemeente(n)    

De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Rhenen zijn belangrijke belanghouders en 

samenwerkingspartners. Wij committeren ons om de volkshuisvestelijke belangen 

van beide gemeenten in de regio te behartigen. Wij vervullen daarbij tevens een 

rol in het sociaal domein, in samenwerking met onze maatschappelijke partners. 

De samenwerking heeft zich op grond van de Woningwet verder geïntensiveerd, 

mede in de vorm van de gemaakte prestatieafspraken.  

 

    

    

    

    

    

    

    

Ondertekening prestatieafspraken 201Ondertekening prestatieafspraken 201Ondertekening prestatieafspraken 201Ondertekening prestatieafspraken 2018888    Rhenen Rhenen Rhenen Rhenen     

(boven) en Utrechtse Heuvelrug (rechts)(boven) en Utrechtse Heuvelrug (rechts)(boven) en Utrechtse Heuvelrug (rechts)(boven) en Utrechtse Heuvelrug (rechts)    
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Overige belanghoudOverige belanghoudOverige belanghoudOverige belanghoudererererssss    

Maatschappelijk Adviesraad Rhenam (MAR)  

Sinds geruime tijd heeft Rhenam met de Maatschappelijke Adviesraad Rhenam 

(MAR) een raad met maatschappelijk betrokken deskundigen, die ons adviseren 

over uiteenlopende thema’s en vraagstukken. De MAR geeft gevraagd en 

ongevraagd advies aan het bestuur van Rhenam. De adviezen strekken zich 

daarbij uit over een breed scala aan beleidsterreinen, te weten:  volkshuisvesting, 

wonen en zorg, wonen en werken, welzijn, specifieke doelgroepen, architectuur 

en natuur, middengroepen en politieke/maatschappelijke context. De MAR kan 

ons hierdoor helpen en ondersteunen bij de verdere vormgeving van het 

maatschappelijk bestemmingsplan.  

 

De leden van de MAR hebben ieder één beleidsterrein waar zij zich op richten. De 

zittingstermijn van de leden is vier jaar met een mogelijke herbenoeming voor nog 

eens vier jaar. Herbenoeming vindt plaats op voordracht van de MAR. 

De MAR selecteert de kandidaten en draagt deze voor aan de directeur-

bestuurder van Rhenam Wonen. De directeur-bestuurder benoemt ook de nieuwe 

kandidaten. 

 

Overig 

Wij kiezen voor een actieve rol in de samenleving. Om onze kerntaak ‘wonen’ 

goed te vervullen, willen we een volwaardige samenwerkingspartner zijn voor 

maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld binnen het sociaal domein. Door de 

krachtenbundeling kunnen we als organisatie slagvaardiger optrekken met de 

lokale maatschappelijke partners in de omgeving. In 2018 zijn we weer een stap 

verder gekomen in de ontwikkeling van maatschappelijke bestemmingsplannen.  

 

 

In deze plannen brengen we de (toekomstige) vraag naar voorzieningen en 

diensten in beeld en formuleren we de maatschappelijke opgaven voor de 

verschillende gebieden in Rhenen en Utrechtse Heuvelrug. Dit doen we in 

samenspraak met onze partners.  

 

Zo verbinden we verschillende partijen rondom gedeelde maatschappelijke 

opgaven, geven we sturing aan de inspanningen van de partijen en maken we de 

rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen duidelijk.  

Wij voeren met beide gemeenten (tenminste) drie keer per jaar formeel 

bestuurlijk overleg en op regelmatige basis tevens informeel overleg (in de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug vindt dit overleg plaats in Federatieverband 

(samenwerkingsverband van Heuvelrug Wonen, Woningbouwvereniging Maarn en 

Rhenam)). Ook op ambtelijk niveau vindt regelmatig overleg plaats. Wij vinden het 

van belang dat ook de gemeenteraad op de hoogte is van en betrokken is bij onze 

activiteiten. Hiertoe organiseren wij minimaal één maal per jaar een bijeenkomst 

voor de raadsleden en de leden van het college van burgemeester & wethouders 

(b&w).  

In het verlengde hiervan willen we:  

� de samenwerking in dorpsteams/signaleringsoverleggen en gemeenten 

voortzetten om zo gezamenlijk in te zetten op bestrijding van schulden en 

overlast; 

� de samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties intensiveren om de 

toenemende vraag naar zorg en hulp dichtbij huis beter te organiseren; 

� \een goede invulling blijven geven aan relevante leefbaarheids- en 

veiligheidsvraagstukken door structureel overleg met welzijnsorganisaties en 

de politie; 

� \participeren in de lokale en regionale ketensamenwerking voor de aanpak van 

maatschappelijk relevante vraagstukken in onze werkgebieden. 
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6666    Personeel & Personeel & Personeel & Personeel & OrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatie    
 

Organisatie 

Rhenam streeft naar een efficiënte 

inrichting van de organisatie met 

gecommitteerde en kwalitatief sterke 

medewerkers, waarbij actief gebruik 

wordt gemaakt van een goed 

georganiseerde ‘flexibele schil’. Dit leidt 

ertoe dat onze organisatie per eind 2018 

24 medewerkers telt, corresponderend 

met 20,42 fte. Het totaal aantal gewogen 

verhuureenheden bedraagt 2.876. Dit 

resulteert in 141 verhuureenheden per 

fte. 

 

Met de huidige bezetting en de actieve inzet van onze flexibele schil kunnen wij 

op vitale onderdelen in onze organisatie de kwetsbaarheid door uitval beperken 

en onze professionaliteit versterken. We zijn in staat om goed in te spelen op 

nieuwe ontwikkelingen, de continuïteit te waarborgen en de strategische 

samenwerking te bieden die nodig is bij het vervullen van onze regionale opgave.  

 

Organisatieontwikkeling en cultuur 

Wij willen een goede werkgever zijn en een mensgerichte organisatie die 

betrokken is bij het wel en wee van haar medewerkers. We vinden een open 

cultuur belangrijk en wij spreken elkaar aan op verantwoordelijkheden en 

verwachtingen. 

 

 
 

 

De komende jaren leggen wij de focus op de ontwikkeling en versterking van de 

werkorganisatie, onder andere door de processturing binnen de organisatie te 

vergroten. We stimuleren talentontwikkeling van onze medewerkers, zowel 

collectief als individueel. Deze talentontwikkeling is onder andere gericht op het 

leggen van verbinding met ontwikkelingen in het externe krachtenveld.  

 

We beschrijven functie-specifieke competenties op inhoud en op gedrag. Ook 

ontwikkelen we de collectieve competenties zoals wij hebben benoemd in ons 

Ondernemingsplan 2017-2020: 

� Procesgericht 

� Bewustzijn 

� Eigenaarschap 

 

We maken tijd voor innovatie en ontwikkeling van werkwijze, dienstverlening en 

producten. Dit doen we gezamenlijk door bijvoorbeeld innovatieteams. 
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Personeelsbeleid 

Wij zetten verder in op het maken van persoonlijke ontwikkelplannen voor onze 

medewerkers, waarbij zij zelf sturen op hun opleiding en ontwikkeling.  

 

PersoneelsverloopPersoneelsverloopPersoneelsverloopPersoneelsverloop    

In 2018 zijn drie nieuwe medewerkers in dienst getreden, een medewerker 

uitdienst en is één medewerker uit dienst getreden wegens ziekte.  

  

VerzuimVerzuimVerzuimVerzuim    

Het kortdurend ziekteverzuim is het afgelopen jaar uitgekomen op 0,44%, 

middellang verzuim op 0,32% en het lang verzuim op 6,9%. Dit laatste is een 

gevolg van de langdurige ziekte van een van onze medewerkers.  

 

PersoneelskostenPersoneelskostenPersoneelskostenPersoneelskosten    

Kosten 2018 2017 

Salarissen 1.321 1.053 

Sociale lasten 197 165 

Pensioenen 188 170 

Overige personeelskosten 471 462 

TotaalTotaalTotaalTotaal    2.1772.1772.1772.177    1.8501.8501.8501.850    

 

 

 

 

 

 

 

Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraad (OR) van onze organisatie bestaat uit drie medewerkers. De 

directie en de OR hebben in 2018 drie keer regulier vergaderd.  

 

Onderwerpen waarover de OR in 2018 adviseerde of waarvoor instemming van de 

OR werd gevraagd, waren onder meer: 

� calamiteitenplan 2018; 

� procedure melding registratie ongevallen; 

� protocol omgaan met agressie; 

� arboplannen; 

� vitaliteitsplan (waaronder fietsplan). 

 

De OR voert ook jaarlijks overleg met de voorzitter van de RvC. Hierbij komt de 

algemene gang van zaken binnen de organisatie aan orde, en wordt - waar nodig 

– stilgestaan bij specifieke aandachtspunten.  
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7777    Governance, control Governance, control Governance, control Governance, control &&&&    risicoparagraafrisicoparagraafrisicoparagraafrisicoparagraaf 
 

Corporate governance 

Rhenam wil een professionele, open en eerlijke organisatie zijn, die verantwoord 

omgaat met de maatschappelijke middelen die onder haar verantwoordelijkheid 

vallen. Dat vraagt om goed bestuur en toezicht en een goede verbinding 

daartussen. Een deugdelijk ondernemingsbestuur (ook wel ‘corporate 

governance’) vinden wij daarom van het grootste belang. Daaronder verstaan we: 

integer en transparant handelen van het bestuur, goed toezicht op het 

ondernemingsbestuur en het afleggen van verantwoording over het uitgevoerde 

toezicht. De Governancecode Woningcorporaties, de Woningwet en de daarvan 

afgeleide besluiten en regelingen zijn voor Rhenam daarin leidend. Goed 

ondernemingsbestuur vraagt ook om het goed en tijdig betrekken van huurders en 

andere belanghebbenden. De spelregels hiervoor hebben we vastgelegd en 

verankerd in onze governancestructuur, een aantal regelingen en afspraken.  

De hoofdlijnen van onze governancestructuur zijn als volgt: 

� de organisatie heeft als rechtsvorm een stichting; 

� de directeur-bestuurder bestuurt de onderneming; 

� de RvC ziet toe op de directeur-bestuurder en op de algemene gang van 

zaken van de stichting, geeft de directeur-bestuurder gevraagd en 

ongevraagd advies en fungeert als werkgever voor de bestuurder; 

� de RvC beslist over benoeming, beloning, schorsing en ontslag van de 

directeur-bestuurder; 

� Rhenam legt verantwoording af aan en overlegt met belanghebbenden, 

zoals de huurders(organisaties), gemeenten Rhenen en Utrechtse 

Heuvelrug, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

(BZK), de Aw en het WSW. 

 
 

 

Wij hanteren als lid van Aedes de Governancecode Woningcorporaties. Deze code 

vraagt van corporaties om uiterst transparant te handelen en zich 

dienovereenkomstig te verantwoorden. Wij onderschrijven de principes en best-

practice bepalingen uit de code. De corporate governance principes komen tot 

uitdrukking in de volgende documenten: 

� overzicht governancestructuur (organigram) 

� onze statuten  

� het reglement voor de RvC 

� het reglement voor het bestuur 

� profielschets RvC 

� rooster van aftreden RvC 

� het treasurystatuut 

� de integriteitscode 

� de klokkenluidersregeling  

� visitatierapport  

 

Overeenkomstig de Governancecode Woningcorporaties zijn deze documenten te 

vinden op onze website www.rhenam.nl. Wij beschikken bovendien over een 

reglement financieel beleid en beheer, een investeringsstatuut, een 

verbindingenstatuut, een fiscaal statuut, een procuratieregeling en een 

sloopreglement. Dit is conform de wet- en regelgeving (Woningwet, Besluit 

Toegelaten instellingen Volkshuisvesting (BTiV), e.d.). 
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IntegriteitIntegriteitIntegriteitIntegriteit    

Wij vinden integer handelen van onze medewerkers en de bedrijven waarmee we 

samenwerken van groot belang. De kern van het integriteitsbeleid is dat integer 

handelen enerzijds duidelijke regels vergt, anderzijds een bedrijfscultuur vereist 

waarin het handelen op basis van deze regels vanzelfsprekend is. Om integer 

handelen te bevorderen, gaat het om het vinden van de juiste balans tussen 

regels en eigen verantwoordelijkheid.  

De regels met betrekking tot integriteit zijn onder meer vastgelegd in: 

� de integriteitscode 

� de klokkenluidersregeling 

� integriteitsverklaring directeur-bestuurder 

� het onderschrijven van de Governancecode Woningcorporaties 

 

Voor de bewustwording en invulling van de eigen verantwoordelijkheid met 

betrekking tot integriteit agenderen we dit thema op regelmatige basis tijdens 

bijeenkomsten met medewerkers. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Toezicht Toezicht Toezicht Toezicht     

Het toezicht op (het bestuur van) Rhenam bestaat uit intern en extern toezicht en 

horizontale verantwoording/ responsiviteit.     

� Intern toezicht 

Dit toezicht wordt uitgevoerd door de RvC. Voor een verantwoording 

hierover kan worden verwezen naar hoofdstuk 2. 

� Extern toezicht 

Dit toezicht wordt uitgevoerd door de minister van BZK en de Aw als 

onderdeel van het Ministerie.  

� Dialoog met de omgeving 

 Ook de gemeenten Rhenen en Utrechtse Heuvelrug, de 

huurders(organisaties) of andere belanghouders kunnen ons aanspreken op 

ons functioneren. 
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Verbindingen 

Zoals reeds in hoofdstuk 1 (Bestuursverslag) is opgenomen, beschikt Rhenam per 

eind 2018 over zes verbindingen (dochtervennootschappen). Hiertoe heeft 

Rhenam in 2016 een verbindingenstatuut opgesteld, die in 2017 is geactualiseerd.  

Onze strategie richt zich op een zo spoedig mogelijke afbouw/opheffing van de 

verbindingenstructuur, aangezien deze structuur niet past in de wijze waarop wij 

onze organisatie wensen te structureren. Bij de keuzes ten behoeve van de 

afwikkeling zijn juridische (o.a. Woningwet), fiscale en economische aspecten 

betrokken. De verbonden ondernemingen leveren diensten en voeren activiteiten 

uit op het gebied van de volkshuisvesting.  

 

De RvC van Rhenam houdt toezicht op het beleid van het bestuur van Rhenam en 

op de gang van zaken in de corporatie en de met haar verbonden ondernemingen. 

De directeur-bestuurder treedt op als bestuurder van de verbonden 

ondernemingen. Taken, verantwoordelijkheden en besluitvorming aangaande 

verbonden ondernemingen zijn geregeld in het verbindingenstatuut, het 

reglement voor de RvC en het reglement voor het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control en compliance 

WoningwetWoningwetWoningwetWoningwet    

Naar aanleiding van de Veegwet Wonen hebben wij in 2018 de statuten, het 

reglement van de RvC en het reglement voor het bestuur aangepast.   

 

AAAAlgemene Verordening Gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVGVGVGVG))))            

Om te voldoen aan de vereisten van de AVG hebben we in 2018 uitvoering 

gegeven aan het plan van aanpak, dat we op basis van een quick scan hebben 

opgesteld. De AVG vraagt blijvende aandacht binnen de organisatie. Ook in 2019 

zullen we inzetten op bewustwording rondom de privacywetgeving en de 

noodzakelijke maatregelen uitvoeren.  

 

WWWWaarborgfonds Sociale Woningbouwaarborgfonds Sociale Woningbouwaarborgfonds Sociale Woningbouwaarborgfonds Sociale Woningbouw    

Het WSW heeft Rhenam als borgbaar verklaard en een borgingsplafond 

toegekend. Daarbij hebben we tevens een beoordeling ontvangen ten aanzien van 

de businessrisks.  
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Control en internal Control en internal Control en internal Control en internal auditauditauditaudit    

In de nieuwe Woningwet en het daaruit voortvloeiende BTiV is opgenomen dat 

corporaties met een omvang van meer dan 2.500 verhuureenheden verplicht zijn 

om een ‘controlfunctie’ in te richten en onder te brengen in een aparte 

organisatie-eenheid. Dit moet tot uitdrukking komen in het Reglement financieel 

beleid en beheer. Daarbij dient een scheiding te worden aangebracht tussen 

enerzijds de uitvoerende, beschikkende, bewarende en registrerende functies 

(financiën en bedrijfsvoering) en anderzijds de controlerende functie (de 

controller). Dit om te voorkomen dat deze functies in één hand zitten. De 

controlerende functie moet apart gepositioneerd worden, waardoor deze functie 

geen onderdeel kan zijn van financiën/bedrijfsvoering en daar ook niet 

hiërarchisch onder mag vallen.  Het BTiV laat dus in beginsel een 

combinatiefunctie van (business) control en internal audit (interne controle) niet 

toe.  

 

Rhenam heeft in samenwerking met vier corporaties uit de FoodValley regio 

ervoor gekozen om gezamenlijk een ‘internal auditor’ aan te stellen (extern 

belegd bij EBBEN Partners), die voor de vijf corporaties onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur de internal audit (control) functie uitvoert. 

Voor de inrichting van de financiële en controlfunctie hanteert Rhenam het model 

van het zogenoemde three-lines-of-defense. Het model structureert de rollen en 

verantwoordelijkheden rond het op orde hebben van de interne beheersing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van het Reglement van de RvC behoeft de benoeming van en de 

beëindiging van de samenwerking met de internal auditor goedkeuring van de 

RvC. De internal auditor heeft rechtstreeks toegang tot de RvC. De internal 

auditfunctie maakt onderdeel uit van de staf en rapporteert rechtstreeks aan de 

directeur-bestuurder.  

 

De internal auditor stelt jaarlijks een auditplan op die goedkeuring behoeft van de 

RvC. In 2018 hebben een aantal audits plaatsgevonden, waaronder een audit op 

de soft controls en het onderhoud. De rapportages zijn besproken met bestuur en 

RvC. Op basis van de evaluatie van de interne auditfunctie is besloten de 

samenwerking met EBBEN Partners in 2019 voort te zetten.  
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Risicoparagraaf 

RisicobenaderingRisicobenaderingRisicobenaderingRisicobenadering    

Rhenam bepaalt, analyseert en weegt de risico’s in verhouding tot de strategie en 

de beleidskeuzes van de organisatie. Het Ondernemingsplan 2017-2020 is daarbij 

leidend. Om de koers op een verantwoorde wijze vast te kunnen houden is het 

van belang dat de organisatie en het intern toezicht inzicht hebben in de risico’s 

en hierop bijsturen indien noodzakelijk/gewenst. Daarnaast vinden wij een 

heldere externe communicatie over de risico’s belangrijk. 

De uitgangspunten van Rhenam bij de opzet en toepassing van risicomanagement 

zijn: 

� pragmatisch risicomanagement passend bij de organisatie; 

� een proces dat aansluit bij de bestaande planning & controlcyclus; 

� een structuur die aansluit bij de risicomanagementsystematiek van het WSW; 

� risicomanagement sluit aan bij onze KPI’s en is geïntegreerd met de financiële 

sturing op basis van onze interne normen (risk appetite en risk bearing 

capacity).  

 

Risicoprofiel  

Rhenam is een regionaal opererende woningcorporatie met een sterke lokale 

verankering, een relatief beperkte omvang en een sterke vermogens- en 

liquiditeitspositie.  

 

Risicomanagement     

Ten behoeve van ons risicomanagement hebben wij in 2016 uniforme standaarden 

ontwikkeld waarmee wij het risicomanagement verankeren binnen onze 

bedrijfsvoering.  

 

 

 

 

Deze standaarden hangen samen met/zijn van toepassing op: 

a. het risicomanagementproces, organisatie, rollen en verantwoordelijkheden; 

b. risicomanagement gekoppeld aan de planning- en control-cyclus; 

c. ontwikkelde standaarden, zoals: 

- risicototaal 

- risk appetite 

- risk bearing capacity 

- tools en formats voor de vastlegging van risico’s.  

Dit resulteert in eenduidige, efficiënte en effectieve processen en systemen voor 

risicomanagement en een pragmatische standaard voor inhoudelijke toepassing 

en inbedding in de organisatie.  

 

Het risicomanagement modelHet risicomanagement modelHet risicomanagement modelHet risicomanagement model    

Het risicomanagement model is het geheel van uitgangspunten, organisatorische 

en procesmatige bouwstenen, methoden en technieken voor het toepassen van 

risicomanagement binnen Rhenam. Met het model zoeken wij aansluiting bij de 

structuur voor risicomanagement vastgelegd in de ISO 31000 richtlijn en het WSW-

model.  
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UitgangspUitgangspUitgangspUitgangspunten risicomanagementunten risicomanagementunten risicomanagementunten risicomanagement    

Rhenam hanteert de volgende uitgangspunten voor het risicomanagement: 

1. draagt bij aan de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening en 

bedrijfsvoering; 

2. beheersen risico’s is integrale verantwoordelijkheid van het management. 

Indien het risico afdelingsoverstijgend is, wordt ook de verantwoordelijkheid 

voor beheersing gedeeld en/of opgeschaald; 

3. riskmanager fungeert als facilitator richting de lijnorganisatie; 

4. risicomanagement is geïntegreerd in de managementprocessen van Rhenam. 

Het is gekoppeld aan de planning & controlcyclus en aan de daarvoor 

gehanteerde tools en (rapportage)formats; 

5. er is een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden ten aanzien 

van risicomanagement conform het ‘three-lines-of-defense’ principe; 

6. risicomanagement draagt er aan bij dat risico’s binnen de risk appetite en risk 

bearing capacity van Rhenam vallen; 

7. Rhenam zoekt met haar risicomanagement aansluiting bij het 

risicobeoordelingsmodel van het WSW. Dit onder meer door binnen ons risico-

identificatiemodel te verwijzen naar risico’s die het WSW van belang acht en 

indeelt in ‘business’ en ‘financial’ risico’s.  

 

Bouwstenen risicomanagementBouwstenen risicomanagementBouwstenen risicomanagementBouwstenen risicomanagement    

De doelstelling van  het risicomanagement is voor Rhenam vierledig: 

a. beheersen van risico’s die de realisatie van de doelstellingen en de 

bedrijfsvoering bedreigen; 

b. beheersen van risico’s die de financiële zelfstandigheid en continuïteit 

bedreigen; 

c. bijdragen aan de aansturing met relevante risico-informatie; 

d. bijdragen aan een constructieve en transparante communicatie met toezicht- 

en belanghouders zoals de Aw en het WSW.  

 

Rhenam beheerst de risico’s op alle niveaus van de bedrijfsvoering, en hanteert 

daarbij conform het three-lines-of-defense principe de volgende rollen: 
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Rollen en veraRollen en veraRollen en veraRollen en verantwoordelijkhedenntwoordelijkhedenntwoordelijkhedenntwoordelijkheden    

Lijn Functie Verantwoordelijk voor 

1 directeur-bestuurder integrale uitvoering proces en beheersing risico’s 

1 MT/bestuurssecretaris risicomanagement binnen eigen afdeling/ 

verantwoordelijkheid en tijdige signalering van risico’s 

die de eigen afdeling overstijgen 

2 risk manager faciliteren MT bij uitvoering proces en monitoring 

risicoprofielen 

2 control beheer managementinfo over risico’s en monitoren 

financiële risico’s 

3 internal audit onafhankelijk oordeel over effectiviteit van de 

werking van bovengenoemde functies in de 

toepassing van het risicomanagement 

RisicomanagementprocesRisicomanagementprocesRisicomanagementprocesRisicomanagementproces    

Het risicomanagementproces is het proces van identificeren en beheersen van 

risico’s. Het proces bestaat naast het vaststellen van de context uit 4 

basisstappen: 

 

 

 

 

RisicoRisicoRisicoRisico----identificatieidentificatieidentificatieidentificatie    

Risico-identificatie is het vinden, herkennen en beschrijven van risico’s binnen de 

context van de risico-analyse. Een van de tools die we daarbij gebruiken is het 

risico-identificatiemodel. Hierin zijn de verschillende risico-categorieën benoemd 

en de risico’s die daarbinnen van invloed kunnen zijn.  

 

Het model is ontwikkeld op basis van best practices, rekening houdend met het 

risicobeoordelingskader van het WSW. Het model ontwikkelt mee met interne en 

externe veranderingen en wordt periodiek geactualiseerd.  

 

Het resultaat van de risico-identificatie is een overzicht van de risico’s vastgelegd 

in een risicoregister. De inhoud van het register wordt periodiek geëvalueerd en 

geanalyseerd. In het risicoregister wordt het volgende vastgelegd per 

rapportageperiode: 

 

- risico-omschrijving - risico-categorie 

- kans - impact  

- oorzaken - bedreigde strategische doelstellingen 

- beheersmaatregelen - voorgenomen acties 

- voortgang acties - risico-eigenaar 

 

RisicoRisicoRisicoRisico----identificatieidentificatieidentificatieidentificatiemodel Rhenammodel Rhenammodel Rhenammodel Rhenam 
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Belangrijkste risico’s Belangrijkste risico’s Belangrijkste risico’s Belangrijkste risico’s     

Met gebruikmaking van het risico-identificatiemodel hebben wij onze belangrijkste 

risico’s bepaald en verwerkt in het risicoregister. We hebben daarbij onder andere 

aangegeven wat de risicoscore is (kans en gevolg), het type gevolg (financieel, 

compliance en reputatie) en de bestaande en aanvullende maatregelen die wij 

nemen om met het risico om te gaan. In onderstaand overzicht is een selectie van 

onze belangrijkste risico’s genoemd en beheersmaatregelen beschreven, afgezet 

tegen de risicoscor 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
o
lit
ie
k Overheid grijpt verder in op 

het vermogen van corporaties 

Scenario’s opstellen; 

aanhouden financiële buffer; 

flexibiliteit investeringsprogramma. 

  

D
e
m
o
g
ra
fi
e
 &
 

m
a
a
ts
ch
a
p
p
ij 

Verpaupering van wijken en 

woonomgeving 

Mutatieonderhoud; 

opschonen tuinen; 

actieve participatie netwerken; 

trainen medewerkers voor  

managen sociale problematiek. 

 

  

Risico’sRisico’sRisico’sRisico’s    BeheersmaatregelenBeheersmaatregelenBeheersmaatregelenBeheersmaatregelen    RisicoprofielRisicoprofielRisicoprofielRisicoprofiel    

Huidig Gewenst 

P
e
rs
o
n
e
e
l Kwetsbaarheid professionele 

invulling en continuïteit 

processen 

Optimaliseren processen; 

actief verzuimbeleid 

samenwerking collega-corporaties 

onderhouden flexibele schil 

 

  

O
p
e
ra
ti
o
n
e
e
l 

Exploitatie MFC Allemanswaard 

te Amerongen 

Aanstellen property manager; 

actief incassobeleid; 

aanstellen beheerder; 

opstellen toekomstscenario’s.  

Processen niet adequaat en 

tijdig uitgevoerd en 

informatievoorziening is niet 

adequaat 

Optimaliseren processen;  

internal audit inrichten; 

competentie ‘eigenaarschap’; 

medewerkers versterken 

Aantasting veiligheid van 

gegevens en privacy 

Privacy impact analyse;  

instructie medewerkers; 

autorisatiebeleid aanscherpen 

Ontwikkelrisico’s Actueel investeringsstatuut; 

goede projectcontrol. 

Fiscale risico’s, mede in relatie 

tot break-moment payer swap  

Actueel fiscaal statuut; 

horizontaal toezicht; 

in processen verankerd. 

  

  

  

  

  

Fi
n
a
n
ci
e
e
l Treasury risico’s Actueel statuut/jaarplan; 

aanhouden liquiditeitsbuffer; 

breakplan;  

monitoring ontwikkelingen. 

G
o
v
e
rn
a
n
ce
 Compliance risico’s – niet 

adequaat/tijdig voldoen aan 

wet- en regelgeving c.q. 

governancecode  

 

Onderdeel internal audit; 

aanstelling bestuurssecretaris; 

samenwerking corporaties, 

o.a. met uitwisseling kennis. 

 

  

  

Risicoprofiel: Risicoprofiel: Risicoprofiel: Risicoprofiel: Hoog   Middel             Laag    
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Overdragen 

 Accepteren

 Elimineren 

 Beheersen 

Integratie risicomanagement in de planningIntegratie risicomanagement in de planningIntegratie risicomanagement in de planningIntegratie risicomanagement in de planning----    &&&&    controlcycluscontrolcycluscontrolcycluscontrolcyclus    

Om belangrijke risico’s volledig te doorgronden en er adequaat op in te kunnen 

spelen is het noodzakelijk om een analyse uit te voeren op de oorzaken en de 

gevolgen van het risico. Rhenam voert periodiek risicoanalyses uit en monitort de 

beheersing van haar risico’s en de effecten die relevante risico’s hebben op de 

KPI’s als onderdeel van de bedrijfsvoering. Een bedrijfsbrede actualisatie vindt 

eens per jaar plaats in het kader van de begroting, of vaker indien daar specifiek 

aanleiding voor is, zoals veranderingen in de organisatie of voornemen tot 

grootschalige investering.  

 

 

 

 

 

 

 

RisicoRisicoRisicoRisico----inschattinginschattinginschattinginschatting    

De risico-inschatting is de bepaling van de verwachte omvang van de risico’s, 

uitgevoerd door middel van inschatting van de omvang van de kans dat een risico 

zich voordoet en de gevolgen van het risico wanneer het zich voordoet. Wij 

drukken daarbij onze risico’s uit in termen van financiële gevolgen, compliance en 

reputatie. 

 

RisicoRisicoRisicoRisico----evaluatieevaluatieevaluatieevaluatie    

Met de risico-evaluatie beschouwen wij de risico’s in samenhang met de 

beheersmaatregelen om te bepalen in hoeverre het risico afdoende beheerst 

wordt.  

 

Dit resulteert in een beschrijving van het restrisico, aangevuld met 

gevolgen/kosten van additionele beheersing ten opzichte van de opbrengsten en 

het in beschouwing nemen van alternatieve beheersmaatregelen om zo de totale 

kosten van de risico’s te beperken.  

 

RisicobehandelingRisicobehandelingRisicobehandelingRisicobehandeling    

Onder de risicobehandeling verstaan wij het definiëren van acties naar aanleiding 

van de risico-evaluatie. In het risicoregister wordt een risico-eigenaar 

aangewezen, die tevens verantwoordelijk is voor het doen of laten uitvoeren van 

acties die bij het risico horen. In dit register wordt de voortgang van de acties 

bijgehouden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risicoanalyse   Jaarplan 

Realisatie Realisatie 
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Financiële vertaling Financiële vertaling Financiële vertaling Financiële vertaling     

De risico’s worden gekwantificeerd op basis van de doorrekening van het effect 

op vermogen en kasstroom. Bij het toetsen van de financiële haalbaarheid van het 

beleid en de investeringen wordt rekening gehouden met het risicoprofiel van de 

organisatie. De eis die Rhenam daarom stelt aan haar vermogenspositie is 

gebaseerd op de risico’s die wij lopen. Het vermogen moet toereikend zijn om 

tegenvallers op te kunnen vangen. Het gaat hierbij om de risico’s die geaccepteerd 

moeten worden nadat de noodzakelijke beheersmaatregelen zijn genomen.   

 

Met het oog op de zeer gezonde vermogenspositie, de positieve operationele 

kasstromen en de hoge Interest Coverage Ratio (ICR)/Debt Service Coverage Ratio 

(DSCR) is de afgelopen jaren vanuit risicomanagement met name gestuurd op de 

beheersmaatregelen.  
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8888    FinFinFinFinanciënanciënanciënanciën 

 

Financieel beleid 

De beschikbaarheid van financiële middelen op korte en lange termijn is een 

randvoorwaarde om de in het Ondernemingsplan en het Werkplan genoemde 

voorgenomen volkshuisvestelijke activiteiten te kunnen uitvoeren. Continuïteit en 

kredietwaardigheid zijn daarbij essentieel. De kernvoorwaarde voor het 

waarborgen daarvan is het structureel realiseren van een lange termijn netto 

positieve operationele kasstroom.   

 

De risicofactoren die de kasstromen over langere termijn en op korte termijn 

direct kunnen beïnvloeden zijn zeer divers: overheidsmaatregelen, inflatie, rente, 

waardeontwikkeling, leegstand, et cetera. Maar ook de kwaliteit van het beleid en 

de interne organisatie kunnen van invloed zijn. Om op structurele basis positieve 

kasstromen te realiseren en bij tegenvallers over voldoende liquide middelen te 

kunnen beschikken, dienen wij de diverse risicofactoren te beheersen.  

 

Dat betekent enerzijds beheersing van financiële risicofactoren door middel van 

adequaat financierings- en cashmanagementbeleid, anderzijds adequaat beheer 

van de interne organisatie, processen en governance.  

 

Ter beheersing van de financiële risicofactoren is inzicht in en sturing op de 

ontwikkeling van de kasstromen, liquiditeiten, jaarresultaat, vermogenspositie en 

treasuryrisico’s (vervalkalender, renterisico, et cetera) essentieel. Voor inzicht in 

de ontwikkeling van de kasstromen en liquiditeiten stellen wij een jaarprognose 

en een meerjarenprognose op. Voor beide prognoses wordt onderscheid gemaakt 

tussen operationele kasstromen (exploitatie), kasstromen uit investeringen en 

desinvesteringen, en financierings-kasstromen.  

 
 

Scheiding DAEB/niet-DAEB 

In het kader van de door de Woningwet voorgeschreven scheiding van de 

zogenoemde DAEB-activiteiten van de niet-DAEB-activiteiten hebben wij gekozen 

voor de administratieve scheidingsvorm. Aan deze keuze liggen de volgende 

argumenten ten grondslag: 

� de visie en (portefeuille) koers hebben een focus op het DAEB-segment; 

� wij hebben geen ambities in het niet-DAEB-segment.  

 

De administratieve scheiding vormt geen belemmering om ons beleid, 

portefeuillestrategie en gemaakte prestatieafspraken te realiseren. Doordat we 

kiezen voor administratieve scheiding blijft al het bezit binnen de TI en wordt dit 

niet ondergebracht in een dochteronderneming. Hierdoor verandert er voor onze 

huurders in feite niets. Door deze scheiding van de activiteiten voldoen wij aan de 

wettelijke eis en zijn wij in staat onze volkshuisvestelijke ambities zo optimaal en 

efficiënt mogelijk te realiseren. 

Wij passen onze interne organisatie aan op de voorschriften uit de wet. Dit heeft 

zijn weerslag op onder andere de begroting, de jaarverslaglegging, maar ook op 

de registratie van de werkzaamheden. De financiële administratie is aangepast om 

de administratieve scheiding vorm te geven. In de beleidsvorming, besluitvorming 

en (verantwoordings)rapportages maken we waar dat noodzakelijk is onderscheid 

in DAEB en niet-DAEB.  

 

Beide takken hebben een eigen planning- & controlcyclus met gescheiden 

rapportages en verantwoording. Het onderscheid tussen DAEB en niet-DAEB komt 

ook tot uiting in de besluitvorming van het bestuur en de Raad van 

Commissarissen. 
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Dashboard streefwaarden en key performance indicators (kpi’s) 

Wij leggen de focus op de beheersing van de financiële risicofactoren, onder 

andere door middel van het dashboard waarin de streefwaarden en key 

performance indicators (kpi’s) zijn opgenomen. Aan de hand hiervan is snel 

duidelijk of de risico’s binnen de kaders blijven en waar bijsturing noodzakelijk is. 

De streefwaarden en gedefinieerde kpi’s maken onderdeel uit van het 

Investeringsstatuut en vormen het ‘Financieel toetsingskader’ voor 

investeringsbeslissingen.  

 

Voor het sturen op onze financiële risico’s sluiten wij onder andere aan bij de door 

het WSW geformuleerde 5 ‘financial risks’ en de door de Aw gehanteerde normen 

in de diverse beoordelingskaders. Voor de streefwaarden, kpi’s en prognose 

verwijzen we naar het dashboard. Een afwijking van de norm van het WSW naar 

boven zou gerechtvaardigd kunnen zijn indien een extra buffer vanuit risico-

overwegingen nodig zou zijn. Met het oog op onze ratio’s en in relatie tot de 

verwachte opgave en ons marktprofiel zien wij geen noodzaak tot het aanhouden 

van een extra buffer bij de minimale norm van het WSW. 

 

Naast de ‘financial risk-normen’ van het WSW hanteren wij een aantal 

aanvullende indicatoren die het beeld vervolmaken over onze huidige status: 

� Direct rendement (DR) - Direct rendement is het exploitatiesaldo in 

kasstromen (huuropbrengsten -/- exploitatiekosten), uitgedrukt in een 

percentage van de waarde van het onderliggende bezit.  

� Ebitda: Earnings (verdiensten) Before Interest (rente), Taxes (belastingen), 

Depreciaton  (afschrijvingen) and Amortization (aflossing). Wij gebruiken dit 

kengetal als een maatstaf voor het resultaat dat wij halen met onze 

operationele activiteiten. 

 

 

� Schuld per woning: een afgeleide indicator van de LTV. Deze wordt in de 

sector veel gehanteerd. 

 

In het kader van de scheiding DAEB/niet-DAEB hebben wij de streefwaarden 

gesplitst en toegepast op zowel de DAEB-tak als de niet-DAEB-tak. Deze 

kengetallen zijn voor de periode 2019 tot en met 2028 bepaald.  
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DashboardDashboardDashboardDashboard    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

DAEB Norm Norm Rhenam 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

ICR min. 1,40 min. 1,40 3,07 3,63 3,27 3,31 3,57 3,38 2,77 2,93 3,20 2,93 

Solvabiliteit o.b.v. marktwaarde   min. 50% 78,60 76,30 75,60 75,10 74,70 74,50 74,40 73,60 74,40 75,80 

Solvabiliteit o.b.v. beleidswaarde min. 20%   56% 54% 53% 51% 50% 50% 48% 49% 51% 52% 

Loan to Value beleidswaarde  max. 75% max. 70% 35% 38% 40% 42% 43% 45% 47% 47% 44% 43% 

Dekkingsratio marktwaarde (AW/WsW) max. 70% max. 70% 17% 18% 19% 19% 20% 20% 21% 21% 20% 19% 

Direct rendement     1,9% 2,1% 2,0% 2,1% 2,4% 2,3% 2,0% 2,4% 2,5% 2,2% 

EBITDA     6.923 7.806 7.541 8.125 9.140 9.627 8.475 10.252 11.663 10.707 

Huursomstijging boven inflatie max. 1% max. 1% 0,61% 0,56% 0,35% 0,18% 0,31% 0,21% 0,12% 0,14% 0,24% 0,19% 

Exploitatierendement overcompensatie max. 4,5% max. 4,5% 2,34% 2,65% 2,47% 2,59% 2,99% 2,91% 2,54% 3,06% 3,20% 2,89% 

Niet-DAEB Norm Norm Rhenam 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

ICR min. 1,80 min. 1,80 11,84 12,88 12,35 17,19 17,71 18,62 13,75 22,87 24,83 23,79 

Solvabiliteit o.b.v. marktwaarde   min. 50% 76,60 77,20 78,70 80,10 81,50 82,00 81,90 84,10 85,60 85,90 

Solvabiliteit o.b.v. beleidswaarde min. 40%   72% 73% 74% 76% 77% 78% 78% 80% 82% 82% 

Loan to Value beleidswaarde  max. 75% max. 70% 12% 10% 9% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 

Dekkingsratio marktwaarde (AW/WsW) max. 70% max. 70% 9% 8% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 

Direct rendement     2,4% 2,3% 2,0% 2,4% 2,5% 2,4% 1,8% 2,8% 2,7% 2,6% 

EBITDA     265 223 236 339 349 263 195 495 583 321 

Totaal Norm Norm Rhenam 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

ICR     3,15 3,71 3,34 3,40 3,66 3,46 2,82 3,01 3,29 3,02 

Solvabiliteit o.b.v. marktwaarde     75,90 75,20 74,60 74,30 74,10 74,00 73,30 74,20 75,50 76,40 

Solvabiliteit o.b.v. beleidswaarde     55% 53% 51% 50% 49% 49% 46% 48% 50% 51% 

Loan to Value beleidswaarde      34% 36% 39% 41% 42% 43% 46% 45% 42% 42% 

Dekkingsratio marktwaarde (AW/WsW)     16% 17% 18% 19% 20% 20% 21% 20% 19% 19% 

Direct rendement     1,9% 2,1% 2,0% 2,1% 2,4% 2,3% 2,0% 2,4% 2,5% 2,3% 

EBITDA     7.189 8.029 7.776 8.464 9.490 9.891 8.670 10.746 12.245 11.028 

Schuld per gewogen VHE 45.000   20.800 22.700 24.500 26.000 27.100 28.300 30.400 30.100 28.800 28.600 
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RRRReglement financieel beleid en beheereglement financieel beleid en beheereglement financieel beleid en beheereglement financieel beleid en beheer    

Conform artikel 55a van de Woningwet heeft Rhenam een Reglement financieel 

beleid en beheer opgesteld. Hiermee is voor de Aw inzichtelijk gemaakt op welke 

wijze wij onze financiële continuïteit borgen. Wij hebben daarbij gekozen voor het 

modelreglement dat door Aedes/VTW in samenspraak met de Aw is opgesteld. Wij 

voldoen aan de eisen die in het BTiV en de ministeriële regeling toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015 zijn geformuleerd.  

 

Kasstromen en resultaat 

Rhenam heeft in 2018 een netto resultaat van € 21,5 miljoen op basis van 

marktwaarde (2017: € 22,8 miljoen) en een operationele kasstroom van € 5,0 

miljoen (2017: € 2,4 miljoen). De Interest Coverage Ratio conform WSW-

methodiek bedroeg in 2018 3,7 waarmee duidelijk is dat de kasstroom in ruime 

mate voldoende is om de rentelasten te dekken.  

 

Eigen vermogen en solvabilEigen vermogen en solvabilEigen vermogen en solvabilEigen vermogen en solvabiliteititeititeititeit    

X €1 miljoen 31-12-2018 31-12-2017 

Totaal eigen vermogen (o.b.v. marktwaarde) 310 288 

Solvabiliteit (o.b.v. marktwaarde) 79% 80% 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

Waardering van het bezitWaardering van het bezitWaardering van het bezitWaardering van het bezit    

Bezit 2018 2017 

verhuureenheden gewogen 

aantal woningen 

2.883 

2.753 

2.859 

2.732 

marktwaarde DAEB* (€) 

marktwaarde niet-DAEB (€) 

marktwaarde vastgoed in exploitatie (marktwaarde vastgoed in exploitatie (marktwaarde vastgoed in exploitatie (marktwaarde vastgoed in exploitatie (€)€)€)€)    

379.069.211 

11.548.802 

390.618.013390.618.013390.618.013390.618.013    

353.200.000 

9.100.000 

333366662222....333300000000....000000000000    

beleidswaardel totaal (€) 

WOZ-waarde totaal (€) 

167.924.000 

477.387.000 

n.v.t. 

432.549.326 

* inclusief VoV-portefeuille  

 

Het DAEB en niet-DAEB vastgoed wordt voor de jaarrekening conform de nieuwe 

Woningwet tegen marktwaarde gewaardeerd. Daarnaast vermelden wij de 

beleidswaarde van het bezit.  

 

Treasury 

Zoals bij iedere (maatschappelijke) onderneming vinden binnen Rhenam (op 

beperkte schaal) treasury-activiteiten plaats. Treasury is een verzamelbegrip voor 

de beheersing, door besturing en bewaking, van financiële posities (in ons geval 

schulden en uitzettingen) en de aan deze posities en stromen verbonden kosten 

en risico's.  

Concreet zijn aan treasury de volgende doelstellingen verbonden: 

� het zorgen voor duurzame toegang tot de kapitaalmarkt tegen aanvaardbare 

voorwaarden door het opbouwen van een gezonde financiële structuur 

(conform normen WSW en Aw); 

� het zorgen voor financiële logistiek (bewaken kasstromen/beschikbaarheid 

liquide middelen).  

 

    



 

Inhoud 

 

 

 

Voorwoord 

 

Kerncijfers 

 

Bestuursverslag 

 

Raad van 

Commissarissen 

 

Betaalbaarheid & 

Beschikbaarheid 

 

Kwaliteit & 

Duurzaamheid 

 

Huurders & 

Belanghouders 

 

Personeel &  

Organisatie 

 

Governance & 

Risicomanagement 

 

Financiën 

 

Jaarrekening 

 

 Jaarverslag en jaarrekening 2018 
61 

TreasuryTreasuryTreasuryTreasury----    en beleggingsstatuut en Treasuryjaarplanen beleggingsstatuut en Treasuryjaarplanen beleggingsstatuut en Treasuryjaarplanen beleggingsstatuut en Treasuryjaarplan    

In 2016 is het Treasury- en beleggingsstatuut geactualiseerd naar aanleiding van 

de meest recente wet- en regelgeving en in lijn met het Reglement financieel 

beleid en beheer. Daarbij zijn de functie- en procesbeschrijvingen herijkt en in lijn 

gebracht met de wettelijke vereisten van scheiding van de financiële functie en de 

controlfunctie. Conform de cyclus is voor 2018 een Treasuryjaarplan opgesteld. Dit 

plan zal leidend zijn voor onze acties op het gebied van treasury voor het komend 

jaar. Het statuut regelt het formele kader, met uitgangspunten en 

verantwoordelijkheden, voor alle activiteiten op het gebied van treasury en 

beleggingen binnen Rhenam. In het Jaarplan zijn het treasurybeleid en de nadere 

uitwerking in en mandatering voor het uitvoeren van (trans-)acties verankerd. De 

verantwoording over het gevoerde treasurybeleid en de gerealiseerde (trans-

)acties vindt plaats in de periodieke rapportages en het jaarverslag. 

 

Treasury CommissieTreasury CommissieTreasury CommissieTreasury Commissie    

Rhenam heeft een Treasury Commissie geïnstalleerd. Deze commissie bestaat uit 

de manager FEZ, de medewerker business control, de medewerker finance control 

en de (externe) treasurer. De directeur-bestuurder is bij de vergadering aanwezig. 

De functie van treasurer wordt ingevuld door treasuryadviesbureau Thésor. In de 

reguliere bijeenkomsten van de Treasury Commissie worden ten minste de 

volgende onderwerpen behandeld: 

� algemene ontwikkelingen en financiële transacties over de afgelopen periode; 

� faciliteringsvolume; 

� liquiditeitsprognoses; 

� risico analyses; 

� marktontwikkelingen; 

� kasstroomtoets WSW; 

� ingebrachte (transactie)voorstellen (incl. effecten op risicoprofiel en 

financieringsbehoefte). 

 

Van elke bijeenkomst wordt een verslag en een lijst met actiepunten gemaakt. Dit 

verslag wordt naar de leden van de Treasury Commissie gezonden en in de 

eerstvolgende bijeenkomst vastgesteld. Daarnaast krijgt de controlerend 

accountant een kopie hiervan bij de interim controle. 

 

LeningenportefeuilleLeningenportefeuilleLeningenportefeuilleLeningenportefeuille    

De leningenportefeuille van Rhenam ultimo 2018 bedraagt € 51,3 miljoen (2017:  

€ 46,4 miljoen). Rhenam is in het bezit van leningen met embedded derivaten. In 

de jaarrekening is hier een uitgebreide toelichting voor opgenomen.  

 

Fiscaal management 

In 2017 hebben wij een ons Fiscaal Statuut vastgesteld. Op grond hiervan hebben 

wij een fiscale commissie ingericht, die 4 keer per jaar bijeenkomt. In de 

commissie nemen tevens externe experts ten aanzien van omzet-, loon- en 

vennootschapsbelasting zitting. 

 

Resultaat  

Het resultaat na belasting over 2018 bedraagt € 21,5 miljoen positief (2017:  

€ 22,8 miljoen). De EBITDA bedraagt in 2018 € 6,2 miljoen (2017: € 6,3 miljoen).  

 

 

 

 

 



 

Inhoud 

 

 

 

Voorwoord 

 

Kerncijfers 

 

Bestuursverslag 

 

Raad van 

Commissarissen 

 

Betaalbaarheid & 

Beschikbaarheid 

 

Kwaliteit & 

Duurzaamheid 

 

Huurders & 

Belanghouders 

 

Personeel &  

Organisatie 

 

Governance & 

Risicomanagement 

 

Financiën 

 

Jaarrekening 

 

 Jaarverslag en jaarrekening 2018 
62 

Onderstaande opstelling van de resultatenrekening geeft nader inzicht in het 

bedrijfsresultaat. 

 

Omschrijving 2018 2017 

Huuropbrengsten 18.098 17.515 

Opbrengsten servicecontracten 587 580 

Lasten servicecontracten -721 -675 

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -1.354 -1.364 

Lasten onderhoudsactiviteiten -5.147 -4.834 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -4.294 -3.525 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (9)Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (9)Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (9)Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (9)    7.1697.1697.1697.169    7.7.7.7.697697697697    

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 582 1.477 

Toegerekende organisatiekosten -27 -29 

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -441 -1.151 

Netto gerealiseerd resultaat verkoopNetto gerealiseerd resultaat verkoopNetto gerealiseerd resultaat verkoopNetto gerealiseerd resultaat verkoop    vastgoedportefeuille (10)vastgoedportefeuille (10)vastgoedportefeuille (10)vastgoedportefeuille (10)    114114114114    297297297297    

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -4.305 -923 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen  25.032 15.985 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen VoV 278 549 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen bestemd voor verkoop 0 0 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (11)Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (11)Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (11)Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (11)    21.00521.00521.00521.005    15.61115.61115.61115.611    

Opbrengst overige activiteiten 13 61 

Kosten overige activiteiten -34 -31 

Netto resultaat overige activiteiten (12)Netto resultaat overige activiteiten (12)Netto resultaat overige activiteiten (12)Netto resultaat overige activiteiten (12)    ----21212121    30303030    

Overige organisatiekosten -1.085 -1.448 

Leefbaarheid  -89 -233 

 

 

 

    

 

BedrijfsresultaatBedrijfsresultaatBedrijfsresultaatBedrijfsresultaat    27.09327.09327.09327.093    21.95421.95421.95421.954    

 

 

 

 

 

 

Omschrijving 2018 2017 

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten -554 1.344 

Opbrengst van vorderingen behorend tot vaste activa en effecten 0 0 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 83 25 

Rentelasten en soortgelijke kosten -4.559 -1.886 

Saldo financiële baten en lasten (13)Saldo financiële baten en lasten (13)Saldo financiële baten en lasten (13)Saldo financiële baten en lasten (13)    ----5.0305.0305.0305.030    ----517517517517    

      

Resultaat voor belastingenResultaat voor belastingenResultaat voor belastingenResultaat voor belastingen    22.06322.06322.06322.063    21.43721.43721.43721.437    

Belastingen -769 1.425 

Resultaat na belastingenResultaat na belastingenResultaat na belastingenResultaat na belastingen    21.29421.29421.29421.294    22.86222.86222.86222.862    

Aandeel in resultaat van deelnemingen 240 -54 

Groepsresultaat na belastingenGroepsresultaat na belastingenGroepsresultaat na belastingenGroepsresultaat na belastingen    21.53421.53421.53421.534    22.80822.80822.80822.808    

            

      

      

      

            

      

      

            

      

 

 

 

    

 

      

NettoresultaatNettoresultaatNettoresultaatNettoresultaat    21.53421.53421.53421.534    22.80822.80822.80822.808    
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Verklaring bestuur Verklaring bestuur Verklaring bestuur Verklaring bestuur     
    

Het bestuur van Rhenam Wonen verklaart: 

 

1. dat de stichting haar middelen (batige saldi daaronder begrepen) uitsluitend 

bestemt voor werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting; 

2. dat het een adequate invulling heeft gegeven aan het uitgangspunt 

‘uitsluitend werkzaam op het gebied van de volkshuisvesting’ zoals 

omschreven in artikel 45 van de Woningwet; 

3. dat de RvC op 12 juni 2019 de jaarstukken 2018, inclusief het 

volkshuisvestingsverslag 2018, heeft goedgekeurd; 

4. dat de accountant met betrekking tot de jaarrekening 2018 een goedkeurende 

verklaring heeft afgegeven. 

 

 

 

Rhenen, 12 juni 2019 

 

 

 

 

Mr. M. Rink, directeur/bestuurder 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 12 juni 2019. 

 

 

 

 

Drs. J.N. van Nieuw Amerongen    Drs. M. Muller RE RA 

Voorzitter      Vicevoorzitter 

 

 

 

 

Drs. H.J.A. van Osch     G. Ploeg 

Lid       Lid 

 

 

 

 

Mr. ing. H. Olde Meule 

Lid 
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Jaarrekening 
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Enkelvoudige balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming) 
 Activa (bedragen x € 1.000) 31-12-2018 31-12-2017 

 Vastgoedbeleggingen Vastgoedbeleggingen Vastgoedbeleggingen Vastgoedbeleggingen (1)(1)(1)(1)      

1 DAEB vastgoed in exploitatie  352.507 323.313 

2 Niet-DAEB vastgoed in exploitatie  9.000 9.101 

3 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 29.389 29.859 

4 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 250 199 

     391.146391.146391.146391.146    362.472362.472362.472362.472    

 Materiële vaste activa (2)Materiële vaste activa (2)Materiële vaste activa (2)Materiële vaste activa (2)      

5 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.9371.9371.9371.937    1.7621.7621.7621.762    

          

 Financiële vaste activa (Financiële vaste activa (Financiële vaste activa (Financiële vaste activa (3333))))      

6 Deelnemingen 0 650 

7 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 1.231 1.185 

8 Vorderingen latente belastingen 2.464 2.602 

9 Overige effecten 1 1 

10 Te vorderen BWS-subsidies 0 0 

     3.6963.6963.6963.696    4444....438438438438    

 Som der vaste activaSom der vaste activaSom der vaste activaSom der vaste activa    396.779396.779396.779396.779    363636368888....672672672672 

 Vlottende activaVlottende activaVlottende activaVlottende activa      

 Voorraden (Voorraden (Voorraden (Voorraden (4444))))      

11 Vastgoed bestemd voor verkoop 1.4251.4251.4251.425    724724724724    

 Vorderingen (Vorderingen (Vorderingen (Vorderingen (5555))))      

12 Huurdebiteuren    79 128 

13 Overheid 310 333 

14 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 20 20 

15 Belastingen en premies sociale verzekeringen 268 2.349 

16 Overige vorderingen 127 112 

17 Overlopende activa 632 776 

  1.4361.4361.4361.436    3.73.73.73.718181818    

18 Liquide middelen 3.827 2.972 

 Som der vlottende activaSom der vlottende activaSom der vlottende activaSom der vlottende activa    6.6886.6886.6886.688    7.4147.4147.4147.414    

 TOTAAL ACTITOTAAL ACTITOTAAL ACTITOTAAL ACTIVAVAVAVA    403403403403....467467467467    333376767676.0.0.0.086868686    

 
 Passiva (bedragen x € 1.000) 31-12-2018 31-12-2017 

 Eigen vermogen Eigen vermogen Eigen vermogen Eigen vermogen ((((6666))))      

19 Overige reserves 44.971 44.306 

20 Herwaarderingsreserve 264.784 243.917 

 Eigen vermogenEigen vermogenEigen vermogenEigen vermogen    309309309309....755755755755    282828288888....222222223333    

    

 Voorzieningen (Voorzieningen (Voorzieningen (Voorzieningen (7777))))      

21 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 2.348 879 

22 Voorziening latente belastingverplichtingen 0 0 

23 Overige voorzieningen 50 47 

 Totaal voorzieningenTotaal voorzieningenTotaal voorzieningenTotaal voorzieningen    2.3982.3982.3982.398    999922226666    

    

 Langlopende schulden (Langlopende schulden (Langlopende schulden (Langlopende schulden (8888))))      

24 Schulden/leningen kredietinstellingen 49.401 44.772 

25 Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV 28.090 28.838 

26 Embedded derivaten 8.650 8.106 

27 Overige schulden 3 3 

 Totaal langlopende schuldenTotaal langlopende schuldenTotaal langlopende schuldenTotaal langlopende schulden    88886666....144144144144 88881111....777711119999 

    

 Kortlopende schulden (Kortlopende schulden (Kortlopende schulden (Kortlopende schulden (9999))))      

28 Schulden aan kredietinstellingen 1.918 1.593 

29 Schulden aan leveranciers 1.877 422 

30 Belastingen en premies sociale verzekeringen 420 2.005 

31 Overlopende passiva 955 1.198 

 Totaal kortlopende schuldenTotaal kortlopende schuldenTotaal kortlopende schuldenTotaal kortlopende schulden    5.5.5.5.170170170170    5555....222211118888    

    

  

 

 

  

       

    

 TOTAAL PASSIVATOTAAL PASSIVATOTAAL PASSIVATOTAAL PASSIVA    403403403403....467467467467    333377776666....000088886666    
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Winst- en verliesrekening 2018 
 Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2018 2017 

32 Huuropbrengsten 18.098 17.515 

33 Opbrengsten servicecontracten 587 580 

34 Lasten servicecontracten -721 -675 

35 Lasten verhuur en beheeractiviteiten -1.354 -1.364 

36 Lasten onderhoudsactiviteiten -5.147 -4.834 

37 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -4.294 -3.525 

 Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (9)Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (9)Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (9)Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (9) 7.1697.1697.1697.169    7777....697697697697    

       

38 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 582 1.477 

39 Toegerekende organisatiekosten -27 -29 

40 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -441 -1.151 

 Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille (10)Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille (10)Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille (10)Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille (10)    114114114114    292929297777    

       

41 Overige waardeveranderingen     -4.305 -923 

42 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 25.032 15.985 

43 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen VoV 278 549 

44 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen bestemd voor verkoop  0 0 

 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (11)Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (11)Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (11)Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (11)    21.00521.00521.00521.005    11115555....611611611611    

       

45 Opbrengst overige activiteiten 13 61 

46 Kosten overige activiteiten -34 -31 

 Netto resulNetto resulNetto resulNetto resultaat overige activiteiten (12)taat overige activiteiten (12)taat overige activiteiten (12)taat overige activiteiten (12) ----21212121    30303030    

       

47 Overige organisatiekosten    -1.085 -1.448 

48 Leefbaarheid  -89 -233 

    

    BedrijfsresultaatBedrijfsresultaatBedrijfsresultaatBedrijfsresultaat    27.09327.09327.09327.093    22221.9541.9541.9541.954    

 

 

 

 

 
 Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2018 2017 

49 Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten    -554 1.344 

50 Opbrengst vorderingen behorend tot vaste activa en effecten 0 0 

51 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 83 25 

52 Rentelasten en soortgelijke kosten -4.559 -1.886 

 Saldo financiële baten en lasten (13)Saldo financiële baten en lasten (13)Saldo financiële baten en lasten (13)Saldo financiële baten en lasten (13) ----5.0305.0305.0305.030    ----555511117777    

    

 Resultaat voor belastingenResultaat voor belastingenResultaat voor belastingenResultaat voor belastingen    22.06322.06322.06322.063    22221111....444433337777    

    

53 Belastingen -769 1.425 

    

 Resultaat na belastingenResultaat na belastingenResultaat na belastingenResultaat na belastingen    21.29421.29421.29421.294    22222222....888866662222    

    

54 Aandeel in resultaat van deelnemingen 240 -54 

    

 GroGroGroGroepsresultaat na belastingenepsresultaat na belastingenepsresultaat na belastingenepsresultaat na belastingen    21.53421.53421.53421.534    22222222....888800008888    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 NettoresultaatNettoresultaatNettoresultaatNettoresultaat    21.53421.53421.53421.534    22222222....888800008888    
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Kasstroomoverzicht 2018 
Operationele activiteiten (bedragen x € 1.000) 2018 2017 

Ontvangsten:Ontvangsten:Ontvangsten:Ontvangsten:        

Huren en vergoedingen 18.718  18.152  

Overheidsontvangsten 0  0  

Overige bedrijfsontvangsten 180  730  

Renteontvangsten 72  48  

Saldo ingaande kasstromenSaldo ingaande kasstromenSaldo ingaande kasstromenSaldo ingaande kasstromen     11118888....970970970970     18.18.18.18.999930303030    

           

Uitgaven:Uitgaven:Uitgaven:Uitgaven:        

Personeelsuitgaven 2.214  1.460  

Onderhoudsuitgaven 3.460  4.549  

Overige bedrijfsuitgaven 3.369  4.198  

Renteuitgaven 1.770  1.965  

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 228  24  

Verhuurderheffing 2.551  2.141  

Leefbaarheid externe uitgaven niet 

investeringsgebonden 

168  356  

Vennootschapsbelasting 194  1.878  

Saldo uitgaande kasstromenSaldo uitgaande kasstromenSaldo uitgaande kasstromenSaldo uitgaande kasstromen  11113333....959595954444     11116666....571571571571    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Kasstroom uit operationele activiteitenKasstroom uit operationele activiteitenKasstroom uit operationele activiteitenKasstroom uit operationele activiteiten     5.015.015.015.016666     2222....359359359359    

     

 

(Des)investeringsactiviteiten (bedragen x € 1.000) 2018 2017 

(Des)investeringsactiviteiten(Des)investeringsactiviteiten(Des)investeringsactiviteiten(Des)investeringsactiviteiten        

MVA ingaande kasstroomMVA ingaande kasstroomMVA ingaande kasstroomMVA ingaande kasstroom::::        

Verkoopontvangsten huur, woon- en niet woningen    464  1.333  

Ontvangsten woningen (VoV) na inkoop in dPi periode  128  693  

Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en woningen 0  0  

Verkoopontvangsten grond  0  182  

(Des)investeringsontvangsten overig  0  25     

Tussentelling ingaande kasstroom MVATussentelling ingaande kasstroom MVATussentelling ingaande kasstroom MVATussentelling ingaande kasstroom MVA  592592592592        2222....222233333333    

        

MVA uitgaande kasstroomMVA uitgaande kasstroomMVA uitgaande kasstroomMVA uitgaande kasstroom        

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden    2.489  3.951  

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden 2.875  1.277  

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 1.326  2.787  

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop 393  2  

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden 0  73  

Aankoop grond 339  348  

Investeringen in overige financiële activa 0  0  

Investeringen overig  276  578  

Externe kosten bij verkoop 10  7  

Tussentelling MVA uitgaande kasstroomTussentelling MVA uitgaande kasstroomTussentelling MVA uitgaande kasstroomTussentelling MVA uitgaande kasstroom      7777....708708708708     9.9.9.9.000022223333    

Saldo inSaldo inSaldo inSaldo in----    en uitgaande kasstroom MVAen uitgaande kasstroom MVAen uitgaande kasstroom MVAen uitgaande kasstroom MVA     ----7777....116116116116     ----6666....777799990000    

     

FVAFVAFVAFVA        

Ontvangsten verbindingen 770  41  

Ontvangsten overig 0  0  

Uitgaven verbindingen 0  0  

Uitgaven overig 0  0  

Saldo inSaldo inSaldo inSaldo in----    en uitgaande kasstroom FvAen uitgaande kasstroom FvAen uitgaande kasstroom FvAen uitgaande kasstroom FvA        770770770770     44441111    

     

Kasstroom uit (des)investeringenKasstroom uit (des)investeringenKasstroom uit (des)investeringenKasstroom uit (des)investeringen    

    

    ----6.6.6.6.346346346346        ----6.6.6.6.777744449999    
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Financieringsactiviteiten (bedragen x € 1.000) 2018 2017 

        

IngaandIngaandIngaandIngaand     

Nieuwe door WSW te borgen leningen 7.500  1.800  

  7777....555500000000        1.801.801.801.800000    

Uitgaand Uitgaand Uitgaand Uitgaand         

Aflossing door WSW geborgde leningen 2.556  5.572  

Afwikkeling payer swap 2.759     0     

  5.5.5.5.315315315315     5555....555572727272    

Kasstroom uit financieringsactiviteitenKasstroom uit financieringsactiviteitenKasstroom uit financieringsactiviteitenKasstroom uit financieringsactiviteiten        2222....185185185185        ----3333....772772772772    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquide middelen per 31 december  (bedragen x € 1.000) 2018 2017 

        

Mutatie liquide middelenMutatie liquide middelenMutatie liquide middelenMutatie liquide middelen    855  -8.162  

Liquide middelen per 1 januari 2.972  11.134  

     

Liquide midLiquide midLiquide midLiquide middelen per 31 december delen per 31 december delen per 31 december delen per 31 december         3.823.823.823.827777        2222....999977772222    
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Grondslagen van waardering in de enkelvoudige jaarrekening 

 

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

Stichting Rhenam Wonen is statutair gevestigd op Binnenhof 9, 3911 NP Rhenen 

en is ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer: 

30141504 en is werkzaam binnen het kader van de Woningwet en het besluit 

toegelaten instellingen volkshuisvesting.  

 

RegelgevingRegelgevingRegelgevingRegelgeving    

Rhenam Wonen heeft de jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel 35 

van de Woningwet. Het eerste lid van dit artikel schrijft de toepassing van BW2 

Titel 9 voor, behoudens enkele specifieke uitzonderingen. Behalve de Woningwet 

zijn tevens het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting en de Regeling 

Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting van toepassing. Verder zijn de 

Beleidsregels Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (‘WNT’) en de door de Raad voor de Jaarverslaggeving 

uitgegeven richtlijnen toegepast, waaronder Richtlijn 645 ‘Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting (herzien in 2016) in het bijzonder. De jaarrekening is opgemaakt 

op 11 juni 2019. 

 

Oordelen en schattingenOordelen en schattingenOordelen en schattingenOordelen en schattingen    

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de 

jaarrekening vormt het bestuur van Rhenam Wonen zich diverse oordelen en 

schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen hebben betrekking op de 

activa in exploitatie (zowel het DAEB als 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.  

 

    

    

ConsolidatiegrondslagenConsolidatiegrondslagenConsolidatiegrondslagenConsolidatiegrondslagen    

Op grond van de vrijstelling ingevolge artikel 2:407 lid 2a BW (vrijstelling voor de 

in de consolidatie te betrekken maatschappijen die gezamenlijk van te 

verwaarlozen betekenis op het geheel zijn) is geen geconsolideerde jaarrekening 

opgesteld. De activiteiten van de betrokken maatschappijen zijn voor wat betreft 

balanstotaal, omzet en resultaat van dermate klein belang voor de jaarrekening 

van Rhenam Wonen. In 2018 is voor het eerst gebruik gemaakt van deze 

vrijstelling. 

 

Lijst van kapitaalbelangenLijst van kapitaalbelangenLijst van kapitaalbelangenLijst van kapitaalbelangen    

Rhenam Wonen staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Een overzicht 

van de gegevens vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is 

onderstaand opgenomen: 

- Woningbouwvereniging Amerongen Holding BV, gevestigd te Amerongen 

(100% aandeel/100% zeggenschap) – in fiscale eenheid VpB;  

- Woningbouwvereniging Amerongen Projectontwikkeling BV, gevestigd te 

Amerongen (100% aandeel/100% zeggenschap) – in fiscale eenheid VpB; 

- Woningbouwvereniging Amerongen Dienstverlening BV, gevestigd te 

Amerongen (100% aandeel/100% zeggenschap) – in fiscale eenheid VpB; 

- Woningbouwvereniging Amerongen Bedrijfsonroerendgoed BV, gevestigd 

te Amerongen (100% aandeel/100% zeggenschap) – in fiscale eenheid VpB; 

- Allemanswaard Dienstverlening BV, gevestigd te Amerongen (100% 

aandeel/100% zeggenschap) – in fiscale eenheid VpB; 

- Allemanswaard Vastgoed BV, gevestigd te Amerongen (100% 

aandeel/100% zeggenschap) – in fiscale eenheid VpB. 
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Overige deelnemingen, gewaardeerd tegen kostprijs: 

- Rhenam Wonen heeft 1 kapitaalbelang in CV Uithof III te Utrecht in 2018 ter 

hoogte van  2,64%. In de toelichting op de balans en winst- en 

verliesrekening 2018 wordt dit kapitaalbelang onder de Financiële vaste 

activa nader toegelicht voor 2018. Per ultimo 2018 heeft Rhenam Wonen 

geen kapitaalbelangen meer in CV de Uithof II.         

 

Financiële instrumentenFinanciële instrumentenFinanciële instrumentenFinanciële instrumenten    

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten 

zoals vorderingen, effecten en schulden, als afgeleide instrumenten verstaan. 

 

Alle aan- en verkopen volgens standaard marktconventies 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. Voor de grondslagen van de afgeleide 

instrumenten wordt verwezen naar de afzonderlijke paragraaf Derivaten en 

hedge-accounting. 
 

GrGrGrGrondslagen voor de bepaling van de beleidswaardeondslagen voor de bepaling van de beleidswaardeondslagen voor de bepaling van de beleidswaardeondslagen voor de bepaling van de beleidswaarde    

De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Rhenam Wonen en beoogt inzicht te 

geven in de verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit 

beleid. De grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie 

komen overeen met de grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, met 

uitzondering van: 

1. Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden 

met een uitpondscenario en geen rekening houden met voorgenomen 

verkopen van vastgoed in exploitatie. 

2. Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf 

het ingeschatte moment van (huurders)mutatie.  
3. Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het 

(onderhouds)beleid van de corporatie en het als onderdeel daarvan 

vastgestelde meerjaren onderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in 

plaats van onderhoudsnormen in de markt. 

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. 

 

Voor zover afwijkend van de voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde 

staat gehanteerde uitgangspunten, zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de 

toekomstige exploitatie - zoals toegepast voor de bepaling van de 

beleidswaarde van de activa in exploitatie - afgeleid van de meerjarenbegroting 

(ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten en de lasten van verhuur & beheer) 

en geënt op de wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV artikel 15. 

 

Rhenam Wonen heeft hierbij uitgangspunten bepaald die mede van invloed zijn op 

de beleidswaarde. Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn derhalve van 

invloed op deze waarde. 
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Grondslagen van balanswaardering in de enkelvoudige jaarrekening 

 

Vastgoedbeleggingen 

Vastgoed in exploitatie 

    

DAEB en DAEB en DAEB en DAEB en nnnnietietietiet----DAEDAEDAEDAEB vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als B vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als B vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als B vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als 

vastgoedbelegging vastgoedbelegging vastgoedbelegging vastgoedbelegging     

Classificatie en kwalificatie 

Het vastgoed in exploitatie wordt op basis van het in 2017 door de Autoriteit 

woningcorporaties goedgekeurd definitief scheidingsvoorstel plus eventuele 

verkopen binnen de Toegelaten Instelling tussen de DAEB- en niet-DAEB-tak 

geclassificeerd naar DAEB- en niet-DAEB-vastgoed. Voor de toerekening van 

activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen aan deze DAEB-tak 

of niet-DAEB-tak is de volgende methodiek toegepast: 

- Wanneer activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen 

volledig toezien op DAEB- of niet-DAEB-activiteiten, zijn deze volledig aan 

de DAEB-tak respectievelijk niet-DAEB-tak toegerekend; 

- Wanneer deze toezien op zowel DAEB- als niet-DAEB activiteiten, zijn deze 

op basis van een verdeelsleutel toegerekend. Deze verdeelsleutel is 

gebaseerd op het aandeel DAEB-marktwaarde ten opzichte van het aandeel 

niet-DAEB-marktwaarde. 

- Vorderingen, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen uit 

hoofde van vennootschapsbelasting worden direct toegerekend indien er 

een direct verband is toe te kennen aan de DAEB of niet-DAEB-tak. Voor het 

overige is onderverdeling naar rato verhouding MW.  

Latente belastingen voor compensabele verliezen worden opgenomen in de tak 

waar sprake is van compensabele verliezen. Latente posities uit hoofde van 

waarderingsverschillen tussen commercieel en fiscaal worden gealloceerd naar de 

DAEB- of niet-DAEB-tak op basis van de relatieve verdeling van de marktwaarde. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Complexindeling 
Het DAEB-vastgoed en het niet-DAEB-vastgoed is opgedeeld naar 

waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een samenstel van 

verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor 

wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een 

derde partij in verhuurde staat kan worden verkocht. Een waarderingscomplex kan 

daarom worden gedefinieerd als een aaneengesloten blok verhuureenheden van 

dezelfde bouwperiode. Alle verhuureenheden van de toegelaten instelling maken 

deel uit van een waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex. 

Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit DAEB- en niet-DAEB 

vastgoed. In dat geval wordt, nadat de waarde van het waarderingscomplex is 

bepaald, de waarde opgesplitst in een deel dat aan het DAEB-vastgoed, 

respectievelijk aan het commerciële deel kan worden toegerekend.  

  

Waardering bij eerste verwerking DAEB- en niet-DAEB-vastgoed 

Bij de eerste verwerking wordt het DAEB-vastgoed in exploitatie en het niet-

DAEB-vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs omvat 

de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten minus eventuele 

investeringssubsidies. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de 

som van de bestede externe kosten en de hieraan direct toerekenbare kosten.  

De in de toekomst te maken kosten van sloop worden ten laste van het resultaat 

verantwoord in het jaar dat de exploitatie door sloop wordt beëindigd. 
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Waardering na eerste verwerking 

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. Het Besluit actuele waarde is 

niet van toepassing. Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering tegen marktwaarde plaats 

overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling 

toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (“Handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde”). 

 

Op basis van artikel 31 van het BTIV wordt bij de waardering onderscheid gemaakt 

naar de volgende categorieën: 

- woongelegenheden; 

- bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (BOG en MOG); 

- parkeergelegenheden; 

- intramuraal zorgvastgoed.  

Rhenam Wonen hanteert de full-versie van het Handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde. 

 

Bij de waardering van het vastgoed worden een doorexploiteer- en een 

uitpondscenario onderscheiden. De marktwaarde is de hoogste van beide 

waarderingen. Het handboek volgt de netto contante waarde methode, de DCF-

methode. Via de DCF-methode worden de toekomstige inkomende en uitgaande 

kasstromen contant gemaakt naar het heden aan de hand van een 

disconteringsvoet, inclusief de eindwaarde die de geschatte opbrengstwaarde is 

van het vastgoed aan het einde van de DCF-periode. Hierbij wordt verondersteld 

dat de jaarbedragen medio het jaar ontvangen, respectievelijk betaald worden.  

 

De berekening van de netto contante marktwaarde wordt bij alle typen vastgoed 

uitgevoerd voor een exploitatieperiode van 15 jaar.  

 

De bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen vindt bij 

woongelegenheden en parkeergelegenheden plaats aan de hand van twee 

scenario’s: enerzijds op basis van het doorexploiteerscenario en anderzijds op 

basis van het uitpondscenario. Bij BOG, MOG en intramuraal vastgoed is alleen het 

doorexploiteerscenario van toepassing. 

Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of – vermeerdering van de 

marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie verantwoord in de winst-en-

verliesrekening van de periode waarin de wijziging zich voordoet. De 

waardevermindering of – vermeerdering wordt separaat tot uitdrukking gebracht 

en in het resultaat verantwoord als “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen”. 

 

Uitgaven na eerste verwerking 

Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van het complex aangaande het 

DAEB- en niet-DAEB-vastgoed, die voldoen aan de algemene activeringscriteria 

worden geactiveerd tegen kostprijs en vervolgens getoetst aan het verschil in 

marktwaarde van het complex vóór en na deze uitgaven. Het waardeverschil 

wordt in het actief verwerkt als een waardevermindering of – vermeerdering en in 

het resultaat verantwoord als “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen”.  

 

Herwaarderingsreserve 

Jaarlijks wordt op balansdatum de marktwaarde van onroerende zaken in 

exploitatie opnieuw bepaald. Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in 

de marktwaarde van het vastgoed worden verantwoord in de winst-en-

verliesrekening.  
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Voor het positieve verschil tussen de marktwaarde van het waarderingscomplex 

en de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs,  rekening houdend met 

afschrijving of waardevermindering, wordt een herwaarderingsreserve gevormd.  

Het expliciet opnemen van een herwaarderingsreserve in de balans als onderdeel 

van het eigen vermogen benadrukt voor de gebruiker van de jaarrekening dat een 

deel van het eigen vermogen op het waarderingsmoment nog niet gerealiseerd is. 

 

Afschrijving 

Op de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet 

afgeschreven. 

 

Buitengebruikstelling of afstoting 

DAEB-vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging en niet-DAEB-vastgoed dat 

op termijn  buitengebruik wordt gesteld (sloop) op basis van het criterium “intern 

geformaliseerd” wordt op het moment van sloopbesluit afgewaardeerd naar 

lagere geschatte marktwaarde, gebaseerd op de contant gemaakte 

huuropbrengsten en kosten berekend over de resterende gebruiksduur tot aan het 

moment van sloop. De sloopkosten worden in het jaar van uitgave ten laste van 

het resultaat gebracht. 

 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaardenOnroerende zaken verkocht onder voorwaardenOnroerende zaken verkocht onder voorwaardenOnroerende zaken verkocht onder voorwaarden    

Voor onroerende zaken in exploitatie dat in het kader van een regeling Verkoop 

onder Voorwaarden (VOV) door Rhenam Wonen wordt overgedragen aan derden 

waarbij de regeling kwalificeert als financieringstransactie, eindigt het eigen 

gebruik en wordt het vastgoed gerubriceerd als vastgoed verkocht onder 

voorwaarden. De onroerende zaken verkocht onder voorwaarden worden 

gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de contractuele 

korting.  

 

Het nadelig verschil tussen de boekwaarde van het (oorspronkelijk) 

beleggingsvastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen geschatte marktwaarde en 

de met de koper overeengekomen reële waarde onder aftrek van de contractuele 

korting wordt op dat moment in het resultaat verantwoord onder de post “Niet-

gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder 

voorwaarden”.  

 

Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde per 

balansdatum na aftrek van de in het VOV-contract overeengekomen korting. De 

marktwaarde wordt jaarlijks opnieuw geschat. Waardeveranderingen worden in 

het resultaat verantwoord onder de post “Niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden”.  

De regeling kwalificeert als een financieringstransactie indien niet alle belangrijke 

economische voor- en nadelen zijn overgedragen. Dit is in het kader van een 

regeling VOV doorgaans het geval indien sprake is van een terugkoopplicht dan 

wel een terugkooprecht tegen een significant lagere terugkoopprijs dan de reële 

waarde op terugkoopmoment. 

 

Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde heeft de corporatie 

een terugkoopverplichting, die jaarlijks wordt gewaardeerd op de bij overdracht 

ontstane terugkoopverplichting, rekening houdend met de contractvoorwaarden 

inzake terugkoop waaronder de deling van de jaarlijkse waardeontwikkeling van 

de woning in het economisch verkeer. De terugkoopverplichting wordt aan de 

creditzijde van de balans opgenomen zonder rekening te houden met de 

tijdswaarde van geld aangezien inschatting van het tijdstip waarop terugkoop in 

de toekomst zal plaatsvinden, mede gelet op de onbeperkte terugkooptermijn, 

niet goed mogelijk is. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één 

jaar zal plaatsvinden wordt de verplichting onder de kortlopende schulden 

verantwoord. 
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De waardeveranderingen ter zake van de woningen verkocht onder voorwaarden 

(na herclassificatie) en die ter zake de terugkoopverplichtingen worden in het 

resultaat verantwoord onder de post “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden”.  

 

Ultimo boekjaar wordt het verschil (indien positief) tussen de dan opnieuw 

vastgestelde reële waarde na aftrek van contractuele korting en de – gefixeerde – 

boekwaarde op moment van herclassificatie op basis van de oude grondslag 

verwerkt in een herwaarderingsreserve. 

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en 

bestaande complexen (woningverbetering, herstructurering, zie hiervoor tevens 

de grondslag onder uitgaven na eerste verwerking). De waardering bij eerste 

verwerking is tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs, rekening houdend met eigen ontwikkelingskosten en overige 

hieraan direct toerekenbare kosten. De waardering na eerste verwerking van het 

vastgoed in ontwikkeling is tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel 

de lagere marktwaarde. De marktwaarde wordt bepaald met behulp van 

geprognosticeerde kasstromen op basis van aannames zoals hiervoor toegelicht 

onder vastgoed in exploitatie onder Waardering na eerste verwerking. Indien 

gerede twijfel bestaat of de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen worden, 

wordt het vastgoed tegen de lagere marktwaarde van het project in het 

bestaande ontwikkelingsstadium gewaardeerd en wordt het nadelig verschil in het 

resultaat verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen. 

 

In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische 

investeringsverplichtingen inzake DAEB en niet-DAEB-vastgoed in ontwikkeling, 

waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan de marktwaarde, 

wordt het verschil eerst in mindering gebracht op de reeds bestede kosten en 

wordt voor het resterend bedrag een voorziening gevormd voor onrendabele 

investeringen en herstructureringen. 

De afwaardering van de bestede kosten tot nihil wordt in het resultaat 

verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille. 

    

GrondpositiesGrondpositiesGrondpositiesGrondposities    

Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen) worden aangeschaft met het 

oog op (her)ontwikkeling van huur- en koopprojecten. Aangezien nog geen inzicht 

bestaat in aard, omvang en samenstelling van deze projecten worden de 

grondposities beschouwd als vastgoedbeleggingen.  

 

De grondposities worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs en 

bijkomende kosten. Na eerste verwerking worden de grondposities gewaardeerd 

tegen de kostprijs of lagere marktwaarde, welke de huidige marktverhoudingen 

omtrent de verwachte woningbouwwaarde van de grond weerspiegelt. De 

veranderingen in de marktwaarde worden in het resultaat verantwoord onder de 

post ‘Overige waardeveranderingen’.  
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Materiële vaste activa 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatieOnroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatieOnroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatieOnroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie    

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden 

gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) minus 

eventuele investeringssubsidies, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en 

cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.  

 

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening 

houdend met de restwaarde. Indien de verwachting omtrent de 

afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd 

wijzigingen ondergaat, worden deze wijzigingen als een schattingswijziging 

verantwoord. 

 

Buiten gebruik gestelde onroerende en roerende zaken ten dienste van de 

exploitatie worden gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere 

opbrengstwaarde. De onroerende en roerende zaken ten dienste van de 

exploitatie worden niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of op 

nihil gewaardeerd wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het 

gebruik of de vervreemding worden verwacht. 

 

Financiële vaste activa  

De financiële vaste activa omvatten een kapitaaldeelname in een CV (zoals 

genoemd in hoofdstuk 1 Algemeen, onderdeel “Lijst van kapitaalbelangen”) en 

effecten in Woningnet. De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen 

nominale waarde, tenzij hieronder in de toelichting per post anders vermeld. 

 

    

    

    

    

KapitaalbelangKapitaalbelangKapitaalbelangKapitaalbelang    in CV Uithof IIIin CV Uithof IIIin CV Uithof IIIin CV Uithof III    

De deelneming in CV Uithof III, waarop Rhenam Wonen op het zakelijke en 

financiële beleid geen invloed van betekenis uitoefent, wordt eerst gewaardeerd 

op reële waarde en na eerste verwerking tegen kostprijs. Per 31-12-2018 heeft 

Rhenam Wonen geen kapitaalbelang meer in CV Uithof II. 

    

Deelnemingen in groepsmaatschappijenDeelnemingen in groepsmaatschappijenDeelnemingen in groepsmaatschappijenDeelnemingen in groepsmaatschappijen    

Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden tegen de 

vermogensmutatiemethode gewaardeerd.  

 

Overeenkomstig de vermogensmutatiemethode worden de deelnemingen in de 

balans opgenomen tegen het aandeel van de corporatie in de netto-

vermogenswaarde vermeerderd met haar aandeel in de resultaten van de 

deelnemingen en haar aandeel in de directe mutaties in het eigen vermogen van 

de deelnemingen vanaf het moment van verwerving, bepaald volgens de 

grondslagen zoals vermeld in deze jaarrekening, verminderd met haar aandeel in 

de dividenduitkeringen van de deelnemingen. In de winst-en-verliesrekening 

wordt het aandeel van de corporatie in het resultaat van de deelnemingen in 

groepsmaatschappijen opgenomen. Indien en voor zover de corporatie niet zonder 

beperking uitkering van de positieve resultaten aan haar kan bewerkstelligen, 

worden de resultaten in een wettelijke reserve opgenomen. Haar aandeel in de 

rechtstreekse vermogensvermeerderingen en –verminderingen van de 

deelnemingen wordt ook in de wettelijke reserve opgenomen met uitzondering 

van herwaarderingen van activa die in de herwaarderingsreserve worden 

verwerkt. 

 

Indien de waarde van de deelneming volgens de vermogensmutatiemethode nihil 

is geworden, wordt deze methode niet langer toegepast en blijft de deelneming 

bij ongewijzigde omstandigheden op nihil gewaardeerd.  
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Hierbij worden andere langlopende belangen in de deelneming die feitelijk worden 

aangemerkt als een onderdeel van de netto-investering ook meegenomen. Indien 

en voor zover geheel of ten dele voor de schulden van de deelneming wordt 

ingestaan respectievelijk een feitelijke verplichting bestaat de deelneming tot 

betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening opgenomen. 

 

Een vervolgens verkregen aandeel in de winst van de deelneming wordt pas weer 

verwerkt indien en voor zover het cumulatief niet-verwerkte aandeel in het 

verlies is ingelopen. 

 

Resultaten uit transacties met en tussen deelnemingen die tegen netto-

vermogenswaarde gewaardeerd worden, worden proportioneel verantwoord.  

Overige effectenOverige effectenOverige effectenOverige effecten    

Overige effecten zonder beursnotering (aandelen en obligaties) worden na de 

eerste verwerking gewaardeerd tegen kostprijs. 

    

Voorraden 

Vastgoed bestemd Vastgoed bestemd Vastgoed bestemd Vastgoed bestemd voor verkopenvoor verkopenvoor verkopenvoor verkopen    

Dit betreft teruggekochte Verkoop-Onder-Voorwaarden-woningen (VOV) en het 

vastgoed in exploitatie (bestaande uit vier woningen en twee 

parkeergelegenheden) geherclassificeerd als vastgoed bestemd voor verkoop. De 

waardering van de teruggekochte woningen met een terugkoopplicht is op 

moment van verkrijging tegen de marktwaarde na aftrek van de contractuele 

korting, hetgeen tevens de verkrijgingsprijs is voor de waardering als voorraad, en 

na eerste verwerking rekening houdend met de lagere opbrengstwaarde. De 

lagere opbrengstwaarde is de verwachte verkoopprijs en wordt bepaald op basis 

van taxaties dan wel recente verkooptransacties van referentiewoningen onder 

aftrek van kosten voor verkoop.  

 

De waardering van de parkeergelegenheden en de vier woningen is tegen de 

kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met cumulatieve 

afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen als 

gevolg van de lagere reële waarde (i.c. geschatte marktwaarde).  

 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële 

waarde, welke in een zakelijke transactie gelijk is aan de kostprijs. Na eerste 

verwerking vindt waardering plaats tegen de geamortiseerde kostprijs onder 

aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden (rekening-courant en 

spaarrekeningen) en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Liquide middelen worden gewaardeerd op basis van nominale waarde. 

 

Classificatie eigen vermogen en vreemd vermogen 

Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument 

worden in de geconsolideerde 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. 
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Voorzieningen 

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringenVoorziening onrendabele investeringen en herstructureringenVoorziening onrendabele investeringen en herstructureringenVoorziening onrendabele investeringen en herstructureringen    

Verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen inzake 

DAEB en niet-DAEB-vastgoed in ontwikkeling worden op het moment dat sprake 

is van een feitelijke verplichting (intern geformaliseerd/extern gecommuniceerd) 

als bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de marktwaarde van 

het complex waartoe deze gaan behoren. Indien en zover de verwachte verliezen 

de marktwaarde van het betreffende complex overtreffen wordt voor dit 

meerdere een voorziening gevormd. De mutatie in de voorziening wordt in het 

resultaat verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen.  

 

OveriOveriOveriOverige voorzieningenge voorzieningenge voorzieningenge voorzieningen    

De voorziening voor loopbaanontwikkeling is gevormd ter dekking van 

toekomstige verplichtingen op het gebied van loopbaanontwikkeling, waarvoor 

medewerkers van de corporatie op grond van CAO-bepalingen budgetrechten 

hebben opgebouwd. Bij het bepalen van deze voorziening wordt uitgegaan van 

het personeelsbestand ultimo boekjaar. De waardering is tegen nominale waarde 

gezien het onzekere tijdstip van besteding van het budget. 

    

BelastingenBelastingenBelastingenBelastingen    

Acute belastingen 

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat 

uitgaande van het geldende belastingtarief, rekening houdend met fiscaal 

vrijgestelde posten, de vaststellingsovereenkomst (VSO) en geheel of gedeeltelijk 

niet-aftrekbare kosten. De belastingvorderingen en –verplichtingen worden 

gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene voorwaarden voor saldering. 

Latente belastingen 

Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale 

balanswaardering wordt een latente belastingverplichting opgenomen.  

Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale 

balanswaardering en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt 

een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er 

fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening. De latente 

belastingvorderingen en –verplichtingen worden opgenomen onder de financiële 

vaste activa respectievelijk voorzieningen.  

De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt 

gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door de groep, per balansdatum, 

voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa, voorzieningen, 

schulden of overlopende passiva.  

Latente vorderingen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in 

de toekomst belastbare winsten zullen zijn die voor realisatie van het tijdelijk 

verschil dan wel compensabele verliezen kunnen worden aangewend. Hierbij 

wordt uitgegaan van het geldende belastingtarief. De latente 

belastingverplichtingen en -vorderingen worden gewaardeerd tegen contante 

waarde. 

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is 

voldaan aan de algemene voorwaarden voor saldering. 

 

Langlopende schulden 

Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen 

reële waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. 

De langlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.  
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Winst of verlies worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen zodra de 

verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het 

amortisatieproces. 

 

Het kortlopende deel van de leningen van kredietinstellingen (in casu de 

aflossingsverplichting van de komende 12 maanden) is als kortlopende schuld 

verantwoord. Voor de waarderingsgrondslag inzake terugkoopverplichtingen uit 

hoofde van onroerende zaken in exploitatie, die in het kader van een regeling 

Verkoop onder Voorwaarden (VoV) door Rhenam Wonen zijn overgedragen aan 

derden, wordt verwezen naar Vastgoed in exploitatie, subonderdeel “Onroerende 

zaken verkocht onder voorwaarden”. 

 

Kortlopende schulden 

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen 

reële waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. 

De kortlopende schulden betreffen de schulden aan kredietinstellingen, de te 

betalen belastingen en premies sociale verzekeringen, de schulden aan 

leveranciers, de nog te betalen rente en de overige schulden. De kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. 

 

Reële waarde van financiële instrumenten 

De reële waarde van de financiële instrumenten, die op actieve markten worden 

verhandeld per de verslagdatum, wordt bepaald op basis van genoteerde 

beurskoersen, zonder aftrek van transactiekosten. Voor financiële instrumenten 

die niet op een actieve markt worden verhandeld, wordt de reële waarde bepaald 

met passende waarderingsmethoden.  

 

 

 

Dergelijke methoden zijn onder meer:  
-  het gebruikmaken van recente markttransacties tussen onafhankelijke partijen; 

-  het gebruikmaken van de actuele reële waarde van een ander instrument dat 

nagenoeg hetzelfde is; 

-  analyse op basis van contant gemaakte kasstromen of andere 

waarderingsmodellen.  

Een overzicht van de reële waarden van de financiële instrumenten wordt 

verschaft in de toelichting op de financiële instrumenten.  

 

Derivaten en hedge-accounting 

In een contract besloten (‘embedded’) derivatenIn een contract besloten (‘embedded’) derivatenIn een contract besloten (‘embedded’) derivatenIn een contract besloten (‘embedded’) derivaten    

Indien in enig contract zodanige bepalingen en afspraken zijn opgenomen die 

voldoen aan de kenmerken van een derivaat (‘embedded derivaat’) stelt Rhenam 

Wonen vast of deze bepalingen en afspraken van het contract afgescheiden 

dienen te worden.  

 

Afscheiding vindt plaats als: 

- 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 èn 

- een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract 

besloten derivaat zou voldoen aan de definitie van een derivaat èn 

- het samengestelde instrument niet tegen reële waarde wordt gewaardeerd 

met verwerking van de reële waardeveranderingen in het resultaat. 

 

Voor zover het afgescheiden derivaat niet kan worden aangewezen als onderdeel 

van een hedge-relatie en hedge-accounting kan worden toegepast (zie hierna 

onder “Derivaten aangehouden voor hedging doeleinden”) wordt het 

afgescheiden derivaat geclassificeerd als “Overige derivaten”. 
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In bepaalde huurcontracten is een huurprijsindexatieformule met referentie aan 

prijsindexcijfers opgenomen. Geconcludeerd is dat er geen sprake is van een af te 

scheiden derivaat.    In enkele leningsovereenkomsten zijn bepalingen opgenomen 

waarbij de leningverstrekker het recht heeft om op een tijdstip in de toekomst de 

rentevoet vast te stellen op een vast rentepercentage of de op dat moment 

geldende marktrente. Geconcludeerd is dat dit recht kwalificeert als een 

embedded derivaat (‘geschreven optie’) met eigen kenmerken die niet voldoende 

aansluiten op de kenmerken van de leningovereenkomst en afgescheiden moet 

worden. Dit betekent tevens dat het derivaat niet kwalificeert voor een hedge-

relatie, respectievelijk hedge-accounting; het derivaat wordt verwerkt als “overige 

derivaten”. 

    

Overige derivatenOverige derivatenOverige derivatenOverige derivaten    

Overige derivaten zijn derivaten welke niet kwalificeren voor een hedge-relatie, 

respectievelijk hedge–accounting. Omdat de onderliggende waarde geen 

beursgenoteerd aandeel is, wordt het derivaat gewaardeerd op kostprijs of lagere 

marktwaarde. 

Van opgenomen leningen afgescheiden embedded derivaten wordt op moment 

van eerste verwerking van de lening de reële waarde van het embedded derivaat 

bepaald tegen kostprijs of lagere marktwaarde. De initiële waardering van de 

lening (zonder het embedded derivaat) wordt bepaald als het verschil tussen de 

reële waarde van het gehele contract en de initiële reële waarde van het 

embedded derivaat. Het verschil tussen het nominaal af te lossen leningbedrag en 

de reële waarde van de lening wordt door middel van de effectieve rente 

geamortiseerd over de looptijd van de lening. Op elke balansdatum wordt de reële 

waarde van het embedded derivaat opnieuw bepaald. Is sprake van een 

waardedaling (in de zin van een toegenomen negatieve waarde) dan wordt het 

waardeverschil ten laste van het resultaat verwerkt. Een afname van de 

waardedaling op een later tijdstip wordt in dat betreffende boekjaar 

teruggenomen tot het bedrag van de kostprijs van het embedded derivaat.  

Derivaten aangehouden voor hedging doeleindenDerivaten aangehouden voor hedging doeleindenDerivaten aangehouden voor hedging doeleindenDerivaten aangehouden voor hedging doeleinden    

Voor dit derivaat past Rhenam Wonen kostprijshedge-accounting toe op basis van 

generieke documentatie met vastlegging van: 

- de algemene hedge-strategie, hoe de hedge-relaties passen in de 

doelstellingen van risicobeheer en de verwachting aangaande de effectiviteit 

van deze hedge-relaties; 

-  de in het soort hedge-relatie betrokken hedge-instrumenten en afgedekte 

posities; 

 Op het moment van de eerste verantwoording worden deze derivaten 

gerubriceerd als ‘Derivaten met toepassing van kostprijshedge-accounting’. 

 

De waardering en resultaatbepaling is als volgt: 

- op moment van eerste waardering wordt de reële waarde van het derivaat 

bepaald; over het algemeen is de uitkomst daarvan een nihil-waarde en wordt 

geen actief- of passiefpost op de balans opgenomen; 

- de vervolgwaardering geschiedt tegen kostprijs of lagere marktwaarde waarbij 

een lagere waarde in geval van een effectieve hedge-relatie voor de 

waardering en resultaatbepaling niet in aanmerking wordt genomen; 

- op moment van eerste waardering alsmede tussentijds bij aanpassing van de 

contractuele afspraken met betrekking tot het derivaat en/of het afgedekte 

renterisico van de betreffende lening wordt bepaald of sprake is van 

ineffectiviteit. Daartoe wordt beoordeeld of het referentiebedrag van het 

derivaat niet groter is dan de omvang van de lening alsmede dat de kritische 

kenmerken zoals omvang, looptijd, renteherzieningsdata, momenten van 

betaling van rente en aflossing, basis voor de rentevoet en dergelijke van het 

derivaat en het afgedekte renterisico aan elkaar gelijk zijn; 

- indien de kritische kenmerken niet aan elkaar gelijk zijn of zijn geweest, is dit 

een indicatie dat de hedge-relatie een ineffectief deel bevat die door middel 

van de dollar offset methode wordt berekend; 
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- indien en voor zover de ineffectiviteit per balansdatum op cumulatieve basis in 

een verlies resulteert, wordt de ineffectiviteit verwerkt in de winst-en-

verliesrekening van het betreffende boekjaar. Blijkt op een later moment dat 

het cumulatieve verlies wegens ineffectiviteit is afgenomen dan wordt deze 

afname ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. 

 

Kostprijshedge-accounting wordt beëindigd indien: 

- het hedge-instrument afloopt, wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend. Het 

cumulatieve gerealiseerde resultaat op het hedge-instrument dat nog niet in de 

winst- en verliesrekening is verwerkt toen er sprake was van een effectieve 

hedge, wordt afzonderlijk in de overlopende posten in de balans verwerkt tot 

de afgedekte transactie plaatsvindt; 

- de hedge-relatie niet meer voldoet aan de criteria voor hedge-accounting. 

Indien de afgedekte positie een in de toekomst verwachte transactie betreft, 

vindt de verwerking van de hedgeresultaten als volgt plaats; 

-  indien de verwachte transactie naar verwachting nog plaatsvindt, wordt 

hedge-accounting vanaf dat moment stopgezet. Het hiermee samenhangende 

cumulatieve resultaat op het hedge-instrument dat in de periode waarin de 

hedge effectief was buiten de winst- en verliesrekening of off-balance was 

gehouden, blijft afhankelijk van de situatie off-balance of op de balans; 

- indien de verwachte transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt wordt 

het hiermee samenhangende cumulatieve resultaat op het hedge-instrument 

dat in de periode waarin de hedge effectief buiten de winst- en verliesrekening 

of off-balance was gehouden, naar de winst- en verliesrekening overgebracht. 

 

Rhenam Wonen heeft 2 leningen met een embedded derivaat. Voor verdere 

toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de geconsolideerde balans, 

hoofdstuk Financiële intstrumenten, paragrafen “Leningen met embedded 

derivaten” en “Derivaten”.  

 

Grondslagen van resultaatbepaling in de  jaarrekening 

 

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

Baten worden toegerekend aan de verslagperiode van 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 ze betrekking hebben. (Voorzienbare) 

verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde 

van het boekjaar worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de 

voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. 

 

Bijzondere baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening worden 

op grond van aard, omvang of het incidentele karakter afzonderlijk toegelicht 

teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

van de corporatie en met de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met 

het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel mogelijk 

naar aard en omvang afzonderlijk toegelicht. 

 

De winst- en verliesrekening wordt, zoals voorgeschreven in de Woningwet, 

gepresenteerd op basis van de functionele indeling, op basis van het op 25 

oktober 2017 door het ministerie van Wonen en Rijksdienst uitgevaardigde 

modellenbesluit. 

 

HuuropbrengstenHuuropbrengstenHuuropbrengstenHuuropbrengsten    

Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoord naar rato 

van de geleverde prestaties.  
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De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid van RW, 

rekening houdend met de door het Rijk bepaalde kaders (zoals maximale 

huurverhoging, maximaal redelijke huur en maximale huursomstijging) en onder 

aftrek van huurderving wegens leegstand en oninbaarheid. 

 

Opbrengsten servicecontractenOpbrengsten servicecontractenOpbrengsten servicecontractenOpbrengsten servicecontracten        

Dit betreft de vergoedingen die de huurders bovenop de netto huur verschuldigd 

zijn voor leveringen en diensten, zoals energielevering, schoonmaakkosten, 

enzovoorts. De vergoeding is gebaseerd op geraamde kosten. Jaarlijks vindt op 

basis van werkelijke kosten afrekening of verrekening plaats. De kosten van 

leveringen en diensten worden verantwoord onder de “Lasten servicecontracten”. 

 

Lasten verhuur en beheeractiviteitenLasten verhuur en beheeractiviteitenLasten verhuur en beheeractiviteitenLasten verhuur en beheeractiviteiten    

Hier worden zowel de directe lasten voor de verhuur en beheeractiviteiten als de 

indirecte lasten via de kosten- verdeelstaat verantwoord. 

 

Lasten onderhoudsactiviteitenLasten onderhoudsactiviteitenLasten onderhoudsactiviteitenLasten onderhoudsactiviteiten    

De werkelijke onderhoudskosten voor dagelijks- en mutatieonderhoud en 

planmatig onderhoud worden ten laste van de exploitatie gebracht. De lasten van 

onderhoud onderscheiden zich van activeerbare uitgaven wanneer geen sprake is 

van waardevermeerdering van het actief. Onder deze post worden alle direct aan 

het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Van 

toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het 

verslagjaar hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen waarvan de 

werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder 

de niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen. 

 

    

    

    

OverheidsheffingenOverheidsheffingenOverheidsheffingenOverheidsheffingen    

De groep verwerkt de overheidsheffingen zoals onroerendezaakbelasting op het 

moment dat aan alle voorwaarden voor de overheidsheffing is voldaan. 

    

Overige directe operationele lasten exploitatie bezitOverige directe operationele lasten exploitatie bezitOverige directe operationele lasten exploitatie bezitOverige directe operationele lasten exploitatie bezit    

Hieronder worden verantwoord de verhuurderheffing, de kosten gerelateerd aan 

het niet kunnen incasseren van vorderingen op huurders anders dan huur en 

andere exploitatiekosten die niet tot een meer specifieke kostensoort behoren. 

 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuilleNetto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuilleNetto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuilleNetto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille    

De post ‘netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille’ betreft het 

saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de toerekenbare verkoop- en 

organisatiekosten en de geactiveerde waarde met betrekking tot het vastgoed.  

 

Opbrengst uit verkoop van vastgoed wordt in de winst- en verliesrekening 

verwerkt als alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle 

belangrijke risico’s met betrekking tot de activa zijn overgedragen aan de koper, 

het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald en 

ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is. Op basis van deze criteria wordt 

onder deze post de verkoopopbrengst van vastgoed in exploitatie onder aftrek 

van verkoopkosten en de boekwaarde verantwoord.  

 

De boekwaarde is op basis van de marktwaarde. Daarnaast wordt onder deze post 

verantwoord de opbrengstwaarde van verkocht vastgoed bestemd voor de 

verkoop (koopwoningen voor derden) onder aftrek van de gemaakte direct 

toerekenbare verkoopkosten en de vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende 

directe kosten, dan wel de lagere opbrengstwaarde. Verder wordt hieronder 

verantwoord de verkoopopbrengst van onder VOV teruggekochte en vervolgens 

zonder voorwaarden doorverkochte woningen onder aftrek van de boekwaarde. 
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De boekwaarde is de marktwaarde op terugkoopmoment onder aftrek van de 

contractuele korting. 

Gerealiseerde verkoopresultaten worden verantwoord op het moment van 

levering (passeren transportakte). Eventuele verliezen op koopprojecten worden 

verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.  

 

Woningen verkocht onder voorwaarden worden niet in het resultaat verantwoord 

in het geval de belangrijkste economische voor- en nadelen niet zijn 

overgedragen aan de koper. Dergelijke transacties worden verantwoord als 

financieringstransactie. Verwezen wordt naar hoofdstuk Vastgoed in exploitatie, in 

de grondslagen van balanswaardering, onderdeel “Onroerende zaken verkocht 

onder voorwaarden”. 

 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuilleWaardeveranderingen vastgoedportefeuilleWaardeveranderingen vastgoedportefeuilleWaardeveranderingen vastgoedportefeuille    

Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen en de 

waardeveranderingen met betrekking tot de vastgoedportefeuille, bestaande uit 

vastgoed in exploitatie, vastgoed in ontwikkeling, vastgoed verkocht onder 

voorwaarden en vastgoed bestemd voor verkoop. Niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke 

verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van het vastgoed in het 

verslagjaar. 

 

Netto resultaat overige activiteitenNetto resultaat overige activiteitenNetto resultaat overige activiteitenNetto resultaat overige activiteiten    

Hieraan zijn de opbrengsten en kosten van een Warmte- en Koudeopslaginstallatie 

(WKO), beheer voor derden en VvE-beheer, administratievergoedingen en overige 

dienstverlening als ook erfpachtopbrengsten toegerekend. 

 

Overige organisatiekostenOverige organisatiekostenOverige organisatiekostenOverige organisatiekosten    

De opbrengsten en kosten die niet toerekenbaar zijn (ook niet na toerekening van 

indirecte kosten) worden opgenomen onder Overige organisatiekosten.  

Voorbeelden hiervan zijn (een deel van) de (salaris)kosten van het management 

en de raad van commissarissen, kosten van treasury- activiteiten, 

jaarverslaglegging, et cetera. 

 

LeefbaarheidLeefbaarheidLeefbaarheidLeefbaarheid    

Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale en fysieke activiteiten 

opgenomen. De uitgaven inzake sociale activiteiten omvatten wijkgebonden 

uitgaven voor het bestrijden van woonoverlast en de kosten van buurt- en of 

zorgbemiddeling. De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden 

uitgaven zoals onderhoud van de groenvoorziening, schoonhouden van 

trappenhuizen, vervangen van teerhoudend asfalt van achterpaden door 

herbestrating met klinkers, het aanbrengen of vernieuwen van verlichting in de 

achterpaden, het aanleggen van extra parkeerplaatsen rondom wooncomplexen, 

inbraakpreventie, et cetera. 

 

Rentebaten en rentelastenRentebaten en rentelastenRentebaten en rentelastenRentebaten en rentelasten    

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. 
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PersoneelPersoneelPersoneelPersoneel    

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 

verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan 

werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.  

 

Rhenam Wonen neemt een verplichting op als Rhenam Wonen zich aantoonbaar 

onvoorwaardelijk heeft verbonden om een ontslag- of transitievergoeding te 

betalen. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie neemt de groep de 

kosten van een ontslag- of transitievergoeding op in een reorganisatievoorziening. 

 

BelastingenBelastingenBelastingenBelastingen    

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, behoudens voor zover deze betrekking heeft op 

posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval 

de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt. Zie voor verdere informatie 

Voorzieningen, onderdeel “Belastingen”. 

    

Aandeel in resultaat van deelnemingenAandeel in resultaat van deelnemingenAandeel in resultaat van deelnemingenAandeel in resultaat van deelnemingen    
Het aandeel in resultaat van deelnemingen gewaardeerd op 

nettovermogenswaarde is het resultaat van de deelnemingen bepaald op de 

waarderingsgrondslagen van Rhenam. Het resultaat op deelnemingen 

gewaardeerd tegen de kostprijs is bepaald op basis van de ontvangen dividend. 

Grondslagen voor het enkelvoudig kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.  

 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de 

vlottende effecten. De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide 

beleggingen. De op korte termijn zeer liquide beleggingen zijn beleggingen die 

zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als 

gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.  

 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en 

winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten.  

 

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het 

kasstroomoverzicht opgenomen.  
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Toelichting op de enkelvoudige balans  

 

Toelichting op de aard van de niet-DAEB activiteiten 

Rhenam Wonen bezit de volgende niet-DAEB verhuureenheden: 

 

Deze verhuureenheden worden in eigendom van de corporatie aangehouden, 

omdat sprake is van complexen met gemengd bezit en/of vanwege gemaakte 

strategische keuzes voor diversiteit in wijken, dan wel doordat sprake is van 

bedrijfsmatig vastgoed passend binnen de doelstelling van de corporatie. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

   

Bedrijfs Onroerend Goed in exploitatie 9 9 

Geliberaliseerde huurwoningen in exploitatie 38 40 

Parkeereenheden/garages in exploitatie 137 137 

TotaalTotaalTotaalTotaal    184184184184    186186186186    
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Vastgoedbeleggingen (1)  

Deze post is als volgt samengesteld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

   

1. DAEB vastgoed in exploitatie 352.230 323.313 

2. Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 9.000 9.101 

3. Onroerende zaken VoV 29.389 29.859 

4. Vastgoed i.o. voor eigen exploitatie 

4a. Verduurzaming vastgoed in exploitatie 

 

 

 

Materiële vaste activa (2) 
 

250 

277 

391.146391.146391.146391.146    

199 

0 

362.472362.472362.472362.472    

5. Onroerende en roerende zaken ten dienste van 

de exploitatie 

1.937 1.762 

   

TotaalTotaalTotaalTotaal    393.083393.083393.083393.083    364.234364.234364.234364.234    
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Het verloop van de posten is als volgt  (x €1.000):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DAEB vastgoed i.e. en 2. Niet-DAEB vastgoed i.e. 

 1. DAEB vastgoed 

in exploitatie 

2. Niet-DAEB vastgoed 

in exploitatie 

3. Onroerende zaken 

VoV 

4. Vastgoed i.o. voor 

eigen exploitatie 

4a. Verduurzaming 

vastgoed in exploitatie 

Stand per 1 januari Stand per 1 januari Stand per 1 januari Stand per 1 januari     2012012012018888    2012012012017777    2012012012018888    2012012012017777    2012012012018888    2012012012017777    2012012012018888    2012012012017777    2018201820182018    2017201720172017    

Boekwaarde 323.313 303.818 9.101 6.322 29.859 30.001 199 195 0 0 

Stelselwijziging           

Boekwaarde na stelselwijzigingBoekwaarde na stelselwijzigingBoekwaarde na stelselwijzigingBoekwaarde na stelselwijziging    323.313 303.818 9.101 6.322 29.859 30.001 199 195 0 0 

MutatiesMutatiesMutatiesMutaties              

Opleveringen 1.889 3.816 0 0 0 0 -1.889 -3.816 0 0 

Investeringen 2.423 2.003 11 505 0 0 2.943 4.138 2.106 0 

Desinvesteringen -137 0 -416 -39 -1.407 -1.854 0  0 0 0 

Herclassificatie 0 -1.561 0 1561 0   0 -1.003 -393 0 0 

Aanpassingen reële marktwaarde 24.742 15.237 304 752 937 1.712 0 0 -1.829 0 

           

Overige waardeveranderingen 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 

Totaal van mutatiesTotaal van mutatiesTotaal van mutatiesTotaal van mutaties    28282828....917917917917    19.49519.49519.49519.495    ----101101101101    2.7792.7792.7792.779    ----470470470470    ----142142142142    51515151    4444    277277277277    0000    

           

Boekwaarde 31 decemberBoekwaarde 31 decemberBoekwaarde 31 decemberBoekwaarde 31 december    352.230352.230352.230352.230    323.313323.313323.313323.313    9.9.9.9.000000000000    9.1019.1019.1019.101    29.29.29.29.389389389389    29.85929.85929.85929.859    250250250250    199199199199    277277277277    0000    

Inbegrepen ongerealiseerde herwaardering 256.636 238.052 4.545 4.559 1.603 1.306 0 0 0 0 
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De onderverdeling van het vastgoed in exploitatie naar vastgoedtype is als volgt: 

 2018 

(x €1.000) 

2017 

(x €1.000) 

Waarderingsvariant 

Eengezinswoningen 213.928 195.077 full 

Meergezinswoningen 137.809 128.037 full 

Bedrijfsmatig onroerend goed 810 795 full 

Maatschappelijk onroerend goed  3.236 2.864 full 

Zorgvastgoed (intramuraal) 4.525 4.455 full 

Parkeerplaatsen 1.199 1.186 full 

TotaaTotaaTotaaTotaallll    361.361.361.361.507507507507    332.414332.414332.414332.414        

Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is gebruik gemaakt van 

meerdere macro economische parameters en of schattingen (full variant). Het 

handboek modelmatig waarderen marktwaarde bepaalt de marktwaarde van de 

onroerende zaken in exploitatie op basis van de contante waarde van de 

geschatte toekomstige kasstromen (Discounted Cash Flow methode). De 

toekomstige kasstromen worden bepaald aan de hand van een doorexploitatie- 

en een uitpondscenario. 

 

Bij het doorexploitatiescenario is de veronderstelling dat het volledige complex in 

exploitatie blijft gedurende de DCF-periode. Bij het uitpondscenario is de 

veronderstelling dat na mutatie tot verkoop van individuele woningen tegen 

leegwaarde wordt overgegaan. De berekening wordt uitgevoerd over een DCF-

periode van 15 jaar. In het doorexploiteerscenario wordt de huur bij mutatie 

aangepast naar de markthuur of de maximale huur, afhankelijk of de 

woongelegenheid bij mutatie is te liberaliseren. 

– Indien de maximale huur lager dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan 

is de nieuwe huur het minimum van de markthuur en de maximale huur 

volgens het woningwaarderingsstelstel. 

– Indien de maximale huur hoger is dan liberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur 

de markthuur. 

Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen wordt gebruik 

gemaakt van de macro-economische parameters: 
Parameters woongelegenheden 2018 2019 2020 2021 2022 e.v. 

Prijsinflatie 2,50% 2,30% 2,20% 2,00% 2,50% 

Looninflatie 2,90% 2,80% 2,70% 2,50% 2,90% 

Bouwkostenstijging 5,90% 2,80% 2,70% 2,50% 5,90% 

Leegwaardestijging 6,00% 2,00% 2,00% 2,00% 6,00% 

Instandhoudingsonderhoud per vhe – EGW  € 1.056   € 1.119  €  1.150   € 1.181   € 1.211  

Instandhoudingsonderhoud per vhe – MGW  € 1.051    € 1.113  €  1.145   € 1.176   € 1.205  

Mutatieonderhoud per vhe - EGW  € 883   € 935    € 961    € 987   € 1.012  

Mutatieonderhoud per vhe – MGW  € 663   € 702    € 722    € 741   € 760  

Beheerkosten per vhe – EGW  € 436   € 449    € 461    € 474   € 486  

Beheerkosten per vhe – MGW  € 428   € 440    € 453    € 465   € 477  

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,131% 0,131% 0,131% 0,131% 0,131% 

Zakelijke lasten (% WOZ) 0,120% 0, 120% 0, 120% 0, 120% 0, 120% 

Verhuurdersheffing (% van de WOZ) 0,561% 0,562% 0,562% 0,563% 0,561% 

Huurstijging > inflatie voorgaand jaar – z.e * 1,000% 1,200% 1,300% 0,500% 1,000% 

Huurstijging > inflatie voorgaand jaar – o.z.e** 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Huurderving (% van de huursom) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

Mutatiekans bij doorexploiteren 7,248% 7,248% 7,248% 7,248% 7,248% 

Mutatiekans bij uitponden 2,938% 2,305% 2,305% 2,305% 2,305% 

Verkoopkosten bij uitponden (% leegwaarde) 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

Disconteringsvoet  6,36%  6,36%  6,36%  6,36%  6,36% 

*   zelfstandige eenheden 

** onzelfstandige eenheden 

 

Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 518,00 per te splitsen 

eenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede 

notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de berekende waarde van een 

verhuureenheid. 
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Parameters bedrijfsmatig en  

maatschappelijk onroerend goed 

2018 2019 2020 2021 2022 e.v. 

Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo € 7,87 € 8,34 € 8,57 € 8,80 € 9,02 

Mutatiekosten technisch per m2 bvo € 11,28 € 11,94 € 12,28 € 12,61 € 12,92 

Mutatiekosten markteting per m2 bvo € 9,46 € 9,73 € 10,01 € 10,28 € 10,53 

Beheerkosten per m2 bvo- BOG € 2,62 € 2,70 € 2,77 € 2,85 € 2,92 

Beheerkosten per m2 bvo –MOG € 1,27 € 1,31 € 1,35 € 1,38 € 1,42 

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,164% 0,164% 0,164% 0,164% 0,164% 

Zakelijke lasten (% WOZ) 0,294% 0,294% 0,294% 0,294% 0,294% 

Disconteringsvoet 8,871% 8,871% 8,871% 8,871% 8,871% 

 

Parameters parkeerplaatsen 2018 2019 2020 2021 2022 e.v. 

Instandhoudingsonderhoud – parkeerplaats € 131 € 139 € 143 € 146 € 150 

Instandhoudingsonderhoud – garagebox € 131 € 139 € 143 € 146 € 150 

Beheerkosten – parkeerplaats € 26 € 27 € 28 € 28 € 29 

Beheerkosten –garagebox € 37 € 38 € 39 € 40 € 41 

Zakelijke lasten (% WOZ) 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 

Disconteringsvoet 6,85% 6,85% 6,85% 6,85% 6,85% 

 

Parameters intramuraal zorgvastgoed 2018 2019 2020 2021 2022 e.v. 

Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo € 6,90 € 7,31 € 7,52 € 7,72 € 7,91 

Mutatiekosten technisch per m2 bvo € 11,90 € 12,60 € 12,95 € 13,30 € 13,64 

Mutatiekosten marketing per m2 bvo € 17,28 € 17,78 € 18,27 € 18,77 € 19,24 

Beheerkosten per m2 bvo € 3,08 € 3,17 € 3,26 € 3,35 € 3,44 

Zakelijke lasten (% WOZ) 0,360% 0,360% 0,360% 0,360% 0,360% 

Disconteringsvoet 7,310% 7,310% 7,310% 7,310% 7,310% 

    

    

    

    

    

    

Inschakeling taxateurInschakeling taxateurInschakeling taxateurInschakeling taxateur    

Jaarlijks wordt 1/3 deel van de onroerende zaken in exploitatie getaxeerd door een 

onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het 

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs.  

Dit betekent dat elk derde deel van de onroerende zaken in exploitatie minimaal 

eens per drie jaar opnieuw wordt getaxeerd. Het taxatierapport en het 

taxatiedossier waarin de waardering en de daarbij gehanteerde aanpassingen ten 

opzichte van de basisvariant zijn onderbouwd en vastgelegd zijn in het bezit van 

Rhenam Wonen en op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties. 
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Toepassing vrijheidsgradenToepassing vrijheidsgradenToepassing vrijheidsgradenToepassing vrijheidsgraden 

 

 

    

    

    

Woongelegenheden Schematische vrijheid 

Markthuur(stijging) 

 

Exit yield 

 

Leegwaarde(stijging) 

Disconteringsvoet 

 

 

Mutatie- en verkoopkans 

Onderhoud 

 

Technische splitsingskosten 

Bijzondere omstandigheden 

Erfpacht 

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast. 

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd, uit de NVM-database teneinde marktconforme 

markthuur(stijgingen) te kunnen verwerken). 

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van de exit yield op basis het model van taxateur (waarbij onder meer de 

aanwezige huurpotentie als uitgangspunt wordt gehanteerd) beter passend en tot meer marktconforme waarderingsuitkomsten leidend. 

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd, uit de NVM-database. 

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur is van mening dat de disconteringsvoet die tot stand komt op grond van de basisversie onvoldoende 

recht doet aan de afwijkende risicoprofielen van de complexen onderling, en heeft derhalve per complex een inschatting gemaakt van de 

disconteringsvoet. Deze inschatting is vastgelegd in het dossier en op verzoek verkrijgbaar. 

Deze vrijheidsgraad is incidenteel toegepast, in beginsel geldt de historische mutatiegraad als uitgangspunt 

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van regulier onderhoud op basis van de Vastgoedtaxatiewijzer 2016 beter 

passend. 

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast. 

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast. 

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

BOG/MOG/ZOG Schematische vrijheid 

Markthuur(stijging) 

 

Exit yield 

 

 

 

 

Leegwaarde(stijging) 

Disconteringsvoet 

 

 

Mutatie- en verkoopkans 

Onderhoud 

 

Technische splitsingskosten 

Bijzondere omstandigheden 

Erfpacht 

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast. 

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd, uit de NVM-database teneinde marktconforme 

markthuur(stijgingen) in de taxaties te kunnen verwerken. 

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van de exit yield o.b.v. het model van taxateur (waarbij o.m. de aanwezige 

huurpotentie als uitgangspunt wordt gehanteerd) beter passend en tot meer marktconforme waarderingsuitkomsten leidend. Voorts is taxateur 

van mening dat de inschatting van het rendement per heden in hoge mate afhankelijk is van de restantduur van het huurcontract. Het netto 

aanvangsrendement (NAR) wordt hier dan ook ingeschat alsof er sprake is van een contract van 5+5 jaar. Achterliggende gedachte is dat een 

object in principe alleen zal worden verkocht in een dergelijke situatie. Deze inschatting is vastgelegd in het dossier en op verzoek verkrijgbaar. 

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast. 

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur is van mening dat de disconteringsvoet die tot stand komt op grond van de basisversie onvoldoende 

recht doet aan de afwijkende risicoprofielen van de complexen onderling, en heeft derhalve per complex een inschatting gemaakt van de 

disconteringsvoet. Deze inschatting is vastgelegd in het dossier en op verzoek verkrijgbaar. 

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast. 

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van regulier onderhoud op basis van de Vastgoedtaxatiewijzer 2016 beter 

passend. 

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast. 

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.  

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.  
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SchattingenSchattingenSchattingenSchattingen 

Gelet op de huidige marktomstandigheden kunnen toekomstige 

marktontwikkelingen, waarop zowel door interne als door externe taxateurs 

gehanteerde aannames en schattingen ter bepaling van de reële waarde van het 

vastgoed zijn gebaseerd, ten opzichte van de werkelijk te verwachten 

marktontwikkelingen van significante invloed zijn op de uitkomsten van de 

huidige waardering in de jaarrekening. 

 

Om inzicht te geven in de effecten van redelijkerwijs mogelijke wijzigingen in 

belangrijke parameters op de reële waarde is ten aanzien van de 

woningportefeuille (DAEB en niet-DAEB) gewaardeerd volgens de DCF-methode, 

de volgende gevoeligheidsanalyse opgenomen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameters Gehanteerd in 

reële waarde 

Afwijking 

parameters 

Effect op reële 

waarde * 

 x € 1 mln 

In % van 

reële waarde 

Inflatie 

- CPI 

- looninflatie 

- bouwkosten 

 

2,1% 

2,6% 

2,8% 

 

-25% 

-25% 

-25% 

-8,6 -2,5% 

Huurverhoging > inflatie 0,8%  +100% 14,5 +4,1% 

Disconteringsvoet 6,35% + 10% -25,4 -7,2% 

Exit yield 6,01% + 10% -8,8 -2,5% 

Leegwaarde ontwikkeling 2,3% -25% -9,6 -2,7% 

Mutatiegraad ** 7,25%/4,82% - 10% -7,2 -2,1% 

Onderhoud/beheerkosten € 1.487 per vhe + 10% -7,9 -2,2% 

 

*  Het effect op de reële waarde is berekend per afzonderlijke afwijking (overige  

       parameters blijven gelijk) van de in de reële waarde gehanteerde waarde. 

** De percentages genoemd bij mutatiegraad onder ‘gehanteerd in reële waarde’  

       zijn respectievelijk voor de mutatiegraad doorexploiteren en de mutatiegraad  

       uitponden. 

 

 

Parkeergelegenheden Schematische vrijheid 

Markthuur(stijging) 

Exit yield 

Leegwaarde(stijging) 

Disconteringsvoet 

Mutatie- en verkoopkans 

Onderhoud 

 

Technische splitsingskosten 

Bijzondere omstandigheden 

Erfpacht 

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast. 

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd, uit de NVM-database. 

Deze vrijheidsgraad is toegepast. 

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd, uit de NVM-database. 

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting op complexniveau beter passend. 

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast. 

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van regulier onderhoud op basis van de Vastgoedtaxatiewijzer 2017 beter 

passend. 

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast. 

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast. 

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast. 
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Zekerheden en beperkingen 

Als zekerheid voor de aflossing van de schulden aan kredietinstellingen is aan het 

WSW een volmacht verstrekt waamee een (eerste) recht van hypotheek kan 

worden gevestigd op alle onroerende zaken die als DAEB aangemerkt worden. 

Daarnaast is aan Gemeente Utrechtse Heuvelrug een recht van eerste hypotheek 

verleend op het commerciële deel (aangemerkt als niet-DAEB) van het 

multifunctioneel gebouw genaamd Allemanswaard. 

 

Voor de door het WSW verstrekte borgstelling heeft Rhenam Wonen een 

obligoverplichting gebaseerd op de omvang van de door het WsW geborgde 

leningen. Deze obligoverplichting is in de toelichting op de enkelvoudige balans 

vermeld onder de Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen.  

 

Beleidswaarde 

Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten 

(gemiddeld per woning teruggerekend) als volgt: 

Uitgangspunten voor: 2018 

Disconteringsvoet 5,960% 

Streefhuur per maand € 593 per woning 

Lasten onderhoud en beheer per jaar € 3.014 per woning 

 

In onderstaande tabellen wordt aangegeven welk effect een positieve of 

negatieve aanpassing van deze uitgangspunten heeft op de beleidswaarde: 

Effect op beleidswaarde Mutatie t.o.v. uitgangspunt Effect op beleidswaarde 

Disconteringsvoet 0,5% hoger € 14,7 miljoen lager 

Streefhuur per maand EUR 25 lager €  20 miljoen lager 

Lasten onderhoud/beheer p/jr EUR 100 hoger € 11,3 miljoen lager 

 

De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip 

nog in ontwikkeling is.  

Verdere ontwikkeling van dit waardebegrip zal kunnen leiden tot aanpassingen in 

de beleidswaarde in komende perioden, zoals ook geduid in het bestuursverslag. 

 

De beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de 

beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is terug te lezen in het 

bestuursverslag. 
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3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Desinvesteringen vastgoed verkocht onder voorwaarden 

De post “desinvesteringen” uit het verloopoverzicht betreft: 

– de in het boekjaar teruggekochte VOV-woningen die de bestemming hebben 

gekregen te worden doorverkocht zonder voorwaarden en ultimo boekjaar 

nog niet zijn verkocht; deze woningen zijn geherclassificeerd naar 

“Voorraden” tegen verkrijgingsprijs, zijnde de reële waarde onder aftrek van 

de contractuele korting op moment van afwikkeling van de 

terugkoopverplichting; de woningen zijn onder de "Voorwaarden" opgenomen 

als vastgoed bestemd voor verkoop en worden na eerste verwerking 

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere verwachte opbrengstwaarde; 

– de in het boekjaar teruggekochte VOV-woningen die in hetzelfde boekjaar zijn 

doorverkocht zonder voorwaarden; herclassificatie vindt plaats met als 

kostprijs van de verkoop de reële waarde onder aftrek van de contractuele 

korting op moment van afwikkeling van de terugkoopverplichting; de 

opbrengstwaarde minus de kostprijs van deze woningen is in het resultaat 

verantwoord onder de post “Resultaat verkoop vastgoedportefeuille”; 

– indien een eerder onder voorwaarden verkochte onroerende zaak wordt 

teruggekocht ten behoeve van de eigen exploitatie, vindt herclassificatie 

plaats van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden naar onroerende 

zaken in exploitatie.  

 

De onroerende zaken in exploitatie worden gewaardeerd tegen de 

marktwaarde op basis van het handboek. Een eventuele 

waardevermeerdering of -vermindering van de boekwaarde van de 

onroerende zaken bij terugkoop wordt verantwoord in de winst- en 

verliesrekening. 

 

 

 

 

Gedurende 2018 zijn geen woningen (2017: geen woningen) onder een VoV-

regeling aan derden overgedragen. Daarnaast zijn in 2018 geen woningen in 

ontwikkeling welke onder een VOV-regeling zijn verkocht en geen woningen in 

ontwikkeling welke onder een VOV-regeling in combinatie met erfpacht zijn 

verkocht. Het aantal woningen verkocht onder voorwaarden bedraagt ultimo 2018 

179 (2017: 188). Ultimo 2018 zijn geen woningen opgenomen die bestemd zijn 

voor verkoop onder voorwaarden. 

 

4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

De Linde 

In Achterberg zal medio april 2019 gestart worden met de bouw van een 

zorgcomplex voor dementerende ouderen. In 2018 zijn hier voorbereidende 

kosten voor gemaakt.  

De uitgaven van de lopende projecten zijn hieronder gespecificeerd. 

 

 Uitgaven 

(x €1.000) 

Afwaardering 

(cumulatief) 

(x €1.000) 

Investeringen 

De Linde 412 412 0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    412412412412    412412412412    0000    

 

Omdat de geschatte kostprijs van het vastgoed € 1.846.480 hoger is dan de 

marktwaarde, is voor dit bedrag een voorziening voor onrendabele investeringen 

en herstructureringen gevormd. De uitgaven in 2018 ad € 412.245 zijn hierop eerst 

in mindering gebracht en komt tot uiting in het resultaat onder de post “Overige 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille”. Wat in de voorziening overblijft is 

een bedrag van € 1.434.235.  
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De dotatie aan de voorziening is in het resultaat verantwoord onder de post 

"Overige waardeveranderingen". 

 

Grondposities  

In deze post zijn strategische grondaankopen ad € 247.164 (2017 € 198.762) 

begrepen, met het oog op ontwikkeling van vastgoedprojecten en waarbij nog 

geen inzicht bestaat in de feitelijke projectontwikkeling. Het zijn voornamelijk 

materiële vaste activa, nog niet dienstbaar aan de bedrijfsuitoefening. Zodra de 

grondposities in ontwikkeling worden genomen vindt herrubricering plaats naar de 

betreffende actiefposten. De verwachting voor 2019 is dat deze kavels alsnog 

zullen worden verkocht aan een aannemer. 
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5. Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie 

Het verloop van deze post is als volgt: 

 2018 

(x €1.000) 

2017 

(x €1.000) 

   

Stand 1 januari:Stand 1 januari:Stand 1 januari:Stand 1 januari:         

Aanschafwaarde 1.954 1.841 

Cumulatieve afschrijvingen -192 -641 

Boekwaarde 1.7621.7621.7621.762    1.2001.2001.2001.200    

   

MutatiesMutatiesMutatiesMutaties    

Correctie aanschaf 1 januari 

Correctie cumulatieve afschrijvingen    

        

-508 

 509    

Investeringen 297 687 

Desinvesteringen -15 -35 

Overige mutaties 0 -31 

Afschrijvingen -107 -60 

Totaal van de mutaties 175175175175    562562562562    

   

Stand 31 december:Stand 31 december:Stand 31 december:Stand 31 december:            

Aanschafwaarde 2.236 1.954 

Cumulatieve afschrijvingen -299 -192 

Boekwaarde 1.9371.9371.9371.937    1.7621.7621.7621.762    

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de 

exploitatie zijn bepaald volgens de lineaire methode, rekening houdend met een 

eventuele restwaarde en gebaseerd op de volgende verwachte gebruiksduur: 

– bedrijfsterreinen: geen afschrijving; 

– automatisering: 3 tot 5 jaar; 

– bedrijfsauto’s: 4 jaar; 

– inventaris kantoor: 5 tot 15 jaar; 

– kantoorgebouw (exclusief grond): 50 jaar.  
Actuele waarde  

De actuele waarde van de bedrijfsterreinen en de kantoorpanden bedraagt 

respectievelijk € 25.000 (2017: € 25.000) en € 1.700.000 (2017: €1.532.000). De 

grote mutatie ten aanzien van de kantoorpanden komt door de verbouwing van 

het kantoorpand van Rhenam Wonen in Rhenen. 

 

Zekerheden 

De bedrijfsgebouwen en –terreinen zijn niet hypothecair verbonden ten behoeve 

van kredietinstellingen. Op de roerende materiële vaste activa rust geen 

pandrecht ten behoeve van de bank. 

 

Financiële vaste activa (2) 

Deze post is als volgt samengesteld: 

 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

   

6. Kapitaalbelang/deelneming/joint venture 0 650 

7. Vorderingen op maatschappijen waarin wordt 

deelgenomen  

1.231 1.185 

8. Vordering latente belastingen 2.464 2.602 

9. Overige effecten 1 1 

10. Te vorderen BWS subsidies 0 0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    3.6963.6963.6963.696    4.4384.4384.4384.438    
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6. Kapitaalbelang/deelneming/joint venture 
 

Omschrijving 

(x €1.000) 

Boekwaarde 

1/1/2018 

Aan/ 

verkopen 

Resultaat/dividend 

deelneming 

Waarde-

wijzigingen 

Boekwaarde 

31/12/2018 

CV Uithof III Casa 

Confetti 

(kapitaalbelang) 

650 -650 -20 20 0 

TotaalTotaalTotaalTotaal 650650650650    ----650650650650    ----20202020                                                        20202020    0000    

                        

 

Toelichting Kapitaalbelang 

Storting kapitaal in verband met kapitaaldeelname aan CV Uithof III. Eind 2006 is 

de bouw van het project "Casa Confetti" gestart. De bouw is voltooid in 2008. In 

een buitengewone algemene ledenvergadering van 3 juli 2012 is besloten de 

participaties van € 500.000 per stuk om te zetten naar € 1.000 per stuk. 

Daarnaast is in 2012 besloten 15% van het gestorte kapitaal terug te storten aan 

de participanten en 20% van het oorspronkelijk gestorte kapitaal te verkopen aan 

SSH te Utrecht. De netto kapitaalsdeelname bedraagt nu nog € 650.000 van totaal 

nominaal € 24.650.000. Dit komt overeen met een deelnemingspercentage van 

2,64%. De boekwaarde van het kapitaalbelang is afhankelijk van het jaarlijks 

resultaat van de deelneming. Eind 2018 zijn de participaties verkocht tegen  

€ 650.000 aan SSH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen  

 

Het saldo waardewijzigingen ad € 220.000 betreft het negatieve resultaat over 

het boekjaar 2018 van WBVA Holding BV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving 

(x €1.000) 

Boekwaarde 

1/1/2018 

Nieuwe 

leningen/rente 

Aflossingen Waarde-

wijzigingen 

Boekwaarde 

31/12/2018 

WBVA Holding BV 2.298 0 0 0 2.298 

WBVA PO BV 1.882 0 74 0 1.808 

WBVA 

Bedrijfsonroerendgoed 

BV 

591 0 0 0 591 

 

WBVA Dienstverlening 

BV 

385 0 100 0 285 

Allemanswaard 

Dienstverlening BV 

576 0 0 0 576 

Voorziening dln. in 

WBVA Holding BV 

-4.547 0 0 220 -4.327 

TotaalTotaalTotaalTotaal    1.1851.1851.1851.185    0000    174174174174    220220220220    1111....222233331111    
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8. Vordering latente belastingen 

Bij een aantal jaarrekeningposten kan er sprake zijn 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- en verplichtingen worden 

hierna toegelicht: 

 

a. DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie.  

De fiscale waardering van het bezit in exploitatie is € 14.216.000 hoger dan de 

marktwaarde die is opgenomen in deze jaarrekening. Dit leidt tot een actieve 

latentie. Gewaardeerd wordt dat deel van de actieve latentie dat te maken 

heeft met de verwachte verkoop van woningen in de komende 10 jaren. 

Niet gewaardeerd wordt het overige geëxploiteerde bezit dat de komende 10 

jaren niet wordt verkocht. Dit komt omdat niet kan worden ingeschat of er na 

2029 voldoende fiscale winst wordt gemaakt om deze latentie te kunnen 

realiseren. Tot en met 2029 zijn de verwachte fiscale winsten nodig om de 

compensabele verliezen daadwerkelijk te kunnen verrekenen. Rhenam Wonen  

kent voor de komende 10 jaar een verkoopprogramma van 2 woningen per 

jaar, voornamelijk bij mutatie.  Voor het verschil tussen de commerciële en 

fiscale waarde is een actieve latentie gevormd. 

 

b. Projecten in ontwikkeling. 

Bij projectontwikkeling kan het fiscale resultaat afwijken van het commerciële 

resultaat vanwege voor de sector geldende fiscale waarderingsvoorschriften 

volgens de Vaststellingsovereenkomsten VSO 1 en 2. Voor het 

waarderingsverschil is in de jaarrekening geen actieve/passieve latentie 

gevormd gezien het kortlopend karakter en een verwaarloosbaar verschil. 

 

 

c. Verkoop van woningen onder Voorwaarden (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. 

 

d. Leningen o/g.  

In de jaarrekening is voor de leningenportefeuille een latente 

belastingvordering tegen de contante waarde verantwoord voor het verschil 

tussen de waardering die de fiscus toepast (i.c. reële waarde) en de 

waardering als toegepast in de jaarrekening (geamortiseerde kostprijs). De 

latentie loopt af over de resterende looptijd van de leningen. 

 

e. Derivaten. 

In de jaarrekening is voor de gewaardeerde derivaten een verschil tussen de 

waardering die de fiscus toepast en de waardering als toegepast in de 

jaarrekening. De latentie loopt af over de resterende looptijd van de derivaten 

en is tegen contante waarde verantwoord. 

 

f. 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.  
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In de jaarrekening is hiervoor een latente belastingvordering tegen de 

contante waarde verantwoord, op basis van een disconteringsvoet van 

2,06%. 

 

Stand latente belastingvorderingen en -verplichtingen tot waardering gebracht. 

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen zijn gesaldeerd als gevolg van 

een in rechte afdwingbaar recht om actuele belastingvorderingen te salderen met 

actuele belastingverplichtingen en de uitgestelde belastingvorderingen en de 

uitgestelde belastingverplichtingen verband houden met winstbelastingen die 

betrekking hebben op dezelfde fiscale eenheid en door dezelfde 

belastingautoriteit worden geheven. 

 

De vordering latente belastingen opgenomen in de geconsolideerde balans en de 

hiermee samenhangende latente belastinglasten/-baten in de geconsolideerde 

winst- en verliesrekening zijn als volgt te specificeren: 

 Balans 

(x €1.000) 

W&V- rekening 

(x €1.000) 

 

 2018 2017 2018 2017 

     

Belastbare tijdelijke verschillen u.h.v. 

onderhoudsvoorziening 

0 0 0 1.552 

Belastbare tijdelijke verschillen u.h.v. leningen 39 39 0 -6 

Belastbare tijdelijke verschillen u.h.v. verliesverrekening 

Belastbare tijdelijke verschillen u.h.v. derivaten 

169 

2.163 

467 

2.074 

-298 

89 

-647 

2.074 

Belastbare tijdelijke verschillen u.h.v. vastgoedbeleggingen 93 22 71 22 

Per saldo Per saldo Per saldo Per saldo     2.4642.4642.4642.464    2.6022.6022.6022.602    ----138138138138    2.9952.9952.9952.995    

 

 

 

 

De latenties zijn gebaseerd op de volgende waarderingsverschillen ultimo 2018:  
 

 Jaarrekening 

(x €1.000) 

Fiscaal 

(x €1.000) 

Verschil 

(x €1.000) 

25% 

(x €1.000) 

     

Waarde onderhoudsvoorziening 0 0 0 0 

Waarde leningen o/g en u/g 51.498 51.342 156 39 

Waarde verliesverrekening 

Waarde derivaten 

Waarde toekomstige verkopen 

-836 

8.650 

-1.876 

-2.099 

0 

-2.352 

1.263 

8.650 

476 

169 

2.163 

93 

Waarde vastgoed in exploitatie 0 0 0 0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    57.43657.43657.43657.436    46.89146.89146.89146.891    10.54510.54510.54510.545    2222....444466664444    

 

De gehanteerde netto disconteringsvoet bedraagt 2,06% (2017: 2,24%). De 

gemiddelde looptijd van de tot waardering gebrachte latente belastingverplichting 

is 9 jaar.  

 

Latente belastingen niet tot waardering gebracht: 

 Jaarrekening 

(x €1.000) 

Fiscaal 

(x €1.000) 

Verschil 

(x €1.000) 

    

Waarde van vastgoed in exploitatie 361.507 375.446 13.939 

TotaalTotaalTotaalTotaal    361.507361.507361.507361.507    375.446375.446375.446375.446    11113333....999933339999    
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Verloop latente belastingverplichtingen tot waardering gebrachtVerloop latente belastingverplichtingen tot waardering gebrachtVerloop latente belastingverplichtingen tot waardering gebrachtVerloop latente belastingverplichtingen tot waardering gebracht    

Het verloop van de in de balans tot waardering gebrachte voorziening latente 

belastingverplichtingen in het boekjaar is op totaalniveau als volgt:  
 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

   

Boekwaarde 1 januari 2.602 -393 

Dotaties t.l.v. het resultaat -298 -653 

Vrijval t.g.v. het resultaat 160 3.648 

Boekwaarde 31 decemberBoekwaarde 31 decemberBoekwaarde 31 decemberBoekwaarde 31 december    2.4642.4642.4642.464    2.6022.6022.6022.602    

 

9. Overige effecten 

Het verloop in 2018 is als volgt: 

 

10. Te vorderen BWS subsidies 

 2018 

(x €1.000) 

2017 

(x €1.000) 

Stand per 1 januari 0 19 

   

Mutaties in het boekjaar: 0 0 

Af: afgeboekte subsidies 0 -19 

   

Stand per 31 december Stand per 31 december Stand per 31 december Stand per 31 december     0000    0000    

 

 

 

Vlottende activa 

Voorraden (4) 

Deze post is als volgt samengesteld: 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

   

11. Vastgoed bestemd voor verkoop 1.425 724 

TotaalTotaalTotaalTotaal    1.4251.4251.4251.425    724724724724    

 

Onder Vastgoed bestemd voor verkoop zijn de volgende eenheden opgenomen: 

 Aantal Bedrag x € 1  

Teruggekochte VoV woningen 6 1.408.211 

Molenbrink parkeerplaatsen 2 17.212 

TotaalTotaalTotaalTotaal    6666    1.4251.4251.4251.425.423.423.423.423    

 

Met betrekking tot het DAEB- en Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie (gerubriceerd 

onder Materiële vaste activa en Vastgoedbeleggingen) dat op basis van een door 

de toegelaten instelling opgesteld verkoopplan in de komende vijf jaar bestemd is 

voor verkoop, wordt hierna een toelichting gegeven op de boekwaarde en de 

verwachte opbrengstwaarde gesplitst naar het komend jaar en de 

daaropvolgende vier jaar. 

 

 

Verwachte verkopen Aantal Boekwaarde 31/12/18 

x € 1 

Verwachte 

opbrengstwaarde x € 1 

    

DAEB vastgoed: woningen    

2019 3 455.440 610.000 

2020 t/m 2023 5 652.287 1.117.000 

TotaalTotaalTotaalTotaal                8888    1.107.7271.107.7271.107.7271.107.727    1.727.0001.727.0001.727.0001.727.000    

 

 2018 

(x €1.000) 

2017 

(x €1.000) 

Stand per 1 januari 1 1 

Aflossingen 0 0 

Stand per 31 december Stand per 31 december Stand per 31 december Stand per 31 december     1111    1111    
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Vorderingen (5) 
 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

   

12. Huurdebiteuren 142 205 

13. Gemeenten/overheid 310 333 

14. Vorderingen op mij’en waarin wordt deelgenomen 20 20 

15. Belastingen en premies sociale verzekeringen 268 2.349 

16. Overige vorderingen 127 112 

17. Overlopende activa 632 776 

SubtotaalSubtotaalSubtotaalSubtotaal    1.4991.4991.4991.499    3.3.3.3.795795795795    

            

Af: voorziening wegens oninbaarheid   

Huurdebiteuren 63 77 

Overige vorderingen 0 0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    1.4361.4361.4361.436    3.7183.7183.7183.718    

 

12. Huurdebiteuren 

 

De huurachterstanden bedragen ultimo boekjaar 0,75% van de bruto huren en 

vergoedingen (2017: 1,12%). 

 

 

 

13. Gemeenten/overheid 

Deze post is als volgt samengesteld: 

 

14. Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 

 

 

15. Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 

De post vennootschapsbelasting bestaat uit: 

- Vpb 2018 verschuldigd (x €1.000)  628 

- Vpb 2018 betaald op voorlopige aanslag (x €1.000)  -857 

Totaal te veel betaaldTotaal te veel betaaldTotaal te veel betaaldTotaal te veel betaald    (x (x (x (x €1.000)€1.000)€1.000)€1.000)        229229229229    

 

Periode Aantal huurders Bedrag 

(x €1.000) 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 

Tot 1 maand 85 84 27 36 

1 tot 2 maanden 30 28 32 25 

2 tot 3 maanden 13 12 16 18 

3 of meer maanden 9 21 67 126 

TotaalTotaalTotaalTotaal    137137137137    145145145145    142142142142    205205205205    

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

   

a. Te ontvangen inzake projecten 285 318 

b. Te ontvangen Gast- en Weeshuis  

c. Te ontvangen vergoeding infra Allemanswaard 

0 

25 

15 

0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    310310310310    333333333333    

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

   

Rendementsuitkering 2018 CV Uithof III 20 20 

TotaalTotaalTotaalTotaal    20202020    20202020    

 

 

31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

   

a. Vennootschapsbelasting 229 2.275 

b. Omzetbelasting 39 74 

TotaalTotaalTotaalTotaal    268268268268    2.3492.3492.3492.349    
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16. Overige vorderingen 

 

17. Overlopende activa 

 

18. Liquide middelen 

Deze post is als volgt samengesteld: 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

   

a. Rekening-courant saldi (direct opvraagbaar)   

- Rabo (NL48RABO0367066300/NL96RABO0123963648) 23 23 

- AB (NL49ABNA0537376186/NL71ABNA0240128990) 11 11 

- ING Bank (NL64INGB0004484245/NLINGB0000508208) 14 14 

- BNG (NL58BNGH0285016253/NL57BNGH0285155466   / 

                 NL46BNGH0285024132) 

2.179 326 

SubtotaalSubtotaalSubtotaalSubtotaal    2.2272.2272.2272.227    374374374374    

         

b. Direct opeisbare gelden:   

- Spaarrekeningen   

   Rabobank: NL97RABO3157832824, vanaf 11-01-09 1.276 1.276 

   ABNAMRO NL39ABNA0412504677, vanaf 24-05-12 0 0 

   Rabobank NL28RABO3663399036, vanaf 15-11-12 4 4 

   ING Bank NL64INGB00004484245, vanaf 23-11-12 76 74 

   ING Bank NL64INGB00004484245, vanaf 28-02-13 11 11 

   ING BANK NL64INGB0000484245, vanaf 04-06-13 233 1.233 

SubtotaalSubtotaalSubtotaalSubtotaal    1.6001.6001.6001.600    2.5982.5982.5982.598    

         

c. Niet direct opeisbare gelden:   

- Ondernemers deposito’s zonder einddatum: 0 0 

   AA Ondernemersdeposito: NL79ABNA0478297408, 

   vanaf 12-06-09 

  

 3.8273.8273.8273.827    2.9722.9722.9722.972    

TotaalTotaalTotaalTotaal            

 

Eigen vermogen (6)     
Het eigen vermogen is als volgt samengesteld: 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

   

19. Overige reserves 23.437 21.498 

20. Herwaarderingsreserve 264.784 243.917 

      Resultaat boekjaar 21.534 22.808 

TotaalTotaalTotaalTotaal    309.755309.755309.755309.755    288.223288.223288.223288.223    

 

 

 

 

 

 

19. Overige reserves 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

   

Afrekeningen vertrokken huurders, stookkosten e.d. 127 112 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

   

Te ontvangen rente 293 282 

Vooruitbetaalde assurantiepremies 94 105 

Vooruitbetaalde kosten 132 91 

Nog te ontvangen Charim m.b.t. Tollekamp 0 13 

Nog te ontvangen QuaRijn m.b.t. Het Bosje 0 1 

Af te rekenen servicekosten 68 195 

Overige overlopende activa 45 89 

TotaalTotaalTotaalTotaal    632632632632    776776776776    
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20. Herwaarderingsreserve 

Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt: 

 DAEB vastgoed 

i.e. 

(x €1.000) 

Niet-DAEB 

vastgoed i.e. 

(x €1.000) 

Won. 

verkocht 

onder VoV 

(x €1.000) 

Totaal 

(x €1.000) 

     

Stand per 1 januari 2017 226.495 2.823 689 230.007 

Desinvesteringen 0 0 0 0 

Herclassificatie 

Mutatie herwaardering einde 

boekjaar  

-871 

12.428 

871 

865 

0 

617 

0 

13.910 

     

Stand per 31 december 2017Stand per 31 december 2017Stand per 31 december 2017Stand per 31 december 2017    238.052238.052238.052238.052    4.5594.5594.5594.559    1.3061.3061.3061.306    243.917243.917243.917243.917    

     

Stand per 1 januari 2018 238.052 4.559 1.306 243.917 

Desinvesteringen     

Herclassificatie     

Mutatie herwaardering einde 

boekjaar 

20.583 -13 297 20.867 

Stand per 3Stand per 3Stand per 3Stand per 31 december 20181 december 20181 december 20181 december 2018    258.635258.635258.635258.635    4.5464.5464.5464.546    1.6031.6031.6031.603    264.784264.784264.784264.784    

De herwaarderingsreserve DAEB vastgoed en Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 

betreft het positief verschil tussen de boekwaarde op basis van de marktwaarde 

(op basis van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde) en de 

boekwaarde op basis van historische kosten per 31 december 2018. Voor de 

realiseerbaarheid van de waarde van de onroerende zaken in exploitatie en het 

hiermee samenhangende deel van de herwaarderingsreserve verwijzen wij naar 

het bestuursverslag. 

 

Bestemming van het resultaat 2018 

Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over het 

boekjaar 2018 ad € 21.534.000,- als volgt te bestemmen: Het gerealiseerde 

resultaat over het boekjaar 2018 ad € 667.000,- aan de overige reserves toe te 

voegen. Het niet-gerealiseerde resultaat ad € 20.867.000,- (bestaande uit niet-

gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed in exploitatie en niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden) ten gunste 

van de herwaarderingsreserve te brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

Het verloop van de overige reserves is als volgt:   

   

Stand per 1 januari 44.306 35.260 

Correctie stand 1 januari -2 148 

Resultaat van het jaar 21.534 22.808 

Realisatie uit herwaarderingsreserveRealisatie uit herwaarderingsreserveRealisatie uit herwaarderingsreserveRealisatie uit herwaarderingsreserve    20.86720.86720.86720.867    ----13.91013.91013.91013.910    

            

Stand 31 december inclusief resultaaStand 31 december inclusief resultaaStand 31 december inclusief resultaaStand 31 december inclusief resultaat boekjaart boekjaart boekjaart boekjaar    44.97144.97144.97144.971    44.30644.30644.30644.306    



 

Inhoud 

 

 

 

Voorwoord 

 

Kerncijfers 

 

Bestuursverslag 

 

Raad van 

Commissarissen 

 

Betaalbaarheid & 

Beschikbaarheid 

 

Kwaliteit & 

Duurzaamheid 

 

Huurders & 

Belanghouders 

 

Personeel &  

Organisatie 

 

Governance & 

Risicomanagement 

 

Financiën 

 

Jaarrekening 

 

 Jaarverslag en jaarrekening 2018 

102 

Voorzieningen (7) 

Deze post is als volgt samengesteld: 

 

21. Voorziening onrendabele investeringen 

Het verloop van de voorziening onrendabele investeringen en herstructurering: 

 

 

De voorziening onrendabele investeringen heeft betrekking op de volgende 

projecten (x €1.000): 

           

De Linde Achterberg 

Verduurzaming complex 128 

Verduurzaming complex 313 

1.434 

709 

205 

Totaal 2.348 

 

Looptijd < 1 jaar 

 

2.348 

 

23. Overige voorzieningen 

Het verloop van deze post is als volgt: 

 Loopbaanontwikkeling 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

   

Stand per 1 januari 47 34 

Dotatie 4 13 

Onttrekking -1 0 

Stand per 31 decemberStand per 31 decemberStand per 31 decemberStand per 31 december    50505050    47474747    

   

Waarvan looptijd > 5 jaar 50 47 

 

Langlopende schulden (8) 

Deze post is als volgt samengesteld: 

 31/12/2018 

(x €1.000) 

 Effectieve rente Looptijd Looptijd  

 in % > 5 jaar >= 1 jaar Totaal 

24. Leningen kredietinstellingen 2,75 34.288 15.292 49.580 

TotaalTotaalTotaalTotaal        34.28834.28834.28834.288    15.29215.29215.29215.292    49.58049.58049.58049.580    

     

 31/12/2017 

(x €1.000) 

 Effectieve rente Looptijd Looptijd  

 in % > 5 jaar >= 1 jaar Totaal 

24. Leningen kredietinstellingen 2,98 34.925 10.036 44.961 

TotaalTotaalTotaalTotaal        34.92534.92534.92534.925    10.03610.03610.03610.036    44.96144.96144.96144.961    

 

 

 

 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

   

21. Voorziening onrendabele invest. en herstructureringen 2.348 879 

22. Voorziening latente belastingverplichtingen 0 0 

23. Overige voorzieningen 50 47 

TotaalTotaalTotaalTotaal    2.3982.3982.3982.398    926926926926    

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

   

Stand per 1 januari 879 274 

Toevoegingen  4.674 1.223 

Onttrekking -2.614 -393 

Vrijval -591 -225 

Stand per 31 decemberStand per 31 decemberStand per 31 decemberStand per 31 december    2.3482.3482.3482.348    879879879879    
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Het verloop van deze post is als volgt: 

 

Langlopende schulden met een resterende looptijd van minder dan één jaar, 

waaronder de aflossingsverplichtingen voor komend jaar, zijn verantwoord onder 

de kortlopende schulden. 
 

De herrubricering naar kortlopende schulden is als volgt samengesteld: 

 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

   

Reguliere aflossing 1.127 1.593 

Extra aflossing bij renteconversie 791 0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    1.9181.9181.9181.918    1.5931.5931.5931.593    

 

 

Zekerheden 

Van de leningen is een totaalbedrag van € 48,2 miljoen opgenomen waarvoor 

WSW borging is verkregen. Daarnaast is van Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

borging verkregen voor een lening van € 6,9 miljoen.  

Als zekerheid voor de aflossing van de schulden aan kredietinstellingen is aan het 

WSW een volmacht vertrekt waarmee een recht van eerste hypotheek kan 

worden gevestigd op alle onroerende zaken die als DAEB aangemerkt worden. 

Daarnaast is aan Gemeente Utrechtse Heuvelrug een eerste recht van hypotheek 

toegezegd op het commerciële deel (aangemerkt als Niet-DAEB) van 

Allemanswaard.  

 

Volmacht WSW 

Als gevolg van een wijziging in het reglement van deelneming, worden alle 

corporaties die deelnemer zijn van WSW geacht een volmacht te verstrekken, 

waarmee het WSW onder bijzondere omstandigheden de volledige hypothecaire 

rechten op het DAEB bezit van Rhenam kan vestigen, dat via de DVI is ingebracht 

bij WSW als onderpand. Rhenam heeft deze volmacht per 10 april 2014 feitelijk 

verstrekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

   

Stand per 1 januari 44.961 44.754 

Schuldrestant vooruitontvangen premies embedded 

derivaten 

-189 -211 

Vooruitontvangen premies embedded derivaten 44.772 44.543 

   

Mutatie vooruitontvangen premies embedded derivaten 10 22 

Nieuwe leningen 7.500 1.800 

Aflossingen -963 0 

Herrubricering naar kortlopende schulden -1.918 -1.593 

   

Schuldrestant 49.580 44.961 

Vooruitontvangen premies embedded derivaten -179 -189 

StanStanStanStand per 31 decemberd per 31 decemberd per 31 decemberd per 31 december    49.40149.40149.40149.401    44.77244.77244.77244.772    
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25. Verplichtingen uit hoofde van verkopen onder voorwaarden 

Het verloop van deze post is als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De terugkoopverplichting uit hoofde van woningen verkocht onder de 

koopgarantregeling heeft betrekking op 179 woningen (2017: 188), waarvan 162 

huurwoningen bestaand bezit (2017: 168) en 17 nieuwbouwkoopwoningen  

(2017: 20). 

 

26. Embedded derivaten 

Deze post is als volgt samengesteld: 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

   

Embedded derivaten 8.650 8.106 

TotaalTotaalTotaalTotaal    8.6508.6508.6508.650    8.1068.1068.1068.106    

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf ‘Financiële 

instrumenten’. 

 

27. Overige schulden 

Deze post is als volgt samengesteld: 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

Waarborgsommen huurders 3 3 

TotaalTotaalTotaalTotaal    3333    3333    

 

Kortlopende schulden (9) 

Deze post is als volgt samengesteld: 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

   

28. Schulden aan kredietinstellingen 1.918 1.593 

29. Schulden aan leveranciers 1.877 422 

30. Belastingen en premies sociale verzekeringen 420 2.005 

31. Overlopende passiva 955 1.198 

TotaalTotaalTotaalTotaal    

    

    

5.1705.1705.1705.170    5.2185.2185.2185.218    

De specificaties zijn als volgt: 

28. Schulden aan kredietinstellingen 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

   

Aflossingsverplichtingen volgend boekjaar 1.918 1.593 

Vervroegde aflossing 0 0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    1.9181.9181.9181.918    1.5931.5931.5931.593    

 

 

31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

Stand per 1 januari    

Terugkoopverplichting ontstaan bij VoV 26.725 28.511 

Waarderminderingen/vermeerderingen 2.113 1.018 

Boekwaarde per 1 januari 28.838 29.529 

   

Mutaties   

Verkochte woningen 0 0 

Teruggekochte woningen -1.388 -1.786 

Herwaardering 640 1.095 

Totaal mutaties -748 -691 

   

Stand per 31 december   

Terugkoopverplichting ontstaan bij VoV 25.337 26.725 

Waardevermindering/vermeerdering 2.753 2.113 

Totaal boekwaarde per 31 december  28.09028.09028.09028.090    28.83828.83828.83828.838    
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29. Schulden aan leveranciers 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

Schulden aan leveranciers 1.877 422 

ToToToTotaaltaaltaaltaal    1.1.1.1.877877877877    422422422422    

 

30. Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 

31. Overlopende passiva 

De specificatie is als volgt: 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

Niet vervallen rente 454 502 

Vooruitontvangen huur 134 119 

Vooruitontvangen erfpacht 31 31 

Te verrekenen servicekosten inz. gas- en waterlevering e.d.  45 166 

Vervallen rente 49 48 

Accountantskosten 50 77 

Advieskosten 29 69 

Waarborgsommen 0 1 

Restantverplichting vastgoed in ontwikkeling 78 95 

Overige overlopende passiva 85 90 

TotaalTotaalTotaalTotaal    955955955955    1.1981.1981.1981.198    

            

Waarvan looptijd > 1 jaar 0 95 

 

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. 

 

Beleid inzake beheer financiële risico’s 

De (meerjaren) prognoses leren dat Rhenam Wonen de komende jaren in 

toenemende mate afhankelijk is van vreemd vermogen voor (her)financiering. 

Door de grote duurzaamheidsinvesteringen, waarvan het zwaartepunt in de jaren 

2019 tot en met 2025 zal liggen, is de ruime positieve operationele kasstroom 

onvoldoende om de investeringen mee op te vangen. In de jaren 2019 tot en met 

2025 zal de leningportefeuille groeien naar ca. 90 miljoen. Vanaf het jaar 2026  zal 

de leningportefeuille weer worden afgebouwd. Wij onderscheiden ten aanzien van 

het financieringsrisico drie risico’s: 

 

– continuïteitsrisico 

Op lange termijn dienen de rente en contractuele aflossingen te kunnen 

worden voldaan uit de operationele kasstromen. De prognoses wijzen uit dat 

wij in elk prognosejaar hieraan voldoen (beheersen); 

– liquiditeitsrisico 

Rhenam Wonen dient op korte termijn voldoende liquide middelen tot haar 

beschikking te hebben om aan de betalingsverplichtingen te kunnen blijven 

voldoen. Hieraan wordt in ruime mate voldaan.  

– renterisico 

Het renterisico is relatief beperkt en wordt nadrukkelijk gemonitord. Rhenam 

Wonen beschikt over twee leningen met een embedded derivaat. De 

marktwaarden van deze leningen zijn met de huidige rentestand ook 

negatief.  

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

Vennootschapsbelasting  

Loonheffingen 

0 

62 

1.537 

56 

Omzetbelasting verlegd 

Premies pensioenen 

337 

21 

392 

20 

TotaalTotaalTotaalTotaal    420420420420    2.0052.0052.0052.005    
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Over deze leningen lopen wij echter geen liquiditeitsrisico, maar een 

vermogensrisico. Het renterisico van deze leningen is goed in beeld.  

Het (meerjaren) beleid, de risico’s en de uit te zetten activiteiten zijn onderdeel 

van het Treasuryjaarplan en zullen minimaal twee keer per jaar besproken worden 

in de Treasurycommissie. Voor het invullen van de treasuryfunctie en 

administratieve ondersteuning wordt de expertise ingehuurd van Thésor. 

    

Rentevoet en aflossingssysteemRentevoet en aflossingssysteemRentevoet en aflossingssysteemRentevoet en aflossingssysteem 

De gemiddelde rentevoet bedraagt per 31 december 2018 2,75%. De leningen 

worden op basis van annuïteiten, lineair of fixe afgelost. Het reguliere 

aflossingsbestanddeel voor de leningen van kredietinstellingen zal in 2019 circa  

€ 1,13 miljoen bedragen (2018: € 1,59 miljoen). 

Ter beoordeling van het prijsrisico dat Rhenam Wonen loopt zijn de leningen in 

onderstaand overzicht ingedeeld in groepen van overeenkomstige contractueel 

overeengekomen rentepercentages en looptijden: 

 

Deze vervalkalender van de leningenportefeuille geeft inzicht in de jaarlijkse 

bedragen betreffende de contractueel bepaalde kasstromen uit hoofde van de 

jaaraflossingen, de eindaflossingen en de renteconversies: 

 

Jaar Jaaraflossingen 

(x € 1.000,-) 

Eindaflossingen 

(x € 1.000,-) 

Renteconversies 

(x € 1.000,-) 

2019 1.127 791 0 

2020 1.102 5.826 0 

2021 482 2.155 0 

2022 483 4.000 409 

2023 429 5.000 957 

2024 400 0 1.182 

2025 413 0 0 

2026 376 0 0 

2027 308 4.000 0 

2028 318 4.000 0 

 

Reële waarde 

Voor vastrentende langlopende leningen loopt Rhenam Wonen het risico dat 

de reële waarde van de leningen zal dalen respectievelijk stijgen als gevolg 

van veranderingen in de marktrente (i.c. reële waarderisico). Voor deze 

schulden worden geen financiële derivaten uit hoofde van veranderingen in 

de marktrente afgesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(x € 1.000,-) Renteklasse 2018 

Restant looptijd Tot 3% 3%-4% 4%-5% 5%-6% 6%-7% > 7% Totaal 

Langer dan 1 t/m 5 jaar 8.194 6.089 50 168 0 0 14.501 

Langer dan 6 t/m 10 jaar 4.079 213 273 0 0 0 4.565 

Langer dan 11 t/m 15 jaar 402 540 562 0 0 0 1.504 

Langer dan 15 t/m 20 jaar 864 327 1.097 0 0 0 2.288 

Langer dan 20 jaar 6.447 5.000 15.275 0 0 0 26.722 

 11119999....986986986986    12.12.12.12.169169169169    11117777....257257257257    168168168168    0000    0000    44449999....580580580580    

(x € 1.000,-) Renteklasse 2017 

Restant looptijd Tot 3% 3%-4% 4%-5% 5%-6% 6%-7% > 7% Totaal 

Langer dan 1 t/m 5 jaar 5.056 4.882 98 210 0 0 10.246 

Langer dan 6 t/m 10 jaar 321 239 519 0 0 0 1.079 

Langer dan 11 t/m 15 jaar 433 951 1.050 0 0 0 2.434 

Langer dan 15 t/m 20 jaar 905 1.048 1.372 0 0 0 3.325 

Langer dan 20 jaar 6.497 5.222 16.158 0 0 0 27.877 

 13.21213.21213.21213.212    12.34212.34212.34212.342    19.19719.19719.19719.197    210210210210    0000    0000    44.96144.96144.96144.961    
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De reële waarde van de in de balans en niet in de balans opgenomen financiële 

instrumenten van Rhenam Wonen luidt als volgt: 

De reële waarde van de langlopende schulden is geschat aan de hand van de 

contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente 

waarbij rekening is gehouden met de eigenschappen van de leningen (looptijd, 

renteconversiemoment, hoogte resterende hoofdsom). Bij de reële waarde is 

geen rekening gehouden met een kredietopslag. Indien er wel rekening wordt 

gehouden met een kredietopslag (opslagpercentage 0,25%) bedraagt de 

marktwaarde van de leningenportefeuille “Langlopende schulden (excl. derivaten, 

inclusief kortlopend af te lossen deel) € 67.859.934. 

 

De reële waarde van de overige financiële instrumenten (zoals debiteuren, 

crediteuren) benaderen gezien de korte looptijd de boekwaarde. Om die reden is 

hier niets omtrent de overige financiële instrumenten opgenomen. 

 

HedgesHedgesHedgesHedges    

De rechtsvoorganger van Rhenam Wonen, WBV Amerongen, heeft in het verleden 

een strategie gevoerd om het risico op wijzigingen van toekomstige 

rentekasstromen uit hoofde van bestaande en zeer waarschijnlijk in de toekomst 

af te sluiten leningen af te dekken. Daartoe zijn in het verleden als hedge-

instrument renteswapcontracten afgesloten. Kostprijshedge-accounting wordt 

toegepast aangezien sprake is van een effectieve hedgerelatie. Dit betekent dat 

de kritische kenmerken van de hedge-instrumenten overeen komen met die van 

de afgedekte en nog af te dekken posities.  

Voor elke verslaggevingsperiode wordt de effectiviteit van de hedgerelaties 

getest middels het vergelijken van de kritische kenmerken, die de waarde van de 

instrumenten het meest beïnvloeden. Indien ineffectiviteit wordt vastgesteld, 

wordt deze in de winst- en verliesrekening verwerkt. Zie ook de toelichting in de 

navolgende paragraaf genaamd “Marktwaarde embedded derivaten niet 

begrepen in de hedge relatie”. Rhenam Wonen kiest ervoor om geen nieuwe 

derivaten af te sluiten.  

 

Interest Rate Swap (effectief)Interest Rate Swap (effectief)Interest Rate Swap (effectief)Interest Rate Swap (effectief)    

In verband met het afdekken van het renterisico heeft Rhenam Wonen in februari 

2009 een Interest Rate Swap afgesloten bij de ABN Amro Bank ter hoogte van een 

bedrag van € 5.000.000,-. Hierdoor betaalt Rhenam Wonen een vaste rente van 

3,465% en ontvangt een variabele rente, gebaseerd op de 3-maands EURIBOR. De 

swap loopt van 1 oktober 2010 t/m 4 januari 2049. De hedgerelatie is hier 

effectief. De swap is afgesloten met als enig doel de risico’s ter zake de variabele 

rente-ontwikkeling op een lening met gelijke omvang af te dekken.  

 

Vanwege de break clausule op bovengenoemde ABN Amro swap per 25 februari 

2019 is in 2018 een plan van aanpak tot herstructurering van de 

derivatenportefeuille opgesteld. Deze is ingediend bij WSW/Aw en is door hen 

goedgekeurd. De RvC heeft daarna het uitgewerkte voorstel op 6 december 2018 

goedgekeurd. Daarna is de swap bij ABN Amro op 17 december 2018 voor een 

marktwaarde per 21 december 2018 van € 2.759.000,- afgekocht, conform het 

goedgekeurde plan van aanpak.  Bij het afkopen heeft Thésor de marktwaarde 

gebenchmarkt in Reuters en de marktconformiteit van deze marktwaarde 

vastgesteld. Thésor beoordeelde deze transactie als voldoende marktconform.  

    

    

    

 Boekwaarde (x €1.000) Reële waarde (x €1.000) 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 

Langlopende schulden (excl. 

derivaten, incl. kortlopend af te 

lossen deel) 

51.498 46.554 73.548 72.197 

Duration in jaren   13,47 11,21 
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Leningen met embedded derivaten (ineffectief)Leningen met embedded derivaten (ineffectief)Leningen met embedded derivaten (ineffectief)Leningen met embedded derivaten (ineffectief)    

Onder de leningen is voor een bedrag aan € 11.925.000 aan leningen met 

embedded derivaten opgenomen. Bij deze leningen betaalt Rhenam Wonen  

(gedurende het eerste tijdvak) een rente die lager is dan de marktrente zoals die 

op het moment van afsluiten gold.  

In ruil hiervoor is de rente in het volgende tijdvak(ken) vooraf door de bank 

bepaald op een vast niveau of bewegende binnen een bepaalde bandbreedte. In 

één van de leningen (hoofdsom € 6,9 miljoen) is er ook sprake van een derde 

tijdvak waarbij sprake is van een optie die door de bank afgeroepen kan worden.  

 

De belangrijkste kenmerken van deze leningen zijn: 

 

Op grond van de wijzigende verslaggevingsrichtlijn RJ290 per het verslagjaar 2014 

wordt de reële waarde van bepaalde derivaten betrokken in het resultaat. Dit 

betreft derivaten die liggen besloten in een basiscontract (‘embedded derivaten’). 

Deze worden altijd gescheiden van het basiscontract wanneer: 

– er geen nauw verband bestaat tussen de economische kenmerken en risico’s 

van het derivaat enerzijds en het basiscontract anderzijds; 

– een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden zou voldoen aan de 

definitie van een derivaat, en 

– het samengestelde instrument niet tegen reële waarde wordt gewaardeerd 

met waardeveranderingen in het resultaat. 

 

Voornoemde leningen vallen binnen de (nieuwe) richtlijn RJ290. De 

waardeveranderingen in 2018 zijn verwerkt in het resultaat. 

    

    

    

    

    

Marktwaarde derivaten niet begrepen in hMarktwaarde derivaten niet begrepen in hMarktwaarde derivaten niet begrepen in hMarktwaarde derivaten niet begrepen in hedgerelatieedgerelatieedgerelatieedgerelatie    

Hoofdsom 

(x € 1.000) 

Tijdvakken en rente Waarde per 

31/12/2018  

(x € 1.000,-) 

Waarde per 

31/12/2017  

(x € 1.000,-) 

6.925 Rente 1e tijdvak 

(tot 29/11/27) is 

vast 4,315% 

Receiver swap is 

effectief per 29/11/27 

met einddatum 1/12/56 

waarbij de bank  recht 

heeft te bepalen of er  

vaste of variabele rente 

moet worden betaald. 

4.858 4.387 

5.000 Gehele looptijd 

(31-08-09 tot 

01/09/44) een 

vaste rente van 

5,21% minus 2x de 

rentekorting 

 3.793 3.719 

    

Voor derivaten die niet voldoen aan de voorwaarden van kostprijshedge-

accounting en naar lagere reële waarde worden afgewaardeerd wordt bij een 

negatieve reële waarde een schuld opgenom 

en ter grootte van die negatieve reële waarde. Er zijn twee leningen die voldoen 

aan de criteria van embedded derivaten conform RJ290 en zijn per 2014 

afgescheiden van het basiscontract en afzonderlijk verwerkt in de balans onder 

langlopende leningen. De reële waarde van de embedded derivaten bedroeg per 

31 december 2018 € 8.650.000 negatief negatief (2017: € 8.106.000 negatief). 
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Het verloop van deze post is als volgt: 

 31-12-2018 

(x € 1.000,-) 

31-12-2017 

(x € 1.000,-) 

   

Stand per 1 januari 8.106 9.472 

Waardeverandering in boekjaar 544 -1.366 

Stand per 31 december Stand per 31 december Stand per 31 december Stand per 31 december     8.6508.6508.6508.650    8.1068.1068.1068.106    

 

De bij het aangaan van de leningen met daarin de embedded derivaten bedroegen 

de nog te ontvangen dan wel betaalde premies per 31 december 2018 € 179.000 

en per 31 december 2017 € 189.000. Deze premies zijn onderdeel van de 

geamortiseerde kostprijs van de leningen waar deze embedded derivaten op 

rusten. Deze waarde wordt gepresenteerd en toegelicht in de balans onder 

Langlopende schulden Leningen og - vooruit ontvangen premies embedded 

derivaten. 

De afname van de negatieve marktwaarde in boekjaar 2018 is in het resultaat 

2018 als waardeverandering verantwoord. 

Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen 
 

Voorwaardelijke verplichtingenVoorwaardelijke verplichtingenVoorwaardelijke verplichtingenVoorwaardelijke verplichtingen    

Leningen van toegelaten instellingen, 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 3,85% (2017: 3,85%) over het schuldrestant van de door hen 

aangetrokken en door het WSW geborgde leningen.  

Met deze obligoverplichting staan toegelaten instellingen als deelnemer van het 

WSW garant voor elkaar. Per 31 december 2018 heeft Rhenam Wonen een 

aangegane obligoverplichting van € 1,73 miljoen (2017: € 1,72 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. 

 

Aangetrokken, nog niet opgenomen leningenAangetrokken, nog niet opgenomen leningenAangetrokken, nog niet opgenomen leningenAangetrokken, nog niet opgenomen leningen    

Rhenam Wonen heeft ultimo 2018 in totaal € 4 miljoen aan leningen 

aangetrokken met een stortingsdatum na balansdatum voor investeringen en 

herfinancieringen. Tevens is afgesproken dat onderstaande leningen op 

renteconversiemoment boetevrij vervroegd afgelost worden. 

 
TerugkoopverplichtingenTerugkoopverplichtingenTerugkoopverplichtingenTerugkoopverplichtingen    

De terugkoopverplichtingen uit hoofde van woningen verkocht onder de 

Koopgarant regeling zijn vermeld in de toelichting op de enkelvoudige balans bij 

de post Verplichtingen inzake onroerende zaken verkocht onder voorwaarden.    

 

Verduurzaming complex 313 Schoolweg/ BeatrixstraatVerduurzaming complex 313 Schoolweg/ BeatrixstraatVerduurzaming complex 313 Schoolweg/ BeatrixstraatVerduurzaming complex 313 Schoolweg/ Beatrixstraat    

Voor de verduurzaming van complex 313 is het bedrag van de niet vervallen 

termijnen per 31 december 2018 € 260.000 inclusief BTW. 
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Verduurzaming complex 128Verduurzaming complex 128Verduurzaming complex 128Verduurzaming complex 128    

Voor de verduurzaming van complex 128 is het bedrag van de niet vervallen 

termijnen per 31 december 2018 € 768.000 inclusief BTW. 

 

Contractueel onderhoudContractueel onderhoudContractueel onderhoudContractueel onderhoud    

Rhenam Wonen laat door een aantal partijen contractueel onderhoud uitvoeren. 

Hieronder ligt een meerjarencontract. Voorbeelden hiervan zijn periodieke 

liftkeuringen, onderhoud aan elektrische toegangsdeuren en onderhoud aan 

brandmeldinstallaties. De jaarlijkse kosten van dergelijk onderhoud bedragen circa 

€ 340.000,- inclusief btw. 

 

Planmatig onderhoudPlanmatig onderhoudPlanmatig onderhoudPlanmatig onderhoud    

Het komt voor dat planmatige onderhoudsverplichtingen aangegaan zijn aan het 

eind van het verslagjaar, welke in het volgend jaar uitgevoerd worden. De hoogte 

van het in het eerste kwartaal van 2019 uitgevoerde, maar in 2018 aangegane 

planmatig onderhoud bedraagt € 30.500,- inclusief btw. 

 

IIIICTCTCTCT----ondersteuningondersteuningondersteuningondersteuning 

Ultimo 2018 is met onze ICT-ondersteuner de SLA (Service Level Agreement) voor 

5 jaar verlengd. De verwachte kosten voor de komende 5 jaren, op basis van het 

huidig aantal gebruikers bedragen € 575.000,- inclusief btw. 

 

ICT BedrijfsinformatiesysteemICT BedrijfsinformatiesysteemICT BedrijfsinformatiesysteemICT Bedrijfsinformatiesysteem    

Met onze huidige leverancier van het bedrijfsinformatiesysteem is het contract 

ultimo 2018 voor de duur van 5 jaar verlengd met een break-moment na 2 jaar. 

Aangezien de kans bestaat dat Rhenam Wonen in 2019 kiest voor een ander 

bedrijfsinformatiesysteem is uitgegaan van een verplichting van 2 jaar. De kosten 

hiervan bedragen circa € 350.000,- inclusief btw. 

 

    

    

ICT NetwerkomgevingICT NetwerkomgevingICT NetwerkomgevingICT Netwerkomgeving    

Met onze ICT-ondersteuner is een verplichting aangegaan om in 2019 onze 

netwerkomgeving te vernieuwen. Dit is noodzakelijk aangezien de ondersteuning 

van de huidige omgeving door Microsoft medio 2019 stopgezet zal worden. De 

kosten hiervan bedragen circa € 35.000,- inclusief btw. 

 

Heffing voor saneringssteunHeffing voor saneringssteunHeffing voor saneringssteunHeffing voor saneringssteun    

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) (nu: Autoriteit woningcorporaties) heeft 

aan de corporatiesector een heffing voor saneringssteun opgelegd. Voor 2018 is 

de saneringsheffing op nul euro gesteld. De Aw heeft bij de opvraag van de 

prognose-informatie 2019-2023 aangegeven dat rekening gehouden moet 

worden met een heffing voor saneringssteun van 1% van de jaarlijkse huursom. 

Op basis van dit percentage en de geschatte jaarlijkse huursom verwacht Rhenam 

Wonen dat de heffing in de komende jaren als volgt zal zijn: 

- 2019 182.000 

- 2020 189.000 

- 2021 196.000 

- 2022 203.000 

- 2023 209.000 

Deze heffing is niet als verplichting in de balans opgenomen. 

 

Fiscale eenheidFiscale eenheidFiscale eenheidFiscale eenheid    

Stichting Rhenam Wonen vormt een fiscale eenheid met haar 100% 

dochtermaatschappijen voor de vpb en btw.  
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 

32. Huuropbrengsten 

 

De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2018 bedroeg 1,40% (1 juli 2017: 0,30%). Voor het 

DAEB-bezit betrof dit 1,40% (1 juli 2017: 0,34%) en voor het niet-DAEB bezit 1,40% (1 juli 

2017:0,26%) 

 

33. Opbrengsten servicecontracten 

 

 

 

 

 

 

34. Lasten servicecontracten 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

Kosten onderhoudsabonnement 68 61 

Water 0 10 

Electra 214 232 

WKO 21 4 

Glasverzekering 36 26 

Schoonmaak 173 143 

Huismeester 22 21 

Glazenwassen 

Warmwatervoorziening 

Reinigen vuilcontainers 

63 

9 

1 

59 

8 

0 

Tuinonderhoud 

Administratiekosten 

46 

13 

44 

0 

Alarmering 3 2 

Toegerekende organisatiekosten 52 65 

TotaalTotaalTotaalTotaal    721721721721    675675675675    

 

De bedragen die in rekening worden gebracht voor leveringen en diensten, en 

overige onroerende en roerende zaken zijn gebaseerd op de geraamde c.q. 

werkelijke kosten. Zij worden jaarlijks, indien noodzakelijk, aangepast. Jaarlijks 

vindt afrekening plaats met de huurders met betrekking tot de leveringen en 

diensten over het voorgaande jaar. 

 

35. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

VVE-bijdrage 

Toegerekende organisatiekosten 

0 

1.354 

0 

1.364 

TotaalTotaalTotaalTotaal    1.3541.3541.3541.354    1.3641.3641.3641.364    

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

Woningen en woongebouwen DAEB 17.379 16.879 

Woningen en woongebouwen Niet-DAEB 342 338 

Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB 460 411 

Onroerende zaken niet zijnde woningen Niet-DAEB 112 120 

 18.293 17.748 

   

Huurderving wegens leegstand -172 -168 

Huurderving wegens oninbaarheid -24 -32 

Huurderving in verband met herstructurering/verkoop 0 -17 

Dotatie dubieuze overige debiteuren 1 -16 

TotaalTotaalTotaalTotaal    18.09818.09818.09818.098    17.51517.51517.51517.515    

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

Vergoeding van huurders voor levering en diensten 589 573 

Derving wegens oninbaarheid/leegstand -34 -31 

Te verrekenen met bewoners 32 38 

TotaalTotaalTotaalTotaal    587587587587    580580580580    
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De toegerekende organisatiekosten aan verhuur- en beheeractiviteiten volgen uit 

de kostenverdeelstaat. Daarin worden de organisatiekosten, welke onder andere 

bestaan uit lonen en salarissen en overige bedrijfskosten, op basis van een interne 

inschatting van de urenbesteding naar activiteiten verdeeld. Hierbij wordt in 

hoofdlijnen onderscheid gemaakt naar exploitatie, projectontwikkeling, 

servicekosten en verkoop. De in deze organisatiekosten opgenomen 

afschrijvingslasten bedragen € 38.000 (2017: € 24.000). 

 

Lonen en salarissen 

 

Bij de groep waren in gemiddeld  op basis van fulltime equivalenten 20,78 

werknemers in dienst (2017: 19,25). Deze werknemers waren in 2018 allen in 

Nederland werkzaam (2017: idem). De uitsplitsing naar organisatie-onderdeel is 

als volgt: 

 

 

Pensioenlasten 

De gehanteerde pensioenregeling van Rhenam is ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 

(SPW). De belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling zijn: 

– er is sprake van een flexibel ouderdompensioen, een partnerpensioen, een 

wezenpensioen, een arbeidsongeschikheidspensioen en op vrijwillige basis 

een anw-hiaatpensioen. Het arbeidsongeschikheidspensioen is op risicobasis 

verzekerd; 

– er is sprake van een middelloonregeling en de pensioenleeftijd is afhankelijk 

an de AOW-pensioenleeftijd. De regeling kent zowel een levenslang als een 

tijdelijk partner- en wezenpensioen; 

– als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het bestuur van het 

pensioenfonds de ingegane pensioenen en de premievrije aanspraken van 

gewezen deelnemers aanpassen overeenkomstig de consumentenprijsindex 

voor alle huishoudens. De toeslagverlening is voorwaardelijk. Er is geen recht 

op toeslagverlening en het is voor de langere termijn niet zeker of en in 

hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Het bestuur van het 

pensioenfonds beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenuitkeringen en 

pensioenaanspraken worden aangepast. 

 

De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn: 

– deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld voor de 

werknemers en bestuurders van de toegelaten instelling; 

– de toegelaten instelling is uitsluitend verplicht tot betaling van de 

vastgestelde premies. In geen geval bestaat een verplichting tot bijstorting; 

– er is geen sprake van recht op teruggave en/of premiekorting. 

 

 

 

De specificatie van de lonen en salarissen: 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

Salarissen 1.321 1.053 

Sociale lasten 197 165 

Pensioenen 188 170 

Overige personeelskosten 471 462 

TotaalTotaalTotaalTotaal    2.1772.1772.1772.177    1.8501.8501.8501.850    

Omschrijving Fte 2018 Fte 2017 

Bestuur 1,00 1,00 

Financiën 5,95 5,53 

Verhuurzaken 5,17 4,97 

Onderhoud, herstructurering, nieuwbouw 5.83 5,00 

Communicatie 0,00 0,00 

Directie- en bestuurssecretariaat 2,83 2,75 

Beheerder 0,00 0,00 

TotaalTotaalTotaalTotaal    20,7820,7820,7820,78    19,2519,2519,2519,25    
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De dekkingsgraad van SPW bedraagt ultimo 2018 110,3% (31-12-2017: 113,4%). 

De beleidsdekkingsgraad van SPW ligt eind 2018 op 115,9%. Het fonds heeft dus 

een reservetekort. Zolang er een reservetekort is wordt jaarlijks een herstelplan 

bij de toezichthouder ingediend waarmee wordt aangetoond dat SPW binnen 10 

jaar uit reservetekort kan komen.  

 

Het bestuur van SPW heeft dit besluit genomen omdat de financiële positie van 

het fonds toeslagverlening niet toelaat aangezien het eigen vermogen van het 

fonds lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen. 

 

36. Lasten onderhoudsactiviteiten 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

Kosten dagelijks onderhoud 1.707 1.393 

Veiligheid hang- en sluitwerk 1 69 

Kosten achterstallig onderhoud 0 293 

Kosten planmatig onderhoud 1.978 1.652 

Kosten preventief onderhoud 181 310 

Kosten contractonderhoud 

Groenonderhoud 

343 

176 

319 

85 

Toegerekende organisatiekosten 761 713 

TotaalTotaalTotaalTotaal    5.1475.1475.1475.147    4.8344.8344.8344.834    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Overige directie operationele lasten exploitatie bezit 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

Verhuurderheffing 

Verhuurderbijdrage 

Saneringsheffing 

2.551 

6 

208 

2.141 

0 

0 

Juridische kosten 9 11 

Belastingen 956 906 

Verzekeringen 57 51 

Energiekosten leegstand 38 19 

VVE bijdrage 0 45 

Contributie landelijke federatie 21 24 

Heffing Aw 

Beheerskosten overige complexen 

19 

2 

15 

12 

Beheerkosten Allemanswaard 83 27 

Schoonmaakkosten Allemanswaard 32 5 

Afboeking oude/niet af te rekenen servicekosten 97 0 

Afboeking definitief onïnbare vorderingen 1 0 

Kosten energielabels 3 269 

Overige directe kosten 211 0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    4.2944.2944.2944.294    3.5253.5253.5253.525    
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Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille (10) 
 

38. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 

Voor het verkochte DAEB en Niet-DAEB vastgoed in exploitatie is de boekwaarde 

de marktwaarde in verhuurde staat. Voor het teruggekochte vastgoed onder VOV 

dat is doorverkocht zonder voorwaarden, is de boekwaarde de marktwaarde op 

terugkoopmoment onder aftrek van de contractuele korting. Het in de winst- en 

verliesrekening verantwoorde resultaat bij verkoop van vorengenoemd vastgoed 

is derhalve beperkt gezien het geringe verschil tussen de opbrengstwaarde en de 

boekwaarde. 

 

De specificatie van de verkoopresultaten is als volgt: 

 

 

De verkoopopbrengst betreft 2 verkochte woningen (2017: geen woningen), geen 

parkeereenheden (2017: 3) en geen kavels in 2018 (2 kavels in 2017). De door 

verkoop in 2018 gerealiseerde waardestijging ten opzichte van de boekwaarde 

begrepen in de herwaarderingsreserve in het eigen vermogen, bedraagt € 0,- 

 

 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

Verkoop teruggekochte woningen VoV (voorraden)Verkoop teruggekochte woningen VoV (voorraden)Verkoop teruggekochte woningen VoV (voorraden)Verkoop teruggekochte woningen VoV (voorraden)      

   

Verkoopopbrengst 0 1.325 

Af:   

Verkoopkosten 0 16 

Toegerekende organisatiekosten 0 0 

Boekwaarde (marktwaarde terugkoopmoment/contr. 

korting) 

0 1.112 

Resultaat in winstResultaat in winstResultaat in winstResultaat in winst----    en verliesrekeningen verliesrekeningen verliesrekeningen verliesrekening    0000    197197197197    

 

Er hebben geen verkopen plaatsgevonden vanuit VoV (voorraden) in 2018 (2017: 

4 woningen, 14 parkeerplaatsen en 1 bibliotheek).  

 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

Verkoop koopwoningen voorradenVerkoop koopwoningen voorradenVerkoop koopwoningen voorradenVerkoop koopwoningen voorraden      

   

Verkoopopbrengst 128 0 

Af:   

Verkoopkosten 2 0 

Toegerekende organisatiekosten 0 0 

Boekwaarde (vervaardigingsprijs of lagere 

opbrengstwaarde) 

91 0 

Resultaat in winstResultaat in winstResultaat in winstResultaat in winst----    en verliesreken verliesreken verliesreken verliesrekeningeningeningening    35353535    0000    

 

Dit betreft 1 verkochte woningen in 2018 (2017: geen woningen). 

 

 

 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

 

Verkoop vastgoed uit exploitatie Verkoop vastgoed uit exploitatie Verkoop vastgoed uit exploitatie Verkoop vastgoed uit exploitatie     

(DAEB en Niet(DAEB en Niet(DAEB en Niet(DAEB en Niet----DAEB vastgoed i.e.)DAEB vastgoed i.e.)DAEB vastgoed i.e.)DAEB vastgoed i.e.)    

  

   

Verkoopopbrengst 464 169 

Af:   

Verkoopkosten 8 1 

Toegerekende organisatiekosten 27 29 

Marktwaarde verkochte vastgoedportefeuille 350 39 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop portefeuilleNetto gerealiseerd resultaat verkoop portefeuilleNetto gerealiseerd resultaat verkoop portefeuilleNetto gerealiseerd resultaat verkoop portefeuille    79797979    100100100100    



 

Inhoud 

 

 

 

Voorwoord 

 

Kerncijfers 

 

Bestuursverslag 

 

Raad van 

Commissarissen 

 

Betaalbaarheid & 

Beschikbaarheid 

 

Kwaliteit & 

Duurzaamheid 

 

Huurders & 

Belanghouders 

 

Personeel &  

Organisatie 

 

Governance & 

Risicomanagement 

 

Financiën 

 

Jaarrekening 

 

 Jaarverslag en jaarrekening 2018 

115 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (11) 

41. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 

42. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 

43. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

   

Waardeveranderingen vastgoed verkocht onder 

voorwaarden 

937 1.712 

Waardeveranderingen terugkoopverplichtingen vastg. 

VoV 

-640 -1.095 

Overig  -19 -68 

TotaalTotaalTotaalTotaal    278278278278    549549549549    

44. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor 

verkoop 

 31-12-2018 31-12-2017 

   

Terugneming genomen afwaardering vastgoed. 

bestemd voor verkoop 

0 0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    0000    0000    

 

Netto resultaat overige activiteiten (14) 
 

45. Opbrengsten overige activiteiten 

 31-12-2017 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

   

Opbrengsten uit hoofde van overige dienstverlening 12 35 

Overige opbrengsten 1 26 

TotaalTotaalTotaalTotaal    13131313    61616161    

 

46. Kosten overige activiteiten 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

Kosten uit hoofde van warmte- en 

koudeopslaginstallaties (coulance) 

Personeelskosten inzake dienstverlening derden 

Personeelskosten inzake VoV-activiteiten 

Overige kosten 

3 

 

17 

10 

4 

 

0 

 

21 

9 

1 

TotaalTotaalTotaalTotaal    34343434    31313131    

 

 

 

 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

   

Afwaardering vastgoed in ontwikkeling -1.933 -1.223 

Afwaardering vastgoed in exploitatie in verband met 

verduurzaming 

Terugneming afwaardering vastgoed in ontwikkeling 

-2.744 

 

372 

0 

 

300 

TotaalTotaalTotaalTotaal    ----4.3054.3054.3054.305    ----923923923923    

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

   

Waardeveranderingen Niet-DAEB vastgoed i.e.  290 749 

Waardeveranderingen DAEB vastgoed i.e.  24.742 15.236 

Waardeveranderingen vastgoed i.o. bestemd voor 

eigen exploitatie 

0 0 

Waardeveranderingen vastg i.o. bestemd voor eigen 

exploitatie (sloop) 

0 0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    25.03225.03225.03225.032    15.98515.98515.98515.985    
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47. Overige organisatiekosten 

 

Deze kosten bestaan uit:   

Kosten externen t.b.v. jaarverslag e.o. 110 132 

Fiscale adviezen uitwerking van aangiften en 

afwikkeling na fusie 

40 195 

Kosten externen bij uitwerking scheidingsvoorstel e.d. 

Juridische advieskosten voortkomend uit arbeidsrecht 

2 

2 

17 

10 

Kosten externen t.b.v. marktwaardewaardering 20 32 

Treasury (extern) 

Vrijval oude posten belastingen voortkomend uit fusie 

33 

0 

25 

128 

Advieskosten nieuw ERP-systeem 3 0 

Kosten visitatie 22 0 

Ondersteuning Asset Management 39 0 

Inhuur derden 126 123 

Personeelslasten 500 508 

Automatiseringskosten 122 135 

Kosten interne organisatie t.b.v. deze activiteiten 66 143 

TotaalTotaalTotaalTotaal    1.0851.0851.0851.085    1.4481.4481.4481.448    

 

48. Leefbaarheid 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

Leefbaarheidsuitgave inzake sociale activiteiten 0 0 

Leefbaarheidsuitgave inzake fysieke activiteiten 89 233 

TotaalTotaalTotaalTotaal    89898989    233233233233    

 

 

Saldo financiële baten en lasten (13) 
 

 

31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

49. Waardeveranderingen van FVA en effecten -554 1.344 

50. Opbrengst van vorderingen voornoemde post 0 0 

51. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 83 25 

52. Rentelasten en soortgelijke kosten -4.559 -1.886 

TotaalTotaalTotaalTotaal    ----5.0305.0305.0305.030    ----517517517517    

 

49. Waardeverandering van financiële vaste activa 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

Mutatie vooruitontvangen premies 0 -22 

Waardeverandering embedded derivaten 

Waardeverandering lening 

-554 

0 

1.366 

0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    ----554554554554    1.3441.3441.3441.344    

 

51. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

Rente op overige vlottende vorderingen 

Rente liquide middelen 

70 

13 

0 

25 

TotaalTotaalTotaalTotaal    83838383    25252525    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31-12-208 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

Toegerekende kosten diverse backoffice-activiteiten 1.085 1.448 

TotaalTotaalTotaalTotaal    1.0851.0851.0851.085    1.4481.4481.4481.448    
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52. Rentelasten en soortgelijke kosten 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

Leningen kredietinstellingen 

Derivaten 

Disagio "roll-over"-lening 

Boeterente vervroegde aflossing 

Rente kortlopende schulden Belastingdienst 

Kosten afwikkelen Swap 

Toerekening vanuit de overige organisatiekosten 

1.527 

174 

9 

10 

73 

2.759 

7 

1.693 

179 

7 

0 

0 

0 

7 

TotaalTotaalTotaalTotaal    4.5594.5594.5594.559    1.8861.8861.8861.886    

 

53. Belastingen 

SchattingenSchattingenSchattingenSchattingen    

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 projectontwikkeling, de vorming 

van de onderhoudsvoorziening en de inschatting van het op basis van een fiscale 

winstplanning naar verwachting te verrekenen deel van beschikbare fiscale 

verliezen. Eerst bij de aangifte zal blijken of en in hoeverre de fiscus de 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. 

 

Belastingdruk winstBelastingdruk winstBelastingdruk winstBelastingdruk winst----    en verliesrekeningen verliesrekeningen verliesrekeningen verliesrekening    

De belastinglast/-bate over het resultaat in de enkelvoudige winst- en 

verliesrekening bestaat uit de volgende componenten:  

 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

Acute belastingen boekjaar 628 1.537 

Aanpassingen acute belastingen vorige boekjaren 2 33 

Mutatie latente belastingen 139 -2.995 

Totaal belastinglast/Totaal belastinglast/Totaal belastinglast/Totaal belastinglast/----batebatebatebate    769769769769    ----1.4251.4251.4251.425    

 

Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief bedraagt over de de eerste € 200.000 

20% en over het meerdere 25%. Het effectieve belastingtarief, zijnde de 

belastinglast in de winst- en verliesrekening uitgedrukt als % van het jaarresultaat 

voor belastingen, bedraagt 2,81 % (2017: 7,19 %).  

 

De aansluiting tussen het effectieve belastingtarief en het toepasselijk 

belastingtarief is als volgt: 

 31-12-2018 31-12-2017 

Toepasselijk belastingtarief 

Resultaat verkoop vastgoed 

25,00% 

-0,19% 

25,00% 

-0,37% 

Afschrijving materiële vaste activa in exploitatie -0,82% -1,07% 

Activeren projecten fiscaal -1,01% 0,41% 

Correctie niet-gerealiseerde waardeveranderingen -23,55% -18,25% 

Correctie waardeveranderingen fin. vaste activa 3,45% -1.57% 

Vrijval voorziening onderhoud 0,00% 4,19% 

Overige effecten -0,07% -1,15% 

EffEffEffEffectief belastingtariefectief belastingtariefectief belastingtariefectief belastingtarief    2,81%2,81%2,81%2,81%    7,19%7,19%7,19%7,19%    

 

54. Aandeel in resultaat van deelnemingen 

 

 31-12-2018 

(x €1.000) 

31-12-2017 

(x €1.000) 

WBVA Holding B.V. 220 -74 

Casa Confetti 20 20 

TotaalTotaalTotaalTotaal    240240240240    ----54545454    
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Samenstelling geldmiddelenSamenstelling geldmiddelenSamenstelling geldmiddelenSamenstelling geldmiddelen    

Liquide middelen per 31 december 2017 2.972  

Zeer liquide effecten per 31 december 2017 -  

Geldmiddelen per 31-12 2017 volgens kasstroomoverzicht  2.972 

   

Balansmutatie geldmiddelen in 2018 855  

   

Liquide middelen per 31 december 2018 3.827  

Zeer liquide effecten per 31 december 2018 -  

Geldmiddelen per 31-12 2018 volgens kasstroomoverzicht  3.827 

 

Toelichting op kasstromenToelichting op kasstromenToelichting op kasstromenToelichting op kasstromen    

Voor zover er afwijkingen zijn in de enkelvoudige kasstromen in relatie tot de 

balans en verlies- en winstrekening zien deze toe op mutaties in balansposten. 
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Remuneratie en WNT 

Wet Normering Topinkomens 

Vanaf 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 

en semipublieke sector (WNT) van kracht. Vanaf 1 januari 2014 is de Regeling 

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting in 

werking getreden. Deze regeling staat beter bekend als de Blok-staffel.  

 

De Blok-staffel deelt woningcorporaties in bezoldigingsklassen in aan de hand van 

vastgestelde criteria. Op grond van de geactualiseerde ‘Regeling 

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 

2014’ valt Rhenam in klasse E met een maximale bezoldigingsnorm (op fulltime 

jaarbasis) in 2018 van € 137.000,-. Hieronder is de publicatie opgenomen van de 

bezoldiging die de topfunctionarissen van Rhenam in 2018 hebben ontvangen. 

 

BestuurderBestuurderBestuurderBestuurder    

De bezoldiging van een directeur-bestuurder onder de WNT bestaat uit periodiek 

betaalde beloningen (zoals salarissen en vakantiegeld, sociale premies, 

presentiegelden, kostenvergoedingen, ter beschikking stelling van een auto 

(mede voor privégebruik) en vergoedingen in natura), vaste en variabele (belaste) 

onkostenvergoedingen en beloningen betaalbaar op termijn (zoals 

pensioenlasten). 

 

De heer M. Rink is per 15 juli 2013 voor onbepaalde tijd in dienst getreden als 

directeur-bestuurder van Rhenam en kwalificeert daarmee als topfunctionaris als 

bedoeld in de WNT (hoogste uitvoerende orgaan). De heer Rink heeft gedurende 

2018 op fulltime basis werkzaamheden verricht voor Rhenam.  

 

De bezoldiging van de directeur-bestuurder die in 2018 ten laste van de 

woningcorporatie is gekomen bedraagt € 133.249,- (zie onderstaande tabel). 

 

M. Rink (bedragen x € 1) 2018 2017 

Functiegegevens Directeur-bestuurder Directeur-bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling 2018 01/01–31/12 01/01–31/12 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja 

   

Individueel WNTIndividueel WNTIndividueel WNTIndividueel WNT----maximummaximummaximummaximum    137.000137.000137.000137.000        111133332222....000000000000    

Beloning en belastbare onkostenvergoedingen 113.924  106.390 

Beloning betaalbaar op termijn 19.325   18.319 

Subtotaal 133.249 124.709 

   

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0             0 

      

Totaal BezoldigingTotaal BezoldigingTotaal BezoldigingTotaal Bezoldiging    133.249133.249133.249133.249        111122224444....777700009999    

 

CommissarissenCommissarissenCommissarissenCommissarissen    

De RvC fungeert binnen Rhenam als het hoogst toezichthoudende orgaan. De 

leden en de voorzitter zijn als zodanig aan te merken als topfunctionaris als 

bedoeld in de WNT. In 2018 bestaat de RvC uit vijf personen. Het 

bezoldigingsmaximum is conform bezoldigingsklasse E voor 2018 vastgesteld op  

€ 20.550,- voor de voorzitter en € 13.700,- voor de leden. 

 

De leden van de RvC zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders 

Woningcorporaties (VTW). De VTW heeft op 20 april 2015 een beroepsregel 

vastgesteld ten aanzien van de bezoldiging commissarissen. Deze beroepsregel 

houdt onder andere in dat een maximale bezoldiging voor commissarissen is 

ingesteld, binnen de normen van de WNT. Voor bezoldigingsklasse E van de WNT 

geldt volgens de beroepsregel voor 2018 een maximale bezoldiging voor de 

voorzitter van € 15.750 en voor een lid € 10.500.   
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De bezoldiging van de leden van de RvC is in 2018 als volgt:  

    

ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    

De bezoldiging van de commissarissen van Rhenam blijft binnen de geldende 

maximale bezoldigingsnorm op grond van de WNT alsmede de norm van de VTW-

beroepsregel. Onkosten worden op basis van declaratie door Rhenam vergoed 

indien deze zijn gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de 

voorzitter. Er zijn dit verslagjaar alleen reiskosten gedeclareerd. In 2018 zijn geen 

leningen, voorschotten of garanties door Rhenam aan directeur-bestuurder en 

commissarissen verstrekt.  

 

                                    

                                    Topfunctionarissen niet op grond van een dienstbetrekking werkzaamTopfunctionarissen niet op grond van een dienstbetrekking werkzaamTopfunctionarissen niet op grond van een dienstbetrekking werkzaamTopfunctionarissen niet op grond van een dienstbetrekking werkzaam    

 In 2018 hebben geen topfunctionarissen zonder dienstbetrekking  

werkzaamheden verricht voor Rhenam. 

 

Functionarissen van wie de bezoldiging en/of uitkeringen wegens Functionarissen van wie de bezoldiging en/of uitkeringen wegens Functionarissen van wie de bezoldiging en/of uitkeringen wegens Functionarissen van wie de bezoldiging en/of uitkeringen wegens 

beëindiging van het dienstverband de WNTbeëindiging van het dienstverband de WNTbeëindiging van het dienstverband de WNTbeëindiging van het dienstverband de WNT----normen overschrijdtnormen overschrijdtnormen overschrijdtnormen overschrijdt    

Geen van de bezoldigingen en/of uitkeringen wegens het einde van het 

dienstverband van functionarissen binnen Rhenam hebben in 2018 de 

geldende WNT-norm overschreden. 

 

Accountantskosten  

De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant 

en de accountantsorganisatie en het gehele netwerk waartoe deze behoort, 

zijn hieronder gespecificeerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bedragen x € 1 J.N. van 

Nieuw 

Amerongen  

M. Muller G. Ploeg J. de Jong H. Olde Meule  

Functiegegevens Voorzitter Vice-voorzitter Lid Lid Lid 

Aanvang/ einde functievervulling 2018 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 

      

Individueel WNTIndividueel WNTIndividueel WNTIndividueel WNT----maximummaximummaximummaximum    €  20.550 €  13.700 €  13.700 €  13.700 €  13.700 

Beloning € 15.750 €   10.470 €   10.500 €   10.500 €   10.500 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag €          0 €          0 €          0 €          0 €          0 

         

Totaal BezoldigingTotaal BezoldigingTotaal BezoldigingTotaal Bezoldiging    € 15.750€ 15.750€ 15.750€ 15.750    €   10.470€   10.470€   10.470€   10.470    €   10.500€   10.500€   10.500€   10.500    €   10.500€   10.500€   10.500€   10.500    €   10.500€   10.500€   10.500€   10.500    

      

Gegevens 2017 G. Staal M. Muller G. Ploeg J. de Jong H. Olde Meule  

Functiegegevens Voorzitter Vice-voorzitter Lid Lid Lid 

Aanvang/ einde functievervulling 2017 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 

31/12 

1/1 – 31/12 

      

Individueel WNTIndividueel WNTIndividueel WNTIndividueel WNT----maximummaximummaximummaximum    €  19.800 €  13.200 €  13.200 €  13.200 €  13.200 

Beloning € 15.245 €   10.165 €   10.165 €   10.165 €   10.165 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag €          0 €          0 €          0 €          0 €          0 

         

Totaal BezoldigingTotaal BezoldigingTotaal BezoldigingTotaal Bezoldiging    € 15.245€ 15.245€ 15.245€ 15.245    €   10.165€   10.165€   10.165€   10.165    €   10.165€   10.165€   10.165€   10.165    €  10.165€  10.165€  10.165€  10.165    €   10.165€   10.165€   10.165€   10.165    

 2018 

(x € 1.000) 

2017 

(x € 1.000) 

 

Extra werkzaamheden jaarrekening vorig verslagjaar 25 28 

Werkzaamheden jaarrekening 76 80 

Andere controleopdrachten (zoals dVi) 9 24 

Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 0 

TotaalTotaalTotaalTotaal    110110110110    132132132132    
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Overige gegevens 
Balans per 31 december 2018 
(na resultaatbestemming) 

 Activa (bedragen x € 1.000) DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal 

 Vasgoedbeleggingen (1)Vasgoedbeleggingen (1)Vasgoedbeleggingen (1)Vasgoedbeleggingen (1)        

1 

2 

DAEB vastgoed in exploitatie  

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 

352.507 

0 

0 

9.000 

0 

0 

352.507 

9.000 

3 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 26.839 2.550 0 29.389 

4 Vastgoed i.o. bestemd voor eigen exploitatie    250 0 0 250 

      

 Materiële vaste activa (2)Materiële vaste activa (2)Materiële vaste activa (2)Materiële vaste activa (2)        

5 Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 1.930 7 0 1.937 

      

 Financiële vaste activa (3)Financiële vaste activa (3)Financiële vaste activa (3)Financiële vaste activa (3)        

7 Vorderingen  op maatschappijen waarin deelname  0 1.231 0 1.231 

8 Latente belastingvorderingen 2.458 6 0 2.464 

9 Overige effecten 0 1 0 1 

10 Interne lening 937 0 -937 0 

11 Netto Vermogenswaarde niet-DAEB 10.501 0 -10.501 0 

 Som der vaste activaSom der vaste activaSom der vaste activaSom der vaste activa 395.422395.422395.422395.422 12.79512.79512.79512.795 ----11.43811.43811.43811.438 396396396396.7.7.7.779797979 

                  

 Vlottende activaVlottende activaVlottende activaVlottende activa                    

 VoorrVoorrVoorrVoorraden (4)aden (4)aden (4)aden (4)        

12 Vastgoed bestemd voor verkoop    1.407 18 0 1.425 

         

 Vorderingen (5)Vorderingen (5)Vorderingen (5)Vorderingen (5)     

13 Huurdebiteuren 77 2 0 79 

14 Overheid    310 0 0 310 

15 Vorderingen op maatschappijen waarin deelname    0 20 0 20 

16 Belastingen en premies sociale verzekeringen 261 7 0 268 

17 Overige vorderingen 124 3 0 127 

18 Overlopende activa 624 8 0 632 

19 Liquide middelen 2.627 1.200 0 3.827 

 Som der vlottende activaSom der vlottende activaSom der vlottende activaSom der vlottende activa 5.45.45.45.430303030 1.2581.2581.2581.258 0000 6.686.686.686.688888 

      

 TOTAAL ACTIVATOTAAL ACTIVATOTAAL ACTIVATOTAAL ACTIVA    400.852400.852400.852400.852    14.05314.05314.05314.053    ----11.43811.43811.43811.438    444403030303....467467467467    

 

 

 
 Passiva (bedragen x € 1.000) DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal 

 Eigen vermogen (6)Eigen vermogen (6)Eigen vermogen (6)Eigen vermogen (6)        

20 Overige reserves 49.670 5.802 -10.501 44.971 

21 Herwaarderingsreserve 260.085 4.699 0 264.784 

 Eigen vermogenEigen vermogenEigen vermogenEigen vermogen    309.755309.755309.755309.755    10.50110.50110.50110.501    ----10.50110.50110.50110.501    309.755309.755309.755309.755    

      

 Voorzieningen (7)Voorzieningen (7)Voorzieningen (7)Voorzieningen (7)     

22 Voorziening onrendabele investeringen en 

herstructureringen 

2.348 0 0 2.348 

23 Voorziening latente belastingverplichtingen 0 0 0 0 

24 Overige voorzieningen 49 1 0 50 

 Totaal voorzieningenTotaal voorzieningenTotaal voorzieningenTotaal voorzieningen    2.3972.3972.3972.397    1111    0000    2.3982.3982.3982.398    

      

 Langlopende schulden (8)Langlopende schulden (8)Langlopende schulden (8)Langlopende schulden (8)        

25 Schulden/leningen kredietinstellingen 49.401 0 0 49.401 

26 Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV 25.544 2.546 0 28.090 

27 Embedded derivaten 8.650 0 0 8.650 

28 Overige schulden 0 3 0 3 

29 Interne lening 0 937 -937 0 

 Totaal langlopende schuldenTotaal langlopende schuldenTotaal langlopende schuldenTotaal langlopende schulden    83.59583.59583.59583.595    3.4863.4863.4863.486    ----937937937937    86868686.144.144.144.144    

      

 Kortlopende schulden (9)Kortlopende schulden (9)Kortlopende schulden (9)Kortlopende schulden (9)        

30 Schulden aan kredietinstellingen 1.918 0 0 1.918 

31 Schulden aan leveranciers 1.830 47 0 1.877 

32 Belastingen en premies sociale verzekeringen 410 10 0 420 

33 Overlopende passiva 947 8 0 955 

 Totaal kortloTotaal kortloTotaal kortloTotaal kortlopende schuldenpende schuldenpende schuldenpende schulden    5.1055.1055.1055.105    65656565    0000    5.1705.1705.1705.170    

      

      

      

      

      

 TOTAAL PASSIVATOTAAL PASSIVATOTAAL PASSIVATOTAAL PASSIVA 400.852400.852400.852400.852 14.05314.05314.05314.053 ----11.43811.43811.43811.438 403.467403.467403.467403.467 
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Toelichting verlies-en winstrekening DAEB/niet-DAEB gescheiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Omschrijving (bedragen x € 1.000) DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal 

32 Huuropbrengsten 17.651 447 0 18.098 

33 Opbrengsten servicecontracten 572 15 0 587 

34 Lasten servicecontracten -718 -3 0 -721 

35 Lasten verhuur en beheeractiviteiten -1.320 -34 0 -1.354 

36 Lasten onderhoudsactiviteiten -5.060 -87 0 -5.147 

37 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -4.192 -102 0 -4.294 

 Nto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (9)Nto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (9)Nto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (9)Nto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (9) 6.9336.9336.9336.933    236236236236    0000    7.7.7.7.169169169169    

38 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille    185 397 0 582 

39 Toegerekende organisatiekosten -26 -1 0 -27 

40 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -138 -303 0 -441 

 Nto gerealiseerd resultaat verkoopNto gerealiseerd resultaat verkoopNto gerealiseerd resultaat verkoopNto gerealiseerd resultaat verkoop    portefeuille (10)portefeuille (10)portefeuille (10)portefeuille (10) 21212121 93939393 0000 114114114114    

41 Overige waardeveranderingen     -4.305    0    0    -4.305    

42 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen    24.742 290 0 25.032 

43 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen VoV    284 -6 0 278 

44 Niet-gerealiseerde waardever. bestemd verkoop  0 0 0 0 

 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (11)Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (11)Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (11)Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (11) 20.72120.72120.72120.721 284284284284 0000 21212121....005005005005 

45 Opbrengst overige activiteiten 13 0 0 13 

46 Kosten overige activiteiten    -17    -17    0    -34    

 Nto resNto resNto resNto resultaat overige activiteiten (12)ultaat overige activiteiten (12)ultaat overige activiteiten (12)ultaat overige activiteiten (12)    ----4444 ----17171717 0000 ----21212121    

47 Overige organisatiekosten -1.058 -27 0 -1.085 

48 Leefbaarheid  -88 -1 0 -89 

 BedrijfsresultaatBedrijfsresultaatBedrijfsresultaatBedrijfsresultaat    26.5226.5226.5226.525555 568568568568 0000 22227777....093093093093 

49 Waardeveranderingen financiële vaste activa/effecten    -540 -14 0 -554 

50 Opbrengst vorderingen vaste activa/effecten 0 0 0 0 

51 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 111 2 30 83 

52 Rentelasten en soortgelijke kosten -4.559 -30 -30 -4.559 

 Saldo financiële basten en lasten (13)Saldo financiële basten en lasten (13)Saldo financiële basten en lasten (13)Saldo financiële basten en lasten (13)    ----4.9884.9884.9884.988    ----42424242    0000    ----5.0305.0305.0305.030    

 Resultaat voor belastingenResultaat voor belastingenResultaat voor belastingenResultaat voor belastingen    21.21.21.21.537537537537    526526526526    0000    22.06322.06322.06322.063    

53 Belastingen -749 -20 0 -769 

 Resultaat na belastingenResultaat na belastingenResultaat na belastingenResultaat na belastingen    20.78820.78820.78820.788    506506506506    0000    21.29421.29421.29421.294    

54 Aandeel in resultaat van deelnemingen 0 240 0 240 

 Groepsresultaat na belastingenGroepsresultaat na belastingenGroepsresultaat na belastingenGroepsresultaat na belastingen    20.78820.78820.78820.788    746746746746    0000    21.53421.53421.53421.534    

 NettoresultaatNettoresultaatNettoresultaatNettoresultaat    20.78820.78820.78820.788    746746746746    0000    21.53421.53421.53421.534    
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Kasstroomoverzicht  

Operationele activiteiten (bedragen x € 1.000) Daeb Niet-

Daeb 

Eliminaties Totaal 

Ontvangsten:Ontvangsten:Ontvangsten:Ontvangsten:        

Huren en vergoedingen 18.254 464 0 18.718 

Overheidsontvangsten 0 0 0 0 

Overige bedrijfsontvangsten 165 15 0 180 

Renteontvangsten 100 2 -30 72 

Saldo ingaande kasstromenSaldo ingaande kasstromenSaldo ingaande kasstromenSaldo ingaande kasstromen    18.51918.51918.51918.519    481481481481    ----30303030    18.97018.97018.97018.970    

    

Uitgaven:Uitgaven:Uitgaven:Uitgaven:    

    

Personeelsuitgaven 2.159 55 0 2.214 

Onderhoudsuitgaven 3.398 62 0 3.460 

Overige bedrijfsuitgaven 3.289 80 0 3.369 

Renteuitgaven 1.770 30 -30 1.770 

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van 

resultaat 

 

224 

 

4 0 

 

228 

Verhuurderheffing 2.539 12 0 2.551 

Leefbaarheid externe uitgaven niet 

investeringsgebonden 

168 0 

0 

168 

Vennootschapsbelasting 189 5 0 194 

Saldo uitgaande kasstromenSaldo uitgaande kasstromenSaldo uitgaande kasstromenSaldo uitgaande kasstromen 13.73613.73613.73613.736    248248248248    ----30303030    13.95413.95413.95413.954    

KasstroomKasstroomKasstroomKasstroom    uit operationele activiteitenuit operationele activiteitenuit operationele activiteitenuit operationele activiteiten    4.7834.7834.7834.783    233233233233    0000    5.0165.0165.0165.016    

(Des)investeringsactiviteiten (bedragen x €1.000) 
Daeb Niet-

Daeb 

Eliminaties Totaal 

(Des)investeringsactiviteiten(Des)investeringsactiviteiten(Des)investeringsactiviteiten(Des)investeringsactiviteiten        

MVA ingaande kasstroomMVA ingaande kasstroomMVA ingaande kasstroomMVA ingaande kasstroom        

Verkoopontv. huur, woningen / niet woningen  189 275 0 464 

Ontvangsten woningen (VoV) na inkoop dPi  0 804 -676 128 

Verkoopontv. nieuwbouw won./niet woningen 0 0 0 0 

Verkoopontvansten grond 0 0 0 0 

(Des)investeringsontvangsten overig 0 0 0 0 

Tussentelling ingaande kasstroom MVATussentelling ingaande kasstroom MVATussentelling ingaande kasstroom MVATussentelling ingaande kasstroom MVA    189189189189    1.0791.0791.0791.079    ----676676676676    592592592592    

 

 

 

 

    

MVA MVA MVA MVA uitgaande kasstroomuitgaande kasstroomuitgaande kasstroomuitgaande kasstroom    

  

 

 

Nieuwbouw huur, woningen /niet-woningen    2.489 0 0 2.489 

Woningverbetering, woningen/ niet woningen  2.864 11 0 2.875 

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 1.661 341 -676 1.326 

Aankoop woningen (VOV) voor doorverkoop 304 89 0 393 

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden 0 0 0 0 

Aankoop grond 339 0 0 339 

Investeringen in overige financiële activa 0 0 0 0 

Investeringen overig  273 3 0 276 

Externe kosten bij verkoop 5 5 0 10 

Tussentelling MVA uitgaande kasstroomTussentelling MVA uitgaande kasstroomTussentelling MVA uitgaande kasstroomTussentelling MVA uitgaande kasstroom     7.9357.9357.9357.935    444449494949    ----676676676676    7.7087.7087.7087.708    

Saldo inSaldo inSaldo inSaldo in----    en uitgaande kasstroom MVAen uitgaande kasstroom MVAen uitgaande kasstroom MVAen uitgaande kasstroom MVA    ----7.7467.7467.7467.746    630630630630    0000    ----7.1167.1167.1167.116    

FVAFVAFVAFVA        

Ontvangsten verbindingen 0 770 0 770 

Ontvangsten overig 693 0 -693 0 

Uitgaven verbindingen 0 0 0 0 

Uitgaven overig 0 0 0 0 

Saldo inSaldo inSaldo inSaldo in----    en uitgaande kasstroom FvAen uitgaande kasstroom FvAen uitgaande kasstroom FvAen uitgaande kasstroom FvA    693693693693    770770770770    ----666693939393    770770770770    

Kasstroom uit (des)investeringenKasstroom uit (des)investeringenKasstroom uit (des)investeringenKasstroom uit (des)investeringen    ----7.0537.0537.0537.053    1.4001.4001.4001.400    ----693693693693    ----6.3466.3466.3466.346    

Financieringssactiviteiten (bedragen x €1.000) 
Daeb Niet-

Daeb 

Eliminaties Totaal 

IngaandIngaandIngaandIngaand     

Nieuw te borgen leningen 7.500 0 0 7.500 

Nieuwe ongeborgde leningen 0 0 0 0 

Uitgaand Uitgaand Uitgaand Uitgaand         

Aflossingen geborgde leningen 2.556 0 0 2.556 

Aflossing ongeborgde leningen 0 693 -693 0 

Afwikkeling Swap 2.759 0 0 2.759 

Kasstroom uit financieringsactiviteitenKasstroom uit financieringsactiviteitenKasstroom uit financieringsactiviteitenKasstroom uit financieringsactiviteiten 2.1852.1852.1852.185 ----693693693693 693693693693 ----2.1852.1852.1852.185 

Liquide middelen per 31-12 (bedragen x € 1.000) 
Daeb Niet-

daeb 

Eliminaties Totaal 

Mutatie liquide middelen Mutatie liquide middelen Mutatie liquide middelen Mutatie liquide middelen     -85 940 0 855 

Liquide middelen per 1 januari 2.712 260 0 2.972 

Liquide middelen per 31 decemberLiquide middelen per 31 decemberLiquide middelen per 31 decemberLiquide middelen per 31 december    2.6272.6272.6272.627    1.2001.2001.2001.200    0000    3.8273.8273.8273.827    
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In de statuten van Rhenam Wonen zijn geen bepalingen opgenomen aangaande 

de resultaatbestemming.  
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Ondertekening van de jaarrekening  
    

BestuurBestuurBestuurBestuur    

De jaarrekening van Rhenam Wonen is opgesteld door het bestuur op 12 juni 2019. 

 

 

 

Mr. M. Rink, directeur-bestuurder 

 

 

Raad van commissarissenRaad van commissarissenRaad van commissarissenRaad van commissarissen    

De jaarrekening is vastgesteld door de raad van commissarissen op 12 juni 2019. 

 

 

 

Drs. J.N. van Nieuw Amerongen    Drs. M. Muller RE RA 

Voorzitter      Vicevoorzitter 

 

 

 

 

Drs. H.J.A. van Osch     G. Ploeg 

Lid       Lid 

 

 

 

 

Mr. ing. H. Olde Meule 

Lid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


