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INLEIDING  
 

Voor u ligt het Bestuursverslag van stichting Area over 2018. Area is een woningcorpora-

tie die zich ten doel heeft gesteld uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werk-

zaam te zijn. Area werkt aan betaalbaar en duurzaam wonen voor mensen die het écht 

nodig hebben. Daartoe beheert Area 8.338 woongelegenheden in de gemeenten Uden en 

Meierijstad.  

 

DE ORGANISATIE 
 

Toelating en inschrijving van stichting Area 

Datum toelating   : KB 10 november 1978, nummer 16 

Laatste wijzigingsdatum statuten : 28 december 2018 

Inschrijving Kamer van Koophandel : 16024880 

NRV-nummer    : 2213 

 

Overige rechtspersonen 

Area is verder: 

 lid van de landelijke vereniging van woningcorporaties Aedes; 

 lid van de vereniging van toezichthouders in woningcorporaties (VTW); 

 vertegenwoordigd in 44 Verenigingen van Eigenaren, waarin Area woningbezit 

heeft. Daarvan voeren we bij 21 verenigingen het bestuur/beheer uit. 

 

Daarnaast is Area lid van Lente, een samenwerkingsverband van Brabantse  

woningcorporaties die de maatschappelijke opgave centraal stelt in haar functioneren. 

 

Mission statement en kernactiviteiten 

Area werkt aan duurzaam en betaalbaar wonen voor mensen die ons écht nodig hebben. 

Dit impliceert dat we ons vooral richten op de primaire doelgroep met een kleine porte-

monnee en mensen met een zorgvraag. Dit heeft onder meer geleid tot een zeer kleine 

niet-Daeb portefeuille en een beleid dat gericht is op een groot aandeel betaalbare  

woningen. Het werkgebied bestaat primair uit de gemeente Uden en Meierijstad. Onze 

kernactiviteiten zijn het betaalbaar verhuren, onderhouden en verduurzamen van onze 

bestaande woningen, het waar nodig uitbreiden van onze voorraad en het leveren van 

maatwerk in onze dienstverlening.  

 

Bestuur 

Het bestuur van Area is opgedragen aan de directeur-bestuurder. In 2018 was dat de 

heer Jan van Vucht (herbenoemd per 1 januari 2016). 

 

De Raad van Commissarissen (RvC) 

De Raad van Commissarissen bestond op 1 januari 2018 uit 6 personen: 

Eric Kemperman (voorzitter) 

Wim Bruinenberg 

Henk Vos 

Stefan van Kessel 

Nanda de Wilde 

Tiny Kardol  

 

Tiny Kardol heeft de RvC na de gemeenteverkiezingen van maart 2018 de RvC verlaten 

en in de vergadering van 10 september 2018 is Sultan Günal benoemd.  

 

 

 



 

 

 

6 

 

 

 

 

 

De Ondernemingsraad (OR) 

De OR bestond op 1 januari 2018 uit 5 personen: 

Annelies Janssen 

Lisette Brus  

Nellie Essens 

John Sleegers 

Tonnie van den Boogaard 

 

Na 22 mei 2018 zonder verkiezingen (evenveel kandidaten als plaatsen) nieuwe samen-

stelling: 

Annelies Janssen 

Diana Janssens-Opschoor 

Nellie Essens 

Ilse van Hout 

Tonnie van den Boogaard 

 

De Bewonersraad 

In 2018 waren de volgende personen lid van de Bewonersraad:  

Carola de Bruin 

Betty Roozeboom 

Ilham El Kadouri tot 1 december 2018 

Jeanneke Callaars (secretaris) 

Koos Michilsen 

Rietje Methorst 

Ruud Dame (voorzitter) tot 1 december 2018 

Riny van Dijk (penningmeester, plaatsvervangend voorzitter vanaf 1 december 2018) 

Ad Heerkens 

 

De Regionale Klachtenadviescommissie (KAC) 

Area is vanaf 1 juni 2016 aangesloten bij de Regionale Klachtenadviescommissie (KAC), 

waar ook Woonmeij en Sint Joseph Boxtel zijn aangesloten. 

 

Urgentiecommissie 

Op 31-12-2018 is de samenstelling van de urgentiecommissie als volgt: 

Ester Biezen 

Jan-Willem Popelier 

Annemiek Wierdak (voorzitter) 
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BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN 2018 
 

In het vorige Bestuursverslag is een vooruitblik gegeven naar 2018. In de samenvatting 

hieronder wordt ingegaan op de items die in de vorige vooruitblik 2018 gegeven zijn.  

Op basis van een uitgebreide maatschappelijke en volkshuisvestelijke analyse is het 

Koersplan aangescherpt. In samenhang hiermee is ook de portefeuillestrategie geactuali-

seerd. Omdat we verduurzaming een belangrijk thema vinden, hebben we ons laten in-

spireren door The Natural Step. We laten dat ook zien door de titel aan te passen naar: 

“Samen Wonen Laten Leven.” 

 

Onze kern is onze bedoeling:  

 

Wij werken samen aan betaalbaar en duurzaam wonen voor  

mensen die ons écht nodig hebben. 

 

Dat betekent dat we een blijvende rol voor Area in ons werkgebied zien. Wonen is 

een belangrijke basisbehoefte van mensen. Traditionele waarden als betaalbaar-

heid, beschikbaarheid, duurzaamheid, zelfredzaamheid en continuïteit koesteren  

we én geven we nieuwe inhoud die past bij de wereld van nu. We bewegen vooruit 

naar onze oorspronkelijke bedoeling vanuit een moderne en zelfbewuste blik.  

Alleen op deze manier kunnen we werken aan een blijvend vertrouwen tussen on-

ze bewoners, onze maatschappelijke en zakelijke partners en onze organisatie.  

We hebben deze visie uitgewerkt op de volgende 5 thema’s waarin duurzaam en betaal-

baar wonen en sociale duurzaamheid centraal blijven staan.  

 

                Levendige wijken 

Wij vinden het belangrijk dat jij goed woont in een gezond, comfortabel & be-

taalbaar huis. Een Woning waar jij jezelf kan zijn en waar jij je thuis voelt. 

Waar je de ruimte krijgt om te leven op die manier die het best bij je past.  

Een aantrekkelijke en levendige wijk waar ruimte is voor iedereen om te  

spelen, ontspannen, sporten en ontmoeten. Zo laten we samen wonen leven.  

 

     100% circulair 

Wij werken circulair. Voor ons bestaan alle woningen en producten uit kostba-

re grondstoffen. Grondstoffen die je opnieuw kunt gebruiken. Of het nu gaat 

om bouwmateriaal of huisraad, wij maken recycling, hergebruik en delen m 

gelijk. Moeten we toch nieuwe materialen toevoegen? Dan kiezen wij voor ge-

zonde en eerlijke materialen, waarvan we weten waar ze vandaan komen  

     en waar ze na afloop naar toe gaan. 

 

     Energierijk  

In onze energierijke regio wekken wij in onze wijken een overvloed aan her-

nieuwbare energie op. Hiervan laten we bewoners meeprofiteren. Wij beper-

ken onze energie behoefte en verplaatsen ons schoon & uitstootvrij. Dit vra-

gen wij ook van onze partners. Zo houden we wonen gezond, comfortabel  

     en betaalbaar voor iedereen.  
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     Wonen in het groen 

Wonen bij Area, betekent wonen in groene en gezonde wijken. Wijken waar je 

geniet van de vele geuren en kleuren en waar de inheemse flora en fauna 

jaarlijks rijker wordt. Want wij weten als geen ander wat groen kan doen. 

Groen houdt de temperatuur aangenaam, vangt regenwater op en zuivert  

de lucht. Groen zorgt voor rust en ontspanning en voor fijne plekken om te      

ontmoeten. Plekken waar kinderen gezond wonen, spelen en opgroeien. Groen 

helpt wonen tot leven wekken. 

 

Bewust beter samenwerken 

We werken bewust beter samen. Beter met onze klanten, collega’s en part-

ners. Want wij zijn ervan overtuigd dat je samen verder komt dan in je eentje. 

Wij zoeken elkaar op. We bouwen aan bewustzijn en leren van elkaar.  

Samen ontdekken we wat werkt en wat niet. We geven ruimte aan individueel    

talent en invulling van ieders fundamentele behoeften. Zo versterken we el-

kaar en vergroten we de kwaliteit van werken en leven voor iedereen. 
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WONEN  
 

Betaalbaar 

Het huurbeleid heeft zich gericht op een ‘eerlijke huur’. Dit staat voor het harmoniseren 

van huurniveaus voor vergelijkbare woningen. Hiervoor worden de mogelijkheden van de 

huursombenadering actief ingezet. Dit heeft geleid tot een gedifferentieerde aanpak van 

de huurverhoging. Met de Bewonersraad is vanaf september 2018 hard gewerkt aan de 

kaders voor het nieuwe huurprijsbeleid voor de komende jaren. In 2019 gaan we voor 

een gematigde huurontwikkeling in de lijn van het Sociaal Huurakkoord 2018-2021 wat 

tussen Aedes en de Woonbond is afgesproken.   

 

Beschikbaar 

In Uden zijn aan de Velmolen 36 zogenaamde tijdelijke woningen opgeleverd. In de 

Gaarden zijn 28 Nul-op-de-meter (Daeb) eengezinswoningen opgeleverd en aan de Caro-

lushof is een kloostertje getransformeerd tot 17 studio’s die in 2018 door verstandelijke 

beperkte mensen bewoners in gebruik zijn genomen. In de wijk Hoevenseveld in Uden, 

zijn we gestart met de gedeeltelijke nieuwbouw en het transformeren van de voormalige 

Pius X school in (zorg)appartementen. In de Gaarden wordt een appartementencomplex 

met  28 woningen op korte termijn opgeleverd. In Veghel zijn 42 nieuwbouwwoningen in 

de nieuwe wijk Veghels Buiten opgeleverd. 

 

We zien het aandeel ‘bijzondere doelgroepen’ zoals mensen met een beperking of een 

indicatie, statushouders of mensen uit instellingen die zelfstandig gaan wonen sterk toe-

nemen. Met betrokken zorgpartijen zetten we in op voldoende aanbod aan huisvesting en 

de begeleiding vanuit de instellingen die hier onlosmakelijk aan verbonden is. Van de 

gemuteerde woningen (732 inclusief nieuwbouw en transformatie) is in 2018 9,4% toe-

gewezen aan bijzondere doelgroepen (inclusief statushouders en urgenten).  

 

In Meierijstad is, na stevige druk door de corporaties, een aanjaagteam sociale huur ge-

start dat de stagnerende woningbouwproductie op gang moet brengen. In 2018 zijn er 

diverse locaties onderzocht en dit heeft geleid tot enkele concrete planaanvraag visies 

aan de gemeente. Het blijft een kwestie van “vinger aan de pols houden” om voldoende 

grond te kunnen verwerven voor de nieuwbouw in Veghel/Meierijstad.  

 

Duurzaam 

Area en verduurzaming gaan hand in hand. In 2015 zijn we gestart met een duurzaam-

heidsprogramma gebaseerd op energiereductie. Die heeft er toe geleid dat medio 2018 

de woningen van Area gemiddeld het Energielabel B hebben. Dit is twee jaar eerder dan 

in 2015 was gepland. Het programma bestond uit een vijftal projecten: 

 De basis kwaliteit op orde  

 Renoveren naar A+  

 Vraaggestuurd en bij mutatie isoleren van woningen 

 Duurzame energieopwekking via zonnepanelen 

 Innovatie  

 

Er zijn een aantal grootschalige renovatieprojecten uitgevoerd en in voorbereiding geno-

men. We hanteren die als middel voor verduurzaming en het creëren van meer sociale 

cohesie. Een belangrijke uitwerking van het duurzaamheidsprogramma is ook een groot-

schalig investeringsproject in zonnepanelen. Woningen die daarvoor geschikt zijn, voor-

zien we van zonnepanelen. We zijn in april 2018 gestart met een driejarig uitvoeringstra-

ject.  
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SOCIALE DUURZAAMHEID 
 

Samenwerking 

We werken intensief samen met onze maatschappelijke partners. Waar nodig intensive-

ren we de samenwerking naast het operationele niveau op het tactische niveau.  

Ons werkgebied blijft primair Uden en Veghel en waar nodig investeren we ook in de 

(nabije) omgeving om een bijdrage te leveren aan de regionale opgave. We oriënteren 

ons op meer samenwerking met de buurcorporaties, met name met de corporaties bin-

nen onze twee kerngemeenten met name Woonmeij en BrabantWonen. De samenwer-

king in de regio leidt tot een gezamenlijke woonruimteverdelingssystematiek. Ook urgen-

ties worden in regionaal verband op de kaart gezet. Hierdoor doen we recht aan de visie 

dat binnen de regio Meierijstad en Uden inwoners een beter afgewogen aanbod aan 

huurwoningen kunnen vinden via één aanbodsystematiek. 

 

In 2018 is voor alle partijen duidelijk geworden door de afbouw van Beschermd Wonen 

dat samenwerking met elkaar noodzakelijk is om de uitstromers een zachte landing in de 

wijk te laten maken. De samenwerking op het gebied van zorg, dagbesteding, onder-

steuning bij het wonen is nog niet vanzelfsprekend en ingewikkeld wegens de bekostiging 

vanuit verschillende wetgeving maar er zijn stappen in de goede richting gemaakt die in 

de toekomst alleen maar beter worden en voor alle partijen duidelijker meer inzicht in de 

problematiek geven.  

 

Betrokkenheid belanghebbenden 

Op het terrein van onze klantprocessen hebben we ingezet op intensivering van de digi-

tale dienstverlening in combinatie met het open houden van andere kanalen voor mensen 

die niet in staat zijn mee te gaan met de digitalisering. De verdergaande digitalisering 

heeft geleid tot het opschonen van de inschrijving van woningzoekenden. Door de ver-

plichting tot actualisatie van de eigen inschrijving, is het aantal woningzoekenden bijna 

gehalveerd. Participatie van bewoners in projecten is voor ons een belangrijk thema. Be-

woners worden bij renovatie, verbetering, nieuwbouw en leefbaarheid actief en vroegtij-

dig betrokken. Het contact met de twee gemeenten is intensief. Zowel ambtelijk, be-

stuurlijk als politiek zijn de lijnen kort en is er veelvuldig overleg. We zijn actief betrok-

ken bij de twee nieuwe woonvisies. De samenwerking met andere maatschappelijke or-

ganisaties zoveel mogelijk als partnership opgepakt. Dat geldt ook voor onze zakelijke 

partners, waarbij we steeds meer voor langjarige ketensamenwerking kiezen.   

 

Leefbaarheid 

Area zet de bewoner centraal. We vinden het belangrijk dat onze bewoners goed wonen 

in een aantrekkelijke en levendige wijk waar ruimte is voor iedereen. Dit betekent voor 

elke wijk iets anders. Samen met de bewoners en maatschappelijke partners bepalen de 

wijkteams wat dit voor elke wijk specifiek betekent. Dit kunnen behoeften zijn in de fy-

sieke én sociale omgeving. Samen worden concrete actieplannen opgesteld die de ver-

schillende partijen samen oppakken. 

 

We hebben ingezet op wijkteams die samen verantwoordelijk zijn voor hun wijk en in 

verbinding met onze dienstverlening aan balie en onze servicedienstmedewerkers werken 

voor de bewoners in de wijk. Dit moet bijdragen aan een betere leefbaarheid in de wijk. 

 

Samenwerking met gemeentes/zorg en welzijn, waarbij de leefbaarheid van onze wijken 

zichtbaar beter wordt en de uitdagingen van deze tijd aan kunnen, is daarbij van groot 

belang. De wijkteamgedachte sluit aan bij de wijze van werken van onze partners in de 

wijk; wijkagent, BOA’s, zorg- en welzijnspartners. 
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Dit strekt zich ook uit tot een andere samenwerking met onderhoudsbedrijven. Het part-

nership voor het dagelijks onderhoud is volledig vernieuwd. In 2019 wordt met externe 

partners een geheel nieuwe samenwerking gestart waarbij de wijkteams enerzijds wor-

den ontlast en anderzijds de partners een grotere directe verantwoordelijkheid krijgen bij 

de uitvoering van het onderhoud. 

 

Klachten 

De Klachtenadviescommissie werkt als een onafhankelijke commissie voor de woningcor-

poraties Woonmeij te Schijndel en Sint-Oedenrode, St. Joseph te Boxtel en Area te 

Uden/Veghel. De commissie heeft veelvuldig contact met elkaar over binnenkomende 

klachten en de verwerking daarvan. Dit overleg vindt plaats per e-mail vanwege de 

pragmatische werking en snelheid van dit communicatiemiddel. Er zijn vier klachten door 

huurders/woningzoekenden van Area te Uden/Veghel ingediend (klacht over toewijzing 

woning, klacht over huurprijzenbeleid, klacht over doorstromingsbeleid en een klacht 

over de terugkoopregeling). Er worden voorbereidingen getroffen om de Klachtenadvies-

commissie uit te breiden met andere corporaties. 
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CONTINUITEIT  
 

Belangrijkste interne ontwikkelingen 

Area heeft een gezonde financiële positie. Over 2018 is een genormaliseerd jaarresultaat 

van € 13,1 miljoen behaald (2017: € 13,9 miljoen). Om dat zo te houden voeren we een 

voorzichtig financieel beleid. Dit jaar zijn alle financiële beleidsstukken geactualiseerd en 

op elkaar afgestemd. In het investeringsstatuut zijn de meest recente inzichten over 

markt- en beleidswaarde vertaald in nieuwe kaders voor grote investeringen. We moeten 

ons telkens realiseren dat een systeem van waarderen, dynamisch is. Zaken als bijvoor-

beeld circulaire economie en duurzaamheid ontwikkelen zich razendsnel. De waardering 

van zulke elementen kan daardoor fluctueren. Van belang is daarom de huidige waarden 

niet als absolute waarheid te zien, maar als richtinggevend. 

 

In een snel veranderende wereld, is er binnen een stabiele strategische lijn behoefte aan 

een wendbare, daadkrachtige en innovatieve organisatie om die lijn creatief te realiseren. 

Korte lijnen, informele sfeer, snelle besluitvorming en effectieve en loyale uitvoering zijn 

hiervoor belangrijke pijlers. 

 

Systemen en processen zijn nuttige hulpmiddelen, die ondersteunend dienen te zijn aan 

de leefwereld van mensen maar mogen nooit overheersen. De systeemwereld wordt ver-

eenvoudigd omdat er een basis van vertrouwen in collega’s en bewoners is en omdat de 

mensen van Area hun afspraken nakomen. 

 

Area levert op een hartelijke manier dienstverlening met een menselijke maat aan onze 

huidige en toekomstige bewoners. Wonen op maat wordt verheven tot een ware kunst-

vorm. We doen dat vanuit inlevingsvermogen en oprechte belangstelling. Area ziet zich 

als een opdrachtnemer van de bewoner, die de bewoner tijdig meeneemt in nieuwe ont-

wikkelingen. Maatwerk krijgt ook meer ruimte in de woonruimteverdeling, waarbij we 

meer gericht sturen om bij de bewoner de juiste woning te zoeken.  

 

Om te kunnen omgaan met de toegenomen complexiteit in de maatschappij zetten we in 

onze besturingsfilosofie in op meer geïntegreerde aandacht aan de voorkant van de be-

leids- en investeringsbeslissingen, zodat we aan de achterkant minder hoeven bij te stu-

ren. Dit vergt een heel andere -meer integrale- manier van werken binnen de beleidscy-

clus.  

 

Interne organisatie 

In 2018 is ingezet op 3 kernelementen nl: 

 Gedeelde visie en waarden vanuit de bedoeling 

 Mensgericht organiseren 

 Tactisch en procesmatig functioneren van de teams 

Area wil een bedrijfscultuur waarbij medewerkers redeneren vanuit de bedoeling, ruimte 

hebben om via maatwerk, binnen de wettelijke kaders, eigen keuzes te maken en ver-

antwoordelijkheid te nemen. Daarnaast hebben we veel energie gestoken in onze organi-

satieontwikkeling, wat onder meer geleid heeft tot een nieuw geheel van integrale stu-

ring. Binnen die sturing krijgen teams maximale eigen verantwoordelijkheid. 
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Financiële positie 

Vanuit de nieuwe woningwet heeft de marktwaarde steeds meer gewicht gekregen. We 

zijn onze bedrijfsvoering aan het aanpassen op deze ontwikkeling. We zien die markt-

waarde als sturingsmiddel om het “revolving fund” (portefeuille) in tact te houden en 

nieuwe projecten te beheersen. We zijn zowel belegger van maatschappelijke middelen 

als verhuurder van sociale woningen. Area heeft deze middelen geconcentreerd in stenen 

en wil de risico’s daardoor beheersen. Belangrijkste toetscriterium hierbij is de beleids-

waarde, die de bedrijfswaarde vervangt. We hanteren sinds 2018 de ‘full versie’ van de 

marktwaarde. Dit is erg arbeidsintensief, maar geeft wel een beter beeld van de reële 

waarde van onze woningen. 

 

Om zicht te krijgen op onze financiële uitdagingen op lange termijn hebben we in 2018  

veel aandacht besteed aan strategische ontwikkeling op het gebied van onze duurzaam-

heids-opgave en de ontwikkeling van de woningbehoefte. Dit heeft geresulteerd in een 

nieuwe lange termijn portefeuillestrategie. 

 

Ten opzichte van de normen van het WSW is de verwachting dat we meerjarig ruim bin-

nen deze normen blijven opereren. In de prognoses is de duurzaamheidsopgave echter 

maar gedeeltelijk ingerekend. De financiële doelmatigheid op langere termijn zal bepaald 

worden door de invulling van die verduurzaming. Met de stand van de huidige technolo-

gie gaat dit niet lukken. Vandaar dat we naast ons lopende programma de kat even uit 

de boom kijken in de verwachting dat de markt op korte termijn met betere oplossingen 

komt.  

 

We zien een toenemende fiscale lastendruk vanuit de rijksoverheid in combinatie met 

een hoge druk op de uitgaven in het kader van de verduurzaming en een gematigd huur-

beleid. De bouwkosten laten tevens een opgaande trend zien. Alle reden om een scherp 

financieel beleid te voeren waarbij we een toetsbare verbinding leggen onze idealen en 

onze meerjarige financiële kaders. De extreme lastendruk die de rijksoverheid ons oplegt 

is de grootste barrière voor een gezond financieel beleid.  
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GOVERNANCE 
 

RvC 

In 2018 is in actieve samenwerking met de RvC aandacht besteed aan de herijking en 

aanpassing van alle Governancedocumenten. In een nieuwe besturingsfilosofie en een 

visie op integrale sturing zijn in 2018 de contouren uitgewerkt die in de komende jaren 

de manier van werken van Area bepalen.  

 

Besturingsfilosofie 

Area neemt de ‘bedoeling’ als uitgangspunt. Dat betekent dat bestuur, toezicht en de di-

verse teams helder voor ogen hebben wat voor hen de ‘bedoeling’ is. Dit wordt altijd be-

redeneerd vanuit meerwaarde voor onze bewoners. Van daaruit is de beheersing van de 

bedrijfsprocessen vormgegeven. Dit wordt met name zichtbaar in een meer geïntegreer-

de beleidscyclus, waarin beleid in onderlinge samenhang tot stand komt en beter ver-

bonden wordt met het tactisch en operationeel niveau. Het introduceren van zo’n werk-

wijze is een intensief proces, dat een andere aanpak vraagt van medewerkers, bestuur 

en toezichthouders. De eerste stappen zijn gezet in het jaarplan en begroting voor 2019.  

 

Vooruitblik naar 2019  

In 2019 vieren we 100 jaar sociale huisvesting in onze regio. Om de komende 100 jaar 

met vertrouwen in te gaan, zoeken we de vernieuwing die past bij de uitdagingen die ons 

te wachten staan. De richting die we in 2018 uitgezet hebben, wordt in 2019 uitgewerkt 

en geconcretiseerd. Koersplan en portefeuillestrategie worden vertaald in concreet beleid. 

Onze werkwijze wordt verder aangescherpt, waarbij de integrale afweging steeds belang-

rijker wordt. En daarnaast wordt concreet in beeld gebracht waar de schoen gaat wrin-

gen. Want dat laatste is wel duidelijk: het beeld dat alles kàn bij een corporatie is defini-

tief verleden tijd. Door de extreem groeiende belastingdruk, grote investeringen in de 

duurzaamheid, het gematigde huurbeleid en de blijvende behoefte aan het bouwen en 

verbeteren van sociale huurwoningen zal Area de normen van het WSW de komende ja-

ren dichter gaan naderen en dat is een werkelijkheid die we niet gewend zijn. 

 

Onze nieuwe portefeuillestrategie brengt een ingrijpende investeringsopgave met zich 

mee. Een forse nieuwbouwopgave van 1000 woningen tot 2030, een andere balans tus-

sen renoveren en sloop/nieuwbouw als gevolg van de duurzaamheidsopgave, de zwakke 

match tussen huidige voorraad en toekomstige vraag. Verduurzaming in al haar schoon-

heid. Het totaal van al die ambities leidt tot een stevige druk op de werkorganisatie. De 

verwachting dat de kosten de komende tijd zullen afnemen is niet realistisch, omdat ge-

noemde ontwikkelingen zowel achter het bureau als in de wijk tot intensivering van onze 

betrokkenheid zullen leiden.  

 

De duurzaamheidsopgave stelt ons voor grote uitdagingen. In 2019 en 2020 gaan we ons 

voorbereiden op de routekaart C02 neutraal. De lopende plannen worden in hoog tempo 

uitgevoerd en daarnaast sorteren we voor door actief te participeren in de lokale en regi-

onale plannen die de overheid gaat maken. We zien ons als een natuurlijke partner van 

de gemeenten, om de energietransitie vorm te geven.   
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1.Bewoner in zijn wijk 

In 2018 is het concept van wijkgericht werken geïntroduceerd en in 2019 gaat dit in de 

praktijk werken. Dit betekent een bejegening van de bewoners die nog meer uitgaat van 

het bewonersperspectief, een bredere oriëntatie van de mensen in de wijkteams en een 

meer tactische bijdrage van de wijkteams aan onder meer complex- en wijkplannen. ‘100 

jaar volkshuisvesting’ is aanleiding om de wijkteams steviger te positioneren in hun wij-

ken, buurten en dorpen. Door meer te sturen op effectieve bewonersprocessen en afge-

sproken servicelevels gaat daarmee gecombineerd ook het reguliere bewonerscontact 

verder verbeteren.  
 

2.Tactische doorvertaling van koersplan, portefeuillestrategie en duurzaam-

heidsambitie 

Op strategisch niveau is in 2018 bepaald waar we naar toe gaan en is het koersplan en 

de portefeuillestrategie vastgesteld. Dat zal in het nieuwe beleid vertaald worden.  

Het gaat dan om de volgende zaken: 

 Het herijken van al het Area-brede beleid en het doorrekenen op de lange termijn; 

 Het vertalen van de portefeuillestrategie naar complexen en wijken, met een ac-

tieve inbreng van de wijkteams; 

 Het ontwikkelen een gezamenlijke duurzaamheidsambitie met gemeente Uden en 

Meierijstad en het samen met de Lentecorporaties aanscherpen van een innovatief 

duurzaamheidsbeleid;  

 Als het over bijzondere doelgroepen gaat niet alleen vraaggestuurd reageren, 

maar actief inzetten op de realisatie van bijzondere woonvormen en het mee re-

guleren van de uitstroom naar reguliere woningen. 

 

3.Integrale sturing doorvoeren 

In 2018 is zowel de toezichts- als besturingsfilosofie vastgesteld en vertaald naar een 

aantal governance stukken. Voor de interne organisatie is de besturingsfilosofie leidend 

in de werkwijze. Area dient nu ook daadwerkelijk zo te gaan handelen. Dat heeft een 

aantal aspecten in zich: 

 Het invoeren van een beleidscyclus die de integrale sturing faciliteert en de inter-

ne samenwerking versterkt; 

 Een op afdeling overstijgende samenwerking gerichte cultuur, die ook in de prak-

tijk volgens de uitgangspunten van de integrale sturing werkt; 

 Samenwerking met gemeenten, bewonersraad en maatschappelijke en zakelijke 

ketenpartners, zodanig dat ook hier de integraliteit en gezamenlijkheid gestimu-

leerd wordt.  

Deze drie speerpunten betekenen, zeker in de combinatie met elkaar, een wezenlijk an-

dere manier van werken voor Area. Een geheel andere samenwerkingscultuur binnen de 

organisatie. Daarom is ‘goed samenwerken’ het gedragskenmerk dat we centraal stellen.  

 

In de gefuseerde gemeente Meierijstad zijn nu drie corporaties actief, waar wij voorheen 

een meer monopolistische positie hadden in de gemeente Veghel. Dit betekent veel in de 

samenwerking en afstemming van beleid. Dit wordt in 2019 geïntensiveerd, waarbij te-

vens gezamenlijk geopereerd wordt in een aanjaagteam sociale huur.  
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Het jaarverslag hebben we als volgt ingedeeld: 

1. Wonen: - betaalbaar 

            - beschikbaar 

                      - duurzaam 

2. Sociale duurzaamheid 

            - samenwerking 

            - betrokkenheid belanghebbenden 

            - leefbaarheid 

            - klachten 

3. Continuïteit 

            - interne organisatie 

            - financiële positie 

            - risico’s 

4. Governance 

                      - RvC-verslag 

                      - Besturingsfilosofie 

                      - verklaring directie 
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1. Wonen  
 

1.1. Betaalbaar 

Area legt de focus op de betaalbaarheid van het wonen. Ultimo 2018 is de huurprijs-

opbouw van de 8.338 zelfstandige en onzelfstandige woningen in ons bezit als volgt: 

 

 
 

Per eind 2018 is ruim 81% van ons woningbezit beschikbaar voor de primaire doelgroep 

(de huurtoeslaggerechtigden) en 94% voor de totale doelgroep die in aanmerking komt 

voor een sociale huurwoning.  

 

Mede door de regelgeving rond het passend toewijzen zagen we dat de doelgroep gezin-

nen met een inkomen boven € 36.798 in de knel kwam. Van de 732 mutaties die we in 

2018 hebben gehad, werden 38 woningen met een huurprijs < € 710,68 toegewezen aan 

mensen uit deze inkomenscategorie, dat is 5,2%. De ruimte die er is voor deze doelgroep 

wordt voorzichtig benut.  

 

Huursombenadering 

Per 1 januari 2018 volgt Area het huurbeleid conform de wettelijke eisen de 

huursombenadering. Bij de huursombenadering krijgt niet elke woning dezelfde huurver-

hoging. De stijging van de gemiddelde huur mag bij elkaar niet meer zijn dan inflatie plus 

1 procent. De huursom (het totaal aan huurinkomsten) wordt bepaald over de periode 1 

januari 2018 tot 1 januari 2019. In de huursom worden de huurstijgingen meegenomen 

van alle zelfstandige sociale huurwoningen van Area. Area heeft over 2018 een gemid-

delde huursomstijging van 1,22%. Omdat we actief gebruik maken van de ruimte in de 

huursombenadering laten we huren onder de streefhuur stijgen en zijn de huren boven 

de streefhuur niet verhoogd.  
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Inkomenstoetsing 

Uit onderstaand schema blijkt dat Area in 2018 5,2% van de 10% ruimte heeft  

benut om betaalbare woningen te verhuren aan woningzoekenden met een hoger  

inkomen dan € 36.798,-. Daarmee blijven we ruim binnen de norm zoals gesteld door de 

Europamaatregel. 

 

Inkomensverantwoording 2018  

Inkomen Netto-huur Aantal verhuringen Percentage 

< €36.798 < € 710,68  659 90% 

< €36.798 > € 710,68  4 0,5% 

> €36.798 < € 710,68  38 5,2% 

> €36.798 > € 710,68  31 4,3% 

Totaal  732* 

 

100% 

*(incl. 116 nieuwbouw en 17 getransformeerde onzelfstandige wooneenheden voor een bijzondere doelgroep) 
 

Door de Europamaatregel wordt Area sterk beperkt in de mogelijkheid om huishoudens 

met een inkomen boven € 36.798,- te huisvesten. We zetten in op het optimaal benutten 

van deze ruimte.  

 

1.2. Beschikbaar 

Area bezit op 31 december 2018 in totaal 8.884 verhuureenheden, waarvan:  

 7.840 zelfstandige woningen DAEB   

 320 zelfstandige woningen Niet-DAEB 

 178 onzelfstandige overige woongelegenheden DAEB (bijv. groepswoningen) 

 22 overige niet woongelegenheden DAEB  

 524 overige niet woongelegenheden Niet-DAEB (voornamelijk garages) 

 

Genoemde aantallen zijn inclusief de hierna te noemen toevoegingen. 

In 2018 zijn per saldo 137 verhuureenheden toegevoegd aan het bezit van Area 

133 woningen in exploitatiegenomen door nieuwbouw (116) en transformatie (17) 

3 gemeenschappelijke ruimtes en 1 parkeerplaats zijn toegevoegd uit bestaande situa-

ties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018  

  Daeb Niet-Daeb 

Kloostertuin (nieuwbouw Veghel) 8 - 

Brouwerij (nieuwbouw Veghel) 6 - 

Abdijtuin (nieuwbouw Veghel) 28 - 

Fruitgaard (nieuwbouw Uden) 36 - 

Retraitelaan (nieuwbouw Uden) 25 - 

Missiezusterlaan (nieuwbouw 

Uden) 

13  

Carolushof (aankoop Uden) 17 - 

MOG Daeb (nieuwbouw) 3 - 

Parkeerplaats de Cour (splitsing) - 1 

Totaal toegevoegde eenheden 136 1 

Verkopen woningen -3 -2 

Verkopen garages - -4 

Totaal mutatie eenheden 133 -5 
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Grondposities 

Ultimo 2018 heeft Area geen  onbebouwde grondposities meer in bezit.  

 

 

 
 

Ten opzichte van de laatste 2 jaren zijn er weer flink wat woningen toegevoegd aan het 

bezit. 

 

Aankopen  

In 2018 werden geen woningen aangekocht.  

 

Slopen 

In 2018 werden géén woningen door sloop uit exploitatie genomen. 

 

Verkopen 

In 2018 heeft Area 5 bestaande woningen en 4 garages verkocht, te weten: 

 3 zelfstandige Daeb huurwoning; 

 2 zelfstandige niet-Daeb woningen; 

 4 garages. 

 

Daarnaast heeft Area 14 teruggekochte koopgarantwoningen doorverkocht zonder aan-

vullende voorwaarden. Het verloop van verkopen uit exploitatie over de afgelopen jaren 

is als volgt:  
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Woningzoekenden 

Het aantal woningzoekenden is de loop van jaren blijven stijgen. Het in 2018 geïmple-

menteerde nieuwe digitale systeem heeft tot een opschoonactie geleid waardoor het aan-

tal ingeschreven woningzoekenden is afgenomen en per 31-12-2018 nog 18.856 be-

draagt. Dat is ten opzichte van 2017 een afname van 38%. Het aantal actieve woning-

zoekenden is afgenomen naar 2.953. Dat wil zeggen dat ongeveer 17% van onze wo-

ningzoekenden in 2018 minimaal 1 keer op een leeggekomen woning heeft gereageerd. 

De overige 83% van de ingeschrevenen had (nog) geen reden om te reageren. Het aan-

tal actieve woningzoekenden is ten opzichte van 2017 met 14,5% afgenomen. Voor de 

implementatie van het nieuwe digitale systeem moesten ingeschreven woningzoekenden 

hun inschrijving opnieuw actualiseren. Een groot deel van de ingeschreven woningzoe-

kenden heeft dat niet gedaan. Gezien het relatief geringe aantal actief woningzoekenden 

ten opzichte van het aantal ingeschreven woningzoekenden constateren we dat nog 

steeds veel woningzoekenden uit voorzorg staan ingeschreven.  

 

 
 

 

Mutaties 

In 2018 zijn er 732 mutaties (inclusief nieuwbouw en transformatie) geweest en dat 

heeft geleid tot een mutatiegraad van 8,77%. De ontwikkeling van de mutatiegraad over 

de afgelopen jaren is hieronder weergegeven. De mutatiegraad lijkt vooral een verband 

te hebben met het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen.  
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Onze woningen worden op verschillende manieren aangeboden aan de woningzoekenden. 

 

Aanbodmodel via inschrijfduur  72,5% 

Lotingmodel 14,8% 

Directe verhuur 1,4% 

Bemiddeling 11,3% 

Totale aanbiedingen 100,0% 

 

De verdeling van onze toewijzingen over leeftijdscategorieën is als volgt:  

 

 
 

Wat opvalt, is dat er in 2018 het meest is toegewezen aan 18 tot 35 jarigen (48%) dat is 

meer dan in 2017. Er is 28% toegewezen aan senioren (55+) en bijna een kwart aan de 

midden leeftijdsgroep. Dit is een vergelijkbaar beeld met de actief woningzoekenden. 

Hier zien we ook dat de jongere groep het meest actief op zoek is.   

 

Huisvesting van senioren 

Meerdere complexen uit ons bezit hebben specifieke voorzieningen gericht op mensen 

met een functiebeperking. Vaak zijn dat wooneenheden voor senioren (zoals onze aan-

leunwoningen) en voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.  

Om klanten met een lichamelijke beperking zolang mogelijk zelfstandig te kunnen laten 

wonen, wordt samengewerkt met de gemeenten. Voor individuele voorzieningen worden 

in overleg met de gemeente WMO-gelden ingezet. Daarnaast investeren we extra in vei-

ligheidsmaatregelen in samenwerking met de gemeenten. Bijzondere aandacht voor 

brandveiligheid en scootmobiel stallingen (in 2018 is voor bijna 2 miljoen euro daarin ge-

investeerd). Met partijen zoals BrabantZorg en Laverhof bespreken we de mogelijkheden 

voor samenwerking en het leveren van diensten door deze organisaties aan de senioren 

die in de buurt van het zorgcentrum wonen. Waar er geen mogelijkheden zijn voor ver-

huizing naar zorgcentrum onderzoeken we de behoeften aan voorzieningen van ouderen 

in de wijk. Area stimuleert de doorstroming van senioren naar een meer passende wo-

ning. Net als in 2017 hebben wij in 2018 het beleid voortgezet om te bevorderen dat 

huishoudens van 55 jaar en ouder doorstromen naar een meer passende woning. Het be-

treft huishoudens die in een eengezinswoning met 3 of meer slaapkamers woonden. Met 

gebruikmaking van een verhuiskostenvergoeding zijn in 2018 in totaal 23 huishoudens 

verhuisd naar een 55+ gelabelde woning. Daarbij werd voor € 69.000,--aan verhuiskos-

ten uitbetaald. 
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Huisvesting voor zorgvragers 

Naar aanleiding van gewijzigde regelgeving in de zorg onderzoeken we met de zorgpar-

tijen waar nieuwe afspraken nodig zijn en hoe we huurovereenkomsten kunnen aanpas-

sen en gebruik kunnen maken van nieuwe vormen van huurovereenkomsten zoals tijde-

lijke contracten. Wij werken samen met Dichterbij, Verdihuis, SWZ, Chapeau, Ons Huis, 

Regionaal Autisme Centrum, Zelo, Oosterpoort, Labyrinth, Koraal, Zorgwiel en GGZ. De 

samenwerking is gericht op het bieden van (specifieke) huisvesting in combinatie met 

zorg of begeleiding. Via de gemeente Oss en Den Bosch maken we afspraken met de 

gemeente Uden en gemeente Meierijstad over de uitstroom van Beschermd Wonen. Dit 

gebeurt in samenwerking met andere woningcorporaties en zorgpartijen.  

 

Huisvesting van statushouders 

Zowel met de gemeente Meierijstad als met de gemeente Uden heeft Area afspraken om-

trent de huisvesting van statushouders. In Uden werden 13 woningen ter beschikking 

gesteld aan statushouders. In Meierijstad waren dit 11 woningen. In 2018 werd 4,2% 

van onze toe te wijzen vrijgekomen bestaande woningen aan statushouders verhuurd. 

 

Huisvesting van urgenten 

Onze urgentieregeling is in 2012 tot stand gekomen in samenwerking met Aanzet, MEE, 

Verdihuis, GGZ, Novadic-Kentron, gemeente Uden en gemeente Veghel. Kern van de ur-

gentieregeling is dat een onafhankelijke urgentiecommissie beoordeelt (aan de hand van 

vastgestelde criteria), of iemand in aanmerking komt voor een urgentie.  

 

In 2018 zijn over het hele jaar 85 urgentieaanvragen ontvangen:  

 In 13 situaties werd een urgentie toegekend;  

 29 aanvragen werden afgewezen;  

 33 niet ontvankelijk verklaard; 

 10 aanvragen zijn nog lopend.  

 

Het aantal toegekende urgenties is in 2018 afgenomen ten opzichte van 2017. Uit de 

verslaglegging van de urgentiecommissie leiden wij af dat de afname van de toegekende 

urgenties als volgt is te verklaren:  

 

De commissie bespreekt alle voorgelegde urgentie-aanvragen zorgvuldig. Er wordt altijd 

aandacht besteed aan het zoekgedrag naar een woning, de zelf genomen verantwoorde-

lijkheid en bijzonderheden van het geval. Het is daarbij opgevallen dat het aantal aan-

vragen waarbij sprake is van Multi problematiek en huiselijk geweld gestegen is. Noodsi-

tuaties, die urgentietoewijzing rechtvaardigen. Waar maatwerk geïndiceerd is om een 

noodsituatie te doorbreken en een zekere mate van rust en veiligheid te herstellen.  

Er is daarnaast geconstateerd dat het feitelijk vaak gevallen betreft waarin sprake is van 

een echtelijke problematiek, in combinatie met zware geestelijke, verslavings- en fysieke 

problemen. Deze combinatie leidt vervolgens tot financiële problemen, huiselijk geweld 

en een onveilige situatie voor de kinderen die door aanvrager niet of nauwelijks te door-

breken valt. Deze categorie aanvragen wordt dossiermatig goed onderbouwd met onder-

zoeksrapporten van zorgverleners en medici, regelmatig ook processen verbaal van de 

politie. 
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Aan de hier bovengenoemde doelgroepen is in 2018 9,4% van de beschikbaar gekomen 

woningen toegewezen (zorg, statushouders en urgenten). 

 

1.3. Duurzaam 

Area heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en in het Koersplan zijn de ambities 

vertaald in een CO2-reductie van 20% in 2020 (ten opzichte van 2008) en het behalen 

van een gemiddeld label B in 2020. Door uitvoering van het duurzaamheidsprogramma 

behaalden we in februari 2018 gemiddeld label B. Met voortzetting van het huidige beleid 

verwachten we in 2022 gemiddeld label A te behalen. De prognose laat zien dat we eind 

2019 een C02-reductie hebben behaald van 28%. In de komende twee jaren gaan we 

planmatig alle woningen die daarvoor geschikt zijn voorzien van zonnepanelen.  

 

Area heeft al 17.071 zonnepanelen liggen. De totale opbrengst per jaar is daarmee: 

4.046.632 kWh. De theoretische CO2 reductie daarvan is 2.626 ton CO2 /jaar. 

 

Onderhouden van woongelegenheden 

Het beleid van Area is gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van de woningen.  

Wij hechten er belang aan om onze woningen zodanig te onderhouden dat deze ook in de 

toekomst aantrekkelijk blijven voor de verhuur. Daarbij staat een verantwoorde prijskwa-

liteitverhouding voorop.  

 

Conditiescore 

De conditiescore varieert van 1 t/m 6 (1 is nieuwbouwniveau en 6 is sloopniveau). Bij 

Area varieert de score tussen 1 en 3.Onze KPI norm is < of gelijk aan 3. Deze meting per 

complex wordt om de drie jaar gehouden. Daarnaast worden voor het resultaatgericht 

vastgoed onderhoud (RGVO)door een onafhankelijk adviesbureau jaarlijks steekproeven 

gehouden met een evaluatie met het onderhoudsconsortium.  
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In onderstaande tabel zijn de uitgaven weergegeven afgezet tegen de realisatie 2017 en 

de begroting 2018. De doorberekende onderhoudskosten zijn bedragen die bij huurders 

in rekening zijn gebracht. Deze kunnen op de verschillende onderhoudsonderdelen be-

trekking hebben, bv op vraaggestuurd onderhoud of schades of zaken die na mutatie 

voor rekening van de huurder komen. 

 

        

Onderhoudskosten 
        

  

Begroting 

2018 

Realisatie 

2018 

Realisatie 

2017 

  

  
  

Reparatieonderhoud 1.648.530 2.107.839 2.198.302 

Mutatieonderhoud 945.032 1.865.791 1.238.125 

Overig dagelijks Onderhoud (schades) 0 398.669 244.866 

Toegerekende uren dagelijks onderhoud 10.400 41.985 6.170 

  

  
  

  

  
  

Planmatig onderhoud 7.407.492 6.862.601 8.171.240 

Vraag gestuurd onderhoud  1.701.900 2.733.450 3.107.454 

Veiligheidsmaatregelen 1.500.000 1.925.221 639.460 

Toegerekende uren planmatig onderhoud 41.500 42.570 18.702 

  

  
  

Totale onderhoudskosten 13.254.854 15.978.126 15.624.319 

  

  
  

Doorberekende onderhoudskosten (verant-

woord onder de overige bedrijfsopbrengsten) 0 -371.000 -344.000 

        

     

In 2018 hebben we te maken met een totale overschrijding van de onderhoudskosten 

van ruim 20% (ca. €  2.723.272,-) inclusief de veiligheidsmaatregelen.  

Bij de veiligheidsmaatregelen zien we een overschrijding van 4 ton. In 2018 hebben we 

meer uitgevoerd dan begroot. De veiligheidsmaatregelen vallen onder een driejarig pro-

ject waarvoor in totaal 4.5 mln. is begroot. 

 

Als gevolg van mutaties van woningen waar in het verleden géén planmatig onderhoud 

uitgevoerd kon worden, worden we met name de laatste 2 jaar in toenemende mate ge-

confronteerd met gedwongen “inhaalinvesteringen”; voorheen werden deze apart ge-

boekt onder niet planmatig onderhoud. 

 

Het succesvolle beleid ten aanzien van vraaggestuurd onderhoud, waarbij de bewoner 

zelf aangeeft of zij gebruik wil maken van de installatie van een nieuwe badka-

mer/keuken of toilet na een beleidsmatig bepaalde periode leidt tot een inhaaleffect. Dit 

leidt tot een overschrijding van het jaarbudget, maar heeft feitelijk géén lange termijn-

consequenties, omdat het de komende jaren zal leiden tot een onderschrijding.. In 2018 

is het aantal vervangingen afgenomen ten opzichte van 2017 en daarmee ook het budget 

ten opzichte van 2017.  
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De kosten van dagelijks onderhoud en mutatieonderhoud kent stevige overschrijdingen. 

Het werken met een prijzenboek betekent goede, strakke prijsafspraken met onze sa-

menwerkingspartners in het onderhoud. De introductie hiervan heeft onvoldoende resul-

taat opgeleverd omdat bij het werken met onze ketenpartners systemen, contacten en 

afsprakenkaders op de werkvloer lastiger blijken te managen dan eerder bedacht. Dit 

heeft in 2018 geleid tot ruis tussen bedrijfsbureau, wijkteams, leveranciers en de uitvoe-

ring op de werkvloer. Daardoor is er meer regiewerk verricht dan vooraf bedacht. 

De opzet en inzet van de nieuwe wijkteams heeft als neveneffect dat medewerkers erg 

moesten wennen en inwerken in een nieuwe rol. Dit werd versterkt door wisselingen in 

de bezetting. Dit heeft faalkosten in het dagelijks onderhoud met zich meegebracht. On-

der andere de inzet van tijdelijke medewerkers betekent inwerktijd en minder goed zicht 

op onze beleidsuitgangspunten en werkwijze.  
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2. Sociale duurzaamheid 
 

2.1. Leefbaarheid 

Op het terrein van het verbeteren van de leefbaarheid zijn er in 2018, samen met bewo-

ners en instanties, diverse projecten uitgevoerd om leefomstandigheden in buurten en 

wijken te verbeteren.  

 

In 2018 is een totaalbedrag van € 416.400,- uitgegeven aan leefbaarheid, bestaande uit: 

Kosten leefbaarheid sociaal € 234.529,- 

Kosten leefbaarheid fysiek         €  103.939,- 

Overige kosten leefbaarheid € 34.772,- 

Voor elkaar   € 26.159,-  

Buurtbemiddeling € 17.100,- 

 

Onder leefbaarheid sociaal worden kosten geboekt die betrekking hebben op projecten. 

Dit kunnen specifieke leefbaarheidsprojecten zijn maar ook renovatieprojecten waar de 

leefbaarheidsproblemen en of sociale problematiek tevens aangepakt worden. Daarbij 

wordt specifieke expertise ingehuurd. Onder kosten leefbaarheid fysiek worden ook het 

onderhouden en opknappen van het complex en of omgeving begrepen. Volgens de Wo-

ningwet mag ongeveer € 125,- (norm per Daeb-woning) besteed worden aan leefbaar-

heid voor bewoners in en om onze complexen. Onze totale besteding aan leefbaarheid, 

komt tot 40,5% van die norm. 

 

De toegerekende salariskosten van eigen personeel bedragen € 424.354,-. Dit is onge-

veer 41,4% van het budget dat voor leefbaarheid volgens de Woningwet besteed kan 

worden. 
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Leefbaarheidsbudget ‘Voor Elkaar’ 

Net als voorgaande jaren wordt er goed gebruik gemaakt van het leefbaarheidsbudget 

Voor Elkaar. Voor geheel Uden, Veghel en alle kerkdorpen zijn er in 2018 allerlei  

activiteiten georganiseerd ter bevordering van de leefbaarheid en sociale cohesie. 

 

Buurtnetwerken en zorgnetwerk 

Area participeert in buurtnetwerken en een lokaal zorgnetwerk. In deze netwerken vindt 

afstemming plaats met wijkpartners. Deze inhoudelijke afstemming gaat onder meer 

over leefbaarheid, veiligheid, overlastsituaties, zorg, maar ook over werkafspraken als 

het gaat over de afstemming van verschillende werkzaamheden in de wijk. Daar waar 

buren last van elkaar hebben wordt gebruik gemaakt van buurtbemiddeling. 

 

Binnen de gemeente Meierijstad participeert Area in het signaleringsoverleg. Aan dit 

overleg wordt door de politie, GGZ, Novadic verslavingszorg, de gemeente, Ons Welzijn, 

Jeugdzorg, Dichterbij, het Verdihuis en Bemoeizorg deelgenomen. Binnen dit overleg 

worden complexe meervoudige probleemsituaties behandeld en gecoördineerd.  

 

Uden 

 Flatwijk  

We willen van de Flatwijk een vitale en leefbare wijk maken en daarom hebben we 

mogelijkheid van een coöperatief wijkbedrijf onderzocht of dit kans van slagen 

heeft in de wijk. Het wijkcentrum 'de Balans' is door de gemeente verbouwd en is 

eind 2018 opgeleverd en is dan geschikt voor meerdere functies. Het bedrijfje is 

inmiddels gestart en  wordt ondersteund door alle betrokken instanties (Gemeen-

te, Ons Welzijn en Compass).  

 

 Bitswijk  

De Bitswijk heeft onze volle aandacht en met de bewoners bouwen we aan een 

sociaal netwerk. Er zijn 10 bewoners die fungeren als ambassadeurs van de buurt. 

Ze zijn de contactpersonen voor de bewoners en Area in het sociale netwerk. Het 

is gericht op burenhulp en verwijzing naar instanties. In het buurtcentrum zijn er 

twee 

inloopdagen per week georganiseerd met de ambassadeurs en buurtcentrum be-

heerder, waar bewoners met hun dagelijks hulpvragen e.d. terecht kunnen. 

 

 De Bogerd  

De combinatie van sociale aanpak met de fysieke aanpak zorgt voor een goed 

proces in het contact met de bewoners. De sociale problematiek in het algemeen 

baart zorgen, waarbij de veiligheid een aandachtspunt is. Area is in gesprek met 

de B & W en Politie om middels een langjarig project de problemen structureel 

aan te pakken. 

 

Veghel 

 Oranjewijk en Bloemenwijk  

Beide wijken hebben na de fysieke ingrepen blijvend aandacht nodig in het sociale 

domein. Dit is steeds een aandachtpunt in gemeente Meierijstad. 

 

 De Leest  

De Leest is voor ons een aandachtwijk wijk. Vanuit een gezamenlijke (gemeen-

te/welzijn/Area) opgestelde wijkvisie geven we deze wijk aandacht. Dit wordt ge-

combineerd met planmatig onderhoud en onze verduurzamingsopgave. We zijn in 

gesprek met Platform 31, de VVE en gemeente voor het eventueel realiseren van 

NOM ready renovaties. De planning is om in 2019 tot uitvoering over te gaan. 
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2.2. Samenwerking 

Samenwerking met gemeenten in het kader van prestatieafspraken. 

In periodiek overleg met beide gemeenten zijn in 2018 de prestatieafspraken gemonitord 

en waar nodig zijn bijsturingmaatregelen genomen. Conform dat wat is voorgeschreven 

door de nieuwe woningwet heeft Area met beide gemeenten en de bewonersraad het bod 

voor haar activiteiten voor het jaar 2019 uitgebracht en vertaald in prestatieafspraken 

voor 2019. In 2018 zijn er frequent gesprekken geweest, zowel op bestuurlijk als op 

ambtelijk niveau, met name gericht op de voortgang van de prestatieafspraken 2018 en, 

zoals hiervoor aangegeven, de totstandkoming van prestatieafspraken voor 2019. Hier is 

de bewonersraad als volwaardige gesprekspartner bij aangesloten.  

 

Belangrijkste prestatieafspraken Uden: 

 

Thema: betaalbaarheid en beschikbaarheid 

1. De gemeente actualiseert het volkshuisvestingsbeleid en betrekt Area en de be-

wonersraad stelt een portefeuillestrategie op; 

2. Area stelt een nieuw huurbeleid vast; 

3. Passend toewijzen wordt breder toegepast; 

4. Ca. 200 woningen in aanbouw: 

 Retraitehuis deelgebied 4: 66 woningen (gereed Q4 2018) 

 Tijdelijk wonen Velmolen-Oost 35 woningen (gereed Q2 2018) 

 Loopkantstraat 37: vastgesteld bestemmingsplan Q4 2018 

 Pius-X-school 37 woningen (start bouw Q3 2018) 

 Kastanjetuin 11 woningen (start bouw Q4 2018) 

 Abdijlaan 10 woningen (start bouw Q2 2018) 

 Nieuw Hoenderbos 45 woningen (in voorbereiding) 

 Spechtenlaan 12 woningen (gereed Q4 2018) 

 Herontwikkeling Bogerd (start bouw 2019) 

5. Partijen werken gezamenlijk met de Bewonersraad aan het imago van sociale 

huurderswoningen/- wijken; 

6. Verhuiskostenvergoeding voor senioren wordt voortgezet tot 31 december 2018; 

7. Gezamenlijke programmatische wijk aanpak wordt opgezet. 

 

Thema: realiseren duurzame (energiezuinige) sociale huurwoningvoorraad. 

8. Verbeteren van de energieprestatie van de bestaande voorraad: 

 In 2018 is gemiddeld label B gerealiseerd; 

 In 2018 is 1/3 van alle daarvoor geschikte woningen voorzien van zonne-

panelen zonder dat daar een huurverhoging tegenover staat; 

 Gemeente Uden streeft bij nieuwbouw naar gasloze, nul-op-de-

meterwoningen, Area conformeert zich hieraan; 

 Partijen stellen samen een energie transitieplan op voor gas uit de wijk; 

 Gemeente Uden en Area ondertekenen het nieuwe regionale Convenant 

duurzaam bouwen. 

9. Duurzaam energie opwekken voor deel auto’s: Partijen bereiden samen een proef 

voor een laadpaal met opslag van energie voor de elektrische deelauto’s. 

10. Verduurzaming van 90 woningen in de Bogerd via planmatig onderhoud. 

11. Projecten in de wijk verbreden met mogelijkheid tot meer groen in de wijk. 

 

Thema: huisvesten van urgente, bijzondere en oudere doelgroepen en wonen met zorg 

12. Gezamenlijk visie maken op voorzieningen t.b.v. kwetsbare groepen. 

13. Gezamenlijke programmatische aanpak opzetten m.b.t. woon/werkbegeleiding. 

14. Partijen werken gezamenlijk met de bewonersraad aan het imago van sociale 

huurderswoningen/- wijken. 
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15. Inzicht verkrijgen in nut en noodzaak voor crisisopvang en beschikbaar stellen 

van wooneenheden voor probleemjongeren. 

16. Sociale netwerken stimuleren. 

17. Samenwerking met de basisteams in de wijk stimuleren. 

 

Belangrijkste prestatieafspraken Meierijstad: 

 

Ambitie ‘beschikbaarheid’: Gemeente en corporaties zorgen dat er voldoende sociale 

huurwoningen zijn om de primaire doelgroep (inkomen < € 36.165) nu en in de toekomst 

te huisvesten. 

1. Gemeente stelt een nieuwe woonvisie op. 

2. Area stelt een nieuwe portefeuillestrategie op. 

3. De corporaties worden betrokken bij het opstellen van een nieuw grondbeleid. 

4. Het instellen van een aanjaagteam realisering sociale huurwoningen (inclusief het 

bod van de corporaties om in 2018 100 tijdelijke sociale huurwoningen te realise-

ren). 

5. Nieuwbouwopgave 2018 in productie 

 28 woningen Jan van Galenstraat (Voorber.2017, Gereed 2018) 

 12 woningen Groen van Prinsterenstraat (Voorber.2017, Gereed 2018) 

 20 woningen Don Bosco school locatie (Voorber.2017, Gereed 2018) 

 6 Woonwagenkamp herstructureren Nederboekt (Voorber.2017, Gereed 

2018) 

 LTS locatie Veghel (Voorber.2017, Gereed 2018) 

 30 woningen t Ven (Voorber.2017, Gereed 2018) 

 8 woningen Veghels Buiten, De Eeuwsels (Gereed 2017) 

 28 woningen Veghels Buiten, Abdijtuin (Voorber.2017, Gereed 2018) 

 8 woningen Veghels Buiten, Kastanjetuin (Voorber.2017, Gereed 2018) 

 6 woningen Veghels Buiten, Bierbrouwerij (Voorber.2017, Gereed 2018) 

 14 woningen Veghels Buiten, Cruydentuin (Voorber.2017-2018, Gereed 

2019) 

 20 woningen Veghels Buiten, Kloosterhof (Voorber.2017-2018, Gereed 

2019) 

 12 woningen Veghels Buiten, Erf 2100 (Voorber.2017-2018, Gereed 2019) 

 12-18 woningen Iepenlaan (Voorber.2017-2018, Gereed 2019) 

6. Locatie vinden voor nog 100 woningen, waarvan een deel ‘tijdelijk’. 

 

Ambitie ‘duurzaamheid’: Gemeente en corporaties dragen bij aan duurzaamheid, zodat 

toekomstige generaties ook gebruik kunnen blijven maken van hulpbronnen. 

7. Area haalt label B in 2018; 

8. 1/3 van het aantal geschikte woningen krijgt zonnepanelen; 

9. Alle nieuwbouwwoningen worden energieneutraal gebouwd; 

10. Duurzaamheidsproject de Leest is uitvoering gereed. 

 

Ambitie ‘huisvesten van doelgroepen en wonen en zorg’: 

11. Bijzondere doelgroepen hebben voldoende slagingskansen om in aanmerking te 

komen voor een woning. 

 Min. 70 % reguliere doelgroep 

 Max. 30 % bijzondere doelgroep 

 

Ambitie ‘leefbare wijken en buurten’: 

12. Leefbaarheid en imago meten van aandacht wijken. 

13. Leefbaarheid wordt onderdeel van de woonvisie. 
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Samenwerking in het kader van Social return in 2018 

In 2018 heeft Area 5,3 fte binnen diverse projecten en 12 personen binnen de Kookerij 

aan social return ingevuld. Er zijn in totaal meer dan 25 personen in de doelgroep aan 

het werk. Area voldoet daarmee aan de normen en kaders van de participatiewet. 

Area heeft in haar aanbestedingsbeleid specifieke kaders opgenomen ten aanzien van 

duurzaam inkopen en social return. In de meting ten aanzien van Social Return zit Area 

op PSO-trede 2 van de 3 mogelijke tredes. Bij het inkopen van werken, leveringen en 

diensten zijn prijs en kwaliteit doorgaans de belangrijkste aspecten. Duurzaam inkopen 

voegt hier een nieuwe dimensie aan toe door ook sociale en milieuaspecten mee te ne-

men in de afweging. Vanuit de aanpak met The Natural Step heeft Area een inspannings-

verplichting om inkoop te toetsen op duurzaamheids- en sociale criteria.  

 

Regionale samenwerking 

We werken intensief samen met onze maatschappelijke partners. Waar nodig intensive-

ren we de samenwerking naast het operationele niveau op het tactische niveau.  

Als gevolg van de woningwet is de woningmarktregio Noordoost Brabant ontstaan. Daar-

naast is de gemeente Veghel opgegaan in Meierijstad en maakt Uden de beweging in de 

richting van een grotere Maashorstgemeente. Ons werkgebied blijft primair Uden en 

Veghel en waar nodig investeren we ook in de (nabije) omgeving om een bijdrage te le-

veren aan de regionale opgave. We oriënteren ons op meer samenwerking met de buur-

corporaties, met name met de corporaties binnen onze twee kerngemeenten. Ter ver-

sterking van de sociaaleconomische structuur van de regio werken we nauw samen met 

regionale bedrijven. We doen daarbij geen concessies aan de prijs en de kwaliteit. Door 

de veranderingen in de zorg en in de WMO ontstaan er kansen om de historisch gegroei-

de verkokering in de dienstverlening te doorbreken. We zoeken proactief naar partijen 

die samen met ons bereid zijn deze uitdaging aan te gaan.  

 

2.3. Betrokkenheid belanghebbenden 

In het kader van de Governancecode betrekken wij onze belanghouders op een transpa-

rante wijze bij de invulling van onze doelstelling. Naast het meer intensieve overleg met 

belanghouders zoals de bewonersraad en de beide gemeenten, is er overleg met belang-

houders uit de zorgsector, welzijnssector, makelaars, bouwers en financiers.  

 

Area ziet haar huurders als haar belangrijkste belanghouders. Area vindt de inbreng van 

huurders, maar ook van woningzoekenden van groot belang. Deze draagt bij aan de  

evaluatie van de kwaliteit van de dienstverlening en is een signaleringsbron voor  

ontwikkeling in bepaalde complexen.  

 

In de dagelijkse bedrijfsprocessen is er zeer regelmatig contact met onze huurders.  

Om huurders op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom Area ontvangen zij 

het digitale bewonersblad “Areander”. Ook op de website van Area is de nodige actuele 

informatie beschikbaar voor huurders, woningzoekenden en andere belanghouders. 

Belangrijk onderdeel van renovatie- en leefbaarheidsprojecten is het vroegtijdig betrek-

ken van bewoners bij ontwikkelingen rondom woning en woonomgeving. 

 

Bewonersraad 

Er is structureel overleg met dit vertegenwoordigend orgaan van de huurders. 

Deze raad heeft het behartigen van belangen van alle huurders van woningen die ver-

huurd worden door Area tot doel. De samenwerking tussen Area en Bewonersraad is van 

belang: sinds de Woningwet 2015 is de positie van de huurdersorganisatie aanzienlijk 

vergroot. Area betrekt de Bewonersraad zo vroeg mogelijk bij beleidsontwikkelingen bin-

nen Area zodat deze in een vroeg stadium invloed kan uitoefenen op proces en resultaat. 

In 2018 heeft de bewonersraad extra aandacht besteed aan het behouden en vergroten 

van hun zelfstandige positie ten opzichte van de woningcorporatie. 
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Evenals voorgaand jaar is de Bewonersraad in 2018 intensief betrokken geweest bij de 

totstandkoming van het Bod en prestatieafspraken in beide gemeenten. Na een lastig 

traject over de huurverhoging 2018 spreken Area en Bewonersraad intensief met elkaar 

over de huurverhoging per juli 2019. Dit gesprek is direct na de zomer opgestart en loopt 

door in het nieuwe jaar.  

 

Meerdere keren heeft de Bewonersraad afgelopen jaar overleg gehad met de bestuurder 

van Area. Ook met de Raad van Commissarissen heeft in 2018 tweemaal overleg plaats 

gevonden. Daarnaast heeft de bewonersraad overleg gevoerd met vertegenwoordigers 

van bestaande bewonerscommissies en heeft zij in het voorjaar een algemene huurders 

bijeenkomst gehouden. In 2018 heeft de voorzitter en 1 lid afscheid genomen van de 

Bewonersraad waardoor er enkele vacatures zijn ontstaan.  

 
Ondernemingsraad 

De OR bestaat uit 5 (niet gekozen) leden. Er zijn in 2018 verkiezingen georganiseerd. 2 

kandidaten traden af en 2 nieuwe kandidaten hebben zich aangemeld waardoor verkie-

zingen geen doorgang vonden. Het achterbancontact met de OR is wisselend georgani-

seerd, soms individueel, soms via achterbanraadpleging. Maandelijks komt de OR bijeen 

waarbij ook de gelegenheid is voor een inloopspreekuur voor medewerkers. Er bestaan 

korte lijnen tussen de OR en de bestuurder. Er heeft 6maal regulier overleg plaats gehad. 

Daartussenin ook wel eens bila’s als er dingen direct zijn te bespreken. Ook hebben we 

tijdens onze OR-2daagse in november overleg gehad met bestuurder en voltallig MT. 

 

Er heeft ook een overleg met bestuurder en RvC plaatsgevonden. 

 

Onderwerpen; 

 Ontwikkeling organisatie 

 Strategische personeelsplanning 

 Generieke functies / herijking functieprofielen 

 Sociaal vangnet 

 Voortgang wijkgericht werken 

 Procesmanagement 

 Verschuiving MT & uitbreiding 

 Portefeuillemanagement 

 Besturingsfilosofie 

 Wijziging statuten 

 Effecten hart voor digitaal 

 Evaluatie Vrij en Vitaalregeling 

 Collectieve vrije dagen 2019 

 

OR Area neemt ook deel aan het OR-overleg lentecorporaties, 3 maal per jaar, om van 

elkaar te leren en adviseren en te zien wat er speelt bij elkaar. 
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2.4. Klachten 

De regionale Klachtenadviescommissie bestaat uit zes leden met deskundigheid op het 

gebied van recht, bouwkunde, organisatiekunde, bestuursrecht en de woningmarkt.  

Het secretariaat is werkzaam vanuit Woonstichting St. Joseph te Boxtel. In 2018 werden 

bij de Klachtenadviescommissie 4 klachten door huurders/woningzoekenden van Area te 

Uden/Veghel (klacht over toewijzing woning, klacht over huurprijzenbeleid, klacht over 

doorstromingsbeleid en een klacht over de terugkoopregeling) ingediend. 2 klachten zijn 

niet ontvankelijk verklaard. Deze klachten gingen over beleidsmatige zaken, hierover 

doet de Klachten Advies Commissie geen uitspraak. 1 klacht is toegekend en 1 klacht is 

tijden hoor en wederhoor opgelost.  

 

Op 7 maart 2018 vond de jaarlijkse evaluatiebijeenkomst plaats met de commissie en de 

directeur-bestuurders van toen nog Huis & Erf, Wovesto, St. Joseph en Area. Het jaar-

verslag 2017 is aan de orde gekomen. Verder is gesproken over de stand van zaken Lan-

delijke geschillencommissie, kosten overzicht en een eventuele wijziging procedure.  
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3. Continuïteit 
 
3.1. Interne organisatie 

Het wijkgericht werken, de scheiding Daeb/niet Daeb, de andere en meer intensieve ma-

nier van resultaatafspraken met gemeenten en Bewonersraad, de herijking van het 

koersplan en vastgoedportefeuille, de nieuwbouwambitie, de grote renovatieprojecten, de 

digitalisering van de dienstverlening en de overgang op marktwaarde hebben in 2018 

veel van onze medewerkers gevraagd. We hebben deze projecten grotendeels op eigen 

kracht kunnen uitvoeren zonder grote uitgaven voor externe adviseurs.  

 

De interne organisatie heeft zich de laatste jaren gericht op een combinatie van enerzijds 

mensgericht organiseren en  anderzijds de implementatie van procesmanagement en de 

versterking van het risicomanagement. De verbinding tussen bezieling en beheersing is 

de kern van onze nieuwe besturingsfilosofie, waarbij de RvC nadrukkelijk bij betrokken is 

geweest 

 

De bezieling is vormgegeven in ons HRM-beleid (power & love): nieuwe HRM-processen 

en het vervangen van de traditionele beoordelingssysteem naar een aanpak die meer ge-

richt is op de ontwikkeling van mens en organisatie. Dit beleid is in 2018 herijkt en ver-

der in de praktijk gebracht. Hierbij is bijzondere aandacht gegeven aan leeftijdsbewust 

HRM beleid. Dit heeft geleid tot de ‘vrij en vitaal regeling’ waarbij mensen, die tegen het 

(pre)pensioen aanzitten, de mogelijkheid krijgen 60% te gaan werken tegen 80% van 

het salaris. De eerste ervaringen hiermee zijn erg positief.  

 

In onze nieuwe de besturingsfilosofie wordt de bezieling gekoppeld aan de beheersing 

van de bedrijfsprocessen op zowel beleidsmatig als operationeel niveau. Dit moet leiden 

tot een meer integrale besturing van de processen en een betere beleids- en vastgoedcy-

clus.  

 

Binnen de afdeling Wonen is een proces naar wijkgericht werken ingezet; de invoering 

wordt in 2019 verder uitgerold. Dit betekent voor Area een volgende stap in het verbete-

ren van de klantbediening aan onze bewoners en een verdere ontwikkeling om de leef-

baarheid in onze wijken verder te versterken. Er zijn vijf wijkteams van drie medewer-

kers ontstaan, die samen de processen in de wijk organiseren en die daarbij ook intensief 

samenwerken met de servicedienst (die meer sociale taken gaat uitvoeren) en het KCC 

(waar de medewerkers ook deels gekoppeld zijn aan een wijk). De volgende stap is de 

verbinding met de sociale wijkteams, die de gemeenten initiëren samen met de diverse 

zorgpartijen. 

 

De CKV (Commissie Kwaliteitsverklaringen) heeft vastgesteld dat huurders van Area de 

kwaliteit van uw dienstverlening zodanig waarderen dat uw dienstverlening voldoet aan 

de uitgangspunten van het keurmerk KWH-Huurlabel. Vanaf het onderzoeksjaar 2018 

geldt voor toekenning of verlenging van het keurmerk KWH-Huurlabel: 

 minimaal een cijfer 7,0 per onderdeel: Algemene dienstverlening/Contact, Woning zoe-

ken, Nieuwe woning, Huur opzeggen, Reparaties en Onderhoud en 

 minimaal 85% tevreden huurders per onderdeel. Na toetsing  is het KWH-Huurlabel 

opnieuw verlengd. 
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Informatievoorziening 

Vanaf 2017 is blijvend ingezet op de kwaliteitsverbetering van onze basisdata. Als gevolg 

van met name de invoering van de marktwaarde in verhuurde staat als basis voor de 

waardering van de activa was de urgentie op dit onderwerp hoog. Verder hebben we ge-

investeerd in een kennisbank voor zowel intern gebruik als gebruik door onze bewoners 

om daarmee onze dienstverlening te verhogen. Samenhang in basisdata, bronnen, ver-

antwoordelijkheden en interne controle zijn in hoge mate gerealiseerd. We zien ook dat 

elke vernieuwing weer een hogere kwaliteitsstandaard oplevert met nieuwe uitdagingen. 

We hebben voorbereidingen getroffen om in 2019 vooral de strategische en operationele 

verantwoordings- en stuurinformatie te verbeteren.   

 

Automatisering 

Vanaf 2016 is flink geïnvesteerd in ICT-systemen om de dienstverlening aan onze bewo-

ners op een hoger level te brengen. Tevens is de structuur binnen het ICT-landschap 

aangepakt en daarmee aangepast aan de eisen van de tijd. In 2018 is veel aandacht be-

steed aan de introductie van de AVG. Daarnaast is de ICT-strategie vernieuwd waarbij we 

streven naar vereenvoudiging van ons ICT-landschap en op kostenbesparing. 

 

Organogram 

Er heeft een kleine organisatieverandering plaatsgevonden als gevolg van een verande-

rende rol van het management. Het vertrek van de manager Wonen is opgelost door een 

interne verschuiving, waarbij de meeste managers een andere afdeling gekregen hebben. 

Om de aandacht op wijkgericht werken te versterken is het KCC gekoppeld met de servi-

cedienst in een nieuwe afdeling ‘Dienstverlening’. Deze afdeling krijgt daardoor ook een 

sterkere focus. De overstap van de businesscontroller naar de rol van manager Bedrijfs-

voering heeft geleid tot een herijking van het controllerprofiel en is de naamgeving ver-

anderd naar ‘Bedrijfscontroller’. Het nieuwe profiel is beter afgestemd op de onafhanke-

lijke rol van de controller in de woningwet. De werving is succesvol afgerond. Deze be-

wegingen hebben geleid tot het volgende organogram. 
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Per 31 december 2018 heeft Area 91 medewerkers in dienst en een personeelsbezetting 

van 81,8 FTE.  

 

Uit dienst 2018: 8 

In dienst 2018: 14 
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De uitbreiding is deels incidenteel (tijdelijke medewerkers voor het project zonnepanelen, 

de seniorencoach en bij het KCC) en deels structureel (een uitbreiding bij de wijkteams 

om de focus op de bewoner te versterken). In 2018 is een strategische personeelsplan-

ning opgesteld, waaruit blijkt dat de komende drie jaar de bezetting geleidelijk weer ver-

der afneemt.  

 

In de samenstelling van ons personeelsbestand zien we een gestage vergrijzing optre-

den. Dit gaat vooral ‘ten koste’ van de groep 54-55 jaar die evenredig afneemt. Het aan-

tal mensen tot 45 jaar is op peil gebleven door de (beperkte) aanname van nieuwe, jon-

ge mensen. Omdat dit deels tijdelijke contracten zijn, neemt dit echter naar verwachting 

in 2019 weer af. Mede als gevolg van deze ontwikkeling hebben we de ‘vrij en vitaal’ re-

geling in het leven geroepen. We verwachten dat daarmee ook een stukje herbezetting 

kan worden gerealiseerd.  

 

 

 
 

Ons personeelsbestand is erg eenzijdig samengesteld en diversiteit is een aandachtspunt. 

Bij de tijdelijke contracten is het gelukt meer verschillende achtergronden binnen te ha-

len; bij de vaste vacatures was dit niet het geval. De reden is niet duidelijk.   

 

Ziekteverzuim 2018 

Het totale ziekteverzuim medewerkers bedraagt 6,39% en is als volgt onder te verdelen: 

Kort verzuim (< 8 dagen)  0,99% 

Middellang verzuim (8-42 dagen) 1,45% 

Lang verzuim (> 43 dagen)  3,95% 

 

Het verzuimpercentage werd voornamelijk veroorzaakt door lang verzuim met een niet-

arbeid gerelateerde achtergrond. Area is permanent in overleg met  de arbodienst om 

het verzuimniveau zoveel mogelijk te beperken.  

 

Opleidingsontwikkeling 

Area is een lerende organisatie en vindt het daarom belangrijk om te investeren in haar 

medewerkers. Dit gebeurt op verschillende manieren, hetzij individueel hetzij collectief. 

In 2018 is aan functie gebonden opleidingen een bedrag van € 110.720 uitgegeven.  

In 2018 is eveneens gebruikgemaakt van het individuele loopbaanbudget, voor in totaal 

€ 18.768. Nadruk ligt op het in company leren, waarbij naast de inhoud ook de samen-

werking een belangrijk aandachtspunt is.  
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3.2. Financiële positie 

 

Maatschappelijke doelmatigheid 

We opereren in onze bedrijfsvoering steeds dichter op de wijken en de bewoners met als 

doel de maatschappelijke impact van ons handelen zo concreet mogelijk te maken. We 

meten de doelmatigheid primair door de tevredenheid van de bewoners in beeld te bren-

gen. Dat bewoners over het algemeen tevreden zijn blijkt uit het opnieuw behalen van 

het KWH huurlabel.  

 

De doelmatigheid laat zich ook afmeten aan het realiseren van onze nieuwbouw- renova-

tie en duurzaamheidsopgave. Voor dat laatste zegt ‘gemiddeld label B in 2018’ voldoen-

de. ”Gemiddeld label A” volgt naar verwachting in 2023 na de afronding van ons duur-

zaamheidsprogramma. In de nieuwbouw lopen we in Uden op schema. In Veghel stag-

neert de nieuwbouw als gevolg van het gebrek aan locaties en de kracht van de gemeen-

te Meierijstad om sociale huurwoningen af te dwingen. Met het aanjaagteam en de ver-

plichting aan projectontwikkelaars om 25% sociaal te realiseren in elk plan dat groter is 

dan vier woningen zijn belangrijke stappen gezet, maar het is nog niet afdoende. Samen 

met gemeente en de twee andere corporaties is en wordt gezocht naar creatieve wegen.  

 

Operationele doelmatigheid 

Sinds de fusie in 2012 is de personeelsformatie met een kleine 20% afgenomen, terwijl 

het takenpakket aanzienlijk is uitgebreid. Die uitbreiding is het gevolg geweest van ener-

zijds onze ambities op het terrein van o.a. duurzaamheid, nieuwbouw en de leefbaarheid 

en anderzijds van de oplopende administratieve lastendruk als gevolg van de nieuwe wo-

ningwet en de introductie van de marktwaarde. In 2018 is de personele bezetting weer 

toegenomen; dit is gedeeltelijk incidenteel.  

 

Financiële doelmatigheid 

De bedrijfslasten in totaliteit lopen licht op. In de relatie tussen ambitie en de kosten kie-

zen we ervoor de ambitie centraal te stellen en deze zo effectief en efficiënt mogelijk te 

realiseren. In de Aedes benchmark zien we dat we relatief hoge organisatiekosten heb-

ben. Met onze ambities is dit enerzijds logisch, maar zijn we anderzijds bezig om deze 

meer in lijn van het gemiddelde van andere corporaties te krijgen. Veel investeringen in 

de ICT zijn bedoeld om in de toekomst meer efficiënt te werken, maar leveren nog niet 

het volledige resultaat op, omdat het gaat om diepte-investeringen die gericht zijn op de 

langere termijn. Nieuwe vormen van aanbesteding en samenwerking met ketenpartners 

zijn gericht op doelmatiger te opereren, maar zijn niet altijd direct in rapportages tra-

ceerbaar.  

 

Exploitatie 

Area heeft ook in 2018 een gezonde, solide structuur, gebaseerd op een stevige exploita-

tiebasis.  
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De financiële toetsingscriteria van het WSW hanteren we als harde ondergrens, zodat on-

ze investeringen geborgd blijven. Area heeft ook in 2018 een gezonde, solide structuur, 

gebaseerd op een stevige exploitatiebasis. Dat is terug te zien in een zeer goede positie 

voor wat betreft solvabiliteit, Loan to value, ICR en dekkingsgraad.  

 

2018 2017

Financiële ratio's WSW WSW norm

1. ICR * 1,40 2,22 2,18

2. DSCR * 1,00 1,96 1,70

3. LTV op basis van marktwaarde 18% 22%

LTV op basis van beleidswaarde < 75% 38%

4. Solvabiliteit op basis van marktwaarde 79% 74%

Solvabiliteit op basis van beleidswaarde > 20% 55%

5. Dekkingsratio o.b.v. WOZ en WSW geborgde leningen < 50% 16% 16%

* gewogen financiële ratio's

 
 

 

Ook de ingerekende lange termijn-scenario’s geven geen zorgwekkend beeld.   

 

 

 
 

 

2018 2017

Genormaliseerd resultaat (x € 1 mln.)

291,8 12,6

0,6 0,5

14,0 8,8

-304,2 -9,8

0,0 0,0

11,1 1,8

13,1 13,9"Genormaliseerd" jaarresultaat

Correctie "Belastingen (latentiemutatie)"

Jaarresultaat conform resultatenrekening

Correctie "Afschrijvingen"

Correctie "Overige waardeveranderingen"

Correctie "Niet gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille/VOV/verplichting

Correctie "Waardeveranderingen financiële vaste activa"



 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling Vreemd Vermogenskostenvoet 

 

 
 

Beperkte aflossingen en het afsluiten van nieuwe leningen ter waarde van € 26,1 miljoen 

euro hebben een licht effect op de ontwikkeling van de vreemd vermogenskostenvoet. De 

gemiddelde rentevoet voor 2018 bedraagt 3,48% en voor 2017 3,78%. 

 

Waardering van het vastgoed 

Woningcorporaties moeten hun woningen vanaf 2016 waarderen op marktwaarde in ver-

huurde staat. Als leidraad wordt hiervoor gebruik gemaakt van het jaarlijks te actualise-

ren Handboek Marktwaarde, waar de werkwijze en alle beschikbare normen en parame-

ters zijn beschreven. Het Handboek heeft als resultaat dat een uniforme waarderings-

grondslag wordt toegepast voor alle corporaties en onderlinge vergelijkbaarheid mogelijk 

is.  

 

Het Handboek heeft twee smaken om de marktwaarde te berekenen, waarbij Area in 

2018 is overgestapt van de basis,- naar de full-versie. Het verschil tussen de twee ver-

sies is dat de basisversie een modelmatige berekening betreft met een inschatting van de 

marktwaarde die op portefeuilleniveau aannemelijk wordt geacht. De full-versie komt tot 

stand met tussenkomst van een extern taxateur waarbij het vastgoed complex specifiek 

wordt getaxeerd en zo de kwaliteit van het vastgoed als ook een locatie beter tot zijn 

recht komt.  

 

Per 31 december 2018 bedraagt de marktwaarde van de materiele vaste activa in exploi-

tatie € 1,2 miljard. De marktwaarde ontwikkeling van de portefeuille bedraagt 36% ten 

opzichte van 2017. De oorzaak van de marktwaardestijging is een combinatie van een 

voorraadtoename, een sterke marktontwikkeling en verfijning van de methodiek door 

gebruik van de full-versie. Het marktsentiment onder beleggers was in 2018 sterk in be-

weging, als gevolg van een aantrekkende economie en de zoektocht naar rendement en 

een stabiele (politieke) omgeving. Hierbij verbreden beleggers hun horizon van de grote 

steden steeds meer naar periferie gebieden met als gevolg een stijgende marktwaarde. 
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Schematisch is de ontwikkeling van de marktwaarde als volgt te specificeren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de marktontwikkeling en invoering van de full-versie methode lijkt Area ineens rijk. 

Afgaande op de maatschappelijke opdracht en doelstellingen zal Area de “papieren waar-

de” nooit realiseren. De waardering is gebaseerd op de verwachte opbrengsten van het 

vastgoed bij verhuur en/of verkoop volgens de benadering van marktpartijen. Area ver-

huurt haar woningen niet tegen markthuren en heeft ook geen intentie om al haar wo-

ningen bij mutatie te verkopen. Daarnaast maakt Area een onderscheid door meer geld 

aan onderhoud en beheer uit te geven dan een marktpartij, omdat uitgegaan wordt van 

doorexploiteren en activiteiten worden uitgevoerd die een marktpartij niet zal doen.    

 

Vermogensontwikkeling  

 

Het Eigen Vermogen van Area laat het volgende beeld zien: 

 

Eigen vermogen 2018 2017

€ €

Stand  per 1 januari 700.218 687.638

Bij/af: jaarresultaat 291.754 12.580

Eigen vermogen per 31 december 991.972 700.218

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Herwaar-

deringsreserve 

DAEB vastgoed 

in exploitatie

Herwaar-

deringsreserve 

niet DAEB 

vastgoed in 

exploitatie

Overige 

reserves, niet 

zijnde 

herwaarderings- 

reserve Totaal

€ € € €

440.045 8.113 252.060 700.218

-210 -43 253 0

-121 121 0 0

267.035 8.524 -275.559 0

Sub-totaal 706.749 16.715 -23.246 700.218

-22.053 -379 22.432 0

0 0 291.754 291.754

684.696 16.336 290.940 991.972

Boekwaarde per 1-1-2018

Resultaat

Boekwaarde per 31-12-2018

Realisatie uit hoofde van verkoop en sloop

Realisatie uit hoofde van herclassificatie

Toename uit hoofde van stijging van de 

marktwaarde

Af: effect belastinglatentie
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Van het Eigen Vermogen, berekend op basis van Marktwaarde in verhuurde staat con-

form het handboek modelmatig waarderen marktwaarde Woningcorporaties, is ca. 29% 

gerealiseerd (2017: 36%). Het vermogen neemt in 2018 toe met de waarde van het re-

sultaat uit de Winst- en Verliesrekening. De herwaarderingsreserve (het ongerealiseerde 

deel van het vermogen) van zowel het Daeb- als het niet Daeb vastgoed stijgt door een 

forse toename van de marktwaarde. Voor een toelichting van het verloop van de markt-

waarde verwijzen wij naar de vorige pagina onder het kopje waardering van het vast-

goed. Jaarlijks wordt door Area het meerjarenbeleid doorgerekend om de continuïteit van 

de organisatie te toetsen aan de ambities. Daarin is vastgesteld dat de ambities van de  

organisatie passen binnen het financiële kader van de onderneming. 

 

Vergelijking met het vorige boekjaar 

In de activa kent de waardering van het vastgoed in exploitatie een hele forse stijging. 

Voor een toelichting verwijzen we naar de vorige pagina’s naar de waardering van het 

vastgoed. In de passiva is de voorziening onrendabele investeringen toegenomen door 

een toename van nieuwbouw- en verbeteringsprojecten. Tot slot zijn de belastinglaten-

ties van een actiefpost gewijzigd in een passivapost. De reden hiervoor is dat de waarde 

van het vastgoed zeer fors is gestegen en daarmee hoger is dan de fiscale boekwaarde 

van het vastgoed in exploitatie. De meeste andere posten op de balans en verlies- en 

winstrekening laten een trendmatige ontwikkeling zonder uitschieters en een stabiele 

kasstroom zien. In 2018 is er voor € 26,1 miljoen aan nieuwe leningen aangetrokken. 

Het verkoopbeleid voorziet in een beperkt aantal verkopen, overigens is dit niet gewijzigd 

ten opzichte van 2017.  

 

Maatschappelijke inzet  

Het vermogen van Area dat in de balans tot uitdrukking komt, is gebaseerd op markt-

waarde. Deze berekende waarde bedraagt per 31 december 2018 € 1,2 miljard. De 

marktwaarde is de waarde die door een belegger in een vrije markt kan worden gereali-

seerd. Area hanteert echter vanuit haar volkshuisvestelijke functie andere beleidsuit-

gangspunten, waardoor een benadering op basis van marktwaarde niet overeenkomt met 

de waarde vanuit haar functie. Het verschil tussen die waarderingen betreft de maat-

schappelijke inzet. 

  

x € 1.000,- x € 1.000,-

Marktwaarde verhuurde staat 1.214.964.578€    

Beschikbaarheid (doorexploiteren) -191.471.963€    

Betaalbaarheid (huren) -344.537.922€    

Kwaliteit (onderhoud) -51.152.838€      

Beheer (service) -69.566.199€      

-656.728.922€    

Beleidswaarde 558.235.656€       

Maatschappelijke inzet 656.728.922€        
 

Ultimo 2018 bedraagt de maatschappelijke inzet € 656,7 miljoen. Dit betreft 54% van de 

marktwaarde. De grootste afslag wordt gerealiseerd op betaalbaarheid. Waar een beleg-

ger het vastgoed verhuurd op markthuurniveau hanteert Area een afwijkend streefhuur-

beleid. Daarnaast is de afslag voor beschikbaarheid fors met 16% omdat Area haar vast-

goed doorexploiteert en niet tegen vrije verkoopwaardes uitpond. De afslagen voor kwali-

teit (onderhoudsuitgaven) en beheer (service/dienstverlening) zijn relatief beperkt met  
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4% en 6% van de marktwaarde. Ten aanzien van een toelichting op de onzekerheid in de 

beleidswaarde verwijzen we naar de jaarrekening. 

 

Het verloop van marktwaarde naar beleidswaarde is als volgt te specificeren:  

 

100,00%

84,24%

55,88% 51,67%
45,95% 45,95%

15,76%

28,36%

4,21%
5,73%

M A R K T W A A R D E B E S C H I K B A A R H E I D B E T A A L B A A R H E I D K W A L I T E I T B E H E E R B E L E I D S W A A R D E

BELEIDSWAARDE AREA 2018 (RELATIEF)

 
 

Daeb en Niet-Daeb exploitatie 

Per 1 januari 2017 is het woningbezit van Area verdeeld in een Daeb-exploitatie en een 

Niet Daeb-exploitatie. Los van de details betreft het Niet-Daeb-gedeelte van de exploita-

tie van Area die woningen, die geëxploiteerd worden met een huur boven de liberalisa-

tiegrens van € 720. Daarnaast is hier ook zogeheten commercieel vastgoed in onderge-

bracht. Hiertoe zijn wettelijk ondermeer de exploitatie van geliberaliseerde huurcontrac-

ten, garages, parkeerplaatsen en bedrijfsonroerend goed bestempeld. De niet Daeb tak 

wordt gefinancierd met een interne lening met een minimaal benodigd beginsaldo liquide 

middelen. Area streeft ernaar om te voorkomen dat voor de financiering van de niet-

Daeb tak externe financiering moet worden aangetrokken. Daartoe wordt gezocht naar 

optimalisatie van het aflossingsschema van de interne lening, binnen de mogelijkheden 

die de Woningwet daartoe biedt. In 2019 heeft Area het business plan Niet-DAEB herzien 

met als resultaat dat de Niet-DAEB strategie is gewijzigd van afbouwen naar doorexploi-

teren. 

 

3.3. Risico’s. 

 

Algemeen 

De totale ontwikkeling van risicomanagement laat een verbetering zien ten opzichte van 

2017. In 2019 moet risicomanagement verder worden verankerd in ons handelen.  

 

Area besteed in toenemende mate aandacht aan het beheersen, analyseren en bewaken 

van de risico’s van onze activiteiten. Vanuit ’de bedoeling‘ wordt gezocht naar een opti-

male balans tussen ondernemerschap en risicobeheersing. 

 

De systematiek die we toepassen, blijven we ontwikkelen en maakt integraal onderdeel 

uit van onze bedrijfsprocessen, bedrijfsvoering en verantwoordingsstructuur. De risico-

velden en de daarbij behorende risicofactoren worden voor elk managementniveau conti-

nu impliciet gemonitord. 
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In 2017 is de eerste opzet van procesmanagement binnen Area gerealiseerd, het proces-

gericht werken heeft haar intrede gedaan en werkprocessen zijn voor de eerste maal be-

schreven.  

 

Ten aanzien van de ontwikkelingen en verbeteringen in het systeem van risicomanage-

ment, heeft in 2018 heeft de eerste ronde met procesactualisaties plaatsgevonden, 

waarbij de proceseigenaren zelf het voortouw hebben genomen. Door personele ontwik-

kelingen, is het interne controleplan 2018 niet volledig afgewikkeld, eventuele achter-

standen worden in 2019 ingelopen. Vanaf 2019 is het de bedoeling om meer aandacht 

voor “risico denken” in het procesmanagement op te nemen.  

 

In deze paragraaf zijn de voornaamste strategische risico’s beschreven. Voor géén van 

deze risico's en onzekerheden geldt dat er geen beheersingsmaatregelen zijn getroffen. 

  

Terugkijkende naar 2018, heeft met name het risico inzake de ‘organisatie’ belangrijke 

‘impact’ gehad op de organisatie. Hiermee bedoelen we dat intern een start is gemaakt 

met het concept van de wijkteams, als gevolg waarvan verantwoordelijkheden anders 

zijn komen te liggen binnen de organisatie en hierdoor de interne verantwoording op 

sommige gebieden ook langer op zich liet wachten dan gewenst. Dit heeft géén noe-

menswaardige invloed gehad op resultaten of financiële positie.  

 

Voornaamste risico’s 

Maatschappelijk 

Wat bij beschikbaarheid speelt is dat in de gemeente Meierijstad onvoldoende zicht is 

op concrete betaalbare bouwlocaties voor sociale woningen. Het niet tijdig beschikbaar 

stellen van bouwlocaties heeft grote invloed op de ontwikkeling van Meierijstad en zorgt 

ervoor dat onze doelgroep niet kan worden bediend. Er bestaat daarnaast een risico dat 

maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot een verslechtering van de leefbaarheid in 

onze wijken. Ten aanzien van het aspect betaalbaarheid, is het voornaamste risico dat 

onze doelgroep door ons huurbeleid, door economische of door politieke omstandighe-

den, de huren minder goed kan betalen. Met betrekking tot verduurzaming zijn op lo-

kaal en nationaal niveau afspraken gemaakt. De enerzijds hoge ambitie en anderzijds 

mogelijk te beperkte innovaties, leiden tot een risico dat die afspraken niet worden nage-

komen. 

 

Vastgoed 

De snel oplopende bouwkosten zorgen ervoor dat de kans gemiddeld is dat rendabel 

bouwen niet gaat lukken (of onder druk komt te staan). De impact wordt als redelijk 

hoog ingeschat als dit zich langer gaat optreden, want de financiële positie geeft op lange 

termijn beperkt de ruimte om langdurig een onrendabele top te accepteren in combinatie 

met de doelstellingen betaalbaarheid en verduurzaming. Het risico dat onze onder-

houdskosten uit de pas lopen wordt vrij laag ingeschat omdat de onderhoudsbegroting is 

gebaseerd op de schouw en de kosten in lijn liggen met de interne benchmark en vaste 

prijslijst.  

 

Organisatie 

Er bestaat een serieus risico met betrekking tot de organisatie: de veranderende omge-

ving, de snelheid van innovaties, de vergrijzing en de toenemende druk van stakeholders 

heeft invloed. Het wordt moeilijk om goed personeel te krijgen en te houden. Slim orga-

niseren (onder meer door de implementatie van wijkteams) compenseert dit risico enigs-

zins, maar ook het aanstippen van de belangrijkste aandachtspunten op basis van de 

meerjarenbegroting en (stress)scenario’s.  
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Financieel 

Het belangrijkste instrument om renterisico’s te beperken is het spreiden van de le-

ningenportefeuille. Een goede analyse van de bestaande leningenportefeuille, een helder 

beeld van de behoefte aan additioneel vermogen en belegging van tijdelijk overtollige 

middelen moet er voor zorg dragen dat renterisico’s worden beperkt. Area minimaliseert 

het herfinancieringsrisico en daarmee het risico van overliquiditeit door een minimaal 

tweejaarlijks aflossingspercentage van de vreemd vermogenspositie van het laatst afge-

sloten boekjaar te hanteren. Gestreefd wordt naar een aflossingspercentage van mini-

maal 5% per twee jaar, hetgeen een laag risico is volgens de normen van het WSW. 

Voor een laag risico mag het renterisico niet hoger zijn dan 15% (jaarlijks 1e 5 jaar) en 

voor de 1e 5 jaar in totaal maximaal 20%. 

 

Bij belastingen en heffingen loopt Area het risico dat de belastingdruk (nog) verder toe-

neemt door overheidsmaatregelen. De verwachte impact wordt (onder meer door ATAD) 

als zeer hoog ingeschat. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de stijgende 

last van de verhuurdersheffing en de mogelijk hogere en langer doorlopende sanerings-

steun. Hierop zijn door Area geen nauwelijks maatregelen te nemen, maar het is wel van 

belang om in de besluitvorming rekening te houden met die mogelijke ontwikkelingen. 

 

De huuropbrengsten liggen vast door wetgeving en mutatiegraad. Het risico dat de kas-

stromen uit de huur te weinig stijgen door inflatie ten opzichte van sneller stijgende (on-

derhouds-)kosten. Als dit optreedt wordt de impact op het vermogen en de mogelijkheid 

tot financiering ook als vrij hoog ingeschat. Een weloverwogen huurbeleid houdt rekening 

met continuïteit op lange termijn.  

 

De onvoorspelbaarheid en instabiliteit van de overheid is een tot slot nog een voornaam 

strategisch risico. De impact van verstorende factoren zoals nieuwe wetgeving (zoals de 

nieuwe omgevingswet) kan grote impact hebben op het bereiken van onze doelstellingen. 

Om risico’s vanuit overheid zo goed mogelijk te mitigeren, is Area zo veel mogelijk in 

overleg met de lokale overheden. 

 

Overige risico’s 

Tactisch-financiële risico’s 

Dit betreft risico’s en onzekerheden met betrekking tot de financiële positie van Area, zo-

als koersrisico’s, liquiditeitsrisico’s, valutarisico’s, renterisico's en onzekerheden in de 

mogelijkheden om financiering aan te trekken. Deze risico’s zijn nader toegelicht in de 

jaarrekening.  

 

Compliance risico’s 

Dit zijn risico’s en onzekerheden die voortvloeien uit de verplichting te moeten voldoen 

aan complexe wetten en regels (met directe invloed hebben op Area). Denk hierbij aan 

toewijzingsregels, mededingingsregels en milieuwetgeving. Area beheerst alle compliance 

risico’s door beheersmaatregelen te verankeren in de processen en de effectiviteit hier-

van te testen. 

 

Investeringsrisico’s 

In het investeringsstatuut staan de risicovelden gedefinieerd die bij projectontwikkeling 

relevant zijn. Aan de hand van het statuut wordt per investeringsproject een eenduidige 

en volledige interpretatie van de risico’s opgesteld en voorzien van beheersmaatregelen. 

De voortgang van de totale portefeuille wordt gerapporteerd door middel van de trimes-

terrapportages. De financiële impact van de risico’s wordt, voor zover mogelijk, in de 

rapportage opgenomen. 
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Treasuryrisico’s 

Het treasurystatuut is een regeling voor het sturen en beheersen van, het verantwoorden 

over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de 

hieraan verbonden risico's. Area hanteert een risico-avers treasurybeleid. Area heeft in 

2018 geen derivaten in haar bezit gehad en blijft ruim binnen de normen van de WSW.  

 

Operationele risico’s 

Dit zijn risico’s en onzekerheden die de effectiviteit en efficiëntie van de operationele ac-

tiviteiten van Area beïnvloeden en daarmee vooral betrekking hebben op de processen 

binnen Area en van invloed kunnen zijn op de kortetermijndoelstellingen. Binnen Area 

beheersen we de operationele risico’s vooral door het toepassen van de geduide plan-

ning-en-controlcyclus, in combinatie met procesmanagement.  

 

Risicobereidheid 

Als maatschappelijke organisatie heeft Area de maatschappelijke plicht risico’s om haar 

doelstellingen te realiseren, en verplichtingen op een beheerste wijze aan te gaan. Area 

definieert zichzelf derhalve als risicomijdend. Beleidsmatig heeft Area afspraken om risi-

co’s op strategisch, tactisch en operationeel niveau te monitoren en te beheersen.  

 

De voornaamste strategische risico’s zijn nader terug te vinden in de tabel, waarin we: 
 de impact van het risico op financiële positie hebben gekwantificeerd (); 

 de risicobereidheid (‘risk appetite’) hebben gekwantificeerd (). 
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Gebied Thema Risico Beheersmaatregelen Laag Middel Hoog

Beschikbaarheid
Het risico dat de 

gewenste uitbreiding van 

900 woningen eind 2033 

niet wordt gerealiseerd. 

 - deelnemen aan de gemeentelijke 

'Aanjaaggroep'

 - continu overleg tussen gemeenten 

en Area

Betaalbaarheid Het risico dat de 

betaalbaarheid voor onze 

doelgroep door 

economische en politieke 

invloeden verslechtert. 

 - inflatievolgend huurbeleid

 - periodiek overleg met de 

bewonersraad

Leefbaarheid Het risico dat 

maatschappelijke 

ontwikkelingen leiden tot 

verslechtering 

leefbaarheid wijken

 - instellen van wijkteams

 - periodiek overleg met de 

bewonersraad

Duurzaamheid Het risico dat niet (tijdig) 

wordt voldaan aan eisen 

gesteld aan 

verduurzaming voorraad 

(te ambitieus / te 

beperkte innovaties) 

 - investeren zonnepanelen op 5.000 

woningen

 - meting van portefeuillelabels per 

trimester

Rendabel bouwen

Het risico dat nieuwe 

woningen onrendabel 

worden gebouwd. 

 - investeringsstatuut met een 

integraal toetsingskader

 - verplichte goedkeuring door RvC bij 

grote projecten

Onderhoud

Het risico dat het 

onderhoud meer gaat 

kosten dan ingerekend.

 - hanteren van een vast prijzenboek 

voor aannemers

 - liquiditeitsplanning en actualisatie 

per trimester

O
rg

a
n
i-

s
a
ti
e

Organisatie
Het risico dat de 

organisatie zowel in 

kwantitatieve en 

kwalitatieve zin niet 

(tijdig) kan inspelen op de 

veranderende omgeving. 

 - instellen van wijkteams

 - stresstest en scenario's berekenen

Rente Het risico dat het 

renteniveau voor vreemd 

vermogen hoger wordt 

dan in de 

meerjarenbegroting is 

ingeschat.

 - stresstest en scenario's berekenen

 - liquiditeitsplanning en actualisatie 

per trimester

Belastingen Het risico dat de 

belastingdruk door 

toekomstige 

overheidsmaatregelen 

toeneemt

 - stresstest en scenario's berekenen

 - liquiditeitsplanning en actualisatie 

per trimester

Opbrengsten

Weinig mogelijkheden tot 

vergroting opbrengsten op 

langere termijn

 - inflatievolgend huurbeleid

 - stresstest en scenario's berekenen

Overheid

Politieke 

onvoorspelbaarheid en 

instabiliteit. 

 - continu overleg tussen gemeenten 

en Area

 - stresstest en scenario's berekenen

M
a
a
ts

c
h
a
p
p
e
li
jk

V
a
s
tg

o
e
d

F
in

a
n
c
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e
l
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4. Governance 

 

4.1. RvC-verslag 

Area kent een Raad van Commissarissen (RvC) bestaande uit 6 leden. De RvC heeft een 

visie op bestuur en toezicht in 2018 verder ontwikkeld. Vanuit die visie houdt de RvC 

toezicht en handelt zij naar de basisprincipes van de Governancecode, De RvC neemt een 

duidelijke functiescheiding tussen bestuur en toezicht en zorgvuldige en transparante be-

sluitvorming in acht. De RvC is zich in de uitoefening van haar taken en verantwoorde-

lijkheden bewust van haar voorbeeldfunctie in het moderne governance tijdperk in de 

volkshuisvesting. De RvC streeft in haar werving en selectiebeleid naar een evenwichtige 

samenstelling en voldoende deskundigheid op de diverse aandachtsgebieden alsmede 

verscheidenheid en diversiteit. 

 

Gegevens RvC Area per 31-12-2018: 
Naam Sedert Aftredend Deskundigheid/ 

commissie 
Hoofd- en nevenfunc-
ties 

De heer 
Eric Kemperman 

1-2-2012 1-2-2020 (2e ter-
mijn) 

Governance 
 
Remuneratiecommissie  
 

Zelfstandig onderne-
mer/adviseur 
Lid Raad van Toezicht 
KNJV 
 

De heer 
Wim Bruinenberg 

1-1-2013 1-1-2021(2e ter-
mijn) 

Financiën en controle 
 
Auditcommissie 
 

Bestuurder stichting 
PAMM 

De heer 
Henk Vos 

1-1-2013 1-1-2021(2e ter-
mijn) 

Vastgoed 
 
Vastgoedcommissie later 
commissie Maatschappe-
lijk presteren 
 

Zelfstandig ondernemer 
 
Lid Raad van Commissa-
rissen Kleurrijk Wonen 
Tiel 

Mevrouw 
Nanda de Wilde 

1-10-2013 1-10-2021(2e ter-
mijn) 

Juridisch 
 
Vastgoedcommissie later 
Remuneratiecommissie 
 
Lid op voordracht huur-
der 
 

Zelfstandig ondernemer 
(advocaat) 
 
 
Lid Raad van Toezicht 
Standvast Wonen 

 

De heer 
Stefan van Kessel 

1-1-2015 1-1-2019 (1e ter-
mijn) 

Financiën en controle 
 
Auditcommissie 

Zelfstandig ondernemer, 
interim professional en 
toezichthouder 
 
Lid Raad van Commissa-
rissen Woonpartners 
 
Bestuurslid stichting RAN 
 

De heer 
Tiny Kardol 

1-1-2015 28-3-2018 Zorg en welzijn 
 
Remuneratiecommissie 
 
Lid op voordracht huur-
der 
 

Onderzoeksleerstoel Acti-
ve Ageing VU Brussel 
 
CEO Stichting Mariënste-
de Vught (zorg en huis-
vesting voor senioren) 
 

Mevrouw 
Sultan Günal  

10-9-2018 10-9-2022 (1e ter-
mijn) 

Volkshuisvesting 
 
Commissie Maatschappe-
lijk presteren 
 
Lid op voordracht huur-
der 
 

Lid Raad van Toezicht 
Raffy woonzorgcentrum 
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Samenstelling en mutaties in 2018 

In 2018 heeft Tiny Kardol afscheid genomen in verband met het toetreden tot de ge-

meenteraad in Uden. Mevrouw Sultan Günal is op voordracht van de Bewonersraad in de 

vergadering van 10 september, na ontvangen goedkeuring van de Autoriteit wonen (ILT), 

benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. De werving voor deze huurderscom-

missaris is gezamenlijk door Bewonersraad en RvC vormgegeven. 

 

De heer Stefan van Kessel is voor herbenoeming voorgedragen en na toetsing door de 

Autoriteit wonen (ILT), herbenoemd door de RvC voor een tweede termijn ingaande fe-

bruari 2019.  

 

De huidige RvC voldoet qua samenstelling aan de vereisten die aan een evenwichtig en 

deskundig intern toezicht worden gesteld. Alle leden zijn onafhankelijk ten opzichte van 

Area, het bestuur en elkaar volgens de onafhankelijkheidcriteria zoals deze in de Gover-

nance Code worden gesteld. 

 

Taak en werkwijze 

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het  

bestuur en op de algemene gang van zaken bij Area. Daarbij wordt de RvC ondersteund 

door de bedrijfscontroller, die onafhankelijk van het bestuur, toezicht houdt op naleving 

van afgesproken werkwijzen en regelgeving, om daarmee de interne beheersing te bor-

gen. Tevens hebben RvC en bestuur een tijdelijke ondersteuning ingehuurd. Deze heeft 

in 2018 voorstellen gedaan voor de nieuwe toezichtsfilosofie en statuten en reglementen 

en zal in 2019 inhoud geven aan de integrale sturing zoals die is opgenomen in de bestu-

ringsfilosofie van Area.  

 

Daarnaast is de RvC werkgever en adviseur/klankbord voor het bestuur. De taakverde-

ling en werkwijze van de RvC zijn neergelegd in een reglement. De RvC heeft in haar re-

glement een passage opgenomen voor haar omgang met het bestuur en de OR. Daar-

naast houdt de RvC periodiek overleg met de bewonersraad en houdt zij waar nodig con-

tact met andere stakeholders. 

 

De RvC vindt het monitoren en borgen van de interne governance en control binnen Area 

van groot belang. De functie van onafhankelijke bedrijfscontroller is dan ook een belang-

rijk steunpunt voor de RvC. Door het vertrek van de manager Wonen bij Area heeft er 

een wijziging van personen binnen het managementteam van Area plaatsgevonden. De 

bedrijfscontroller is  manager bedrijfsvoering geworden waardoor de functie van bedrijfs-

controller vacant werd. Er is voor gekozen om voor een overgangsperiode met een inte-

rim controller te werken en de taken en het profiel van bedrijfscontroller opnieuw te be-

zien, voordat overgegaan wordt tot een structurele functie invulling. Per 1 januari 2019 is 

een nieuwe bedrijfscontroller benoemd, die past binnen het aangepaste profiel. 

 

Area hecht grote waarde aan een goed bestuur met een adequate vorm van toezicht. 

Daarom onderschrijven en hanteren wij de Governancecode Woningcorporaties 2015.Op 

basis van deze code en de aanpassingen die uit de Veegwet volgen, heeft Area de statu-

ten van de stichting en het reglement van de Raad van Commissarissen opnieuw getoetst 

en beschreven, evenals het reglement. 

  

Geconstateerd is dat de in 2016 vastgestelde documenten erg regel gedreven zijn en 

minder goed bij het huidige Area passen. De RvC en het bestuur hebben samen de do-

cumenten geactualiseerd. Een nieuw vastgestelde toezichtfilosofie draagt er toe bij daar 

richting aan te geven zonder control uit het oog te verliezen. Genoemde statuten en re-

glementen zijn hierop aangepast en eind 2018 vastgesteld of goedgekeurd. 

 

http://www.areawonen.nl/fileadmin/user_upload/Website_Over_Area/governancecode_2011.pdf
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De RvC heeft 8 keer vergaderd met de bestuurder. Bij vijf vergaderingen was de RvC vol-

tallig, bij twee vergaderingen was één lid afwezig en bij één vergadering waren twee le-

den afwezig.  

 
Datum Voornaamste thema’s Aanwezig 

29-01 -managementletter 
-auditplan 
-bezoldiging bestuurder 
-bezoldiging RvC 
-huurbeleid 
-aanbestedingsbeleid 
-diverse projecten 
-bestuurlijke voortgang 

de heer Kemperman 
mevrouw de Wilde 
de heer Kardol 
de heer Bruinenberg 
de heer Vos 
de heer van Kessel 
 
 

19-03 -toezichtsfilosofie 
-projecten 
-bestuurlijke voorgang 

de heer Kemperman 
mevrouw de Wilde 
de heer Kardol 
de heer Bruinenberg 
de heer Vos 
de heer van Kessel 

14-05 -vacature RvC 
-huurbeleid en woonlasten 
-inzet woonlasten betaalbaar te houden 
-toezichtkader 
-projecten 
-overleg met accountant 
-bestuurlijke voorgang 

de heer Kemperman 
mevrouw de Wilde 
de heer Bruinenberg 
de heer Vos 
de heer van Kessel 
 
 

25-06 -benoemen lid RvC 
-benoemen accountants 
-goedkeuren Bod aan gemeente Uden en gemeente Meierijstad 
-projecten 
-kwaliteitsbeleid 
-bestuurlijke voortgang 

de heer Kemperman 
mevrouw de Wilde 
de heer Bruinenberg 
de heer Vos 
de heer van Kessel 

10-09 -benoeming RvC lid definitief maken 
-rol Business Controller 
-statuten en reglementen RvC 
-evaluatie vastgoedcommissie 
-financieel beheer en beleid 
-besturingsfilosofie 
-Koersplan 
-sloop reglement 
-borgen procesmanagement 

mevrouw de Wilde 
de heer Bruinenberg 
de heer Vos 
de heer van Kessel 
mevrouw Günal 
 
 

22-10 -toezichtfilosofie en toezichtskader 
-reglement RvC en commissies 
-herbenoeming de heer van Kessel 
-samenstelling commissies 
-jaarplan 2019 
-statuten goedkeuren 
-reglement bestuur goedkeuren 
-Besturingsfilosofie 
-stijging bouwkosten 
-bestuurlijke voortgang 

de heer Kemperman 
mevrouw de Wilde 
de heer Vos 
de heer van Kessel 
mevrouw Günal 
 
 

26-11 -managementletter 
-financieel beleid en –beheer 
-Koersplan goedkeuren 
-portefeuillestrategie goedkeuren 
-jaarplan en begroting goedkeuren 
-prestatieafspraken met gemeenten 
-bestuurlijke voortgang 

de heer Kemperman 
mevrouw de Wilde 
de heer Bruinenberg 
mevrouw Günal 
de heer van Kessel 
 
 
 

17-12 -vaststellen wijzigingen statuten en reglementen 
-zelfevaluatie 

de heer Kemperman 
mevrouw de Wilde 
de heer Bruinenberg 
de heer Vos 
de heer van Kessel 
mevrouw Günal 
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De remuneratiecommissie is 4 keer bij elkaar geweest om stukken voor de RvC vergade-

ring voor te bereiden en te bespreken op 11 januari, 10 april, 20 juni en 24 september. 

De commissie werd bemenst door de heer Kardol en de heer Kemperman. Nadat de heer 

Kardol de RvC heeft verlaten heeft mevrouw De Wilde zijn plaats overgenomen. In de 

tussenliggende periode heeft de heer Van Kessel eenmalig de vergadering bijgewoond en 

voorgezeten. 

 

De vastgoedcommissie is 3 keer bij elkaar geweest om stukken voor de RvC vergadering 

voor te bereiden en te bespreken op 16 januari, 12 maart en 8 mei. Deze is bemenst 

door mevrouw De Wilde en de heer Vos.  

De auditcommissie is 5 bij elkaar geweest om stukken voor de RvC vergadering voor te 

bereiden en te bespreken op 25 januari, 1 mei, 27 augustus, 8 oktober en 26 november. 

Deze commissie wordt bemenst door de heren van Kessel en Bruinenberg. 

 

Na evaluatie van de commissies is er voor gekozen om in de vastgoedcommissie meer 

accent te leggen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid ook ten aanzien van te 

realiseren vastgoed. Derhalve is deze commissie vervangen door een commissie maat-

schappelijke presteren. Deze commissie is 1 keer bij elkaar geweest en wel op 13 no-

vember. Deze commissie wordt bemenst door mevrouw Günal en de heer Vos. 

De leden van de RvC zijn aanspreekbaar op hun gedrag, participeren actief in verschil-

lende overlegstructuren met bestuur, medewerkers en stakeholders en zien toe op een 

kritische en open geest in de relatie met bestuur en management. Zij conformeren zich 

aan de integriteitscode en Klokkenluidersregeling van Area. 

 

De voorzitter van de RvC ziet toe op een transparante en kwalitatief goede besluitvor-

ming en een goede uitoefening van de taken van de RvC, een open kritische en construc-

tieve discussie tussen bestuur en RvC en het naleven van de gedragscode en regels van 

goed bestuur. De voorzitter bereidt de agenda voor en stemt bij gelegenheid af met het 

bestuur en de overige leden van de RvC, de voorzitter van de bewonersraad, de voorzit-

ter van de Ondernemingsraad en de interne vertrouwenspersoon. De RvC heeft 1 keer 

overleg gepleegd met de Ondernemingsraad (OR) van Area op 26 november en 2 keer 

een gezamenlijk overleg gehad met de Bewonersraad, op 14 mei en op 26 november. 

Met de OR is gesproken over de relatie met bestuurder en over de organische ontwikke-

ling van Area, inclusief de gevolgen daarvan voor (de arbeidsvoorwaarden van) de me-

dewerkers.  Met de Bewonersraad is gesproken over het proces van het huurbeleid, over 

de relatie met de bestuurder en over de ontwikkelingen binnen en representativiteit van 

de Bewonersraad. 

 

De RvC heeft in 2018 enkele keren buiten aanwezigheid van het bestuur vergaderd.  

Eveneens bezochten leden van de RvC diverse (formele en informele) bijeenkomsten 

waar belanghouders, collega corporaties en of management en medewerkers aanwezig 

waren. De RvC oriënteert zich regelmatig over hetgeen leeft bij belanghouders. 

 

Op het terrein van governance zijn onderwerpen als bezoldiging bestuurder en RvC, zelf-

evaluatie, herbenoemingen, aanpassing statuten, financieel reglement, investeringssta-

tuut, toetsingskader, financiële sturing, treasurystatuut, reglementen RvC/Bestuur, kwa-

liteitsprofiel RvC, proces totstandkoming besluitvorming RvC/bestuur aan de orde ge-

weest. De integriteitscode en klokkenluidersregeling komen in 2019 terug in de RvC. 
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Het bestuur verschaft de RvC actief informatie over de relevante strategische risico’s, de 

RvC informeert hier actief naar en ziet toe op de beheersing van deze risico’s gegeven de  

maatschappelijke doelstelling(en) van Area, de strategische koers, de belangen van de 

stakeholders en financiële continuïteit. 

 

Governance audit Autoriteit Wonen 

Op 20 december 2017 heeft de extern toezichthouder in de volkshuisvesting, de Autori-

teit Wonen van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (het ministerie) gesproken 

met het bestuur & management en drie leden van de RvC in het kader van een audit op 

de (kwaliteit van) de governance bij Area.  

 

Op basis van de aangereikte stukken en de gevoerde gesprekken tijdens de governance 

inspectie concludeert de Autoriteit Wonen dat de governance van Area op hoofdlijnen 

voldoet aan de criteria voor “good governance”.  

  

De aandachtspunten die de Aw heeft gesignaleerd, zijn door de RvC en bestuur ter harte 

genomen en in 2018 op de agenda geplaatst. Dit betrof met name de balans tussen be-

zieling en beheersing. De Aw ziet dat Area veel doelen heeft, maar dat een beheerste 

aanpak minder aandacht krijgt. In de nieuwe besturingsfilosofie wordt invulling gegeven 

aan deze balans. In 2019 krijgt deze verder vorm via integrale sturing.  

 

De Aw heeft ingestemd met de aangepaste statuten. 

 

Behandelde onderwerpen in 2018 

In 2018 zijn aan de volgende zaken aandacht besteed waarvan de RvC de voortgang in 

2019 zal volgen: 

 De RvC was op diverse momenten betrokken bij de totstandkoming van het nieu-

we koersplan en de portefeuillestrategie.  

 Betaalbaarheid van huren in relatie tot het inkomen. 

 Hoe gaat Area scheefwoners bewegen te verhuizen naar een woning met een 

meer passende huur. 

 Er zal een stevige regie gevoerd moeten worden op de doel(strategie)portefeuille 

 Het verder professionaliseren van de investeringsvoorstellen, door o.a. meer aan-

dacht hebben voor de betaalbaarheid voor de beoogde te huisvesten doelgroep, 

de doorvertaling van de doelportefeuille en de balans tussen leegwaarde, markt-

waarde en stichtingskosten.  

 Een update van alle governancestukken, zoals statuten, besturingsfilosofie en di-

verse reglementen. 

 In het jaarverslag 2018 wil de RvC de beleidswaarde zien van het vastgoed. 

 Benoeming van Mazars tot nieuwe accountant vanaf jaarrekening 2018 

 Er is intensief gesproken over de gevolgen van de prijsstijgingen in de bouw en de 

consequenties voor de nieuwbouw- en renovatieprojecten van Area. Ook zijn er 

met de bestuurder afspraken gemaakt hoe hier in de investeringsprocessen mee 

om te gaan. Dit heeft geresulteerd in een nieuw investeringsstatuut.  

 

Zelfevaluatie RvC 

De RvC is kritisch ten aanzien van haar eigen functioneren als collectief en van de indivi-

duele leden. Een jaarlijkse zelfevaluatie is verplicht en werd dit jaar zonder leiding van 

een externe deskundige uitgevoerd in december 2018. In deze evaluatie werd ook aan-

dacht besteed aan ‘maatschappelijk gedreven governance’.  
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PE-punten  

Alle leden van de RvC hebben in 2018 voldaan aan hun verplichte educatie door minimaal 

5 PE-punten te halen met bijscholing. De leden hebben de volgende PE-punten behaald: 

 

Naam 2018 

De heer Kemperman 5 

De heer Bruinenberg 6 

De heer Vos 18 

Mevrouw de Wilde 12 

De heer van Kessel        5 

De heer Kardol nb 

Mevrouw Günal  5 

 

De bestuurder heeft over 2018 22 PE-punten behaald.  

 

Beoordeling bestuurder  

De RvC is werkgever van de bestuurder en werft, benoemt, ontslaat en beoordeelt de 

bestuurder. In 2016 heeft herbenoeming van de bestuurder plaatsgevonden voor 4 jaar. 

In dit kader heeft de RvC de bestuurder ook in 2018 beoordeeld op zijn functioneren en 

de behaalde resultaten. Deze beoordeling is met de bestuurder besproken. De RvC is te-

vreden over het presteren van de bestuurder en stelt vast dat de bestuurder voldoet aan 

de eisen die aan een goed bestuurder worden gesteld. Daarnaast heeft de bestuurder 

geen leningen, schenkingen, garanties of andere vorm van bezoldiging ontvangen van de 

corporatie, anders dan het gepubliceerde inkomen in dit verslag. De bestuurder treedt 

niet in concurrentie met de corporatie, heeft geen tegenstrijdige activiteiten en geen ne-

venfuncties. 

RvC en de accountant                                                                                               

De RvC selecteert 1x per 4 jaar de controlerend accountant en stelt jaarlijks met de ac-

countant de accenten in het controleplan vast. De auditcommissie van de RvC onder-

houdt, samen met de bedrijfscontroller en de manager Financiën, de operationele contac-

ten en adviseert aan de RvC hierover. De jaarlijkse interim-controle en jaarrekeningcon-

trole door de accountant worden door de RvC met de bestuurder in het bijzijn van de ac-

countant, manager financiën en bedrijfscontroller besproken. De RvC evalueerde de 

dienstverlening door de accountant. In 2018 werd volgens rooster een procedure gestart 

door de RvC om een nieuwe accountant te werven voor een nieuwe periode van 4 jaar. 

De selectie werd uitgevoerd door de auditcommissie die haar bevindingen aan de RvC als 

advies voorlegde. Als gevolg van deze selectie- procedure werd de firma Mazars als 

nieuwe accountant aangesteld. 

Wet Normering Topinkomens (WNT) en overgangsregeling 

De salarissen van topfunctionarissen voldoen aan de WNT. Voor het bestaande contract 

en aanstelling geldt een overgangsregeling. 

Bezoldiging bestuurder 

Jan van Vucht 

- Beloning:      € 135.184  

- Belastbare vaste- en variabele vergoedingen: €           0 

- Beloningen betaalbaar op termijn:   €   20.918  

 € 156.102  

 

De norm vanuit de WNT m.b.t. de bezoldiging van de bestuurder bedraagt € 156.000,-. 

In 2018 valt de bezoldiging, niet geheel binnen de norm, maar dit valt binnen het  
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overgangsrecht. Vanaf 2019 wordt de vergoeding aangepast aan de indexatie conform de 

normering van het WNT. 

 

Bezoldiging raad van commissarissen 2018 (incl. onkostenvergoeding, excl. btw): 

Eric Kemperman (voorzitter)      € 18.000      

Tiny Kardol       €   3.000   (tot maart 2018) 

Sultan Günal     €   3.700 (vanaf september 2018) 

Stefan van Kessel     € 12.000      

Wim Bruinenberg     € 12.000      

Henk Vos      € 12.000      

Nanda de Wilde     € 12.000      

 

Genoemde bezoldigingen vallen binnen de normen van het WNT en zijn conform de richt-

lijnen van de Vereniging van Toezichthouders bij Woningcorporaties (VTW) 

 

Area verstrekte aan de leden van de RvC en aan de bestuurder geen persoonlijke lenin-

gen of garanties. 

 

Tegenstrijdige belangen 

In 2018 werden er geen meldingen ontvangen door de RvC van tegenstrijdige  

belangen en/of integriteitsschendingen welke leden van de RvC, het bestuur,  

management, medewerkers of stakeholders betroffen. 

 

Governancestructuur 

Onderstaand schema geeft de Governancestructuur van Area gedurende 2018 weer. 

 

 
 

 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur en de Raad van 

Commissarissen zijn in de statuten van Area vastgelegd. De besluitvorming komt tot 

stand door een intern proces voorzien van beheersings-maatregelen die de kwaliteit van 

de besluitvorming waarborgen. Voor een aantal (materiële) besluiten van de bestuurder 

moet de RvC vooraf toestemming geven, zoals wijziging in statuten en investeringsbe-

sluiten. 

 

Governancecode 

Medio 2015 is door Aedes de nieuwe Governancecode Woningcorporaties 2015 gepresen-

teerd. Deze Governancecode geeft richting aan de wijze waarop bestuur en Raad van 

Commissarissen (RvC) functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over 

hun resultaten.  
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Area onderschrijft de code en leeft deze actief na. De Governancecode bevat normen 

voor goed bestuur en toezicht en heeft in het bijzonder aandacht voor cultuur en gedrag. 

Ook krijgt de gemeente een nadrukkelijke positie in de nieuwe code. De Governancecode 

gaat expliciet in op: voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en 

een goede risicobeheersing.  

 

1. De code bestaat uit vijf principes: Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en 

normen die passen bij de maatschappelijke opdracht 

2. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af 

3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak 

4. Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen 

5. Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan de activiteiten. 

 

Algemeen oordeel over 2018 

De RvC stelt vast dat de behaalde resultaten in 2018 passen binnen de doelstellingen van 

Area. Zij heeft een nieuw en beter passend governance arrangement vastgesteld. Daar-

naast zijn Koersplan, Portefeuillevisie en Sturingsfilosofie (door)ontwikkeld door Bestuur-

der en MT en door de RvC goedgekeurd. Ook heeft zij goedkeuring gegeven aan diverse 

investeringen voor verbetering of groei van ons bezit. In 2019 geeft de RvC verder invul-

ling aan de integrale sturing, zodat de activiteiten beter op elkaar zijn afgestemd. Deze 

ontwikkelingen zijn nodig om invulling te geven aan de voortdurende volkshuisvestelijke 

vraag in ons werkgebied. 
 

4.2. Integriteitscode en klokkenluidersregeling 

In de Governancecode Woningcorporaties van Aedes is in artikel 1.4 opgenomen dat 

“Het bestuur zorgt voor een interne gedrags- of integriteitscode en een 

Klokkenluidersregeling”. Area beschikt over zowel een integriteitscode als een klokkenlui-

dersregeling, die geldt voor RvC, bestuur en medewerkers. Beide regelingen zijn opge-

nomen op de website van Area. Aan de hand van voorbeelden is de integriteitscode in 

2018 besproken en zijn dilemma’s in het grijze gebied aangekaart en bediscussieerd. In 

het kader van herijking van de governance en beleidsstukken is in 2018 begonnen met 

het herschrijven van de integriteitscode en deze aan te passen aan de principes van de 

besturingsfilosofie. Dit zal in 2019 zijn beslag krijgen. Ook de klokkenluidersregeling zal 

herschreven worden en aangepast worden aan de wet Huis van Klokkenluiders en in 

2019 vastgesteld worden.  

 

4.3. Besturingsfilosofie 

Maatschappelijk gezien willen wij zo veel mogelijk goede woningen bieden voor een zo 

laag mogelijke prijs. Het Vastgoed willen wij zo goed mogelijk laten renderen en zo effi-

ciënt mogelijk beheren. Financieel gezien willen wij onze risico’s beperken en maximale 

financiële rendementen halen. 

 

Onze besturingsfilosofie kent twee kernelementen: bezieling en beheersing. Bezieling is 

het uitgangspunt en daar beginnen we mee; beheersing is de evenwichtige keerzijde die 

nodig is om de continuïteit en de werking te kunnen garanderen. De bezieling is hierbo-

ven uitgewerkt in de dromen en de kernfilosofie. Hierna wordt ingegaan op de werking 

en de beheersing. We willen in control zijn bij Area. Dat betekent dat wij op een beheers-

te wijze onze doelen willen bereiken. Wij werken integraal en cyclisch, en effectief en ef-

ficiënt. Daarbij beheersen wij de risico’s die wij zien. 
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Integraal en cyclisch werken 

Van belang is om integraal te sturen. Daarbij is het Koersplan leidend voor de inzet van 

het vermogen van Area. De uitkomsten van deze inzet geeft de financiële mogelijkheden 

voor het realiseren van deze doelstellingen. Ons belangrijkste sturingsmiddel is het vast-

goed. Door middel van regulier beheer en transities passen wij de huidige portefeuille 

aan om onze doelportefeuille te realiseren.  

 

Leidraad daarbij is ons Koersplan, inclusief de wensen van onze belanghouders. Door aan 

te geven waar wij rendement op ons vastgoed en op onze financiën inzetten voor onze 

maatschappelijke doelstellingen, geven wij goed inzicht in de opgeofferde waarden. In 

onze besluitvorming beoordelen wij onze plannen op: 

 de drie elementen (mensen, stenen en geld); 

 beheersing: Hebben we de risico’s goed gemanaged en het proces goed gevolgd? 

 integrale waarde toevoeging: Is dit nu echt het beste van drie werelden? Of is het 
een compromis? 

De portefeuillestrategie hebben wij eind 2018 vastgesteld. In 2019 krijgt deze verdere 

uitwerking in assetmanagement.  
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5. VERKLARING VAN DE DIRECTIE 

 

De directeur/bestuurder, dhr. J.M.H.M. van Vucht, in zijn hoedanigheid als bestuurder 

van Area, verklaart dat alle uitgaven van Area zijn gedaan in het belang van de volks-

huisvesting. 

 

 

Uden, 24 juni 2019 

 

 

 

Was getekend: J.M.H.M. van Vucht 

Directeur/bestuurder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kengetallen over de afgelopen drie jaren: 2018 2017 2016

Aantal verhuureenheden (VE)

Ultimo boekjaar

In exploitatie:

1. Woningen en woongebouwen

- Vooroorlogs 15 15 16

- Naoorlogs 7.969 7.869 7.854

- Zorgwoningen 360 324 311

2. Autoboxen 383 387 389

3. Overige objecten

- Bergingen 5 5 5

- Opslagruimten 2 2 2

- Parkeerplekken 117 116 116

- Woonwagens met standplaatsen 2 2 2

- Maatschappelijk vastgoed 29 33 32

- Bedrijfsruimten 2 3 3

8.884 8.756 8.730

In het boekjaar:

- verkochte woningen 5 5 26

- verkochte autoboxen 4 2 1

- uit exploitatie genomen/sloop woningen 0 3 3

- in exploitatie genomen woningen 133 29 93

- in exploitatie genomen garages/parkeerplaats/gemeenschappelijke ruimte 4 0 0

- splitsing wooneenheden/bog 0 7 25

- in aanbouw 65 93 93

Personeelsbezetting indeling vanaf 2016

Ultimo boekjaar in vaste dienst

Team wonen 15,3 25,7 21,9

Team wijkontwikkeling 18,9 31,8 35,8

Team bedrijfsvoering 13,9 14,2 9,0

Team officemanagement 6,0

Team dienstverlening 26,5

Directie en team staf 6,4 5,4 4,6

Totaal (gewogen gemiddelde per jaar) 81,0 77,1 77,3

* In 2017 is de team officmanagement (6 fte) overgegaan naar team bedrijfsvoering, wijkontwikkeling en directie. In 2016 is de 

afdeling servicedienst (13 fte) overgegaan van Team wonen naar Team wijkontwikkeling.

In 2018 is afdeling KCC (10,8 fte) van Team wonen en afdeling Servicedienst (15,9 fte) van team wijkontwikkeling overgegaan 

naar team dienstverlening.

Verhuur en incasso

1. Woningzoekenden bij  woningcorporatie 17.936 30.495 28.192

2. Verhuringen 715 620 615

3. Leegstaande woningen > 3 maanden 9 11 7

4. a. goedkope woonruimte 839 814 808

b. betaalbare woonruimte 5.778 5.835 5.868

c. dure woonruimte 1.078 960 885

d. duur boven toeslaggrens 467 438 470

5. Huurachterstand in % 0,95 0,92 1,05

6. Huurderving in % 0,46 0,53 0,70

Kwaliteit woningbezit

1. Normaal onderhoud per VE 412 331 288

2. Niet activeerbare uitgaven van 

planmatig onderhoud per VE 1.297 1.361 918
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Vervolg kengetallen over de afgelopen twee jaren: 2018 2017

Balans en winst- en verliesrekening

1. Eigen vermogen per VE 111.658 79.970

2. Voorzieningen per VE 1.978 879

3. Dotaties voorzieningen per VE 1.112 -375

4. Leningen per VE 23.130 21.587

5. Overige bedrijfslasten per VE 1.673 1.645

6. Salarissen en sociale lasten per VE 637 589

7. Bedrijfsresultaat per VE 681 1.366

8. Financiële baten en lasten per VE -841 -851

9. Jaarresultaat voor belastingen per VE 34.086 1.644

10. Jaarresultaat na belastingen per VE 32.840 1.437

11. Opbrengst verkoop woningen per VE 72 18

12. Waardeveranderingen MVA per VE 32.676 120

Financiële ratio's WSW WSW norm

1. ICR * 1,40 2,22 2,18

2. DSCR * 1,00 1,96 1,70

3. LTV op basis van marktwaarde 18% 22%

LTV op basis van beleidswaarde < 75% 38%

4. Solvabiliteit op basis van marktwaarde 79% 74%

Solvabiliteit op basis van beleidswaarde > 20% 55%

5. Dekkingsratio o.b.v. WOZ en WSW geborgde leningen < 50% 16% 16%

* gewogen financiële ratio's

Genormaliseerd resultaat (x € 1 mln.)

291,8 12,6

0,6 0,5

14,0 8,8

-304,2 -9,8

0,0 0,0

11,1 1,8
13,1 13,9
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"Genormaliseerd" jaarresultaat
Correctie "Belastingen (latentiemutatie)"

Jaarresultaat conform resultatenrekening

Correctie "Afschrijvingen"

Correctie "Overige waardeveranderingen"

Correctie "Niet gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille/VOV/verplichting

Correctie "Waardeveranderingen financiële vaste activa"
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Balans per 31 DECEMBER 2018
voor resultaatbestemming (* € 1.000,-)

Ref. 31-12-2018 31-12-2017
ACTIVA

VASTE ACTIVA

Vastgoedbeleggingen 1

DAEB vastgoed in exploitatie 1.01 1.139.965 830.935

Niet DAEB vastgoed in exploitatie 1.02 75.000 64.754

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 1.03 26.060 26.073
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.04 5.747 3.453

1.246.772 925.215

Materiële vaste activa 2

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 2.01 4.594 5.015

4.594 5.015

Financiële vaste activa 3

Latente belastingvorderingen 3.01 0 2.696

Overige financiële vaste activa 3.02 56 50

56 2.746

TOTAAL VASTE ACTIVA 1.251.422 932.976

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 4

Vastgoed bestemd voor verkoop 4.01 803 543

Overige voorraden 4.02 153 152

956 695

Vorderingen 5

Huurdebiteuren 5.01 233 190

Overheid 5.02 15 19

Overige vorderingen 5.03 3.561 2.128

Overlopende activa 5.04 196 472

4.005 2.809

Liquide middelen 6 6.100 7.056

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 11.061 10.560

TOTAAL ACTIVA 1.262.483 943.536
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Balans per 31 DECEMBER 2018
voor resultaatbestemming (* € 1.000,-)

Ref. 31-12-2018 31-12-2017
PASSIVA

Eigen vermogen 7

Overige reserves 7.01 -814 239.480

Herwaarderingsreserve 7.02 701.032 448.158

Resultaat boekjaar 7.03 291.754 12.580

991.972 700.218

Voorzieningen 8

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 8.01 12.608 7.418

Voorziening latente belastingverplichtingen 8.02 4.660 0

Voorziening reorganisatiekosten 8.03 100 80

Voorziening overig 8.04 208 202

17.576 7.700

Langlopende schulden 9

Schulden/leningen overheid 9.01 7.764 9.441

Schulden/leningen kredietinstellingen 9.02 196.047 177.987

Waarborgsommen 9.03 616 644

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder

voorwaarden contracten (VOV) 9.04 25.544 25.841

229.971 213.913

Kortlopende schulden 10

Schulden aan overheid 10.01 1.677 1.586

Schulden aan kredietinstellingen 10.02 8.040 5.017

Schulden aan leveranciers 10.03 3.520 3.118

Belastingen en premies sociale verzekeringen 10.04 3.017 5.106

Schulden ter zake van pensioenen 10.05 0 79

Overige schulden 10.06 1.522 1.862

Overlopende passiva 10.07 5.188 4.937

22.964 21.705

TOTAAL PASSIVA 1.262.483 943.536
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Winst- en verliesrekening over 2018
(* € 1.000,-)

Functionele indeling Ref. 2018 2017*

Huuropbrengsten 11 54.246 53.337

Opbrengsten servicecontracten 12.01 2.017 2.079

Lasten servicecontracten 12.02 -2.032 -2.077

Overheidsbijdragen 13

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 14 -4.485 -4.446

Lasten onderhoudsactiviteiten 15 -15.978 -15.625

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 16 -9.731 -8.961

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 24.036 24.307

Opbrengst verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 1.038

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 3 -265

Toegerekende overige organisatiekosten 0 -46

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 17 3 727

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 4.151 3.029

Toegerekende overige organisatiekosten -107 -85

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -3.114 -2.554

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 18 930 390

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 19.01 -13.954 -8.754

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 19.02 303.961 9.635
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht 

onder voorwaarden 19.03 284 166

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 19 290.291 1.047

Opbrengsten overige activiteiten 60 75

Kosten overige activiteiten -185 -228

Nettoresultaat overige activiteiten 20 -124 -153

Overige organisatiekosten 21 -3.946 -3.641

Leefbaarheid 22 -890 -918

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 4 0

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 35 4

Rentelasten en soortgelijke kosten -7.515 -7.453

Saldo financiële baten en lasten 23 -7.476 -7.449

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 302.824 14.309

Belastingen 24 -11.070 -1.815

Resultaat deelnemingen 25 0 86

RESULTAAT NA BELASTINGEN 291.754 12.580

*) gewijzigd ten opzichte van de jaarrekening 2017, zie algemene grondslagen voor resultaatbepaling
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Kasstroomoverzicht over 2018
(* € 1.000,-)

(Volgens de directe methode)
 

Ontvangsten
Huren:

- Zelfstandige huurwoningen 52.129 50.576

- Onzelfstandig wooneenheden 51 100

- Intramuraal 1.635 1.518

- Maatschappelijk onroerend goed 201 202

- Bedrijfsmatig onroerend goed 117 116

- Parkeervoorzieningen 238 237

Vergoedingen 1.975 2.079

Overige bedrijfsontvangsten 731 969

Renteontvangsten 33 14

Saldo ingaande kasstromen 57.110 55.811

Uitgaven
Erfpacht

Personeelsuitgaven 5.632 5.720

Onderhoudsuitgaven 14.646 14.253

Overige bedrijfsuitgaven 10.178 9.357

Rente-uitgaven 7.366 7.445

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het 

resultaat 583 44

Verhuurderheffing 6.581 5.704

Leefbaarheid externe uitgaven niet 

investeringsgebonden 371 395

Vennootschapsbelasting 6.083

Saldo uitgaande kasstromen 51.440 42.918

Kasstroom uit operationele activiteiten 5.670 12.893

MVA ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet- 

woongelegenheden 1.073 1.082

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na 

inkoop 3.078 1.968

Verkoopontvangsten grond 87 1.225

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 4.238 4.275

MVA uitgaande kasstroom

Nieuwbouw huur-, woon- en niet- woongelegenheden
17.837 8.504

Woningverbetering, woon- en niet- 

woongelegenheden 9.636 9.831

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 480

Aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop 2.719 1.204

Aankoop grond 341

Investeringen overig 169 257

Externe kosten bij verkoop 44

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA 30.361 20.661
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Kasstroomoverzicht over 2018
(* € 1.000,-)

(Volgens de directe methode)

FVA
Ontvangsten verbindingen

Ontvangsten overig 70

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

Kasstroom uit (des) investeringen 0 70

Financieringsactiviteiten ingaand
Nieuwe te borgen leningen 30.100 5.000

Uitgaven
Aflossingen geborgde leningen -9.017 -1.102

Aflossingen ongeborgde leningen -1.586 -1.393

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 19.497 2.505

Mutatie geldmiddelen -956 -918

Wijzigingen kortgeldmutaties

Liquide middelen per 1 januari 7.056 7.974               

Liquide middelen per 31 december 6.100 7.056               
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Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 
2018. Alle bedragen luiden in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld.

Activiteiten

Stichting Area, statutair gevestigd en kantoor houdende in Leeuweriksweg 12, Uden, is 
een toegelaten instelling in de zin van artikel 19 van de Woningwet. De stichting stelt zich 
ten doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting zoals 
omschreven in artikel 45 van de Woningwet. Zij streeft daarbij naar het bevorderen van 
een goede huisvesting in vitale wijken en steden en richt zich daarbij in het bijzonder op 
de huisvesting van de tot haar doelgroepen behorende personen in de regio Uden/Veghel. 

Het KvK-nummer van Stichting Area is 16024880.
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Algemene grondslagen van waardering in de jaarrekening

De jaarrekening van Stichting Area is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit 
toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 
9 Boek 2 BW toe te passen, behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Tevens 
is deze jaarrekening opgesteld volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving 
uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting en de 
toelichtingsvereisten van de WNT. 

Oordelen, schattingen, veronderstellingen en onzekerheden

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening 
vormt het bestuur van Area zich diverse oordelen en schattingen. Onzekerheid omtrent 
deze schattingen en veronderstellingen kan resulteren in materiële aanpassingen van de 
jaarrekening in toekomstige jaren.

De belangrijkste oordelen en schattingen hebben betrekking op de vastgoedbeleggingen 
in exploitatie (zowel DAEB als niet-DAEB), de voorzieningen, de waardeveranderingen en 
de acute en latente belastingen. De hierbij behorende veronderstellingen zijn vermeld in 
de toelichting bij de hiervoor genoemde jaarrekeningposten.

Oordelen

Bij het toepassen van de grondslagen van Area, vormt het bestuur de volgende oordelen 
die een belangrijk effect hebben op de geconsolideerde jaarrekening:

Classificatie lease overeenkomsten vastgoedbeleggingen – Area als lessor

Area is operationele lease overeenkomsten aangegaan waarbij vastgoed wordt verhuurt 
met verschillende looptijden en waarbij een vast bedrag per periode is afgesproken. De 
beoordeling of een overeenkomst een lease bevat, vindt plaats op grond van de 
economische realiteit op het tijdstip van het aangaan van het contract. De classificatie van 
lease overeenkomsten als financiële leasing of operationele leasing vergt een beoordeling 
van subjectieve elementen zoals de leaseperiode ten opzichte van de economische 
levensduur en een inschatting van de contante waarde van de minimale leasebetalingen 
ten opzichte van de reële waarde van het leaseobject. De leaseovereenkomsten van de 
groep bevatten een leaseperiode welke (waarschijnlijk) niet het belangrijkste deel van de 
economische levensduur omvat en waarvan de contante waarde van de minimale 
leasebetalingen lager is dan 90% van de reële waarde van het leaseobject. Derhalve zijn 
de lease overeenkomsten als operationele leases geclassificeerd.

Schattingen en veronderstellingen

Area maakt de schattingen en veronderstellingen op basis van de omstandigheden en 
informatie beschikbaar op het moment van opmaak van de jaarrekening. Schattingen 
gebaseerd op toekomstige gebeurtenissen (of het zich niet voordoen van verwachte 
gebeurtenissen) kunnen onderhevig zijn aan toekomstige veranderingen in de markt en 
omstandigheden buiten de invloedssfeer van de groep. Deze schattingswijzigingen worden 
prospectief verwerkt. De belangrijkste schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen zijn:
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Herwaardering vastgoedbeleggingen

Area waardeert de vastgoedbeleggingen tegen de reële waarde waarbij veranderingen in 
de reële waarde in de winst-en-verliesrekening worden verantwoord. De reële waarden 
van de vastgoedbeleggingen zijn bepaald met behulp van de contante waarde methode, 
zoals voorgeschreven door het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde (bijlage 2 
bij de Regeling Toegelaten Instellingen 2015). 

In sommige gevallen zijn de reële waarden van de vastgoedbeleggingen bepaald aan de 
hand van recente transacties met gelijksoortige kenmerken en locaties als het vastgoed 
van Area. Area heeft onafhankelijke waarderingsexperts ingeschakeld voor het bepalen 
van de reële waarde. De waardering is het meest gevoelig voor veranderingen van de 
disconteringsvoet. Voor een verdere toelichting met betrekking tot de aannames en 
schattingen in het bepalen van de reële waarde, wordt verwezen naar de toelichting op 
het vastgoed in exploitatie.

Bijzondere waardeverminderingen

Area beoordeelt op elke balansdatum of een actief of een groep van activa een bijzondere 
waardevermindering heeft ondergaan. De realiseerbare waarde is veelal gebaseerd op de 
marktwaarde van de kasstroomgenererende eenheid per balansdatum, bepaald met 
behulp van de contante waarde methode, zoals voorgeschreven door het Handboek 
modelmatig waarderen marktwaarde (bijlage 2 bij de Regeling Toegelaten Instellingen 
2015). De kasstroomprojecties bevatten aannames en schattingen van toekomstige 
verwachtingen. De marktwaarde is gevoelig voor de disconteringsvoet, de verwachte 
toekomstige kasstromen en de groeivoet gehanteerd voor extrapolaties. Voor een verdere 
toelichting met betrekking tot de aannames en schattingen in het bepalen van de 
bijzondere waardeverminderingen, wordt verwezen naar de toelichting op het vastgoed in 
ontwikkeling.

Latente belastingvorderingen

De waardering van latente belastingvorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen 
van de door Area, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van 
activa, voorzieningen, schulden of overlopende passiva. Latente belastingvorderingen 
worden gewaardeerd tot de hoogte waarop het waarschijnlijk is dat fiscale winst 
beschikbaar zal zijn voor de verrekening. Area betrekt in deze beoordeling het 
beschikbaar zijn van latente belastingverplichtingen ter saldering, de mogelijkheid van 
planning van fiscale resultaten en de hoogte van toekomstige fiscale winsten in 
combinatie met het tijdstip en/of periode waarin de latente belastingvorderingen worden 
gerealiseerd. 

Voor een verdere toelichting met betrekking tot de aannames en schattingen in het 
bepalen van de hoogte van de latente belastingvorderingen, wordt verwezen naar de 
toelichting op de financiële vaste activa.
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Schattingswijziging

Area waardeerde haar onroerende zaken in exploitatie in 2017 op basis van marktwaarde 
tegen marktwaarde in verhuurde staat, bepaald overeenkomstig het Handboek 
modelmatig waarderen marktwaarde voor onroerende zaken in exploitatie, specifiek de 
basisversie. In 2018 waardeert Area haar onroerende zaken in exploitatie tegen 
marktwaarde in verhuurde staat, bepaald overeenkomstig de full versie van het Handboek 
modelmatig waarderen marktwaarde, omdat de full versie beter inzicht geeft in de 
daadwerkelijke waarde van het vastgoed, en vastgoedsturing op complexniveau mogelijk 
wordt. Overeenkomstig bijlage 7 bij het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde, 
is deze aanpassing verwerkt als schattingswijziging. Dit heeft tot een waardestijging van 
circa € 220 mln. geleid.

Salderen

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening 
opgenomen uitsluitend indien en voor zover:
een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het 
vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen ; en
het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te 
wikkelen.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals 
vorderingen, effecten en schulden, als financiële derivaten verstaan.

Alle aan- en verkopen volgens standaard markconventies van financiële activa worden 
opgenomen per transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop de groep de bindende 
overeenkomst aangaat.

Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de 
behandeling per balanspost.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

1. Vastgoedbeleggingen

1.01 - 1.02  DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Classificatie en kwalificatie

Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB (sociaal) en 
niet-DAEB (commercieel) vastgoed, conform het door de Autoriteit Woningcorporaties 
goedgekeurde ‘scheidingsvoorstel’ en de hierop volgende transacties tussen de ‘DAEB-tak’ 
en de ‘niet-DAEB-tak’, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de 
Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten 
instellingen. 

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke 
organisaties, waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en 
dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de 
Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de 
staatssteun voor toegelaten instellingen.

Complexindeling

Het DAEB en 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 sociaal 
en commercieel vastgoed. In dat geval wordt, nadat de waarde van het 
waarderingscomplex is bepaald, de waarde opgesplitst in een deel dat aan het sociaal 
vastgoed, respectievelijk aan het commerciële deel kan worden toegerekend.

Waardering bij eerste verwerking DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie

Bij de eerste verwerking wordt het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie 
gewaardeerd tegen de kostprijs . De kostprijs omvat de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de koopsom en alle direct toe te rekenen 
uitgaven, inclusief transactiekosten (waaronder juridische advieskosten, 
overdrachtbelasting en andere transactiekosten) minus eventuele 
investeringssubsidies. De vervaardigingsprijs omvat op grond van artikel 2:388 BW de 
aanschaffingskosten van gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die 
rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Voorts kunnen in de 
vervaardigingskosten worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de 
rente op schulden over het tijdvak dat aan de vervaardiging kan worden toegerekend.

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.

Area 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 vijftien 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. 
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Uitgaven na eerste verwerking

Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van het complex aangaande het sociaal en 
commercieel 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 marktwaardeverschil 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 onroerende zaken in exploitatie worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening. 

Voor het positieve verschil tussen de marktwaarde van het waarderingscomplex en de 
initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met enige 
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. 

Afschrijvingen

Op de vastgoedbeleggingen in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet 
afgeschreven.

Buitengebruikstelling als gevolg van sloop

Indien op het waarderingscomplex of een deel daarvan, op balansdatum een, ook voor 
een derde, onherroepelijke verplichting tot sloop van toepassing is, wordt hier bij de 
waardering rekening mee gehouden. De sloopkosten worden in het jaar van uitgave ten 
laste van het resultaat gebracht.

Grondslagen voor de bepaling van de beleidswaarde

In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving heeft Richtlijn 645 betrekking op de 
jaarverslaggeving van Toegelaten Instellingen (hierna ‘woningcorporaties’). In 2018 
alsmede recent in 2019 zijn bepalingen van Richtlijn 645 aangepast. Daarmee is de 
bedrijfswaarde komen te vervallen en doet de beleidswaarde haar intrede. Corporaties 
vermelden m.i.v. het jaarverslag 2018 de beleidswaarde in plaats van de bedrijfswaarde 
in de toelichting van de jaarrekening. In het bestuursverslag wordt een beleidsmatige 
beschouwing opgenomen. 

De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Area en beoogt inzicht te geven in de 
verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. Onder de 
beleidswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een waarderingscomplex 
(zie 'Complexindeling') toe te rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het beleid 
van Area. De grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie 
(zelfstandige- en onzelfstandige woongelegenheden) komen overeen met de grondslagen 
voor de bepaling van de marktwaarde, met uitzondering van: 
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1. Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een 
uitpondscenario en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in 
exploitatie. Hierbij wordt tevens uitgegaan van eeuwigdurende looptijd in de eindwaarde. 
Ten aanzien van de gehanteerde exit yield wordt direct aangesloten bij de gehanteerde 
methodiek volgens het Handboek modelmatig waarderen. Deze is daarmee niet langer als 
vrijheidsgraad toegepast. 
2. Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het 
ingeschatte moment van (huurders)mutatie. De streefhuur betreft de huur die volgens het 
beleid van Area bij mutatie in rekening wordt gebracht, passend binnen de geldende wet-
en regelgeving, feitelijke beklemmingen en prestatieafspraken met gemeenten. Area 
hanteert tot en met 2018 in haar beleid een streefhuur van 68% van de maximaal 
redelijke huur. 
3. Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het 
(onderhouds)beleid van Area 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. 

De beleidswaarde van BOG / MOG / ZOG en parkeerplaatsen is gelijk aan de marktwaarde 
en hierbij wordt dus verondersteld dat de marktuitgangspunten overeenkomen met de 
eigen beleidsuitgangspunten. 

De uitgangspunten, alsmede de schattingsonzekerheid van de beleidswaarde, zijn nader 
toegelichting in de toelichting op het vastgoed in exploitatie.

1.03 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn gekwalificeerd als een 
financieringstransactie worden gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek 
van de korting.

Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele waarde van onroerende 
zaken verkocht onder voorwaarden worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening 
over de periode waarin de wijziging zich voordoet, onder de categorie “Niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen vastgoedportefeuille”. 
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1.04 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 hiervoor). 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 sociaal en commercieel 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 Overige waardeveranderingen.

Herclassificatie van vastgoed 

Herclassificatie geschied slechts indien sprake is van een wijziging van het gebruik of het 
beleid, gestaafd door:
a) daadwerkelijke aanvang van activiteiten ten behoeve van verkoop van onroerende 
zaken die niet meer in exploitatie zijn, waarbij als verkrijgingsprijs van de onroerende 
zaak ten behoeve van opvolgende waardering, de marktwaarde op het moment van 
wijziging van het gebruik wordt genomen;
b) verkoop onder voorwaarden van onroerende zaken in exploitatie waarbij de transactie 
kwalificeert als financieringstransactie. De onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
worden gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de korting, waarbij 
een eventuele waardevermeerdering of -vermindering van de boekwaarde van de 
onroerende zaken op het moment van de herclassificatie wordt verantwoord in de winst-
en-verliesrekening;
c) terugkoop van onder voorwaarden verkochte onroerende zaken die als 
financieringstransactie zijn aangemerkt ten behoeve van de eigen exploitatie of verkoop:

- bij terugkoop 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 grond van 
artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Een eventuele 
waardevermeerdering of -vermindering van de boekwaarde van de onroerende zaken bij 
terugkoop wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening.

- bij terugkoop ten behoeve van verkoop, vindt herclassificatie plaats van onroerende 
zaken verkocht onder voorwaarden naar voorraden. De terugkoopwaarde geldt als de 
waardering voor de onroerende zaken op het moment van wijziging van het gebruik.
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2. Materiële vaste activa 

2.01 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op 
basis van de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien 
van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van 
een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 
van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het 
moment dat deze zich voordoen. Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden 
gewaardeerd tegen de boekwaarde dan wel de lagere opbrengstwaarde.

Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of 
wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding 
worden verwacht . De bate of last die voortvloeit uit de desinvestering wordt in de winst-
en-verliesrekening verwerkt.

3. Financiële vaste activa 

3.01 Latente belastingvorderingen

Voor de waardering en verwerking van latente belastingvorderingen wordt verwezen naar 
de afzonderlijke paragraaf Belastingen.

3.02 Overige financiële vaste activa

In geval van verstrekte leningen worden deze bij de eerste verwerking opgenomen tegen 
de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke 
gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 
De overige financiële vaste activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de 
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk 
zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
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4. Voorraden

4.01 Vastgoed bestemd voor verkoop

Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen (opgeleverd en nog niet 
verkocht) die niet meer in exploitatie zijn en zijn aangewezen voor verkoop. Vastgoed 
bestemd voor verkoop wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs dan wel 
vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde 
wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.
De verkrijgingsprijs wordt bepaald op basis van de marktwaarde op het moment dat het 
vastgoed uit exploitatie wordt genomen. De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de 
directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen 
worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte 
verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

4.02 Overige voorraden

De overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-
opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele 
beoordeling van de voorraden. De waardering van de overige voorraden komt tot stand 
op basis van fifo.

5. Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van inschatting van de inbaarheid van de 
vorderingen.
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6. Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter 
dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder 
schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter 
vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Bijzondere waardevermindering van financiële activa
Area beoordeelt op elke balansdatum of een financieel actief of een groep van financiële 
activa een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Voor alle categorieën 
financiële activa die tegen (geamortiseerde) kostprijs worden gewaardeerd, wordt bij 
aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen, de 
omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardevermindering bepaald en in 
de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen (geamortiseerde) kostprijs wordt de 
omvang van het verlies bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en 
de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de 
effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking 
van het instrument . Een voorheen opgenomen waardevermindering wordt 
teruggenomen, indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een 
objectieve gebeurtenis na afboeking, tot maximaal het bedrag dat benodigd is om het 
actief te waarderen op de (geamortiseerde) kostprijs ten tijde van de terugname, als geen 
sprake zou zijn geweest van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen 
verlies dient in de winst-en-verliesrekening te worden verwerkt. De boekwaarde van de 
vorderingen wordt verlaagd met gebruikmaking van een voorziening wegens 
oninbaarheid.
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7. Eigen vermogen

In de jaarrekening wordt een financieel instrument geclassificeerd overeenkomstig de 
juridische realiteit. Rente, 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.

Herwaarderingsreserve
Bij de herwaardering is rekening gehouden met de invloed van belastingen op vermogen 
en resultaat door een voorziening latente belastingen ten laste van de 
herwaarderingsreserve te vormen. 

8. Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd indien Area op balansdatum een in rechte afdwingbare of 
feitelijke verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een 
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar is te 
schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per 
balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders vermeld, worden voorzieningen gewaardeerd 
tegen nominale waarde. 

Pensioenvoorziening
De aan de pensioenuitvoerder (SPW als bedrijfstakpensioenfonds voor de 
woningcorporatiesector) te betalen premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening 
verantwoord. Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt 
als overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord.
Voor verplichtingen naast de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt een 
voorziening opgenomen, indien per balansdatum sprake is van een in rechte afdwingbare 
of feitelijke verplichting aan de pensioenuitvoerder en/of werknemer, het waarschijnlijk is 
dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is 
en er een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van de 
verplichting . De voorziening voor additionele verplichtingen aan de pensioenuitvoerder 
en/of werknemer wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen . 
De voorziening wordt gewaardeerd tegen de contante waarde als het effect van de 
tijdswaarde van geld materieel is (waarbij de disconteringsvoet vóór belastingen de 
marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties weergeeft ). 

Een pensioenvordering uit hoofde van aanwezige overschotten bij de pensioenuitvoerder 
wordt opgenomen als de groep beschikkingsmacht heeft over het overschot, het 
waarschijnlijk is dat het tot toekomstige economische voordelen voor de groep leidt en 
het betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een pensioenoverschot wordt op dezelfde wijze 
gewaardeerd als een voorziening .

Ultimo 2018 (en 2017) waren er voor Area geen pensioenvorderingen en geen 
verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder 
verschuldigde premie.
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8.01 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke 
verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en 
extern gecommuniceerd”. 
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de woningcorporatie zijn gedaan richting 
huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake 
toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke 
verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de woningcorporatie rondom 
projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de 
formalisering van de verplichting heeft plaatsgevonden.
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen 
worden als bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van 
het complex waartoe de investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte 
verliezen de boekwaarde van het desbetreffende complex overtreffen, wordt voor dit 
meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband 
verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus de aan deze 
investering toe te rekenen marktwaarde.

8.02 Voorziening latente belastingverplichtingen

Voor de waardering en verwerking van de voorziening latente belastingen wordt verwezen 
naar de afzonderlijke paragraaf Belastingen. Deze voorziening wordt contant 
gewaardeerd. 

8.03 Voorziening reorganisatiekosten

Dit betreft een voorziening, gewaardeerd tegen nominale waarde, voor te verwachten 
kosten van reorganisatie waarvoor reeds in het verslagjaar planvorming en interne 
communicatie met betrokkenen heeft plaatsgevonden.

8.04 Voorziening overig

Deze voorziening, gewaardeerd tegen nominale waarde, heeft betrekking op kosten voor 
loopbaanontwikkeling van personeel en is gevormd voor die groep waarvoor een feitelijke 
verplichting is ontstaan.
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9. Langlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de 
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

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

Stichting Area heeft in het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden 
een terugkoopverplichting die afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woningen. 
De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. 

10. Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Geamortiseerde kostprijs
De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een financieel actief of financiële 
verplichting bij de eerste verwerking in de balans wordt opgenomen, verminderd met 
aflossingen op de hoofdsom, vermeerderd of verminderd met de via de effectieve-
rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie van het verschil tussen dat eerste bedrag 
en het aflossingsbedrag en verminderd met eventuele afboekingen (direct, dan wel door 
het vormen van een voorziening) wegens bijzondere waardeverminderingen of 
oninbaarheid.

Reële waarde van financiële instrumenten
De reële waarde van de financiële instrumenten die op actieve markten worden 
verhandeld per de balansdatum, 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.

Niet langer in de balans opnemen van financiële activa en verplichtingen
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie 
er toe leidt dat alle, of nagenoeg alle, rechten op economische voordelen en alle, of 
nagenoeg alle, risico’s met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen.
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Leasing
De beoordeling of een overeenkomst een lease bevat, vindt plaats op grond van de 
economische realiteit op het tijdstip van het aangaan van het contract. Het contract 
wordt aangemerkt als een leaseovereenkomst als de nakoming van de overeenkomst 
afhankelijk is van het gebruik van een specifiek actief of de overeenkomst het recht van 
het gebruik van een specifiek actief omvat.

Area als lessor

Bij operationele lease worden de leasebaten op tijdsevenredige basis over de leaseperiode 
ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Initiële directe kosten worden 
toegerekend over de leaseperiode tegenover de leasebaten.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Als gevolg van een herijking van de kostenverdeelstaat, zijn de vergelijkende cijfers in de 
winst- en verliesrekening gewijzigd ten opzichte van de gepubliceerde winst- en 
verliesrekening 2017. Dit heeft enkel betrekking op de verdeling van indirecte kosten en 
heeft derhalve géén invloed gehad op resultaat en vermogen.

11. Huuropbrengsten

Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed 
worden gegenereerd. Dit zijn zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB-
vastgoed als het niet-DAEB-vastgoed.
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. 

12.01 en 12.02 Opbrengsten en lasten servicecontracten

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en 
worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en 
verlening van de diensten. 
De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. 
Verrekening op basis van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte 
servicekosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten in het verslagjaar 
waarop de servicekosten betrekking hebben.

13. Overheidsbijdragen

Overheidsbijdragen betreffen de vrijval uit de egalisatierekening rijksbijdragen en overige 
overheidsbijdragen. De overheidsbijdragen hebben betrekking op specifieke regelingen en 
worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid. 

14. Lasten verhuur en beheeractiviteiten

Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren 
aan de verhuur- en beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan:
- lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het   

vastgoed;
- kosten klanten contact center.
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “28. Toerekening baten en lasten”.

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie
De afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd 
op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire 
methode op basis van de geschatte economische levensduur. Afschrijving van het actief 
vindt plaats tot de restwaarde is bereikt. 
De afschrijvingen worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de 
systematiek toegelicht in “28. Toerekening baten en lasten”.
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Lonen, salarissen en sociale lasten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt 
in de winst-en-verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van 
toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar 
hebben plaatsgevonden door de werknemers. De lonen, salarissen en sociale lasten 
worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in 
“28. Toerekening baten en lasten”.

15. Lasten onderhoudsactiviteiten

Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de 
onderhoudslasten. Dit betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige 
bedrijfslasten. De systematiek van toerekening is toegelicht onder “28. Toerekening baten 
en lasten”.

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

Het klachten- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen 
dienst. In de winst-en-verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen 
onder de rubriek "Lasten onderhoudsactiviteiten". 

16. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit 
toegerekend die geen betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of 
onderhoudsactiviteiten. Gedacht kan worden aan:
- verhuurderheffing;
- onroerendezaakbelasting;
- verzekeringskosten.
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “28. Toerekening baten en lasten”.

17. Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

De post nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling betreft het saldo van de 
behaalde verkoopopbrengst minus de vervaardigingsprijs van projecten voor derden en de 
toegerekende organisatie- en financieringskosten. Opbrengsten worden verantwoord naar 
rato van de verrichte prestaties op balansdatum. Mogelijke verliezen op 
nieuwbouwkoopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.
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18. Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

De post nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde 
verkoopopbrengst minus de boekwaarde van het bestaand bezit en de toegerekende 
organisatiekosten. Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering. 

19. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is 
ontstaan door gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke 
verplichtingen met betrekking tot investeringen in nieuwbouw en herstructurering. 
(= dotatie voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw)  + afboeking projectkosten 
van projecten welke geen doorgang meer zullen vinden.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of 
mogelijke verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van de 
vastgoedportefeuille in het verslagjaar.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder 

voorwaarden

In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille 
verkocht onder voorwaarden verantwoord die zijn ontstaan door een wijziging in de 
waarde van de vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden in het verslagjaar.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen verantwoord van de 
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop die zijn ontstaan door een wijziging in de 
waarde van de vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop in het verslagjaar.

20. Nettoresultaat overige activiteiten

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

21. Overige organisatiekosten

Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere bedrijfsactiviteiten toegerekend kunnen 
worden middels de systematiek toegelicht in “28. Toerekening baten en lasten”.

22. Leefbaarheid

Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten 
en wijken bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke 
werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.

23. Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van die betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de 
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de 
ontvangen leningen.
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24. Belastingen

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 Area, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of 
afwikkeling van activa, voorzieningen, schulden of overlopende passiva. 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 Area een in 
rechte afdwingbaar recht heeft 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.

28. Toerekening baten en lasten

Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik 
gemaakt van een kostenverdeelstaat. Hierbij worden de personeelslasten verdeeld op 
basis van de werkelijke activiteiten van de werknemers. De overige bedrijfskosten worden 
toegerekend naar werkelijke activiteiten door verdeelsleutels te hanteren per categorie.

29. Toerekening investeringssubsidies

Investeringssubsidies zijn subsidies voor bestedingen die worden toegerekend aan een 
aantal jaren waarin de besteding geacht wordt een nuttig effect op te leveren. 
Investeringssubsidies kunnen worden gezien als vermindering van het in het 
desbetreffende object te investeren bedrag dan wel als bijdrage in de financiering 
daarvan.

Als investeringssubsidies zijn verwerkt "korting verhuurderheffing" en "stepsubsidies". 
Deze subsidies zijn in mindering gebracht op investeringen.
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Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 

Huren, vergoedingen, overige bedrijfsontvangsten, ontvangen interest, 
personeelsuitgaven, onderhoudsuitgaven, overige bedrijfsuitgaven, betaalde interest en 
verhuurderheffing worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

Nieuw geldleningen en aflossingen worden opgenomen onder de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten. 

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, 
worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit 
hoofde van het financiële-leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op 
de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte 
dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.



TOELICHTING OP DE BALANS
(* € 1.000,-)

VASTE ACTIVA

1. Vastgoedbeleggingen

1.01 - 1.02  DAEB en Niet DAEB vastgoed in exploitatie

Een overzicht van het vastgoed  in exploitatie is hierna opgenomen:

DAEB- Niet-DAEB

vastgoed in vastgoed 

exploitatie in exploitatie Totaal

€ € €

1 januari 2018
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 425.259 62.803 488.062

Cumulatieve herwaarderingen 440.045 8.113 448.158

Cumulatieve waardeveranderingen -34.370 -6.162 -40.532

Boekwaarde per 1-1-2018 830.935 64.754 895.689

Mutaties:

Investeringen – initiële verkrijgingen 31 31

Overboeking vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie 23.636 23.636

Desinvesteringen -260 -329 -589

Overboekingen naar niet-DAEB-/DAEB-vastgoed in exploitatie -623 623 0

Aanpassing marktwaarde 286.246 9.952 296.198

Totaal mutaties 2018 309.030 10.246 319.277

31 december 2018
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 448.368 63.022 511.390

Cumulatieve herwaarderingen 706.748 16.715 723.463

Cumulatieve waardeveranderingen -15.151 -4.736 -19.887
Boekwaarde per 31-12-2018 1.139.965 75.000 1.214.966

Marktwaarde

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

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

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

marktwaarde middels de Discounted Cash Flow (DCF) Methode bepaald.

90

Voor het bepalen van de marktwaarde is de full methode van het waarderingshandboek toegepast. Hiermee is de waardering 

tot stand gekomen met behulp van een onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het 

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. De variabelen in de berekening van de marktwaarde komen in de basis uit het 

waarderingshandboek met de mogelijkheid voor de taxateur om voor een negental vrijheidsgraden een aangepaste waarden 

als rekenparameter te hanteren.

De in de verloopoverzichten weergegeven "overboekingen naar niet-DAEB-/DAEB-vastgoed in exploitatie", hebben betrekking 

op sfeerovergangen tussen DAEB en niet-DAEB als gevolg van nieuwe contracten. De herclassificaties hebben voor zover het 

sfeerovergangen betreft van DAEB naar niet-DAEB, niet geleid tot andere waarderingsgrondslag, en hebben daarom géén 

effect op vermogen of resultaat. 
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Area heeft per 31 december 2018, verdeeld naar categorie, de volgende aantallen onroerende zaken:

DAEB- Niet-DAEB

vastgoed in vastgoed Totaal
exploitatie in exploitatie

Woongelegenheden 7.764 320 8.084

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed 12 17 29

Parkeergelegenheden 507 507

Intramuraal vastgoed 264 264

Totaal 8.040 844 8.884

Disconteringsvoet

De volgende disconteringsvoet is gebruikt voor de verschillende categorieën onroerende zaken:

Woongelegenheden

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed

Parkeergelegenheden

Intramuraal vastgoed

Methoden

De marktwaarde is verhuurde staat is per categorie vastgoed als volgt bepaald:
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Intramuraal vastgoed

> 6,50%  < 8,31%

De hoogste waarde van de twee scenario’s (doorexploiteer scenario of 

uitpondscenario) leidt tot de marktwaarde van het waarderingscomplex

Doorexploiteer scenario

Categorie onroerende zaken

> 4,94%  < 8,75%

> 5,85%  < 9,00%

De berekening wordt uitgevoerd over een DCF-periode van vijftien 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. 

Methoden

De hoogste waarde van de twee scenario’s (doorexploiteerscenario of 

uitpondscenario) leidt tot de marktwaarde van het 

waarderingscomplex. Echter conform handboek 2018 is in sommige 

gevallen de 7 jaars exploitatieverplichting van toepassing.

Doorexploiteer scenario

> 4,6%  < 5,75%

Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is gebruik gemaakt van meerdere macro economische parameters 

en/of schattingen . 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. 

‒      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. 

Parkeergelegenheden

Woongelegenheden

Bedrijfsmatig en maatschappelijk 
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Relevante veronderstellingen

Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is voor Area rekening gehouden met de volgende 

(spreiding) van relevante veronderstellingen:

Woongelegen- 
heden

Bedrijfsmatig 
en 
maatschappe- 
lijk onroerend 
goed

Parkeer-
gelegenheden

Intramuraal 
vastgoed

7,3% 1,6% 9,7% 0,3%

100% 100% 100% 100%

 N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Erfpacht 36 0 0 0

0 0 0 0

Erfpachtcanon  €                 19 0 0 0

Beklemmingen 

enkel 7 jaars 

exploitatie- 

verplichting

geen geen geen

Parameters

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

parameters:
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Bedrag achterstallig onderhoud

Erfpacht afkoopbedrag

Mutatiekans

Mogelijkheid tot verkoop

Woongelegenheden
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Parameters woongelegenheden 2019 2020 2021 2022 e.v.

2,50% 2,30% 2,20% 2,00%

2,90% 2,80% 2,70% 2,50%

5,90% 2,80% 2,70% 2,50%

4,60% 2,00% 2,00% 2,00%

€ 883,00 € 883,00 € 883,00 € 883,00

€ 663,00 € 663,00 € 663,00 € 663,00

€ 663,00 € 663,00 € 663,00 € 663,00

€ 199,00 € 199,00 € 199,00 € 199,00

€ 436,00 € 436,00 € 436,00 € 436,00

€ 428,00 € 428,00 € 428,00 € 428,00

Beheerkosten per VHE - 

Zorgeenheid 

(extramuraal)

€ 395,00 € 395,00 € 395,00 € 395,00

Beheerkosten per VHE - 

Studenteneenheid
€ 403,00 € 403,00 € 403,00 € 403,00

0,0989% 0,0989% 0,0989% 0,0989%

0,1183% 0,1183% 0,1183% 0,1183%

0,12% 0,12% 0,12% 0,12%

0,561% 0,562% 0,562% 0,563%

1,00% 1,20% 1,30% 0,50%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

0 0 0 0 

3 3 3 3 

1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

3% 3% 3% 3%
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Huurstijging boven prijsinflatie – 

onzelfstandige eenheden

In aanvangsjaar tussen € 319,97 en € 456,19

In aanvangsjaar tussen € 380,16 en € 466,75

Gemeentelijke OZB (% van de 

WOZ) Uden

Gemeentelijke OZB (% van de 

WOZ) Meierijstad

Huurderving (% van de huursom)

Mutatieleegstand – geliberaliseerde 

woningen (in maanden)

Mutatieonderhoud per vhe – 

Zorgeenheid (extramuraal)

Loonstijging

Achterstallig onderhoud per vhe – 

MWG

Mutatieleegstand – gereguleerde 

woningen (in maanden)

Prijsinflatie

In aanvangsjaar tussen € 579,74 en € 1044,38

Bouwkostenstijging

Leegwaardestijging (afhankelijk van 

ligging)

Instandhoudingsonderhoud per vhe 

– Studenteneenheid zelfstandig 

(afhankelijk van bouwjaar)

Instandhoudingsonderhoud per vhe 

– Studenteneenheid onzelfstandig 

(afhankelijk van bouwjaar)

Mutatieonderhoud per vhe – EGW

Instandhoudingsonderhoud per vhe 

– MGW (afhankelijk van bouwjaar)

Instandhoudingsonderhoud per vhe 

– Zorgeenheid (extramuraal) 

Achterstallig onderhoud per vhe – 

EGW

Beheerkosten per VHE - EGW

Juridische splitsingskosten per 

eenheid

Niet van toepassing binnen Area portefeuille

Niet van toepassing binnen Area portefeuille

Achterstallig onderhoud per vhe – 

Zorgeenheid (extramuraal)
Niet van toepassing binnen Area portefeuille

Norm van € 518,00 per te splitsen eenheid.

Technische splitsingskosten per 

eenheid
Er zijn geen technische splitsingskosten opgenomen.

Verkoopkosten bij uitponden (% 

van de leegwaarde)

Overdrachtskosten (% van de 

berekende waarde)

Huurstijging boven prijsinflatie – 

zelfstandige eenheden

Instandhoudingsonderhoud per vhe 

– EGW (afhankelijk van bouwjaar)

In aanvangsjaar tussen € 626,21 en € 1085,57

In aanvangsjaar tussen € 830,02 en € 885,98

Beheerkosten per VHE - MGW

Mutatieonderhoud per vhe – MGW

Mutatieonderhoud per vhe – 

Studenteneenheid

Belastingen, verzekeringen en 

overige zakelijke lasten (% van de 

WOZ)

Verhuurderheffing (% van de WOZ)
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2019 2020 2021 2022 e.v.

€ 5,40 € 5,40 € 5,40 € 5,40

€ 6,55 € 6,55 € 6,55 € 6,55

€ 8,60 € 8,60 € 8,60 € 8,60

€ 9,00 € 9,00 € 9,00 € 9,00

€ 10,80 € 10,80 € 10,80 € 10,80

€ 10,80 € 10,80 € 10,80 € 10,80

14% 14% 14% 14%

3% 3% 3% 3%

2% 2% 2% 2%

2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

0,2319% 0,2319% 0,2319% 0,2319%

0,1929% 0,1929% 0,1929% 0,1929%

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

0,36% 0,36% 0,36% 0,36%

6 6 6 6

7% 7% 7% 7%

2019 2020 2021 2022 e.v.

€ 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00

€ 166,00 € 166,00 € 166,00 € 166,00

€ 26,00 € 26,00 € 26,00 € 26,00

€ 37,00 € 37,00 € 37,00 € 37,00

0,24% 0,24% 0,24% 0,24%

€ 518,00 € 518,00 € 518,00 € 518,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 518,00 € 518,00 € 518,00 € 518,00

6 6 6 6

7% 7% 7% 7%

* Uitgangspunt: De normbedragen en percentages zoals opgenomen gelden voor jaar 2019 en zijn voor de volgende jaren 

   nog niet geindexeerd met de hiervoor bedoelde inflatie.

* Uitgangspunt: Voor wat betreft instandhoudingsonderhoud bij woongelegenheden is een min/max range benoemd.
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Marketing (% van de 

marktjaarhuur)

Mutatieonderhoud MOG per m2 BVO incl. BTW

Mutatieonderhoud ZOG per m2 BVO incl. BTW

Niet van toepassing binnen Area portefeuille

Gemeentelijke OZB BOG MOG (% 

van de WOZ) Gemeente Uden 

Gemeentelijke OZB BOG MOG (% van de WOZ) 

Gemeente Meierijstad
Belastingen, verzekeringen en 

overige zakelijke lasten BOG MOG 

(% van de WOZ)

Parameters 
parkeergelegenheden

Belastingen, verzekeringen en 

overige zakelijke lasten (% van de 

WOZ)

Technische splitsingskosten per 

eenheid

Overdrachtskosten (% van de 

berekende waarde)

Instandhoudingsonderhoud MOG per m2 BVO incl. 

BTW

Achterstallig onderhoud per vhe

Instandhoudingsonderhoud ZOG per m2 BVO incl. 

BTW

Mutatieonderhoud BOG per m2 BVO excl. BTW

Beheerkosten – BOG (% van de 

markthuur)

Beheerkosten – MOG (% van de 

markthuur)

Mutatieleegstand (in maanden)

Overdrachtskosten (% van de 

berekende waarde)

Parameters bedrijfsmatig-, maatschappelijk en 
zorg onroerend goed
Instandhoudingsonderhoud BOG per m2 BVO excl. 

BTW

Belastingen, verzekeringen en 

overige zakelijke lasten ZOG (% 

van de WOZ)

Mutatieleegstand (in maanden)

Beheerkosten parkeerplaats per jaar

Instandhoudingsonderhoud 

parkeerplaats per jaar

Beheerkosten garagebox per jaar

Juridische splitsingskosten per 

eenheid

Beheerkosten – ZOG (% van de 

markthuur)

Verkoopkosten per eenheid

Instandhoudingsonderhoud 

garagebox per jaar
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Inschakeling taxateur 

Toepassing vrijheidsgraden 

De hierna genoemde vrijheidsgraden hebben betrekking op de mate van afwijking ten opzichte van de basisvariant.

Schematische vrijheid

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Markthuur(stijging)

Exit yield

Leegwaarde(stijging)

Disconteringsvoet

Mutatie- en verkoopkans

Onderhoud

Technische splitsingskosten

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Bijzondere omstandigheden

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Erfpacht

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Exploitatiescenario

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.
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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 vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd, uit de NVM-database teneinde 

marktconforme leegwaarde(stijgingen) in de woningtaxaties te kunnen verwerken.

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd uit de NVM-database teneinde 

marktconforme markthuur(stijgingen) voor elk type vastgoed in de taxaties te kunnen verwerken.

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur is van mening dat de mutatiekans afwijkt van het historische gemiddelde van een 

corporatie op moment in een marktconforme waardering de huurniveaus opgeschroefd worden naar marktconforme niveaus 

voor de kwaliteit die men daarvoor terugkrijgt als wooncomfort. De verhoging van de huurniveaus resulteert in een sneller 

verhuisgeneigdheid, waardoor een hogere mutatiekans redelijk geacht wordt.

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 Area en op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties. 

Area heeft voor haar vastgoedbezit de full versie van het Handboek toegepast. De reikwijdte, aard en omvang van de 

aanpassingen zijn van toepassing op meerdere complexen, derhalve worden de gehanteerde vrijheidsgraden hierna 

schematisch op portefeuilleniveau toegelicht. Indien en voor zover op complexniveau is afgeweken van de vrijheidsgraden op 

portefeuilleniveau, dan wordt dit separaat toegelicht.

Ten slotte wordt hier opgemerkt dat bij de gehanteerde vrijheidsgraden zoveel als mogelijk aansluiting is gezocht bij het 

document “Best Practices vrijheidsgraden behorende bij het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde”, dat tot stand is 

gekomen op basis van een samenwerking tussen diverse gespecialiseerde partijen.

Deze vrijheidsgraad is alleen toegepast bij het waarderen van BOG MOG en ZOG vastgoed. Daarnaast is een uitzondering 

gemaakt bij het waarderen van de tijdelijke woningen. 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 komt.

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van regulier onderhoud op basis van de Vastgoedtaxatiewijzer 

2018 beter passend.
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Schattingen

Parameters

x € 000.000
In % van de 

reële waarde
Disconteringsvoet cf. vaststelling door taxateur als vrijheidsgraad + 0,5% - € 57,7 -4,7%

Leegwaarde cf. vaststelling door taxateur als vrijheidsgraad - 10% - € 79,0 -6,5%

Onderhoud cf. vaststelling door taxateur als vrijheidsgraad + 10% - € 9,6 -0,8%

De activa zijn verzekerd voor de recontructie- en/of reproductiekosten en/of extra kosten. Jaarlijks wordt de waarde 

aangepast aan het indexcijfer voor nieuwbouwwoningen zoals dit door het CBS wordt berekend. 

In de post DAEB-vastgoed in exploitatie zijn 8.039 (2017: 7.910) verhuureenheden opgenomen en in de post niet-DAEB

zijn 845 (2017: 846) verhuureenheden opgenomen. De geschatte waarde gebaseerd op de meest recente 

WOZ-beschikkingen van deze verhuureenheden bedraagt € 1.264 mln. (2017  € 1.192 mln.).
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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 de vastgoedbeleggingen 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 woongelegenheden gewaardeerd volgens de DCF-methode, de volgende gevoeligheidsanalyse 

opgenomen: 

Gehanteerd in 
marktwaarde

Stel mogelijke 
afwijking

Effecten van de wijziging
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Ontwikkeling van de marktwaarde 2018 versus 2017

Het vastgoed in exploitatie van Area haar portefeuille is van 2017 naar 2018 toegenomen met een waarde van

 € 319.277 en komt uit op € 1.214.965.

Zekerheden en beperkingen

Juridische en feitelijke verplichtingen inzake de waardering van het vastgoed

Vastgoed in exploitatie bestemd voor verkoop
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Zonder toestemming van het WSW is het Area niet toegestaan om de woningen die met door het WSW geborgde leningen zijn 

gefinancierd te bezwaren met een beperkt recht (recht van pand/hypotheek, recht van opstal, recht van erfpacht, recht van 

vruchtgebruik) of de verplichting aan te gaan om deze woningen met een zekerheidsrecht te bezwaren (positieve 

hypotheekverklaring). Als gevolg hiervan zijn de woningen die met geborgde leningen zijn gefinancierd, niet met hypothecaire 

zekerheden bezwaard. Daarnaast heeft het WSW recht van eerste hypotheek op de woningen van de corporatie betreffende de 

door het WSW geborgde financiering.

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

het WSW geborgde leningen. Deze obligoverplichting is in de toelichting op de geconsolideerde balans vermeld onder de Niet 

in de balans opgenomen verplichtingen en activa.

Area heeft voor de eerstkomende vijf jaar een meerjarenbegroting  opgesteld waarin gemiddeld 10 woningen bestemd zijn 

voor verkoop. De verwachte opbrengstwaarde van deze woningen bedraagt in totaal € 1,5 mln.

Een verloopstaat is gesimuleerd om duiding te krijgen in de effecten van invloed op de waardeontwikkeling 2017 naar 2018. 

De marktwaarde 2018 is ontwikkeld vanuit verschillende componenten die hieronder worden toegelicht. De effecten op de 

waardemutatie komen met name voort uit de overgang van de basis naar de full versie voor het vastgoed waarderen op 

marktwaarde verhuurde staat. Het verschil tussen de twee versies is dat de basisversie een modelmatige berekening betreft 

met een inschatting van de marktwaarde die op portefeuilleniveau aannemelijk is geacht. De full-versie komt tot stand met 

tussenkomst van een extern taxateur waarbij het vastgoed complex specifiek wordt getaxeerd en zo de kwaliteit van het 

vastgoed als ook een locatie beter tot zijn recht komt. Per 31 december 2018 bedraagt de marktwaarde van de materiele 

vaste activa in exploitatie € 1,2 miljard. De marktwaarde ontwikkeling van de portefeuille bedraagt 36% ten opzichte van 

2017. De oorzaak van de marktwaarde is een combinatie van een voorraadtoename, een sterke marktontwikkeling en 

verfijning van methodiek door gebruik van de full-versie. Het marktsentiment onder beleggers was in 2018 sterk in beweging, 

als gevolg van een aantrekkende economie en de zoektocht naar rendement en een stabiele (politieke) omgeving. Hierbij 

verbreden beleggers hun horizon van de grote steden steeds meer naar periferie gebieden met als gevolg een stijgende 

marktwaarde. 

Aangezien de corporatie zich jegens de gemeente heeft verplicht om 182 woningen met een huurprijs tot liberalisatiegrens 

voor onbepaalde tijd niet te verkopen maar aan te houden voor de primaire doelgroep, is de marktwaarde voor dit deel van de 

vastgoedportefeuille bepaald met behulp van een correctiepost aan afdrachtsverplichting in jaar 1.
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Beleidswaarde
De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie van Area bedraagt: € 558.236.

Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde bestaat uit de volgende onderdelen:

2018
Marktwaarde verhuurde staat 1.214.965

Beschikbaarheid (doorexploiteren) -191.472

Betaalbaarheid (huren) -344.538

Kwaliteit (onderhoud) -51.153

Beheer (beheerkosten) -69.566

Subtotaal € -656.729

Beleidswaarde 558.236

Area heeft de volgende uitgangspunten gehanteerde in de beleidswaarde:

2018
Streefhuur als % van de maximaal redelijke huur 68%

Onderhoudsnorm € 1.421

Beheerlasten € 1.025

Verhuurderheffing cf. marktwaarde

Discontovoet cf. marktwaarde (scenario doorexploiteren)

Parameters

x € 000.000
In % van de 

beleidswaarde
Disconteringsvoet cf. marktwaardescenario Doorexploiteren + 0,5%  €             -43,2 -7,7%

Streefhuur per maand 68% van MRH + € 25  €              41,1 7,4%

Lasten onderhoud en 

beheer per jaar
 €        2.446,48 + € 100  €             -10,6 -1,9%
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Voor zover afwijkend voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde uitgangspunten, zijn de 

gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie - zoals toegepast voor de bepaling van de beleidswaarde van de 

activa in exploitatie - afgeleid van de meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten en de lasten van 

verhuur & beheer) en geënt op de wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV artikel 151.

Area heeft hierbij uitgangspunten bepaald die mede van invloed zijn op de beleidswaarde. Wijzigingen van deze 

uitgangspunten zijn derhalve van invloed op deze waarde. In onderstaande tabel wordt aangegeven welk effect een positieve 

of negatieve aanpassing van deze uitgangspunten heeft op de beleidswaarde:

Gehanteerd in 
beleidswaarde

Stel mogelijke 
afwijking

Effecten van de wijziging

De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in ontwikkeling is. Verdere ontwikkeling 

van dit waardebegrip door de Aw en WSW zal kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden, denk 

aan de nadere aanscherping van het begrip onderhoud / verbetering en beheerlasten.

1.214.964.578

1.023.492.615

678.954.694
627.801.855

558.235.656 558.235.656

191.471.963

344.537.922

51.152.838

69.566.199

M A R K T W A A R D E B E S C H I K B A A R H E I D B E T A A L B A A R H E I D K W A L I T E I T B E H E E R B E L E I D S W A A R D E

BELEIDSWAARDE 2018
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1.03 - 1.04 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden en vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor eigen exploitatie

Een overzicht van de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden en het vastgoed in ontwikkeling voor eigen 

exploitatie is hierna opgenomen:

DAEB

Onroerende Vastgoed in

zaken ontwikkeling

verkocht bestemd voor

onder eigen 

voorwaarden exploitatie Totaal

€ €

1 januari 2018

24.263 8.278 32.541

1.578 1.578

232 -4.825 -4.593

26.073 3.453 29.526

Mutaties:

Investeringen 27.195 27.195

Desinvesteringen -2.546 187 -2.359

Overboekingen -23.637 -23.637

Renovaties ten laste van waardeveranderingen -3.258 -3.258

Waardeverandering VOV 284 284

Waardeverandering verplichting VOV 2.249 2.249

Mutatie voorziening onrendabele investeringen 1.807 1.807

Totaal mutaties 2018 -13 2.294 2.281

31 december 2018

21.877 8.766 30.643

516 516

3.667 -3.019 648
26.060 5.747 31.807

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden: 2018 2017

Koopgarant Koopgarant

Aantal verhuureenheden 1 januari 139 147

Verkopen boekjaar

Terugkopen boekjaar -14 -8

Aantal verhuureenheden 31 december 125 139

Bij de contracten gebaseerd op het "Koopgarant"-principe geldt dat er sprake is van verleende kortingen tussen 

10% en 33,7%. Daarnaast heeft Area een terugkoopverplichting. 

DAEB-vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie

Ter zake vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie wordt geen bouwrente geactiveerd.
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Cumulatieve verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs

Cumulatieve herwaarderingen

In de post Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn in totaal 125 (2017 139) eenheden opgenomen. Deze zijn alle 

verkocht met een terugkoopplicht. Gebruik wordt gemaakt van contractvormen die de goedkeuring van de Minister hebben.

De actuele waarde van de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden is gebaseerd op een waardering uitgevoerd door een 

interne financieel medewerker op basis van een NVM-indexatie.

Boekwaarde per 31-12-2018

Cumulatieve waardeveranderingen 

en afschrijvingen

Boekwaarde per 1-1-2018

Cumulatieve waardeveranderingen 

en afschrijvingen

Cumulatieve verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs

Cumulatieve herwaarderingen



TOELICHTING OP DE BALANS
(* € 1.000,-)

2 . Materiële vaste activa

2.01 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Een overzicht van de materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie is hierna opgenomen:

Onroerende

en roerende

zaken ten

dienste van

de exploitatie

€

1 januari 2018

7.649

-2.634

5.015

Mutaties:

Investeringen 208

Desinvesteringen -404

Correctie afschrijving i.v.m. desinvesteringen 372

Afschrijvingen -597

Totaal mutaties 2018 -421

31 december 2018
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 7.453

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen -2.859
4.594

De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt:

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie:

Bedrijfsgebouwen lineair 40 jaar

Terreinen geen afschrijvingen 0 jaar

Automatisering lineair 3 - 5 jaar

Inventaris lineair 10 jaar

Vervoersmiddelen lineair 5 jaar

De actuele waarde van het bedrijfspanden ten dienste van de exploitatie bedraagt € 1,7 mln. (2017: € 1,6 mln.).  

De actuele waarde van de overige materiële vaste activa wijkt niet belangrijk af van de historische kostprijs.
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Boekwaarde per 1-1-2018

Boekwaarde per 31-12-2018

Cumulatieve verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs

Cumulatieve waardeveranderingen 

en afschrijvingen
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3. Financiële vaste activa
(3.01 t/m 3.05)

3.01 Latente belastingvorderingen

Het saldo betreft latente belastingvorderingen die zijn ontstaan uit hoofde van verschillen tussen de 

waarde van de activa en passiva voor de fiscale resultaatbepaling en de waarde in deze jaarrekening.

De latentie heeft tevens betrekking op verliescompensatie. De waarderingsverschillen betreffen 

de waardering van leningen, latente verkopen, afschrijvingspotentieel en verliescompensatie.

Per 31 december 2018 is er geen sprake van een belastinglatentie en ook is er geen 

latentie op verliescompensatie.

Het verloop van de post latente belastingvorderingen (exclusief verliescompensatie) is als volgt:

2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 2.696 2.435

Realisatie tijdelijke verschillen -109

Mutatie tijdelijke verschillen -1.384 261

Saldering met passiva -1.203

Overboeking naar 8.02 Voorziening latente belastingverplichtingen 0

Boekwaarde per 31 december 0 2.696

Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 0 (2017 € 349) binnen een jaar wordt gerealiseerd.

De nominale waarde van de belastinglatentie bedraagt € 0 (2017: € 3.418).

3.02 Overige financiële vaste activa
2018 2017

€ €

Vordering korting Kopen naar Wens 56 50

56 50
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Al gevolg van de stijging van de waarde van het vastgoed in 2018 in de commerciële jaarrekening is het tijdelijk verschil 

"omgeklapt" naar een belastbaar verschil. Als gevolg hiervan is een passieve latentie ontstaan. Bij toelichting 8.02 is de 

latentie nader gespecificeerd en toegelicht.

De vordering kopen naar wens betreft een uitgestelde betaling inzake 4 verkochte woningen (2017 4) uit ons bestaand 

bezit. De vordering is geïndexeerd met + 7% en een opgerent met een percentage van 2,5%.
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VLOTTENDE ACTIVA

4. Voorraden

4.01 Vastgoed bestemd voor verkoop 2018 2017

€ €

Vervaardigingsprijs 803 543

Boekwaarde per 31 december 803 543

Verloopoverzicht

Boekwaarde per 1 januari 543 894

Investeringen 2.720 1.317

Desinvesteringen -2.460 -1.555

Overboeking naar Daeb-vastgoed in exploitatie -113

Boekwaarde per 31 december 803 543

5. Vorderingen
2018 2018 2017 2017

Totaal > 1 jaar Totaal > 1 jaar

€ € € €

Huurdebiteuren 233 0 189 0

Gemeenten 15 15 21 9

Overige vorderingen 3.561 940 2.128 220

Overlopende activa 196 0 472 0

4.005 955 2.810 229

5.01 Huurdebiteuren

Het saldo huurdebiteuren kan als volgt worden gespecificeerd.

2018 2017

€ €

Huurdebiteuren 545 524

Af: voorziening wegens oninbaarheid -312 -334

Boekwaarde per 31 december 233 190

De huurachterstand huurdebiteuren ad. € 545 eind 2018 is 0,97% van de netto-jaarhuur (2017: 0,95%)

In 2018 is er € 77 afgeboekt aan oninbare vorderingen onder de huurdebiteuren. 

In 2017 heeft Area € 64 moeten afboeken aan oninbare vorderingen.

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari -334 -371

Dotatie ten laste van de exploitatie -55 -27

Afgeboekte oninbare posten 77 64

Boekwaarde per 31 december -312 -334
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De voorraad verkoopwoningen bestaat uit 4 (2017: 3) teruggekochte koopgarant woningen. De reguliere verkoop voorraad 

bedraagt 0 (2017: 0). 
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5.02 Overheid

Het saldo overheid kan als volgt worden gespecificeerd:

2018 2017

€ €

Vordering op gemeente Veghel 15 19

Totaal gemeenten 15 19

De post vorderingen op gemeenten betreft van gemeenten te ontvangen subsidies en overige vorderingen. 

5.03 Overige vorderingen

Het saldo overige vorderingen kan als volgt worden gespecificeerd:

2018 2017

€ €

Nog te ontvangen posten 3.539 1.934

Nog te factureren posten 0 3

Nog te factureren aan VvE's 0 1

Overige debiteuren 22 190

3.561 2.128

De "nog te ontvangen posten" bestaan uit diverse subsidies van isolatieprojecten voor een bedrag van € 3.200 en te 

ontvangen gemeentelijke subsidies voor een bedrag van € 207 voor De Borders (huur en koop), D'n Hospes, Oranjewijk 

5.04 Overlopende activa

Het saldo overlopende activa kan als volgt worden gespecificeerd:

2018 2017

€ €

Vooruitbetaalde posten 118 185

Overige overlopende activa 78 287

196 472

De vooruitbetaalde posten eind 2018 bestaan uit diversen kosten, abonnementen en contracten voor boekjaar 2019.

Eind 2017 was o.a. voor circa € 185 vooruitbetaald aan abonnementen en contracten voor boekjaar 2018.

Overige overlopende activa bestaan uit nagekomen posten welke in 2019 geactiveerd worden.

6. Liquide middelen
2018 2017

€ €

Kas 1 2

Bank 6.099 7.054

6.100 7.056

Bij de Rabobank bedraagt het krediet in rekening-courant € 2.500. De debetrente bedraagt het 1-maands 

Euribor tarief verhoogd met een opslag van 1,55%-punt.

Bovengenoemd krediet wordt ingeperkt met € 72 voor een in 2010 afgegeven bankgarantie, voor het overige staan

de liquide middelen ter vrije beschikking aan Area.
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en De Bolken. 
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7. Eigen vermogen 2018 2017

€ €

Stand  per 1 januari 700.218 687.638

Bij/af: jaarresultaat 291.754 12.580

Eigen vermogen per 31 december 991.972 700.218

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Herwaar-

deringsreserve 

DAEB vastgoed 

in exploitatie

Herwaar-

deringsreserve 

niet DAEB 

vastgoed in 

exploitatie

Overige 

reserves, niet 

zijnde 

herwaarderings- 

reserve Totaal

€ € € €

440.045 8.113 252.060 700.218
-210 -43 253 0

-121 121 0 0

267.035 8.524 -275.559 0

Sub-totaal 706.749 16.715 -23.246 700.218

-22.053 -379 22.432 0

0 0 291.754 291.754

684.696 16.336 290.940 991.972

Per 31 december 2018 is in totaal € 701,0 mln. aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen vermogen begrepen 

(2017: € 448,2 mln.), zijnde het verschil tussen de marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie en

de kostprijs. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen bepaald en

is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten

geldend ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving.

Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is een bedrag van € 656,7 mln. in het 

eigen vermogen begrepen dat op basis van het beleid van de corporatie niet kan worden gerealiseerd. De realisatie van 

het verschil tussen marktwaarde en beleidswaarde is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van Area. 

De mogelijkheden voor Area 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 Area 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.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018
In de statuten van Area is geen regeling opgenomen omtrent de winstbestemming.

Het bestuur stelt voor het resultaat over 2018 ad € 291.755 ten gunste te brengen van de overige reserves.

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018
De jaarrekening 2018 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden op 24 juni 2019.

De vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
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Realisatie uit hoofde van verkoop en sloop

Realisatie uit hoofde van herclassificatie

Toename uit hoofde van stijging van de marktwaarde

Af: effect belastinglatentie

De herwaarderingsreserve betreft het positief verschil tussen de boekwaarde op basis van de marktwaarde en de initiële 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Bij de bepaling van de herwaarderingsreserve is rekening gehouden met het effect van de 

(latente)belastingdruk over de herwaarderingsverschillen. Dit effect is bepaald tegen de contante waarde op basis van de 

restant levensduur van de betreffende activa en een disconteringsvoet van 3,0%.

Resultaat

Boekwaarde per 31-12-2018

Boekwaarde per 1-1-2018
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8. Voorzieningen

Pensioenvoorziening
De gehanteerde pensioenregeling van Area is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds 

voor de Woningcorporaties (SPW). De belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling zijn :

•       Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen;

•       Er is sprake van een middelloonregeling;

•       De pensioenleeftijd is afhankelijk van de AOW pensioenleeftijd;

•       De regeling kent zowel een levenslang als een tijdelijk partner- en wezenpensioen waarbij het partner- en 

    wezenpensioen is verzekerd op risicobasis;

•       Voor het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen stelt het bestuur van het pensioenfonds jaarlijks 

    een premie vast met een maximum van 25% van de ouderdomspensioengrondslag;

•       Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het bestuur van het pensioenfonds de opgebouwde 

    aanspraken van (gewezen) deelnemers en de ingegane pensioenen aanpassen overeenkomstig de 

    consumentenprijsindex voor alle huishoudens. De toeslagverlening is voorwaardelijk. Er is geen recht op

    toeslagverlening en het is voor langere termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. 

    Het bestuur van het pensioenfonds beslist jaarlijks in hoeverre pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken worden 

      aangepast.

De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn :

•       Deelneming in het ondernemingspensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers en directie van Area.

•       Area is uitsluitend verplicht tot betaling van de vastgestelde premies. In geen geval is een verplichting tot bijstorting

    of recht op teruggave/premiekorting. Derhalve is geen voorziening opgenomen.

De (maand)dekkingsgraad van SPW bedraagt ultimo 2018 110,3% (ultimo 2017: 116,2%). De beleidsdekkingsgraad 

bedraagt ultimo 2018 115,9% (ultimo 2017: 113,4%). Met deze beleidsdekkingsgraad voldoet het pensioenfonds aan de 

minimaal vereiste 104,2% die is voorgeschreven door De Nederlandse Bank (DNB). Er is daarom geen sprake van een 

dekkingstekort. 

Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad van 125,6% is er wel sprake van een reservetekort. 

SPW zal daarom in het eerste kwartaal van 2019 een herstelplan indienen bij DNB waarin wordt aangetoond hoe het

pensioenfonds verwacht dat binnen tien jaar tijd de dekkingsgraad herstelt tot het niveau van de vereiste dekkingsgraad. 

Het bestuur heeft verder een financieel crisisplan opgesteld waarin is beschreven welke aanvullende maatregelen kunnen 

worden genomen om tijdig herstel mogelijk te maken. Het bestuur zal, indien blijkt dat het fonds niet tijdig kan herstellen, 

conform dit financieel crisisplan, aanvullende maatregelen moeten nemen. Tevens heeft het bestuur van het 

pensioenfonds in 2018 besloten de opgebouwde aanspraken van (gewezen) deelnemers en de ingegane pensioenen per 

1 januari 2019 te verhogen met een gedeeltelijke toeslag. Er was ruimte voor een gedeeltelijke toeslag omdat de 

beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2018 hoger was dan 110%. Het fonds had echter onvoldoende middelen voor een 

volledige toeslag. Daarvoor moet de beleidsdekkingsgraad hoger zijn dan 126%. Voor gewezen deelnemers en 

pensioengerechtigden betekende de gedeeltelijke toeslag een verhoging van de opgebouwde aanspraken met 0,79%. 

De ambitie van het fonds was 1,70%. Voor actieve deelnemers is geen toeslag verleend, doordat er in de branche 

Woningcorporaties geen sprake is geweest van een loonstijging in de periode van 31 juli 2017 tot en met 31 juli 2018. 

Per 1 augustus 2018 heeft overigens wel een loonstijging plaatsgevonden van 3%. Deze loonstijging vormt voor actieve 

deelnemers de basis voor de toeslagverlening per 1 januari 2020. 
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8.01 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

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

2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 7.418 10.713
Aanwending door oplevering -7.763 -10.916

Dotatie t.l.v. het resultaat 11.147 5.820

Onttrekkingen (overboeking t.l.v. activa in ontwikkeling) 1.806 1.801

Boekwaarde per 31 december 12.608 7.418

Voorziening 

onrendabele 

investering Daeb-

vastgoed

Voorziening 

onrendabele 

investering Daeb 

verbeteringen Totaal

€ € €

Boekwaarde per 1-1-2018 2.836 4.582 7.418
Overboeking bij oplevering -2.591 -5.172 -7.763

Dotatie t.l.v. resultaat 2.478 8.669 11.147

Af: salderen met de activa in ontwikkeling 1.247 559 1.806

Boekwaarde per 31-12-2018 3.970 8.638 12.608

De voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen wordt opgebouwd ter dekking van het verschil tussen 

de marktwaarde van het vastgoed in ontwikkeling en de stichtingskosten van de vastgoedontwikkeling. 

8.02 Voorziening latente belastingverplichtingen

Het saldo betreft latente belastingschulden die zijn ontstaan uit hoofde van verschillen tussen de waarde 

van de activa en passiva voor de fiscale resultaatbepaling en de waarde in deze jaarrekening. 

Het verloop van de post voorziening latente belastingverplichtingen is als volgt:

2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 0 0
Realisatie tijdelijke verschillen -15 0

Mutatie tijdelijke verschillen 5.878 0

Saldering met activa -1.203 0

Boekwaarde per 31 december 4.660 0

Bij toelichting 3.01 is reeds toegelicht waarom de actieve latentie in 2018 is "omgeklapt" naar een passieve latentie.

Indien er een voorziening voor latente belastingverplichtingen wordt gevormd is overwegend langlopend van aard. 

De verwachting is dan dat deze voorziening niet binnen een jaar na balansdatum wordt gerealiseerd.

Vastgoed in exploitatie

Vastgoed verkocht onder voorwaarden
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Ten aanzien van het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie is sprake van een waarderingsverschil tussen de commerciële 

en fiscale boekwaarde. De marktwaarde van het vastgoed in exploitatie bedraagt ultimo 2018 € 1.215 mln. (2017: € 896 

mln.). De fiscale boekwaarde bedraagt ultimo 2018 € 1.026 mln. (2017: € 1.015 mln.). Het verschil bedraagt € 189 mln., 

contant gemaakt met disconteringsvoet van 3,0% en een looptijd van circa 70 jaar, leidt dit tot een passieve latentie van € 5,9 

mln. De looptijd is gebaseerd op de gemiddelde restant levensduur van het bezit van 30 jaar, verhoogd met een gemiddelde 

levensduurverlenging van 40 jaar. Dit is de beste schatting van het bestuur, waarbij het zeer waarschijnlijk wordt geacht dat 

de fiscale waarde van het bezit na de huidige levensduur wordt verlengd door levensduur verlengende maatregelen. Of die 

“fiscale doorrol” nadien nogmaals zal plaatsvinden is zeer onwaarschijnlijk.

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 deze latentie tegen de 

contante waarde opgenomen.
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Leningen o/g en u/g

jaarrekening Fiscaal Verschil 25%
Contante 

Waarde

1.139.965 956.485 183.480 45.870 5.725

75.000 69.425 5.575 1.394 126

-15.627 400 -16.027 -4.007 -280

4.594 6.086 -1.492 -373 -88

516 4.972 -4.456 -1.114 -617

0 1.165 -1.165 -291 -166

0 1.347 -1.347 -337 0

1.520 0 1.520 380 27

-308 0 -308 -77 -75

0 -32 32 8 8

1.205.660 1.039.848 165.812 41.453 4.660

8.03 Voorziening reorganisatiekosten

Het verloop van de post voorziening reorganisatiekosten is als volgt:

2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 80 59
Dotaties 100 80

Onttrekkingen -80 -59

Boekwaarde per 31 december 100 80

De voorziening reorganisatiekosten is overwegend kortlopend van aard en is gevormd voor toekomstige vergoedingen

van nog te sluiten vaststellingsovereenkomsten. 

8.04 Voorziening overig

Het verloop van de post voorziening overig is als volgt:

2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 202 210
Dotaties 26 26

Onttrekkingen -20 -34

Boekwaarde per 31 december 208 202

De voorziening overig is een reservering gevormd volgens de CAO voor een budget van de individuele 

loopbaanontwikkeling van de medewerker.
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De specificatie van de in de jaarrekening tot waardering gebrachte latente belastingverplichting per 31-12-2018 en de 

waarderingsverschillen waarop deze zijn gebaseerd is als volgt:

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

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

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

leningen. Het verschil bedraagt € 1,2 mln., contant gemaakt met disconteringsvoet van 3,0% leidt dit tot een actieve latentie 

van € 0,2 mln.

Waarde van vastgoed in exploitatie 

DAEB

Waarde van vastgoed in exploitatie 

Niet-DAEB

Waarde van vastgoed t.d.v. 

exploitatie

Waarde van onderhanden projecten

Waarde minus verplichtingen VOV 

woningen

Waarde van leningen o/g

Waarde FVA (deelneming VVE's)

Waarde overige vorderingen 

(korting verhuurderheffing)

Waarde overige voorzieningen

Waarde kortlopende schulden 

(vooruit ontv huur)
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9. Langlopende schulden

9.01 Schulden/leningen overheid 

Het verloop van de post schulden/leningen overheid van AREA is als volgt:

2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 9.441 11.027
Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingsverplichting komend jaar -1.677 -1.586

Boekwaarde per 31 december 7.764 9.441

Marktwaarde van schuldrestant per 31 december 10.919 13.013

De aflossingsverplichting binnen 12 maanden bedraagt in 2018 € 1.677 (2017  € 1.586).

9.02 Schulden/leningen kredietinstellingen

Het verloop van de post schulden/leningen kredietinstellingen

kredietinstellingen van AREA is als volgt:

2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 177.987 178.005

Bij: nieuwe leningen 26.100 5.000

Af: aflossingsverplichting komend jaar -8.040 -5.018

Boekwaarde per 31 december 196.047 177.987

Marktwaarde van schuldrestant per 31 december 274.012 252.207

De aflossingsverplichting binnen 12 maanden bedraagt in 2018 € 1.040 (2017 € 5.017).

Borging door WSW
Per ultimo 2018 is er in totaal voor een schuldrestant ad € 206.058 (2017: € 185.085) borging verstrekt door het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Onder de langlopende schulden zijn geen achtergestelde schulden begrepen.

De gemiddelde rentevoet voor 2018 bedraagt 3,48% en voor 2017 3,78%

Aflossingsverplichting 2019 ter hoogte van € 2.717 opgenomen onder de kortlopende schulden, 

is opgenomen in de hierboven genoemde overzicht.

Per balansdatum zijn er geen leningen die hypothecair verbonden zijn aan onroerende zaken.

9.03 Waarborgsommen

2018 2017

€ €

Fonds waarborgsommen 348 368

Rente waarborgsommen 268 276

616 644

De waarborgsommen betreffen, buiten de actuele niet-DAEB verhuringen welke via de makelaar verhuurd worden, 

een verplichting uit het verleden aangegaan in Uden.

Area hanteert voor haar sociale verhuringen géén actief waarborgsommen beleid meer. Het gehanteerde 

rentepercentage bedraagt momenteel 1%.
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In 2018 is één flexlening aangevuld, groot € 3.100, twee fix leningen aangetrokken, groot € 15.000 en één flexlening 

opgenomen, groot € 8.000.
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9.4 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden contracten (VOV)

De terugkoopverplichting woningen VOV betreft de terugkoopverplichting van onroerende zaken die onder

een regeling Verkoop onder Voorwaarden zijn overgedragen aan derden. De terugkoopverplichting wordt

jaarlijks gewaardeerd en getoetst aan de bij overdracht ontstane verplichting. Bij de jaarlijkse toetsing van

de terugkoopverplichting wordt rekening gehouden met de waardeontwikkeling van onroerende zaken en 

specifieke contractvoorwaarden met derden.

2018 2017

€ €

1 januari:
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 24.263 25.524

Waardevermeerderingen/-verminderingen 1.578 362

Boekwaarde per 1 januari 25.841 25.886

Mutaties

Investeringen 0 0

Desinvesteringen -2.546 -1.292

Mutatie door waardeverandering 2.249 1.247

Saldo mutaties -297 -45

31 december:
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 21.877 24.263

Waardevermeerderingen 3.667 1.578

Boekwaarde per 31 december 25.544 25.841

Gedurende 2018 zijn géén woningen onder een VOV-regeling aan derden overgedragen (2017: 0). 

In 2018 zijn er 14 woningen teruggekocht (2017: 8).

Als gevolg van een gemiddelde waardestijging van de overgedragen onroerende zaken van 10,89% (2017 5,76%) stijgt de 

terugkoopverplichting in 2018 met € 2.249 (2017 € 1.247).

10. Kortlopende schulden
2018 2017

€ €

Schulden overheid 1.677 1.586

Schulden kredietinstellingen 8.040 5.017

Schulden aan leveranciers 3.520 3.118

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.017 5.106

Schulden ter zake van pensioenen 0 79

Overige schulden 1.522 1.862
Overlopende passiva 5.188 4.937

Totaal kortlopende schulden 22.964 21.705

10.01 Schulden aan overheid
2018 2017

€ €

Boekwaarde per 31 december: 1.586 1.500

Bij: toevoegingen 1.677 1.586

Af: aflossingen -1.586 -1.500

Boekwaarde per 31 december: 1.677 1.586

Bovenstaand saldo vloeit voort uit rubriek 9.01.

Voor de schulden aan overheid staat het onroerend goed van Stichting Area ter borging aan het WSW.
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10.02 Schulden aan kredietinstellingen:
2018 2017

€ €

Boekwaarde per 31 december: 5.017 995

Bij: toevoegingen 8.040 5.017

Bij: opname flexlening 4.000

Af: aflossingen -9.017 -995

Boekwaarde per 31 december: 8.040 5.017

Bovenstaand saldo vloeit voort uit rubriek 9.02.

Voor de schulden aan kredietinstellingen staat het onroerend goed van Stichting Area ter borging aan het WSW.

Aflossing FIXE leningen in 2018 was € 8.000 (aflossing FIXE leningen in 2017: € 0). 

10.03 Schulden aan leveranciers:

De post schulden aan leveranciers is als volgt samengesteld:

2018 2017

€ €

Schulden aan leveranciers 3.520 3.118

Totaal schulden aan leveranciers 3.520 3.118

10.04 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Het saldo te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen kan als volgt worden

gespecificeerd:

2018 2017

€ €

Loonheffing en premies sociale verzekeringen 232 205

Omzetbelasting 1.868 1.614

Vennootschapsbelasting 917 3.287

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 3.017 5.106

10.05 Schulden ter zake van pensioenen

De post schulden ter zake van pensioenen is als volgt samengesteld:

2018 2017

€ €

Af te dragen pensioenpremie 0 79

Totaal schulden ter zake van pensioenen 0 79

10.06 Overige schulden

De post overige schulden is als volgt samengesteld:

2018 2017

€ €

Nog te betalen posten 1.409 1.772

Overige 113 90

Totaal overige schulden 1.522 1.862

Bovengenoemd bedrag bestaat uit de overlopende facturen, schuld opgebouwde vakantie-uren en

teveel ontvangen huur van vertrokken huurders.

Onder de post "nog te betalen posten" is in 2018 een bedrag van  267 (2017: € 296) opgenomen voor de bestrating

rondom de te verkopen nieuwbouw in project "De Gaarden".
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10.07 Overlopende passiva
2018 2017

De post overlopende passiva is als volgt samengesteld: € €

Fonds leveringen en diensten 335 237

Niet vervallen rente leningen 4.207 4.162

Vooruitontvangen posten 401 366

Vakantiegeldverplichting 187 172

Tussenrek. (des)investeringen 0 0

Overige overlopend 58 0

Totaal overlopende passiva 5.188 4.937

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.

De primaire financiële instrumenten van Area dienen ter financiering van de operationele activiteiten of vloeien direct uit 

deze activiteiten voort. Area heeft geen derivaten zoals valutatermijncontracten en renteswaps.

Het beleid van Area is dan ook om niet te handelen in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden.

De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van Area zijn het rente- en kasstroomrisico en overig 

prijsrisico, het kredietrisico en het liquiditeitsrisico.

Het beleid van Area om deze risico’s te beperken, luidt als volgt:

Rente- en kasstroomrisico 

Renterisico is het risico dat de reële waarde van toekomstige kasstromen van een financieel instrument fluctueert als 

gevolg van wijzigingen in marktrentetarieven. Het door Area gelopen risico wegens fluctuaties in de marktrentes heeft

 voornamelijk betrekking op haar variabelrentende langlopende verplichtingen. 

Area beheerst haar renterisico door een evenwichtige portfolio van vast- en variabelrentende opgenomen leningen aan 

te houden. 

De contractuele renteherzieningsdata of aflossingsdata indien laatstgenoemde eerder liggen en de effectieve rentevoet 

van de financiële instrumenten van Area waarover rente- en kasstroomrisico wordt gelopen, luiden als volgt:

Rente- en kasstroomrisico

Hierna is de leningportefeuille (schuldrestant eind 2018 en de aflossingsverplichting) uitgesplitst naar rentepercentage 

en naar resterende looptijd.

€

Resterende 

looptijd €

< 1% 0 < 1 jaar 0

1%-2% 20.000  1- 5 jaar 24.771

2%-3% 30.029  5-10 jaar 30.700

3%-4% 51.030 10-15 jaar 51.979

4%-5% 92.699 15-20 jaar 23.679

5%-6% 0 > 20 jaar 67.400

> 6% 4.771

198.529 198.529
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Rentekasstroomrisico

€

Resterende 

looptijd €

< 1% 15.000 < 1 jaar 7.000

1%-2%  1- 5 jaar

2%-3%  5-10 jaar 8.000

3%-4% 10-15 jaar

4%-5% 15-20 jaar

5%-6% > 20 jaar

> 6%

15.000 15.000

Overige kasstroomrisico’s leningen overheid en kredietinstellingen
Onderstaande 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-aflos-
singen

Eind-
aflossingen

Rente-
conversies

Aanpassing 
BRO leningen 

(50%)

Variabele 
leningen

2019 2.717 7.000 0 5.000 8.000

2020 2.837 9.000 2.746 0 8.000

2021 2.990 11.000 2.216 3.000 8.000

2022 2.291 0 3.790 2.500 8.000

2023 1.671 10.000 1.386 0 8.000

2024 1.708 16.000 0 5.500 0

2025 1.740 0 0 2.500 0

2026 1.774 0 0 0 0

Hierna worden de renterisico’s van de leningenportefeuille per lening soort toegelicht:

‒      De rente van de vastrentende leningen is voor de gehele looptijd gefixeerd dan wel tot het renteherzienings-moment.

    Het risico van deze leningen betreft:

‒      op het moment van renteherziening indien de rente hoger dan wel lager is dan de oude contractrente;

‒      de herfinanciering van de tussentijdse en eindaflossingen van de lening in een nieuwe lening met een hogere dan 

    wel lagere rente.

‒      De rente van de variabel rentende leningen (roll-over leningen) zijn allen gebaseerd op driemaands Euribor. De rente 

    van de roll-over leningen is opgebouwd uit het Euribor percentage en een liquiditeitsafslag respectievelijk opslag die 

    varieert van 0,27 basispunten tot 0,525 basispunten.

‒      Het renterisico van de roll-over leningen (waarbij de rente per drie maanden wordt herzien) is niet afgedekt.

‒      De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee componenten, zijnde een basisrente en een 

      kredietopslag. De basisrente geldt voor de volledige looptijd van de leningen. De kredietopslag geldt voor de 

      overeengekomen periode, waarbij de eerste minimale looptijd vijf jaar bedraagt. Na vijf jaar dient een nieuwe 

      kredietopslag met de bank overeengekomen te worden. De kredietopslag van de huidige basisrenteleningen bedraagt 

      tussen de 0,2 basispunten en de 4 basispunten.

Kredietrisico
Area handelt enkel met kredietwaardige partijen en heeft procedures opgesteld om de kredietwaardigheid te bepalen. 

Tevens heeft Area richtlijnen opgesteld om de omvang van het kredietrisico bij elke financiële instelling en debiteur te 

beperken. Bovendien bewaakt Area voortdurend haar vorderingen en hanteert Area een strikte aanmaningsprocedure. 

Door de bovenstaande maatregelen is het kredietrisico voor Area minimaal. Het maximale kredietrisico aangaande 

vorderingen, liquide middelen en niet in de balans opgenomen financiële activa is weergegeven onder de desbetreffende 

toelichtingen. 

Liquiditeitsrisico
Periodiek worden liquiditeitsbegrotingen opgesteld. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden

liquiditeitsrisico’s beheerst. In de liquiditeitsbegrotingen wordt rekening gehouden met beperkte beschikbaarheid van

liquide middelen waaronder bankgaranties.

Reële waarde 
De reële waarde van financiële instrumenten is (wanneer deze afwijkt van de boekwaarde ultimo boekjaar) toegelicht 

onder de betreffende toelichting. De marktwaarde van de langlopende schulden is geschat aan de hand van de contante 

waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente.
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Area heeft ultimo 2018 twee variabelrentende leningen met variabele hoofdsom (maximaal € 17.000, 2017: € 15.000). 

Hiervan is ultimo 2018 € 15.000 opgenomen (2017: € 7.900). Over dit bedrag loopt Area risico dat kasstromen wijzigen door 

wijzigingen in de rentevoet. Area heeft géén renteswap(s) aangetrokken om dit kasstroomrisico te mitigeren.



TOELICHTING OP DE BALANS

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN (* € 1,-)

Obligo

Aankopen en investeringen

2018 € 683.245.

Saneringssteun

‒      2019: € 552.000;

‒      2020: € 576.000;

‒      2021: € 601.000;

‒      2022: € 626.000;

‒      2023: € 648.000.

Kredietfaciliteit

Operationele lease

Schadeclaim

VVE

Afdrachtsverplichting
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Area heeft in het verleden grond aangekocht van de gemeente Uden tegen een korting. Bij uitponden van deze kavels is Area 

afdracht van deze korting verschuldigd aan de gemeente. Deze kasstroom van circa 2 mln. is ingerekend in de marktwaarde.

Er wordt eind 2018 een obligo aangehouden bij het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) van maximaal € 7.846.612. 

Deze obligoverplichting houdt in dat indien het risico-vermogen van het WSW onder een kwart procent komt van de uitstaande 

geborgde schuldrestanten, de deelnemers verplicht zijn naar rato een bijdrage te storten ter compensatie van het 

liquiditeitstekort van het WSW. 

Door Stichting Area is een volmacht afgegeven aan Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Deze volmacht stelt 

het WSW in staat een recht van hypotheek te vestigen op het gehele woningbezit van Area.

Area heeft belang in 44 verenigingen van eigenaren. Hieruit vloeien verplichtingen voort zoals bijdrage in de verzekeringen, 

onderhoud en beheer.

Er zijn geen lopende schadeclaims ten aanzien van de projectontwikkeling voor Area en er zijn dan ook geen risico's te 

verwachten.

De toekomstige verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane operationele-leaseovereenkomsten voor printers 

bedragen in totaal € 17.950 (31.12.2017: € 27.733). Hiervan vervalt binnen 1 jaar € 9.790 (31.12.2017: € 9.790), tussen 1 

en 5 jaar € 8.157 (31.12.2017: € 17.950) en na 5 jaar € 0 (31.12.2016: € 0). De resterende looptijd van het leasecontract is 

2 jaar. 

Area heeft een duurzaamheidsambitie tot 2035. De omvang van deze ambitie in euro's is nog niet duidelijk. Wel moet er 

rekening gehouden worden met een forse investering waarbij een aanzienlijk deel als onrendabel moet worden verwerkt. In de 

jaarrekening 2018 is voor de duurzaamheidsambitie nog geen onrendabele top gereserveerd.

Bij noodzakelijke wijzigingen van het bestemmingsplan in verband met nieuwbouw- en herstructureringsprojecten is Area 

verplicht een overeenkomst te ondertekenen en een bankgarantie aan de gemeente af te geven met betrekking tot de 

mogelijke aansprakelijkheid in verband met het risico van planschade-claims. Dit heeft de afgelopen jaren reeds tot enige 

beperkte schadeclaims geleid. Ook voor toekomstige bouwprojecten blijft dit risico aanwezig. 

Aangegane verplichtingen inzake nieuwbouw bedraagt ultimo 2018 € 14.203.595. 

De aangegane verplichtingen voor renovatie projecten is ultimo 2018 € 2.227.210 en voor onderhoud is dit ultimo 

De rekeningcourant-faciliteit heeft een kredietfaciliteit van € 2.500.000 Deze kredietfaciliteit is ingeperkt met een aan de 

gemeente Veghel verstrekte bankgarantie van € 72.800. Het kredietmaximum bedraagt derhalve € 2.427.200 Er zijn geen 

extra zekerheden voor het rekening courant krediet afgegeven. 

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft aan de corporatiesector een heffing voor saneringssteun opgelegd. Het WSW heeft 

bij de opvraag van de prognose-informatie 2018-2022 aangegeven dat rekening gehouden moet worden met een heffing voor 

saneringssteun in de jaren 2018 tot en met 2022 van jaarlijks 1,0% van de jaarlijkse huursom. Op basis van deze percentages 

en de geschatte jaarlijkse huursom verwacht de corporatie dat de heffing in de komende jaren als volgt zal zijn:



TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Functionele indeling   (* € 1.000,-)

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille

11. Huuropbrengsten
2018 2017

€ €

Huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie

Woningen en woongebouwen 50.975 50.108

Onroerende zaken, niet zijnde woningen 19 19

Af: huurderving wegens leegstand -207 -189

Oninbare debiteuren -47 -23

Subtotaal huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie 50.740 49.915

Huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Woningen en woongebouwen 2.998 3.072

Onroerende zaken, niet zijnde woningen 556 422

Af: huurderving wegens leegstand -40 -68

Oninbare debiteuren -8 -4

Subtotaal huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 3.506 3.422

Totaal huuropbrengsten 54.246 53.337

Hierna is een overzicht opgenomen van de huuropbrengsten die in de verschillende

gemeenten zijn behaald:

2018 2017

€ €

Gemeente Uden 32.811 32.262
Gemeente Veghel 21.435 21.075

Totaal huuropbrengsten 54.246 53.337

Area heeft per 1 juli 2018 een gemiddelde huurverhoging van 2,03 % toegepast (2017: 0,99 %).

Dit percentage bestaat uit 1,4% inflatie en voor 0,63% uit een inkomensafhankelijk deel.

12.01 Opbrengsten servicecontracten 2018 2017

€ €

Overige goederen, leveringen en diensten 2.032 2.093

Af: Opbrengstenderving wegens leegstand -15 -14

Totaal opbrengsten servicecontracten 2.017 2.079

Dit betreffen de vergoedingen die de huurders boven de kale huurprijs betalen voor warmwatervoorzieningen, 

energiekosten, schoonmaakonderhoud en overige diensten.

Deze vergoedingen zijn gebaseerd op geraamde kosten en worden, indien noodzakelijk, jaarlijks aangepast.

Hierna is een overzicht opgenomen van de opbrengsten die in de verschillende

gemeenten zijn behaald:

2018 2017

€ €

Gemeente Uden 1.220 1.258
Gemeente Veghel 797 821

Totaal opbrengsten servicecontracten 2.017 2.079
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12.02 Lasten servicecontracten

2018 2017

€ €

Overige goederen, leveringen en diensten 2.032 2.077

Totaal lasten servicecontracten 2.032 2.077

Het te restitueren saldo en nog te betalen kosten voor levering en diensten van € 335 is in 2018 opgenomen onder

rubriek 12.02 "Lasten servicecontracten". 

Hieronder is een overzicht opgenomen van de lasten servicecontracten die in de verschillende gemeenten 

zijn gerealiseerd:

2018 2017

€ €

Gemeente Uden 1.229 1.256

Gemeente Veghel 803 821
Totaal lasten servicecontracten 2.032 2.077

14. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

2018 2017

€ €

Geactiveerde productie m.b.t. nieuwbouw huurwoningen -53 -19

Toegerekende personeelskosten 1.586 1.300

Toegerekende overige organisatiekosten 2.534 2.809

Toegerekende afschrijvingen 419 356

Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten 4.485 4.446

In 2018 zijn hogere kosten gerealiseerd voor overige personeelskosten voor ondersteuning KCC, Woonmakelaars en 

bedrijfsbureau. Dit is het gevolg van de vorming van wijkteams en de inrichting van een nieuw dienstverleningsmodel 

dat gedurende de inrichting extra capaciteit vergt tot en met 2018. 

15. Lasten onderhoudsactiviteiten 2018 2017

€ €

Onderhoudslasten (niet planmatig) 3.270 2.654

Onderhoudslasten met vergoeding (niet planmatig) 394 243

Onderhoudslasten (planmatig) 11.521 11.918

Toegerekende personeelskosten 793 810

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 15.978 15.625

2018 2017

€ €

Lasten onderhoudsactiviteiten DAEB-vastgoed in exploitatie 15.107 15.072

Lasten onderhoudsactiviteiten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 871 553

Totaal onderhoudslasten 15.978 15.625
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De onderhoudskosten voor het DAEB-vastgoed in exploitatie zijn te verdelen in:

2018 2017

€ €

Klachtenonderhoud 2.381 2.343

Mutatieonderhoud 1.806 1.201

Planmatig onderhoud 10.920 11.528

Totaal onderhoudslasten 15.107 15.072

De totale onderhoudslasten (ook het planmatig onderhoud) worden rechtstreeks ten laste van het resultaat 

gebracht. In deze onderhoudskosten zijn toerekening van de kosten voor het eigen personeel inbegrepen. 

Deze zijn voor 2018 becijferd op ca. € 777 (2017: € 758).

De onderhoudskosten voor het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie zijn te verdelen in:

2018 2017

€ €

Klachtenonderhoud 168 107

Mutatieonderhoud 59 37

Planmatig onderhoud 644 409

Totaal onderhoudslasten 871 553

De totale onderhoudslasten (ook het planmatig onderhoud) worden rechtstreeks ten laste van het resultaat 

gebracht. Hierin zijn geen toerekening van de kosten voor het eigen personeel begrepen. 

Deze zijn voor 2018 becijferd op ca. € 16 (2017: € 51).

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 15.978 15.625

16. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 2018 2017

€ €

Overige bedrijfsopbrengsten -976 -926

Belastingen (WOZ) 2.922 3.157

Verhuurder- en saneringsheffing 7.164 5.704

Toegerekende overige organisatiekosten 621 1.026

Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit 9.731 8.961

Overige bedrijfsopbrengsten
2018 2017

€ €

Vergoedingen voor algemeen beheer en administratie 82 78

Niet af te rekenen leveringen en diensten 325 349

Doorberekend onderhoud 0 0

Verhuur kantoorpand Veghel 80 80

Nagekomen bedrijfsopbrengsten 42 22

Pro rata BTW 50 0

Overige bedrijfsopbrengsten 397 397

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 976 926

De ontvangen huur kantoorpand Veghel bestaat uit de vergoeding voor huur en servicekosten.

Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit 9.731 8.961

Totaal nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 24.036 24.307
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17. Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling:

2018 2017

€ €

Opbrengst verkopen projecten 0 1.038

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 3 -265

Totaal toegerekende kosten verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 -46

Totaal netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 3 727

Toegerekende kosten verkocht vastgoed in ontwikkeling:

2018 2017

€ €

Toegerekende overige organisatiekosten 0 41
Toegerekende afschrijvingen 0 5

Totaal toegerekende kosten verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 46

Totaal nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 3 727

117



TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Functionele indeling   (* € 1.000,-)

18. Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het resultaat van de opbrengsten uit verkopen van bestaand bezit 

DAEB- en niet-DAEB-vastgoed aan derden en de opbrengst uit verkochte nieuwbouwwoningen en is als volgt te 

specificeren:

2018 2017

€ €

DAEB-vastgoed in exploitatie

Opbrengst verkopen bestaand bezit 644 160

Af: direct toerekenbare kosten -18 -2

Af: boekwaarde -260 -107

Af: toegerekende personeelskosten -60 18

Af: Toegerekende overige organisatiekosten -34 -2
Toegerekende afschrijvingen -6 -5

Totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit DAEB 

vastgoed in exploitatie 267 62

2018 2017

€ €

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Opbrengst verkopen bestaand bezit 429 925

Opbrengst verkopen teruggekochte koopgarant 3.078 1.944

Af: direct toerekenbare kosten -47 -42

Af: boekwaarde -329 -847

Af: boekwaarde verkopen teruggekochte koopgarant woningen -2.460 -1.556

Af: toegerekende personeelskosten -4 -57

Af: Toegerekende overige organisatiekosten -3 -39

Totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit niet DAEB 

vastgoed in exploitatie 664 328

2018 2017

€ €

Toegerekende afschrijvingen 6 5

Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten 6 5

3 1

2 4

4 2

13 9

0 6

22 22

Totaal netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 930 390
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Verkopen teruggekochte koopgarant woningen

Verkochte woningen in aantallen:

Verkopen Daeb woningen

Verkopen Niet-Daeb woningen

Verkochte garages

Verkopen percelen De Gaarden

Totaal
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19.01. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2018 2017

€ €

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Onrendabele investering activa in ontwikkeling -11.147 -5.820

Onrendabele investering duurzaamheid -3.258 -2.843

Onrendabele investering activa in ontwikkeling nagekomen 423

Afwaardering grond naar marktwaarde

Afboeking nagekomen investeringen -2 23
Afboeking stopgezette projecten 30 -114

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd 

voor eigen exploitatie -13.954 -8.754

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen 

wordt verwezen naar de toelichting op de vastgoedbeleggingen.

De oorzaak van de waardevermindering betreft voornamelijk afboeking van onrendabele

toppen nieuwbouw.

Voor onrendabele investeringen activa in ontwikkeling zijn zowel nieuwe projecten als

terugname van reeds eerder opgenomen onrendabele investeringen.

19.02. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2018 2017

€ €

DAEB-vastgoed in exploitatie

Toename marktwaarde 286.246 -4.939

Aanwending voorziening door oplevering 7.763 10.916

Totaal overige waardeveranderingen DAEB-vastgoed in exploitatie 294.009 5.977

2018 2017

€ €

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Toename marktwaarde 9.952 3.658

Totaal overige waardeveranderingen niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 9.952 3.658

Totaal Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 303.961 9.635

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen 

wordt verwezen naar de toelichting op de vastgoedbeleggingen.
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19.03. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

2018 2017

€ €

Vastgoed verkocht onder voorwaarden

Toename marktwaarde 284 166

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed verkocht 

onder voorwaarden 284 166

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen van het vastgoed verkocht onder voorwaarden wordt verwezen naar de toelichting 

op de materiële vaste activa.

19.01 tm 19.03 Totaal waardeveranderingen vastgoedportefeuille 290.291 1.047

20. Nettoresultaat overige activiteiten

2018 2017

€ €

Overige bedrijfsopbrengsten 60 75

Totaal Opbrengsten overige activiteiten 60 75

Kosten overige activiteiten 2018 2017

€ €

Toegerekende personeelskosten 136 170

Toegerekende overige organisatiekosten 43 53

Toegerekende afschrijvingen 6 5
184 228

Totaal nettoresultaat overige activiteiten -124 -153
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21. Overige organisatiekosten

2018 2017

€ €

Overige bedrijfsopbrengsten 31 29

Totaal Opbrengsten overige activiteiten 31 29

Kosten overige activiteiten 2018 2017

€ €

Toegerekende personeelskosten 2.654 2.391

Geactiveerde productie m.b.t. nieuwbouw huurwoningen -261 -346

Toegerekende overige organisatiekosten 1.417 1.475

Toegerekende afschrijvingen 167 150
3.977 3.670

Totaal overige organisatiekosten     -3.946 -3.641

22. Leefbaarheid

De leefbaarheidskosten zijn te verdelen in niet-cyclisch en cyclisch:

2018 2017

€ €

Leefbaarheid (sociaal) 667 499

Leefbaarheid (fysiek) 223 419

Totaal leefbaarheid 890 918

De leefbaarheidskosten verdeeld in DAEB- en niet-DAEB vastgoed in exploitatie:

2018 2017

€ €

Leefbaarheid DAEB-vastgoed in exploitatie 835 860

Leefbaarheid niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 55 58

Totaal leefbaarheid 890 918

2018 2017

€ €

Geactiveerde productie m.b.t. nieuwbouw huurwoningen -15 0

Toegerekende personeelskosten 424 451

Toegerekende overige organisatiekosten 63 72

Leefbaarheid 418 395

Totaal leefbaarheid 890 918

Totaal leefbaarheid 890 918
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23. Financiële baten en lasten

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

2018 2017

€ €

Waardeveranderingen van financiële vaste activa 4 0

Totaal waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten 4 0

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren

2018 2017

€ €

Overige opbrengsten 35 3

Totaal opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren 35 3

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

2018 2017

€ €

Rentebaten rekening-courant en deposito’s 0 1

Totaal andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 1

Rentelasten en soortgelijke kosten

2018 2017

€ €

Rentelasten leningen overheid en kredietinstellingen -7.379 -7.339

Rentelasten rekening-courant -28 -32

Rentelasten waarborgsommen -6 -6

Rentelasten borgstellingsprovisie -39 -42

Overige rentelasten -63 -34

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten -7.515 -7.453

Totaal saldo financiële baten en lasten -7.476 -7.449

24. Belastingen
2018 2017

€ €

Acute vennootschapsbelasting

Lopend jaar -3.624 -2.455

Nagekomen acute vennootschapsbelasting -89 379

-3.713 -2.076

Latente vennootschapsbelasting

Lopend jaar -7.357 261

-7.357 261

Totaal belastingen -11.070 -1.815
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Aansluiting commercieel en fiscaal resultaat:

De effectieve belastingdruk is 4,0% (2017: 18,9%) en kan als volgt worden gespecificeerd:

2018 2017

€ €

Commercieel resultaat voor vennootschapsbelasting 302.823              14.395                

Af:

Correctie opbrengst verkopen -1.046                -514                   

Correctie onderhoud -3.883                -6.943                

Correctie afschrijvingen -968                   -961                   

Fiscale vrijval disagio leningen o/g -182                   -113                   

Correctie waardeveranderingen -290.262             3.974                  

Bij:

Correctie huuropbrengst 52                      52                      

Correctie overige bedrijfslasten 583                     1                        

Geactiveerde rentelasten 316                     1.000                  

Gemengde kostenaftrek 16                      15                      

Terugname waardeverandering lagere WOZ waarde 7.087                  -1.048                
Belastbaar bedrag 14.536                9.858                  

Belastingbedrag 20% over € 200   (2017 € 200) -40                     -40                     

Belastingbedrag 25% over € 14.336   (2017 € 9.658) -3.584                -2.415                
Totaal -3.624                -2.455                

Nagekomen vennootschapsbelasting -89                     379                     

Specificatie latente vennootschapsbelasting

Mutatie latente disagio leningen -22

Mutatie latentie verkopen -121

Mutatie latente afschrijvingspotentieel 404

Mutatie belastinglatentie -7.357
-7.357 261

Belastingdruk acuut + latent -10.981               -2.194                

Effectieve belastingdruk 3,6% 15,2%

25. Resultaat deelnemingen
2018 2017

€ €

Resultaat deelneming Area Partner B.V. 0 86

Totaal resultaat deelnemingen 0 86

26. Afschrijvingen 
2018 2017

€ €

Afschrijving (on)roerende zaken ten dienste van de exploitatie 597 521

Totaal afschrijvingen 597 521
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2018 2017

De afschrijvingskosten  zijn als volgt gealloceerd:

419 356

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 5

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 6 5

Netto resultaat overige activiteiten 6 5
Overige organisatiekosten 167 150

Totaal 597 521

27. Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

2018 2017

€ €

Lonen en salarissen 4.275 3.939

Sociale lasten 748 622

Pensioenlasten 634 600

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 5.657 5.161

De stijging van de personeelskosten zijn o.a. te verklaren door tijdelijke contracten in plaats van inhuur van extern 

personeel en vervanging van ziekte.

Het gemiddelde aantal werkzame werknemers, berekend op fulltimebasis en uitgesplitst naar activiteiten, bedroeg:

2018 2017

Team wonen 15,3 25,7

Team wijkontwikkeling 18,9 31,8

Team bedrijfsvoering 13,9 14,2

Team dienstverlening 26,5 0,0
Directie en team staf 6,4 5,4

Totaal 81,0 77,1

In 2017 is de team officmanagement (6 fte) overgegaan naar team bedrijfsvoering, wijkontwikkeling en directie.

In 2018 is afdeling KCC (9,5 fte) van team wonen en afdeling Servicedienst (15,3 fte) van team wijkontwikkeling 

overgegaan naar team dienstverlening.

Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam.

2018 2017

De personeelskosten zijn als volgt gealloceerd:

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 64 39

Netto resultaat overige activiteiten 136 170
Overige organisatiekosten 2.654 2.391

Leefbaarheid 424 451

Totaal toegerekende lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 5.657 5.161
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Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille --> Lasten verhuur en 

beheeractiviteiten 

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille --> Lasten onderhoudsactiviteiten 

(Exploitatie vastgoedportefeuille) 793 810

1.586 1.300

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille --> Lasten onderhoudsactiviteiten 

(Exploitatie vastgoedportefeuille)

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille --> Overige directe operationele 

lasten exploitatie bezit

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille --> Lasten 

verhuur en beheeractiviteiten 
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28 Toegerekende overige organisatiekosten
2018 2017

€ €

Toegerekende overige organisatiekosten:

Automatiseringskosten 1.408 1.342
Bestuurs- en toezichtskosten 151 146

Huisvestingskosten 220 217

Overige personeelskosten 984 1.522

Algemene kosten 315 343

Huurdersparticipatie/voorlichting 92 81

Kantoorkosten 268 279

Advieskosten 343 337

Projectkosten 104 101

Bedrijfsvervoersmiddelen 130 90

Verzekeringen 189 168

Overige exploitatielasten 422 762

VvE-bijdrage bezit 88 130

Totaal toegerekende overige organisatiekosten 4.714 5.518

2018 2017

De toegerekende overige organisatiekosten zijn als volgt gealloceerd:

Beheerkosten:

2.534 2.809

621 1.026

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 41

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 37 41

Nettoresultaat overige activiteiten 43 53

Overige organisatiekosten 1.417 1.475

Leefbaarheid 63 72

Totaal toegerekende overige organisatiekosten 4.714 5.518
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De daling van de toegerekende overige organisatiekosten wordt met name veroorzaakt door minder inhuur van externe 

inleenkrachten en door lagere diverse bedrijfslasten.

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille --> Lasten verhuur en 

beheeractiviteiten 

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille --> Overige directe operationele 

lasten exploitatie bezit
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Overige toelichtingen

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen  (* € 1,-)

Bezoldiging van bestuurders

De bezoldiging van de bestuurders van Area is als volgt:

2018 2017

€ €

Naam J. van Vucht J. van Vucht

1. De beloning
Salaris 125.076 125.689

Vakantiegeld 10.006 10.055

Bijtelling auto 0 0

Gratificatie 0 0

135.082 135.744

2. De belastbare vaste en variabele vergoedingen

Werkgeversbijdrage ouderdomspensioen 15.605 15.343

OVP/VPL premie werkgever 4.863 4.751

WIA+ en WGA hiaat pensioen (WIA-plus) 49 48

WIA excedent pensioen 401 336

FLOW-premie 102 102

21.020 20.580

Totale bezoldiging volgens WNT (klasse F) 156.102 156.324

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op

Area. Het voor Area toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 156.000, klasse F. Voor de overschrijding van het 

bezoldigingsmaximun van Area is het overgangsrecht van toepassing.

Functie directeur- directeur-

bestuurder bestuurder

Duur van het dienstverband onbepaalde onbepaalde 

tijd tijd

Omvang van het dienstverband 36 uur 36 uur

per week per week

Bezoldiging van commissarissen

Naam E. Kemperman H. Vos
Functie Voorzitter Lid

Bezoldiging 2018 18.000 12.000

Bezoldiging 2017 17.440 11.625

Eerste dag en laatste dag van de functievervulling in het verslagjaar 01/01-31/12 01/01-31/12

Eerste dag en laatste dag van de functievervulling in het vergelijkend jaar 01/01-31/12 01/01-31/12

Individueel WNT-maximum 2018 23.400 15.600

Individueel WNT-maximum 2017 22.650 15.100
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Naam T. Kardol S. Günal
Functie Lid Lid

Bezoldiging 2018 3.000 3.700

Bezoldiging 2017 11.625 0

Eerste dag en laatste dag van de functievervulling in het verslagjaar 01/01-31/03 10/09-31/12

Eerste dag en laatste dag van de functievervulling in het vergelijkend jaar 01/01-31/12

Individueel WNT-maximum 2018 3.847 4.830

Individueel WNT-maximum 2017 15.100 0

Naam S. van Kessel N. de Wilde
Functie Lid Lid

Bezoldiging 2018 12.000 12.000

Bezoldiging 2017 11.625 11.625

Eerste dag en laatste dag van de functievervulling in het verslagjaar 01/01-31/12 01/01-31/12

Eerste dag en laatste dag van de functievervulling in het vergelijkend jaar 01/01-31/12 01/01-31/12

Individueel WNT-maximum 2018 15.600 15.600

Individueel WNT-maximum 2017 15.100 15.100

Naam W. Bruinenberg
Functie Lid

Bezoldiging 2018 12.000

Bezoldiging 2017 11.625

Eerste dag en laatste dag van de functievervulling in het verslagjaar 01/01-31/12

Eerste dag en laatste dag van de functievervulling in het vergelijkend jaar 01/01-31/12

Individueel WNT-maximum 2018 15.600

Individueel WNT-maximum 2017 15.100

Honoraria accountantsorganisatie:

Hieronder is een overzicht opgenomen van de honoraria voor de controle van de jaarrekening, andere 

controleopdrachten, fiscale adviesdiensten en andere niet-controlediensten. De honoraria is verantwoord zoals deze

ten laste van het resultaat is gebracht.

2018
Totaal

Deloitte Mazars netwerk

Controle van de jaarrekening * 5 106 111

Andere controleopdrachten 12 12

Fiscale adviesdiensten 58 58

Andere niet-controlediensten 5 5

68 118 186

* waarvan 4 betrekking heeft op 2018.
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2017
Totaal

Deloitte Overig netwerk netwerk

Controle van de jaarrekening * 188 188

Andere controleopdrachten 21 21

Fiscale adviesdiensten 69 69

Andere niet-controlediensten 3 3

281 0 281

* waarvan 49 betrekking heeft op 2016.

Gebeurtenissen na balansdatum
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Ten tijde van het opmaken en vaststellen van de jaarrekening hebben er geen gebeurtenissen na balansdatum 

plaatsgevonden die invloed hebben op de waardering en resultaatbepaling over het gepresenteerde boekjaar.
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Balans per 31 DECEMBER 2018 DAEB
voor resultaatbestemming (* € 1.000,-)

Ref. 31-12-2018 31-12-2017
ACTIVA

VASTE ACTIVA

Vastgoedbeleggingen 1

DAEB vastgoed in exploitatie 1.01 1.139.965 830.935
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.04 5.747 3.453

1.145.712 834.388

Materiële vaste activa 2

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 2.01 4.594 5.015

4.594 5.015

Financiële vaste activa 3

Deelnemingen en vorderingen op groepsmaatschappijen 26.000 28.000

Latente belastingvorderingen 3.01 0 1.371

Netto vermogenswaarde niet-DAEB 3.06 54.584 44.069

80.584 73.440

TOTAAL VASTE ACTIVA 1.230.890 912.843

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 4

Overige voorraden 4.02 153 141

153 141

Vorderingen

Huurdebiteuren 201 176

Overheid 14 19

Overige vorderingen 5.03 3.561 1.836

Overlopende activa 5.04 196 459

3.972 2.490

Liquide middelen 3.302 2.606

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 7.427 5.237

TOTAAL ACTIVA 1.238.317 918.080
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Balans per 31 DECEMBER 2018 DAEB
voor resultaatbestemming (* € 1.000,-)

Ref. 31-12-2018 31-12-2017
PASSIVA

Eigen vermogen 7

Overige reserves 7.01 -814 239.480

Herwaarderingsreserve 7.02 701.032 448.158

Resultaat boekjaar 7.03 291.754 12.580

991.972 700.218

Voorzieningen 8

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 8.01 12.608 7.097

Voorziening latente belastingverplichtingen 5.143 0

Voorziening reorganisatiekosten 8.03 100 74

Voorziening overig 8.04 208 188

18.059 7.359

Langlopende schulden 9

Schulden/leningen overheid 9.01 7.764 9.441

Schulden/leningen kredietinstellingen 9.02 196.047 177.987

Waarborgsommen 571 599

204.382 188.027

Kortlopende schulden 10

Schulden aan overheid 10.01 1.677 1.586

Schulden aan kredietinstellingen 10.02 8.040 5.017

Schulden aan leveranciers 10.03 3.520 2.900
Schulden aan maatschappijen waarin wordt 

deelgenomen 1.270 1.537

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.017 4.748

Schulden ter zake van pensioenen 10.06 0 74

Overige schulden 1.239 1.729

Overlopende passiva 5.141 4.885

23.904 22.476

TOTAAL PASSIVA 1.238.317 918.080

131



Balans per 31 DECEMBER 2018 Niet-DAEB
voor resultaatbestemming (* € 1.000,-)

Ref. 31-12-2018 31-12-2017
ACTIVA

VASTE ACTIVA

Vastgoedbeleggingen 1

Niet DAEB vastgoed in exploitatie 1.02 75.000 64.753

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 1.03 26.060 26.073

101.060 90.826

Financiële vaste activa 3

Latente belastingvorderingen 483 1.325

Overige financiële vaste activa 3.02 56 50

539 1.375

TOTAAL VASTE ACTIVA 101.599 92.201

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 4

Vastgoed bestemd voor verkoop 4.01 803 543

803 554

Vorderingen 5

Huurdebiteuren 32 13

Overheid 0 1

Vorderingen op groepsmaatschappijen 1.270 1.537

Overige vorderingen 0 292

Overlopende activa 0 13

1.302 1.856

Liquide middelen 6 2.798 4.450

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 4.903 6.860

TOTAAL ACTIVA 106.502 99.061
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Balans per 31 DECEMBER 2018 Niet-DAEB
voor resultaatbestemming (* € 1.000,-)

Ref. 31-12-2018 31-12-2017
PASSIVA

Eigen vermogen

Overige reserves 27.733 30.642

Herwaarderingsreserve 16.336 8.113

Resultaat boekjaar 10.515 5.314

54.584 44.069

Voorzieningen

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 0 321

Voorziening reorganisatiekosten 0 6

Voorziening overig 0 14

0 341

Langlopende schulden 9

Schulden aan groepsmaatschappijen 26.000 28.000

Waarborgsommen 44 45

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder

voorwaarden contracten (VOV) 9.05 25.544 25.841

51.588 53.886

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers 0 218

Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 357

Schulden ter zake van pensioenen 0 6

Overige schulden 280 130

Overlopende passiva 50 54

330 765

TOTAAL PASSIVA 106.502 99.061
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Winst- en verliesrekening over 2018 Daeb
(* € 1.000,-)

Functionele indeling Ref. 2018 2017*

Huuropbrengsten 11 50.740 49.913

Opbrengsten servicecontracten 1.942 2.000

Lasten servicecontracten -1.948 -1.980

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 14 -4.213 -4.127

Lasten onderhoudsactiviteiten 15 -15.107 -15.072

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -9.764 -8.339

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 21.650 22.395

Opbrengst verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0

Toegerekende overige organisatiekosten 0 0

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 17 0 0

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.452 160

Toegerekende overige organisatiekosten -100 -6

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.085 -115

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 18 267 39

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -13.726 -8.754
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 19.02 294.009 5.977

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 19 280.283 -2.777

Opbrengsten overige activiteiten 56 75

Kosten overige activiteiten -173 -212

Nettoresultaat overige activiteiten -117 -137

Overige organisatiekosten -3.681 -3.387

Leefbaarheid 22 -835 -860

Rentebaten interne lening 1050

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.015 4

Rentelasten en soortgelijke kosten -7.514 -7.453

Saldo financiële baten en lasten -6.499 -6.399

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 291.068 8.874

Belastingen -9.829 -1.688

Resultaat deelnemingen 80
Resultaat niet-DAEB-tak 10.515 5.314

RESULTAAT NA BELASTINGEN 291.754 12.580
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Winst- en verliesrekening over 2018 N-Daeb
(* € 1.000,-)

Functionele indeling Ref. 2018 2017*

Huuropbrengsten 11 3.507 3.424

Opbrengsten servicecontracten 74 79

Lasten servicecontracten -84 -98

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -274 -316

Lasten onderhoudsactiviteiten 15 -871 -553

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 33 -622

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 2.385 1.914

Opbrengst verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 1.038

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 3 -265

Toegerekende overige organisatiekosten 0 -46

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 17 3 727

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 3.858 2.868

Toegerekende overige organisatiekosten -7 -80

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -3.187 -2.439

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 18 664 349

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -228 0

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 19.02 9.952 3.658
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht 

onder voorwaarden 19.03 284 166

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 19 10.008 3.824

Opbrengsten overige activiteiten 5 0

Personeelskosten 

Personeelskosten (Functionele her-rubricering salariskosten)

Geactiveerde productie eigen bedrijf

Overige bedrijfslasten

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Afschrijvingen

Kosten overige activiteiten -13 -16

Nettoresultaat overige activiteiten -8 -16

Overige organisatiekosten -265 -255

Leefbaarheid 22 -55 -58

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 4 0

Rentelasten interne lening -980 -1.050

Saldo financiële baten en lasten -976 -1.050

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 11.756 5.435

Belastingen -1.241 -127

Resultaat deelnemingen 0 6

RESULTAAT NA BELASTINGEN 10.515 5.314
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Kasstroomoverzicht over 2018 DAEB
(* € 1.000,-)

(Volgens de directe methode)
 

Ontvangsten
Huren:

- Zelfstandige huurwoningen 49.154 47.637

- Onzelfstandig wooneenheden 51 100

- Intramuraal 1.635 1.518

- Maatschappelijk onroerend goed 19 20

Vergoedingen 1.902 2.000

Overige bedrijfsontvangsten 656 901

Renteontvangsten 33 13

Rente ontvangsten interne lening 980 1.050

Saldo ingaande kasstromen 54.430 53.239

Uitgaven
Personeelsuitgaven 5.236 5.320

Onderhoudsuitgaven 13.828 13.749

Overige bedrijfsuitgaven 9.476 9.026

Rente-uitgaven 7.366 7.445

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het 

resultaat 542 41

Verhuurderheffing 6.472 5.305

Leefbaarheid externe uitgaven niet 

investeringsgebonden 344 382

Vennootschapsbelasting 5.425

Saldo uitgaande kasstromen 48.689 41.268

Kasstroom uit operationele activiteiten 5.741 11.971

MVA ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet- 

woongelegenheden 644 160

(Des)investeringenontvangsten overig 808

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 1.452 160

MVA uitgaande kasstroom

Nieuwbouw huur-, woon- en niet- woongelegenheden
17.837 8.504

Woningverbetering, woon- en niet- 

woongelegenheden 9.636 9.831

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 352 480

Investeringen overig 169 259

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA 27.994 19.074
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Kasstroomoverzicht over 2018 DAEB
(* € 1.000,-)

(Volgens de directe methode)

FVA
Ontvangsten verbindingen

Ontvangsten overig 70

Aflossing cq. verstrekken interne lening 2.000 2.000

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

Kasstroom uit (des) investeringen 2.000 2.070

Financieringsactiviteiten ingaand
Nieuwe te borgen leningen 30.100 5.000

Uitgaven
Aflossingen geborgde leningen -9.017 -1.102

Aflossingen ongeborgde leningen -1.586 -1.393

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 19.497 2.505

Mutatie geldmiddelen 696 -2.368

Wijzigingen kortgeldmutaties 0 0

Liquide middelen per 1 januari 2.606 4.974               

Liquide middelen per 31 december 3.302 2.606               
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Kasstroomoverzicht over 2018 Niet-DAEB
(* € 1.000,-)

(Volgens de directe methode)
 

Ontvangsten
Huren:

- Zelfstandige huurwoningen 2.974 2.879

- Onzelfstandig wooneenheden 60

- Maatschappelijk onroerend goed 182 182

- Bedrijfsmatig onroerend goed 117 116

- Parkeervoorzieningen 238 237

Vergoedingen 74 79

Overige bedrijfsontvangsten 75 68

Renteontvangsten 1

Saldo ingaande kasstromen 3.660 3.622

Uitgaven
Personeelsuitgaven 396 400

Onderhoudsuitgaven 818 504

Overige bedrijfsuitgaven 701 332

Rente uitgaven interne lening 980 1.050

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het 

resultaat 41 3

Verhuurderheffing 109 399

Leefbaarheid externe uitgaven niet 

investeringsgebonden 27 13

Vennootschapsbelasting 658 0

Saldo uitgaande kasstromen 3.730 2.701

Kasstroom uit operationele activiteiten -70 921

MVA ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet- 

woongelegenheden 429 923

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na 

inkoop 3.078 1.968

Verkoopontvangsten grond 87 1.225

(Des)investeringenontvangsten overig 352 0

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 3.946 4.116

MVA uitgaande kasstroom
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 808 0

Aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop 2.720 1.204

Aankoop grond 0 341

Investeringen overig 42

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA 3.528 1.587
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Kasstroomoverzicht over 2018 Niet-DAEB
(* € 1.000,-)

(Volgens de directe methode)

FVA
Aflossing cq. verstrekken interne lening -2.000 -2.000

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

Kasstroom uit (des) investeringen -2.000 -2.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie geldmiddelen -1.652 1.450

Wijzigingen kortgeldmutaties 0 0

Liquide middelen per 1 januari 4.450 3.000

Liquide middelen per 31 december 2.798 4.450
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OPMAKEN VAN DE JAARREKENING

Deze jaarrekening is opgemaakt door de Raad van Bestuur en is geaccordeerd in de directievergadering van 11 juni 2019.

Area

Was getekend: J.M.H.M. van Vucht, directeur/bestuurder

VASTSTELLING

Was getekend: Dhr. E. Kemperman voorzitter

Was getekend: Dhr. W.  Bruinenberg lid

Was getekend: Dhr. H. Vos lid

Was getekend: Mevr. N. de Wilde lid

Was getekend: Dhr. S van Kessel lid

Was getekend: Mevr. S Günal lid
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Het jaarverslag en de jaarrekening van Stichting Area is vastgesteld door de Raad van Commissarissen in de vergadering 

24 juni 2019 (conform artikel 35 woningwet).



OVERIGE GEGEVENS

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

In onze statuten is niets opgenomen betreffende de bestemming van het resultaat.

Wel is in onze statuten het volgende opgenomen:

Statutaire regeling betreffende de jaarstukken

In artikel 25 van de statuten van de stichting is het volgende bepaald over de jaarstukken:
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4.    Het bestuur stelt de stukken als bedoeld in het tweede lid niet vast en de Raad van Commissarissen keurt deze niet goed 

alvorens zij kennis hebben genomen van de bevindingen van de accountant.

6.    De jaarrekening en het jaarverslag worden door de leden van het bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen 

ondertekend. Ontbreekt de handtekening van een van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

5.    Indien de Raad van Commissarissen de stukken als bedoeld in het eerste lid goedkeurt, verleent de raad tevens decharge 

aan het bestuur. Deze decharge heeft alleen betrekking op de stukken die aan de Raad van Commissarissen zijn overgelegd. 

1.    Het bestuur maakt binnen vijf maanden na afloop van hat boekjaar een jaarrekening, een jaarverslag, een 

volkshuisvestingsverslag en een overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses op, die moeten voldoen aan de 

voorschriften die ter zaken voor toegelaten instellingen gelden.

2.    De Raad van Commissarissen laat de in het eerste lid bedoelde stukken onderzoeken door een door hem aangewezen 

accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van hat Burgerlijk Wetboek of aan een organisatie waarin 

zodanige accountants samenwerken. Wijst de Raad van Commissarissen geen accountant aan, dan wordt deze door het 

bestuur aangewezen..

3.    De opdracht tot beoordeling van deze stukken kan worden ingetrokken door het orgaan dat deze opdracht heeft verleend. 

Indien het bestuur de opdracht tot beoordeling heeft verleend, kan deze tevens worden ingetrokken door de Raad van 

Commissarissen.



Controleverklaring 
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M A Z A R S

CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan; de Raad van Commissarissen van Stichting Area

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2018

ONS OORDEEL

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Area te Uden gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Area op 31 december 2018
en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de
Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015,
artikel 14 en 15 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, de bepalingen
van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor
de Jaarverslaggeving.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2. de winst- en verliesrekening over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden, en rubriek A van het accountantsprotocol zoals
opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie  Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening .

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Area zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties, de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Christiaan Geurtsweg 8 - Postbus 1180 - 7301 BK Apeldoorn

Tel; 088 27 72 200 - backoffice@mazars.nl

Mazars Accounta ts N.V.
Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK  otterdam nr. 24 02415)
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M A Z A R S

BENADRUKKING VAN DE UITGANGSPUNTEN VAN DE BELEIDSWAARDE

Wij vestigen de aandacht op de toelichting op de beleidswaarde van activa in exploitatie zoals
opgenomen in de jaarrekening op pagina 98. Hierin staan de voornaamste uitgangspunten
van de beleidswaarde beschreven alsmede dat de invulling van dit waardebegrip in de
komende jaren nog nader wordt uitgewerkt waardoor de beleidswaarde in de komende jaren
zal kunnen afwijken ten opzichte van het verslagjaar 2018. Ons oordeel is niet aangepast als
gevolg van deze aangelegenheid.

NALEVING ANTICUMULATIEBEPALING WNT NIET GECONTROLEERD

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en
volledig is.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN
ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:

een bestuursverslag en volkshuisvestelijkverslag;
Overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van artikel 35 en 36 van de Woningwet is vereist.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in rubriek A van het
accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 35 en 36 van de
Woningwet.
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1 M A Z A R S

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT
DE JAARREKENING

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN
COMMISSARISSEN VOOR DE JAARREKENING

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het
Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, artikel 14 en 15 van de Regeling
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, de bepalingen van en krachtens de WNT en
richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

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

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

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij
de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen.
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M A Z A R S

Onze controle bestond onder andere uit:
het identificeren en inschatten van de risico s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude  het in reactie op deze risico s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing:
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de toegelaten instelling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een toegelaten instelling haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

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

Apeldoorn, 25 juni 2019

MAZARS ACCOUNTANTS N.V.

w.g.

drs. F. Mazenier RA
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