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Inleiding

Terugblik 2018

Voor u ligt het Bestuursverslag 2018 met de titel “Bewogen en in beweging”. Het was voor
TBV Wonen een verdrietig en bewogen jaar. Op 2 maart 2018 is na een kort ziekbed onze
directeur-bestuurder Rob Vinke overleden. Rob heeft tot aan zijn overlijden een bijzonder
actieve en betrokken rol gespeeld in de ontwikkeling van TBV Wonen. Met enorme
vakkundigheid en toewijding heeft Rob de afgelopen elf jaar een grote bijdrage geleverd aan
TBV Wonen.
Rob heeft begin 2018 de start gegeven om de organisatie van TBV Wonen verder te
ontwikkelen en toekomstbestendig te maken. Centrale vraag daarbij is hoe TBV Wonen zich
moet ontwikkelen om de komende jaren haar volkshuisvestelijke werk op een uitstekende
wijze te kunnen blijven invullen. Dit initiatief is verder uitgewerkt door de interim-bestuurder,
Ton Streppel, en heeft uiteindelijk geleid tot de strategische notitie ‘Doorontwikkeling 2.0 –
Toekomstbestendig TBV Wonen’.
Doorontwikkeling 2.0 is mede in samenspraak met de medewerkers van TBV Wonen tot
stand gebracht. Vanaf 1 oktober 2018 werken we met veel enthousiasme en daadkracht in
onze nieuwe structuur aan de verdere verbetering van onze kwaliteit en betaalbaarheid van
onze woningen voor onze klanten. De zes strategische doelen die we in ons
Ondernemingsplan 2016 – 2019 hebben geformuleerd, geven richting aan onze
werkzaamheden. We werken in wijkteams, we hebben meer inhoud gegeven aan onze
duurzaamheidsvisie, betaalbaarheid staat boven aan onze beleidsagenda en we hebben ons
assetmanagement verder uitgewerkt. En uiteraard blijven we samen met onze partners
werken aan het leveren van onze maatschappelijke prestaties in Tilburg en omgeving.
Medio 2018 zijn Woonstichting ’t Heem en TBV Wonen in gesprek gegaan over een
mogelijke fusie van beide organisaties. Beide organisaties waren al snel enthousiast over de
mogelijkheden die een fusie met zich meebrengt. In de 2e helft van 2018 heeft een
onderzoek plaatsgevonden naar de meerwaarde van de effecten van de fusie. Op basis van
dit onderzoek en de positieve adviezen van de huurdersbelangenorganisatie, de
Ondernemingsraden, de Raden van Commissarissen en andere stakeholders is besloten om
te gaan fuseren. De verwachting is dat de fusie per 1 juli 2019 wordt gerealiseerd. De
bestuurder van de nieuwe organisatie is ondergetekende. Ik ben vanaf 1 maart 2019
bestuurder van TBV Wonen.
We hebben ook in 2018 weer een aantal mooie en bijzondere projecten gerealiseerd! In het
voorjaar hebben we onze nieuwbouwwoningen aan de Clarissenhof in de Spoorzone
opgeleverd. Mooie appartementen op een bijzondere locatie. We hebben in nauwe
samenwerking met onze bewoners onze woningen in Oerle gerenoveerd. De bewoners
waren zeer te spreken over het eindresultaat. Het monumentale complex Denim is volledig
gerenoveerd. Een deel van dit complex wordt verhuurd aan Prins Heerlijk en zij zijn samen
met de andere huurders van het complex verantwoordelijk voor het beheer van de tuinen. In
goede samenwerking met onze HBO zijn een aantal participatie-bijeenkomsten
georganiseerd. Inhoudelijke en goede bijeenkomsten waar veel huurders op af kwamen.
We hebben ons werk ook in 2018 weer met veel inzet, betrokkenheid en enthousiasme
uitgevoerd! Onze huurders, klanten en stakeholders zijn dit van ons gewend. We blijven als
medewerkers van TBV Wonen werken aan de ambities om een excellente, duurzame en
betrouwbare organisatie en samenwerkingspartner te zijn voor onze huurders en
stakeholders in Tilburg.
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Ik bedank alle medewerkers voor de betrokkenheid, flexibiliteit en deskundigheid van het
afgelopen jaar.
Paul Kouijzer
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Hoofdstuk 1

Betaalbaarheid

TBV Wonen richt zich al meer dan 100 jaar op het huisvesten van mensen met een smalle
beurs. De ontwikkeling van haar bezit is dan ook altijd gericht op betaalbaarheid. Het bezit
ligt geografisch goed verspreid over Tilburg, waardoor TBV Wonen geen monopolist is in
specifieke wijken en gericht is op samenwerking met andere corporaties.
De Woningwet bepaalt beleidsmatig gezien voor een belangrijk deel de werkzaamheden van
de woningcorporatie. Voortvloeiend uit de Woningwet wordt het jaarlijks opstellen van de
prestatieafspraken en het bod aan de gemeente Tilburg opgesteld. Het Convenant Wonen
dient hierbij als basis. Daarin is vastgelegd op welke manieren en met welke locaties TBV
Wonen tot 2020 in sociale huurwoningen voorziet. Het Convenant Wonen is op 24 juni 2015
getekend door de Tilburgse corporaties, de SBO en de gemeente Tilburg. Dit convenant sluit
aan bij de gemeentelijke woonvisie. Doel is om voldoende sociale huurwoningen te
behouden en deze woningen betaalbaar te maken dan wel te houden.
Het totale bezit bedraagt 7.900 verhuureenheden, waarvan 6.851 wooneenheden per 31
december 2018. In onderstaande grafiek is een verdeling van het woningbezit (inclusief
onzelfstandige eenheden) te zien naar netto huurprijs.
Grafiek

Verdeling woningbezit TBV Wonen naar netto huurprijs per 31-12-2018

lager dan € 417,34
€ 417,34 - € 597,30
€ 597,30 - € 640,14
€ 640,14 - € 710,68
groter dan € 710,68

Bron: huuradministratie TBV Wonen

Passend toewijzen
Sinds 2016 gelden er nieuwe regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen aan
huurders met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag. Minimaal 95% van deze huurders
moeten ‘passend’ gehuisvest worden. De overheid heeft deze norm in de Woningwet
opgenomen om te voorkomen dat huishoudens met een laag inkomen in een te dure
huurwoning terechtkomen. De overheid heeft hiermee als doel om de kosten voor de
huurtoeslag te beperken en de woonlasten voor deze huishoudens betaalbaar te houden. In
2018 heeft TBV Wonen alle woningen passend toegewezen en voldoet hiermee aan deze
wetgeving.
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Toewijzen aan bijzondere doelgroepen
TBV Wonen ziet het als haar taak om bijzondere doelgroepen te bedienen. Bijzondere
doelgroepen zijn statushouders, contingenten (huurders die via een zorginstantie of
maatschappelijke instantie met begeleiding gehuisvest dienen te worden) en
woningzoekenden, die via de urgentiecommissie van Woning in Zicht urgentie hebben
gekregen. Dit is een doelgroep die zelf moeilijk een huurwoning kan vinden. Met de
gemeente Tilburg en de Tilburgse corporaties zijn hierover afspraken gemaakt. Van alle 722
DAEB en niet-DAEB verhuringen in 2018 is 7,5% toegewezen aan bijzondere doelgroepen
(35 contingenten, 7 statushouders en 12 urgentiekandidaten), zoals afgesproken met de
gemeente.
Huurverhoging 2018
In 2017 is de wettelijke huursombenadering doorgevoerd, waarbij de totale huursom van een
woningcorporatie in een kalenderjaar niet meer mag stijgen dan het jaarlijks wettelijk
vastgesteld percentage.
Conform het huurbeleid van TBV Wonen is over 2018 de huur van sociale huurwoningen met
een beperkt inkomen doorgevoerd van inflatie + 1%. Daarnaast hanteren we de maximale
inkomensafhankelijke huurverhoging over 2018 aan huurders van sociale huurwoningen, met
een hoger gezinsinkomen dan € 41.056. Hiermee worden huurders van sociale
huurwoningen met een hoger inkomen gestimuleerd om door te stromen. Scheefwonen
wordt daarmee waar mogelijk bestreden, zodat onze goedkope sociale voorraad uiteindelijk
beschikbaar komt voor huurders met lagere inkomens.
Tabel Huurverhoging sociale huurwoningen TBV Wonen over 2018
Inkomen
< € 41.056

> € 41.056

Huurprijs

Huurverhoging

< € 417,34

2,4 %

€ 417,34 – € 597,30

2,4 %

€ 597,30 – € 710,68
< € 710,68

2,4 %
5,4 %

Bron: huuradministratie TBV Wonen

We hebben in 2018 een gemiddelde huurverhoging van 2,34% gerealiseerd voor ons totale
woningbezit. Sinds 2016 harmoniseren we de huurprijzen van vrijkomende sociale
huurwoningen niet meer binnen TBV Wonen. We waarborgen sinds 2018 dat bij zowel
mutatie als bij de huurverhoging de huurprijs van een sociale huurwoning wordt afgetopt tot
de maximale hoogte van de eigen categorie. Uitzondering hierop vormt overschrijdingen als
gevolg van inkomensafhankelijke huurverhoging. Hierdoor bewaken we de betaalbaarheid
voor onze huurders, ook garandeert TBV Wonen zo dat het bod aan de gemeente kan
worden gerealiseerd met betrekking tot het aantal beschikbare sociale huurwoningen binnen
het betaalbare segment. De huurprijzen zijn bij de huurverhoging afgetopt per
huurprijscategorieën, waarmee invulling is gegeven aan de prestatieafspraken met de
gemeente.
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Verkoop
In 2018 hebben we 8 woningen verkocht. Er is 1 woning verkocht aan een zittende huurder.
We hebben 9 woningen (waarvan 8 woningen in 2018) teruggekocht vanuit Koopgarant.
Daarvan hebben we 7 woningen aan ons huuraanbod toegevoegd en 2 woningen zonder
Koopgarant verkocht tegen marktwaarde. Tevens hebben 2 kopers hun erfpacht afgekocht.
Tilburgse regelingen voor huurders
Tilburgse ondersteuningsfonds
Het Tilburgse ondersteuningsfonds biedt tijdelijk financiële ondersteuning aan Tilburgers die
te maken krijgen met een forse terugval in hun inkomen waardoor zij niet meer in staat zijn
kosten en/of lasten te betalen.
Woonlastencompensatiefonds
Als een huurder als gevolg van hoge woonlasten in financiële problemen komt, kan een
aanvraag bij het woonlastencompensatiefonds worden ingediend. Dit is een tijdelijke
tegemoetkoming, voor een gedeelte van de woonlasten.
Prestatieafspraken met de gemeente Tilburg en huurdersbelangenorganisatie
Voor 1 juli van elk jaar stellen we gezamenlijk met de gemeente Tilburg en de Tilburgse
corporaties een activiteitenoverzicht (bod) op. Daarbij maakt elke corporatie duidelijk wat
haar bijdrage zal zijn voor het aankomende jaar voor de uitvoering van het Tilburgse
volkshuisvestingsbeleid. Dit activiteitenoverzicht dient als uitnodiging aan de HBO en de
gemeente Tilburg om concrete prestatieafspraken te maken.
De huurdersvertegenwoordiging en de gemeente Tilburg hebben op het gezamenlijke
activiteitenoverzicht vervolgens een positieve zienswijze afgegeven. Deze afspraken over de
lokale Tilburgse ambities voor volkshuisvestiging zijn geformuleerd in de prestatieafspraken
over 2019. De prestatieafspraken zijn in het najaar van 2018 vastgesteld en ondertekend
door alle partijen. In deze prestatieafspraken zijn concrete afspraken opgenomen over onder
meer de betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid van de sociale woningvoorraad.
Andere belangrijke thema’s zijn leefbare wijken, huurdersparticipatie en zeggenschap,
wonen en zorg en huisvesting van specifieke doelgroepen.
Taskforce betaalbaarheid
De partijen zitten gezamenlijk aan tafel om te bekijken hoe de sociale woningvoorraad zich
ontwikkelt. Gezamenlijk staan we voor de opgave om gedurende de convenantperiode (tot
2020) 800 woningen in de huurprijscategorie “goedkoop” aan de woningvoorraad toe te
voegen. In de Taskforce betaalbaarheid bespreken de partijen gemeentelijke grondposities
en de mogelijke bestemming daarvan. Daarnaast wordt gekeken naar energielasten in relatie
tot inkomen. Door duurzaam te bouwen en renoveren, kan de energierekening voor de
huurder omlaag. Dit heeft ook invloed op betaalbaarheid van de woningen.
Problematiek van de middeninkomens
De prijzen van koopwoningen blijven stijgen. Huren wordt daardoor weer een alternatief. Feit
is wel dat de middeninkomens tussen wal en schip dreigen te raken. Deze groep verdient te
veel om in aanmerking te komen voor de huur van een sociale huurwoning, maar te weinig
om in aanmerking te komen voor de financiering van een koopwoning. Particuliere beleggers
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ontwikkelen met name vrije sectorhuurwoningen met een huurprijs boven de € 900. Om de
middeninkomens te bedienen, willen we de huidige vrije sectorwoningen (niet-DAEB
woningen) in het middenhuursegment behouden.
Woningcorporaties zijn gebonden aan regelgeving waarbij zij alleen woningen mogen
bouwen met een huurprijs onder de € 710,68. Uitzondering in deze zijn de 29
eengezinswoningen in Clarissenhof die in 2018 nog zijn opgeleverd. Deze zijn ontwikkeld
onder de oude voorwaarden voor invoering van de Woningwet. Deze woningen zijn in 2018
toegewezen aan woningzoekenden met een middeninkomen (boven € 41.056).
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Duurzaamheid
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Hoofdstuk 2

Duurzaamheid

Duurzaamheid krijgt al enkele jaren nadrukkelijk de aandacht binnen TBV Wonen. De eigen
ambitie is om te voorzien in een duurzame woningvoorraad, onze bewoners te begeleiden in
een duurzame leefstijl en binnen onze eigen organisatie duurzaam te opereren. Dit streven
leidde ertoe dat duurzaamheid al geruime tijd prominent deel uitmaakt van onze
organisatiekoers. De vraag van onze bewoners en overheidsbeleid ten aanzien van
duurzaamheid geven bovendien externe aanleiding om werk te maken van dit thema. Het
jaar 2018 is ten aanzien van het thema duurzaamheid een bijzonder jaar gebleken met een
aantal belangrijke ontwikkelingen.
NOM niet de norm
De evaluatie van het Nul Op de Meter (NOM) principe aan de hand van de uitgevoerde
projecten, heeft in 2018 tot het besluit geleid om NOM niet als norm aan te houden voor
renovatie- en nieuwbouwprojecten. Dit als gevolg van ontevreden bewoners, hoge kosten en
technische problemen met de installaties. Dus zowel qua klanttevredenheid, financieel én
technisch zijn de NOM projecten op dit moment niet naar wens verlopen. Hiermee herzien
wij ons eerder ingenomen standpunt. Pas als alle bezwaren zijn weggenomen, kan
eventueel een NOM-pilot overwogen worden.
CO2-routekaart
Samen met de gemeente Tilburg en de overige Tilburgse corporaties, is gewerkt aan een
actualisatie van de acht jaar oude CO2-routekaart (waarmee Tilburg dus ruim vooruit liep op
de landelijke beweging die in 2018 plaatsvond in het kader van de CO2-routekaart van
Aedes).
Mede omdat het tempo van deze actualisatie niet hoog genoeg lag, is intern een
inventarisatie gemaakt van de opgave die de energietransitie voor TBV Wonen inhoudt. Met
deze inventarisatie hebben we een goed beeld van die opgave en welk transitietempo nodig
is om de doelen (49% CO2-reductie in 2030 en CO2-neutraal in 2045) te bereiken. We
moeten met ingang van 2019 200 woningen per jaar gasloos maken om in 2045 CO2neutraal te zijn.
Duurzaamheidsvisie
De energietransitie is een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsvisie die in 2018 is
opgesteld. Via vijf hoofdthema’s zal de duurzaamheidsvisie de komende jaren verder
uitgewerkt worden:
- Energietransitie;
- Bewoners;
- Circulair bouwen;
- Klimaatadaptatie;
- Eigen organisatie.
We doen het voor onze bewoners. Daarom focussen we ons op betaalbaarheid, comfort en
gebruiksgemak bij al onze duurzaamheidsbeslissingen.
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Energielabels
In 2017 is TBV Wonen begonnen met een grote actie om het hele bezit van nieuwe
energielabels te voorzien. Voornamelijk omdat de geldigheid van de meeste labels afloopt,
maar ook omdat in 2015 een compleet nieuwe labelsystematiek van kracht is geworden en
we graag ‘appels met appels willen vergelijken’. Deze grootschalige actie is bijna klaar en zal
begin 2019 afgerond worden.
De herlabeling heeft een positief effect op de energielabels. Eind 2018 is de gemiddelde
Energie Index 1,42. Dat is bijna label B. De prognose is dat we dankzij de geplande
projecten in 2020 gemiddeld label B gaan halen en dat gemiddeld label A in 2030 haalbaar
moet zijn.
Met de gemeente is afgesproken dat de Tilburgse corporaties in 2025 alle slechte labels
(E/F/G) hebben weggewerkt. De verwachting is dat we in 2025 slechts nog een paar
woningen met een slecht label zullen hebben: 17 x E, 10 x F en 8 x G. Dit zijn verspreid
liggende woningen.
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de energielabels in 2018 van ons bezit
zichtbaar. Hieruit blijkt dat het aantal A (inclusief A+ en A++) labels met 824 woningen is
toegenomen en dat het aantal E, F en G labels met 719 woningen is afgenomen.

Grafiek

Verdeling energielabels DAEB-bezit

Bron: dPi TBV Wonen 2018
N.B. In bovenstaand model is de categorie “Onbekend” (477 woningen) buiten beschouwing gelaten.
Deze categorie bestaat voornamelijk uit monumenten die niet labelplichtig zijn.

Opgeleverde projecten
In 2018 zijn 136 woningen van het complex Oerle laagbouw energetisch verbeterd naar label
A (deze vielen onder de labeling van 2009 gemiddeld in label F) . Al deze woningen zijn
voorzien van zonnepanelen, gevelisolatie, dakisolatie, isolerende buitendeuren, kozijnen en
glas, een nieuw ventilatiesysteem en een slimme meter. Ook zijn verwarmingsketels ouder
dan 10 jaar vervangen. De laatste woningen van dit complex worden begin 2019 aangepakt.
In totaal zijn daarmee in dit project 143 woningen energetisch verbeterd.
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Het nieuwbouwproject aan de Clarissenhof (116 woningen) is begin 2018 opgeleverd. Deze
woningen zijn reeds gasloos, dankzij het WKO-systeem.
Ook is het renovatieproject Denim in 2018 opgeleverd. Het betreft 54 appartementen, 1
eengezinswoning en een kapel, allen monumentaal. In de appartementen van Denim zijn
individuele cv-installaties gerealiseerd met HR++ ketel. Ook is het complex voorzien van
schilisolatie door het plaatsen van geïsoleerde voorzetwanden aan de binnenzijde en
dakisolatie. Ook zijn nieuwe aluminium kozijnen met HR++ beglazing geplaatst. Omdat dit
een monument betreft, is dit complex niet labelplichtig.
Lopende projecten
Naast de in 2018 opgeleverde projecten (nieuwbouw en renovaties) zijn er in 2018 lopende
projecten die onderhanden zijn en/of zich in de ontwerpfase bevinden. Ultimo 2018 zijn zoals
vermeld in bijlage I de nieuwbouwprojecten Hooglander/ Koolhoven Buiten (41 sociale
huurappartementen), Campenhoef (78 sociale huurappartementen), Transvaalstraat (9
sociale huurwoningen), Jozefzorg fase 3 (67 huurappartementen), High Lane (140 sociale en
middelhuurappartementen) en Tobias Asserlaan II (62 sociale huurappartementen) in
aanbouw of in voorbereiding.
Daarnaast worden de renovaties van de complexen De Grote Eik (96 sociale
huurappartementen) en Korvelplein (62 sociale huurappartementen) voorbereid.
Duurzame Energie Exploitatie TBV Wonen (DEET)
De invoering van de herziene Warmtewet is opnieuw uitgesteld, nu naar medio 2019. De
uitwerking van de herziening is nog grotendeels onbekend. Wel is duidelijk dat
woningcorporaties en VvE’s voortaan niet meer onder de Warmtewet vallen. TBV Wonen is
voornemens om de DEET in de eerste helft van 2019 op te heffen vanwege de
aangekondigde wijzigingen in de Warmtewet en het Besluit servicekosten.
De Warmte-exploitatie
Het verhuren van woningen is onze kerntaak. Naast deze vastgoedexploitatie hebben we
nog een aanzienlijke exploitatie: het leveren van warmte (en in enkele gevallen ook koude).
Het betreft ongeveer 30% van ons bezit. In 2018 is een notitie opgesteld die in kaart heeft
gebracht wat de huidige en gewenste situatie is. We willen de rol van warmteleverancier
actief gaan afbouwen. Daar waar dit niet mogelijk is, willen we een volwassen en rendabele
warmte-exploitatie voeren.
Zonnepanelen
Naar aanleiding van het loslaten van NOM als norm, heeft TBV Wonen besloten het beleid
ten aanzien van zonne-energie in het eerste kwartaal 2019 te herzien. Waar zonnepanelen
bij NOM-woningen standaardonderdeel van het concept waren, is het voornemen deze nu
gericht in te zetten in het kader van betaalbaarheid.
Asbest
In 2018 hebben we diverse planmatige werkzaamheden aan het verspreid liggend bezit
uitgevoerd. Het complex ‘Verspreid liggend bezit’ bestaat uit totaal 56 met name oudere
eengezinswoningen in het centrum van Tilburg, die ook nog allemaal verschillend zijn.
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Hieronder vallen ook een aantal rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en
beschermd stadsgezicht. In al onze complexen hadden we de asbestinventarisaties in 2013
compleet en de saneringen opgenomen in de meerjarenbegroting of gepland in
renovatieprojecten. Door de grote verschillen in het complex ‘Verspreid liggend bezit’ was
het totaalbeeld van het aanwezige asbest echter nog niet compleet. Hier hebben we in 2018
een inhaalslag gemaakt door ook bij de niet eerder gecontroleerde woningen een
asbestinventarisatie uit te laten voeren. De asbestsanering is zoveel mogelijk uitgevoerd in
combinatie met geplande werkzaamheden.
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Excellente dienstverlening
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Hoofdstuk 3

Excellente dienstverlening

Onze bewoners zijn over het algemeen tevreden over onze dienstverlening. We vinden dit
heel belangrijk. Juist omdat onze bewoners centraal staan bij alles wat we doen. Sinds 2018
is de afdeling Woonservice gebiedsgericht gaan werken.
Scores Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)
KWH meet op diverse onderdelen de klanttevredenheid bij onze bewoners. In de grafiek
hieronder zijn de scores over 2018 afgezet tegen de cijfers voor TBV Wonen over
respectievelijk 2017 en 2016.
Grafiek

Klanttevredenheid dienstverlening TBV Wonen over 2016, 2017,2018
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Onze bewoners waarderen onze dienstverlening al jaren positief. De grafiek toont dat onze
resultaten over 2018 ten opzichte van 2017 enkel dalen op het onderdeel contact en bij
huuropzeggingen. Het gemiddelde cijfer is een 7,8. In die lijn scoren klanten ook de
onderdelen algemene dienstverlening, woning zoeken, nieuwe woning, en de woning waarin
men woont. Het onderdeel over het opzeggen van de huurovereenkomst, krijgt een 7,5. Dit is
weliswaar een net cijfer, maar landelijk wordt een stuk hoger gescoord. Voor de onderdelen
reparatieverzoeken en onderhoud geven klanten ons maar liefst een 8,2 en 8,3. Prima dus,
en ook boven het landelijk gemiddelde. Ook de buurt waarin de bewoner woont, wordt met
een 8,1 hooggewaardeerd. Dit is ruim boven het landelijk gemiddelde.
Een ontwikkelpunt betreft het gemak waarmee de klant in contact kan komen met
TBV Wonen. In onze inzet van communicatiekanalen kunnen wij nog beter aansluiten bij de
actueel gangbare kanalen; met name ten aanzien van online kanalen. Ook de telefonische
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bereikbaarheid biedt ruimte voor verbetering. In 2018 is om die reden gestart met een traject
ter verbetering van de bereikbaarheid. Dit moet leiden tot de aanschaf en implementatie van
een multichannel communicatieplatform, waarin telefonische bereikbaarheid en de opvolging
van diverse online kanalen worden geoptimaliseerd.
De opleveringsstaat van een nieuwe woning is ook een verbeterpunt. Het managen van
verwachtingen is hierbij belangrijk. Ook kan de informatieverstrekking en het maken van
afspraken beter bij het verlaten van een woning. Een duidelijkere, heldere eindafrekening
gaat onze bewoner hierbij tevens helpen.
Positie KWH
In ons ondernemingsplan is de ambitie van een excellente dienstverlener genoemd en
behoren tot de beste drie corporaties in vergelijkbare KWH-klasse. Deze ambitie is in
afgelopen 3 jaar niet gehaald. Ondanks dat we gemiddeld goed scoren. Mogelijk is onze
ambitie in dit opzicht te scherp geformuleerd.
Score op Aedesbenchmark
TBV Wonen heeft de score BBBBC op de Aedesbenchmark behaald. Met een B scoort
TBV Wonen gemiddeld op het onderdeel huurdersoordeel. Dit is veroorzaakt omdat andere
corporaties met dezelfde grootteklasse verhoudingsgewijs beter zijn gaan scoren op het
onderdeel huurdersoordeel.
De overige B’s duiden een gemiddelde score (ten opzichte van andere corporaties) op de
onderdelen ‘bedrijfslasten’¸ ‘duurzaamheid’ en ‘onderhoud & verbetering’. De C betekent dat
TBV Wonen verhoudingsgewijs ten opzichte van andere corporaties lager scoort. De
resultaten zijn hieronder grafisch weergegeven.
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Infographic Score Aedesbenchmark TBV Wonen 2018

Bron: Aedesbenchmarkcentrum

Onderhoudsdienst
In het mutatieonderhoud en het dagelijks onderhoud wordt dagelijks hard gewerkt, zodat
woningen goed onderhouden blijven. Er zijn in 2018 in totaal 11.581 reparatieverzoeken
binnengekomen. Als er wat stuk is, wordt het hersteld of vervangen. Zo blijft de kwaliteit van
de woning gegarandeerd goed. De werkzaamheden worden in overleg met de klant
uitgevoerd. TBV Wonen levert maatwerk en staat voor goede woningen voor haar bewoners.
Omdat TBV Wonen over een eigen onderhoudsbedrijf beschikt, kan zij snel en adequaat
inspelen op verzoeken. Hiermee onderscheiden wij ons van andere corporaties.
Uitingen van ontevredenheid
Niet alleen de klanttevredenheid is van belang om te excelleren, juist ook uitingen van
ontevredenheid leveren een schat aan informatie op. Juist van deze uitingen kan
TBV Wonen veel leren. In 2018 zijn er 185 uitingen van ontevredenheid gemeld bij
TBV Wonen.
Er zijn 74 meldingen binnengekomen via de vragenlijsten, die worden uitgezet door KWH.
Deze bewoners geven ons een onvoldoende als het gaat om de behandeling van
ontevredenheid. TBV Wonen scoort hiermee zelfs slechter dan het landelijk gemiddelde.
Klanten geven aan het gevoel te hebben dat er niet goed naar hen wordt geluisterd bij
klachten. En men heeft het gevoel dat klachten niet altijd serieus worden genomen. In 2018
heeft een aantal collega’s met direct klantcontact trainingen gevolgd voor wat betreft de
schriftelijke communicatie.
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Reparatieverzoeken worden zeer goed beoordeeld door klanten, maar in de gevallen waar
het toch mis gaat, zorgt dit snel voor sterke ontevredenheid. Om deze reden zet TBV Wonen
in op ‘right first time’ in het proces van reparatieverzoeken.
De overige uitingen van ontevredenheid betreffen de volgende onderwerpen:
-

29 klachten over mutatie / oplevering woningen
24 klachten over het handelen medewerker
23 klachten over reparatieverzoeken
11 klachten over de huurprijs / huurverhoging
6 klachten over onderhoud
5 klachten over renovatie
5 klachten over overlast
4 klachten over de huurtoewijzing
4 overige klachten.

Klachten
TBV Wonen houdt zich bij de klachtbehandeling aan het klachtenreglement. Huurders die
ontevreden zijn met het antwoord of de oplossing van TBV Wonen, kunnen terecht bij de
onafhankelijke Klachtencommissie.
In 2018 zijn 5 klachten behandeld door de Klachtencommissie over TBV Wonen. Daarvan is
1 klacht gegrond verklaard en zijn 4 klachten ongegrond verklaard.

Tabel Klachten
Jaar

2018

2017

Totaal aantal klachten

190

196

Uitingen van ontevredenheid
Klachten aan Klachtencommissie

185
5

188
8

Bron: Interne klachtenprocedure TBV Wonen en Klachtencommissie
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Maatschappelijk presteren
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Maatschappelijk presteren

Als woningcorporatie bestaat TBV Wonen om een maatschappelijk doel te dienen: het
bijdragen aan de volkshuisvesting. TBV Wonen richt zich hierbij nadrukkelijk op diegenen die
een helpende hand kunnen gebruiken, zoals ouderen of gehandicapten.
Hierbij gaat het om veel meer dan alleen het bieden van een fysiek dak boven het hoofd.
Juist aan deze primaire levensbehoefte wonen, raken tal van maatschappelijke en sociale
uitdagingen.
Leefbaarheid
Ook in 2018 heeft TBV Wonen zich ingezet voor een goede leefbaarheid voor haar huurders.
Met drie gebiedsteams werken wij aan het voorkomen en oplossen van woonoverlast en het
bevorderen van een schoon, heel, veilig en groen woonklimaat in en rond onze complexen,
waarbij we ons primair richten op de leefbaarheid binnen onze gebouwen. Het
gebiedsgericht samenwerken in multidisciplinaire teams helpt ons om een korte lijn te
houden tussen beleid en de straat en zo gericht te kunnen sturen op de zaken die we in de
praktijk constateren.
Al meerdere jaren constateren we een toename in ‘multiproblematiek’ onder onze bewoners.
In het bijzonder groeit het aantal gevallen waarin we te maken krijgen met verward gedrag.
Om die reden is in de organisatiewijziging die in 2018 is doorgevoerd expliciet ruimte
vrijgemaakt voor een medewerker die zich op dit thema kan richten.
Om kennis en vaardigheden op het gebied van omgaan met verward gedrag te vergroten is
in 2018 bovendien samengewerkt met een ervaringsdeskundige vanuit RIBW.
In samenwerking met andere partijen zoals gemeente Tilburg, welzijnsinstellingen en collega
corporaties wordt aandacht besteed aan de leefbaarheid in de wijk. TBV Wonen doet dit
onder andere door te participeren in de Maatschappelijke Ontwikkelingsmaatschappij (MOM)
en in het Tilburgs Akkoord. De MOM heeft als doel om met maatschappelijke Tilburgse
organisaties samen te werken aan relevante vraagstukken in wijken en buurten.
In totaal investeert TBV Wonen € 946.000 in leefbaarheid inclusief de (sociale) personele
inzet op leefbaarheid. Per DAEB-woning is dit € 145 (waarvan € 98 personele inzet).
We realiseren ons dat een goede leefbaarheid staat of valt met een goede verstandhouding
tussen bewoners onderling. Om die reden is in 2018 besloten om opnieuw een
nieuwbouwproject te gaan realiseren met nauwe betrokkenheid van de toekomstige
bewoners: Tobias Asserlaan fase 2. Door toekomstige bewoners al in de ontwerpfase van
hun complex samen op te laten trekken, wordt een goede onderlinge band bevorderd, die
zijn vruchten afwerpt in de fase van bewoning.
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Naast het bevorderen van leefbaarheid
binnen reguliere verhuur, zet TBV
Wonen ook in op leefbaarheid door
vastgoed te verhuren aan organisaties
met een maatschappelijke rol.
Bij herontwikkeling van Denim, het
voormalige Jozefpark, is gekozen een
deel van het complex te verhuren in
samenwerking met Prins Heerlijk. Zo
biedt het complex sinds 2018 ruimte
voor begeleid wonen voor jongeren.

Afbeelding Het voormalige Jozefpark herontwikkeld tot Denim

Fotografie: TBV Wonen

Buurtregie
Voor elke buurt waarin TBV Wonen actief is, nemen wij maandelijks deel aan een overleg
van de ‘buurtregie’. Dit overleg met diverse partners, zoals gemeente Tilburg, onze Tilburgse
collega-corporaties, de politie, Contourde Twern en Thebe Wijkverpleging heeft als doel het
uitwisselen van informatie over situaties waarin zorg is over bewoners of waar sprake is van
overlast.
Incassobeleid en ontruimingen
In 2018 is het nieuwe incassobeleid van
Grafiek
Aantal ontruimingen
TBV Wonen vastgesteld. Doel is om de
betalingsproblematiek proactief samen
2018
1
met samenwerkingspartners op te
pakken.
7
De nieuwe aanpak houdt in dat we in een 2017
vroeg stadium in contact komen met
huurders met een huurachterstand.
2016
14
Wanneer de huur niet conform
overeenkomst op de 1e van de maand
2015
18
ontvangen is, wordt de huurder al rond
de 3e van de maand telefonisch
0
5
10
15
20
benaderd. De insteek van dit gesprek is
Bron: Incasso-administratie TBV Wonen
het treffen van een betalingsregeling. Is
de situatie problematisch, dan zoeken we samen naar een passende oplossing bijvoorbeeld
een doorverwijzing naar Bureau Schuldhulpverlening. De huurachterstand wordt dan tijdelijk
geparkeerd.

Een tweede element van de nieuwe aanpak is de samenwerking met een nieuwe, lokale
deurwaarder. Deze heeft 30 dagen de tijd om er alles aan te doen om de vordering te
incasseren (contact zoeken via bellen, sms, e-mail, WhatsApp, huisbezoek). Het doel is om
de lopende huurbetaling te herstellen en tot een oplossing voor de achterstand te komen. Dit
kan afhankelijk van de situatie een betalingsregeling zijn die bijvoorbeeld twee jaar loopt.
Dagvaarden is een gezamenlijk besluit van TBV Wonen en de deurwaarder. TBV Wonen
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gaat alleen over tot dagvaarden als we ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming
van de woning vorderen. TBV Wonen dagvaardt niet meer voor een betaalvonnis, dit brengt
de lopende huur in gevaar omdat er beslag gelegd kan worden op de huurtoeslag.
Voordat TBV Wonen de opdracht geeft om te gaan dagvaarden krijgt de huurder een
uitnodiging voor een persoonlijk gesprek op het kantoor van TBV Wonen.
Bovenstaande nieuwe aanpak zorgt ervoor dat huurachterstanden in een vroegtijdig stadium
worden beperkt en huisuitzetting zo veel mogelijk wordt voorkomen. Helaas is het echter niet
altijd te voorkomen dat woningen ontruimd moeten worden vanwege langdurige
huurachterstand, fraude en/of overlast. Toch constateren we over de afgelopen jaren een
sterke daling in het aantal ontruimingen. In 2018 was dit slechts één keer nodig (2017: 7
keer). Deze ontruiming is veroorzaakt door huurachterstand bij huurders die ook geen hulp
wilden aanvaarden. In één geval is de huur vrijwillig opgezegd in verband met hennepteelt of
andere drugsgerelateerde vergrijpen. In één geval is een ontruimingsvonnis gehaald, omdat
een huurder met een jaarcontract zich niet aan de afspraken hield. In twee gevallen heeft
TBV Wonen een vonnis tot ontruiming gekregen op basis van hennepteelt. Bewoners wilden
de huur niet vrijwillig opzeggen.
Het sterk dalende aantal ontruimingen en huurachterstanden onderstreept de kracht van
deze nieuwe aanpak en sterkt ons in de overtuiging dat een ‘sociaal incassobeleid’
daadwerkelijk bijdraagt aan het belang van onze huurders.
Huurdersbelangen
Verenigde huurders
TBV Wonen is er voor de huurders. Om als organisatie hun belangen voorop te blijven
stellen, naar hen te luisteren en hen te betrekken in onze plannen, onderhouden wij op
meerdere niveaus contact met onze huurders. Al onze huurders zijn vertegenwoordigd in de
huurdersbelangenorganisatie HBO-TBV Wonen (HBO). In 2018 is herhaaldelijk overleg
geweest met het bestuur van de HBO-TBV Wonen en is hun advies gevraagd.
Daarnaast is in meerdere complexen een huurderscommissie actief. Regelmatig is overleg
met deze huurdersorganisaties over zaken die meerdere huurders aangaan. Iedere
huurderscommissie spraken wij dit jaar zeker tweemaal. In het nieuw opgeleverde complex
Denim startte onze jongste bewonerscommissie. Het plan is om hier tuinonderhoud in
bewonersbeheer te organiseren. We maakten een nieuwe start met een nieuwe
bewonerscommissie in Mariëngaarde. In het complex Olivijn onderzochten wij in
samenspraak met de bewoners een nieuwe invulling van de ontmoetingsruimte.
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Participatie
TBV Wonen wil graag samen met de bewoners optrekken. Dit resulteerde eerder al in een
participatieaanpak. Huurders worden meer en meer betrokken bij beslissingen die hun
aangaan. Daarbij zoeken wij naar vormen die passen bij de situatie. In het complex Tobias
Asserlaan kwamen wij voorafgaand aan de nieuwbouw in gesprek met de toekomstig
bewoners. Met hen bespreken we hun woonwensen en hoe wij deze kunnen realiseren in
het complex. Zo dragen zij concreet bij aan de planvorming van hun eigen toekomstige
woning.
Maar ook op een meer algemeen niveau betrekken wij huurders. Tweemaal hebben wij
meningen en ideeën van huurders in kaart gebracht via digitale vragenlijsten.
TBV Wonen organiseerde dit jaar bovendien drie goed bezochte participatiebijeenkomsten:
thema-avonden waarbij huurders
Afbeelding Speelbord woningtoewijzingsspel
en medewerkers zich samen
buigen over voor hun relevante
thema’s. De thema’s zijn
incassobeleid, duurzaamheid en
het woningtoewijzingsbeleid. De
avond over woningtoewijzing
deden wij in de vorm van een spel.
Huurders en ook medewerkers zijn
erg te spreken over de manier
waarop het spel belangrijke
discussiepunten blootlegt.
De inbreng van onze huurders op
de thema-avonden levert
Vormgeving speelbord: De Verhalensmederij
waardevolle inzichten op die wij
meenemen in nieuw beleid en uitvoering. Een goed voorbeeld is dat wij onze incassobrieven
lieten herschrijven door huurders met beter leesbare brieven als resultaat.
We zien dat deze bijeenkomsten veelal door oudere huurders worden bezocht. Wij
onderkennen de uitdaging om ook jongere huurders te betrekken bij huurdersparticipatie.
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De afgelopen jaren is het speelveld waarbinnen corporaties mogen opereren drastisch
gewijzigd. Enerzijds zijn dit wijzigingen vanuit de nieuwe Woningwet. Anderzijds zijn dit
wijzigingen vanuit de verslagleggingsvoorschriften. Beide ontwikkelingen hebben impact op
het financiële beleid van TBV Wonen en brengen een toenemende administratieve belasting
voor de organisatie met zich mee.
TBV Wonen beschikt over een Reglement Financieel Beleid en Beheer, een Treasurystatuut,
een Financieringsstrategie en een Investeringsstatuut. Hierin wordt het kader aangegeven
waarbinnen TBV Wonen aan haar financieel beleid vorm, inhoud en uitvoering geeft. Tevens
zijn in hoofdlijnen het besluitvormingsproces, de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden ten aanzien van de uitvoering, verantwoording en controle van dat
beleid vastgelegd.
Financiële continuïteit is voor TBV Wonen een belangrijk uitgangspunt. Door haar financiële
gezondheid voorop te stellen kan TBV Wonen haar maatschappelijke rol op lange termijn
blijven uitoefenen. Hierbij opereert TBV Wonen binnen de vastgestelde financiële kaders en
leggen wij intern en extern verantwoording af over onze financiële prestaties.
Verantwoording
Intern toezicht
TBV Wonen moet voldoen aan de toenemende en wijzigende wet- en regelgeving en aan de
eisen die toezichthouders stellen. TBV Wonen heeft met diverse (interne en externe)
toezichthouders te maken.
De Raad van Commissarissen (RvC) is verantwoordelijk voor het interne toezicht. Hij wordt
hierbij ondersteund door onze externe accountant, EY. De Raad van Commissarissen geeft
jaarlijks opdracht aan de accountant voor het controleren van de jaarrekening van stichting
TBV, de beoordeling van de jaarrekening van verbindingen van stichting TBV en onderzoek
op grond van het accountantsprotocol en het Besluit Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting 2015.
Voor de verantwoording in de jaarrekening zijn de richtlijnen voor de jaarverslaglegging
bepalend. TBV Wonen stelt de jaarrekening op als toegelaten instelling op basis van BW2
Titel 9 en de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 645.
Naast de bevindingen van de accountant ontvangt de Raad van Commissarissen meerdere
documenten en rapportages, waardoor hij invulling kan geven aan de rol van intern
toezichthouder. Een aantal belangrijke documenten die in de bijeenkomsten van de RvC zijn
behandeld zijn de begroting 2019, de kwartaalrapportages, het treasuryjaarplan, de
jaarrekening en het bestuursverslag.

25

Extern toezicht
Het extern toezicht is sinds de invoering van de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 gewijzigd.
De belangrijkste externe toezichthouders van TBV Wonen zijn de Autoriteit
Woningcorporaties, de gemeente Tilburg en de huurdersbelangenorganisatie. TBV Wonen is
bij wet verplicht om zich te verantwoorden bij bovengenoemde instanties. Een andere
belangrijke partner voor TBV Wonen is het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
De Autoriteit Woningcorporaties (AW) ressorteert onder de Minister voor Infrastructuur en
Waterstaat en is ondergebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. De AW houdt
toezicht op de corporaties. Dat betekent dat de AW toeziet op de doelmatigheid, governance,
integriteit en financieel toezicht houdt op de corporaties.
Om de toezichttaak goed uit te kunnen voeren, worden jaarlijks prognose- en
verantwoordinggegevens bij corporaties opgevraagd via SBR-Wonen (SBR). Tot voor kort
werden deze gegevens opgevraagd door CorpoData. SBR is een samenwerkingsverband
van AEDES, Ministerie van BZK, AW en het WSW met als belangrijk doel het verder
verbeteren en standaardiseren van de informatievoorziening in de sector. De opvraag
bestaat uit:
· Bestuursverslag en jaarrekening
· Volkshuisvestingsverslag
· De prognosegegevens zoals opgenomen in de dPi
· Verantwoordingsinformatie in dVi
De voorgeschreven accountantsverklaring, -mededelingen en –rapportages, zoals
aangegeven in artikel 37 Woningwet.
Deze stukken moeten jaarlijks voor 15 december en 1 juli ontvangen zijn door SBR. We
hebben voldaan aan bovengenoemde data.
·

Naast de AW speelt ook het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een belangrijke rol bij het
externe toezicht en verantwoording. De kerntaak van het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW) is het zorgdragen voor een optimale financiering van de
volkshuisvesting door objectief risicomanagement. Het WSW is ‘hoeder van de borg’.
Het WSW voert een evenwichtig, eenduidig en voorspelbaar risicomanagement dat rekening
houdt met alle belangenhouders. Op deze manier zorgt het WSW ervoor dat de
deelnemende corporaties toegang hebben tot de kapitaalmarkt tegen zo optimaal mogelijke
financieringskosten. Dat doet het WSW door borg te staan voor de rente- en
aflossingsverplichtingen van door WSW geborgde leningen van corporaties. De borgstelling
van het WSW is ingebed in een zekerheidsstructuur.
Het WSW hanteert een risicobeoordelingsmodel waarbij zij zich baseert op het bedrijfsmodel
van een corporatie. In het risicobeoordelingsmodel maakt het WSW onderscheid in ‘financial
risks’ en ‘business risks’. Deze componenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
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De vijf financiële ratio’s die het WSW hanteert bij de risicobeoordeling van corporaties zijn in
onderstaande tabel weergegeven. TBV Wonen voldoet aan deze ratio’s:
Tabel Financiële ratio’s WSW
Norm
WSW

(jaar 2018)

TBV
Wonen

Solvabiliteit op
beleidswaarde

de mate waarin we in staat zijn om op lange
termijn aan de verplichtingen te voldoen

>20%

40%

Loan to value op
beleidswaarde

de mate waarin vastgoed gefinancierd is
met vreemd vermogen

<75%

58%

Dekkingsratio

omvang van het vreemd vermogen afgezet
tegen de WOZ waarde

<50%

31%

Interest coverage ratio

de mate waarin men in staat is de renteuitgaven van het vreemd vermogen te
voldoen uit operationele activiteiten

>1,4

2,8

Debt service coverage
ratio

de mate waarin men in staat is om rente en
aflossing te voldoen uit operationele
kasstromen.

>1,0

1,7

De financiële ratio’s WSW model zijn berekend op basis van de jaarrekening 2018.

Het WSW heeft eind 2017 aangegeven dat de ratio’s van TBV Wonen op basis van de
bedrijfswaarde in de komende jaren dicht bij de maximale normen van het WSW blijven. Dit
komt doordat de leningenportefeuille sneller groeit dan de waarde van ons bezit. In de
komende jaren doet TBV Wonen veel duurzaamheidsinvesteringen die niet geheel tot een
waardestijging leiden. De LTV is voor TBV Wonen de meest beknellende ratio en zal door
ons investeringsprogramma de komende prognosejaren niet verbeteren.
Verder loopt TBV Wonen in de ogen van het WSW de komende 7 jaar een renterisico. Dit is
de reden dat het WSW heeft gevraagd om een aantal scenario’s door te rekenen waarin
rekening wordt gehouden met een aanzienlijk hogere rente. Deze vraag is - samen met
adviesbureau Trésor - uitgewerkt. De belangrijkste conclusie uit de scenario-analyses met
betrekking tot de bovengenoemde ratio’s zijn:
·
·
·

De betaalbaarheid van de financiële verplichtingen (ICR>1,4) vormt geen probleem.
TBV Wonen blijft in alle scenario’s voldoen aan de ICR-norm.
Het renterisico op basis van zowel de WSW-methodiek als het bedrijfseconomisch
renterisico blijft in alle scenario’s onder de norm van 15%.
De LTV is en blijft de meest knellende ratio. De investeringsambitie van TBV Wonen
is fors. In het basis scenario wordt de LTV-norm (<75%) benaderd. Indien de inflatie
met 1,5% extra stijgt en de renteparameters met 2% extra stijgen zal de LTV binnen
de norm blijven. Indien de inflatie met 1,5% zou afnemen en de renteparameters met
2% extra dalen, zal de LTV-norm overschreden worden in 2021 en 2022. Indien dit
scenario zich voordoet dan kan de overschrijding van de LTV-norm voorkomen
worden door de investeringsuitgaven meer te spreiden. Immers in het lage scenario
wordt vanaf 2023 weer ruim voldaan aan de norm.
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Met bovenstaande scenario-analyses en het jaargesprek is voldaan aan de
informatiebehoefte van het WSW in 2018. Het WSW heeft in het najaar 2018 een nieuw
borgingsplafond afgegeven, waarmee is voorzien in voldoende leningscapaciteit voor het
uitvoeren van de investeringen in nieuwbouw en renovatie.
Daeb en niet-Daeb
Met de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties
Daeb en niet-Daeb werkzaamheden gaan scheiden. Het definitieve scheidingsvoorstel heeft
TBV Wonen op 29 juni 2017 ingediend bij de Minister.
TBV Wonen heeft in 2018 haar administratie en bedrijfsvoering verder ingericht op de
scheiding Daeb / niet-Daeb. Er zijn ten behoeve van de verantwoording van de
administratieve scheiding ook administratieve deelbedrijven ingericht. In de jaarrekening
2018 zijn voor het eerst de balansen, winst- en verliesrekeningen en kasstroomoverzichten
van de Daeb tak en niet-Daeb tak afzonderlijk opgenomen.
Resultaten 2018
De jaarrekening 2018 is conform de Richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving
opgesteld.
Het (positieve) jaarresultaat over 2018 bedraagt € 59,3 miljoen. Dit is € 38,4 miljoen hoger
dan het jaarresultaat over 2017 (€ 20,9 miljoen). Ten opzichte van het resultaat over 2017
zijn de belangrijkste afwijkingen in het resultaat zoals weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel Specificatie afwijkingen resultaat
Oorzaak afwijking

Afwijking
(* € 1000,-)

Hoger exploitatieresultaat vastgoedportefeuille
Hoger resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Lager resultaat door hogere afwaardering onrendabele investeringen
Hoger resultaat niet-gerealiseerde waardeverandering
Hoger resultaat overige activiteiten
Lager resultaat door hogere overige organisatiekosten
Lager resultaat door hogere kosten leefbaarheid
Hoger financieringsresultaat (lagere rentelasten)
Hogere belastingen
Hoger resultaat deelnemingen
Bron: jaarrekening 2018
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+ 205
+ 150
- 7.882
+ 51.650
+ 17
- 972
- 289
+ 584
- 5.093
+ 17

Waardering van het bezit
Bij de waardering van het bezit speelt het begrip ‘marktwaarde in verhuurde staat’ een
centrale rol. Verder heeft de Aw in 2018 een nieuwe waarderingssystematiek
geïntroduceerd, de beleidswaarde. En tot slot is in 2018 de waardering van het vastgoed
tegen bedrijfswaarde komen te vervallen.
Marktwaarde in verhuurde staat
Het jaar 2018 kenmerkt zich door een wederom sterk aangetrokken woningmarkt ten
opzichte van 2017. In de koop- en de huurmarkt blijft een toenemende interesse bestaan.
Voor de woningportefeuille van TBV Wonen heeft dit tot een stijging van de marktwaarde
gezorgd. De totale waarde van de woningportefeuille is met € 86,2 miljoen gegroeid naar een
waarde van € 800,5 miljoen. Dit betreft een autonome waardegroei van 8,7% en
opleveringen van nieuwbouw en investeringen in renovaties en duurzaamheid (totaal € 24
miljoen).
De positieve waardeontwikkeling is vooral het gevolg van een verder aangetrokken
koopmarkt, waarin de toegenomen vraag en krapte resulteren in een leegwaarde groei van
de vastgoedportefeuille. De lage rentestand is hier mede een bepalende factor in.
De huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed heeft een neerwaartse invloed gehad op
de waardeontwikkeling. Hoewel de ontwikkeling van de contracthuur positief is, blijft deze
achter ten opzichte van 2017 door een gematigde huurverhoging en passend toewijzen.
Hiermee wordt invulling gegeven aan de maatschappelijke taak op het gebied van
betaalbaarheid.
Beleidsmatige beschouwing op de beleidswaarde
Het WSW en de Aw hebben in het kader van het nieuwe integraal toezichtskader besloten
om met ingang van het boekjaar 2018 de in voorgaande jaren gehanteerde bedrijfswaarde te
vervangen door een nieuw waardebegrip, de beleidswaarde. Corporaties vermelden met
ingang van het jaarverslag 2018 de beleidswaarde in plaats van de bedrijfswaarde in de
toelichting van de jaarrekening. In het bestuursverslag is een beleidsmatige beschouwing
opgenomen.
De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling van de
marktwaarde in verhuurde staat welke hiervoor is toegelicht, omdat de beleidswaarde de
marktwaarde als vertrekpunt neemt.
De beleidswaarde vormt een onderdeel van het Verticaal toezichtsmodel van de Aw en
WSW. Het jaar 2019 is een overgangsjaar naar een definitief normenkader. De uitkomsten
van de beleidswaarde in het jaarverslag 2018 van alle corporaties zal voor de Aw en WSW
als input dienen om een definitieve sectornorm voor LTV en solvabiliteit vast te stellen. WSW
en de Aw hebben aangegeven dat gedurende 2019 de voorlopige norm voor de LTV 75%
blijft en voor de solvabiliteit 20%. Bovendien is er een overgangsregime van Aw en WSW
van toepassing voor het proces van borging dat de borgingsruimte gedurende dit
overgangsjaar bepaalt. De borgingsruimte wordt in deze overgangsfase dan ook op basis
van een bredere analyse van de financiële positie van de individuele corporatie bepaald.
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Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse oordelen en schattingen. Dit
is inherent aan het toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder
is dit van toepassing op de bepaling van de marktwaarde en de beleidswaarde van het
vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed (terug te vinden in de
marktwaarde en beleidswaarde), is geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste
schattingspost waar het bestuur een inschatting over moet maken voor de jaarrekening.
De beleidswaarde kent als vertrekpunt de marktwaarde in verhuurde staat waarbij er in het
kader van de beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer aansluiting wordt gezocht
bij het beleid van de corporatie in plaats van de uitgangspunten in de markt. Met deze
toelichting wordt nadere duiding gegeven aan het deel van de waarde van het vastgoed en
dus van het corresponderende deel van het vermogen dat als gevolg van het beleid van
TBV Wonen niet of pas op zeer lange termijn kan worden gerealiseerd.
Van marktwaarde naar beleidswaarde
In 2018 is het begrip beleidswaarde voor het eerst geïntroduceerd in onze jaarrekening en
binnen de corporatiesector. De beleidswaarde weerspiegelt het beleid van TBV Wonen om
woningen tegen een sociale huur door te exploiteren en te onderhouden. Het is hiermee een
reëler waardebegrip dan de theoretische waarde van de marktwaarde verhuurde staat,
waarbij woningen worden gewaardeerd tegen de hoogste waarde van uitponden (verkopen)
of doorexploiteren (bij mutatie tegen markthuren).
De beleidswaarde van het vastgoed van TBV Wonen betreft de waardering van het vastgoed
conform de marktwaardemethodiek, rekening houdend met het eigen beleid van de
corporatie. De beleidswaarde wordt berekend voor vastgoedeenheden die de typering
woning (zelfstandig en onzelfstandig) hebben en geldt niet voor intramuraal zorgvastgoed,
BOG-panden en parkeervoorzieningen. Voor de categorieën vastgoed waarvoor geen
beleidswaarde wordt bepaald, blijft de marktwaarde gehandhaafd.
Om van de marktwaarde naar de beleidswaarde te komen zijn 4 stappen nodig:
Stap 1: Beschikbaarheid
Waar de marktwaarde uitgaat van het meest gunstige scenario van uitponden of
doorexploiteren, wordt in de beleidswaarde uitgegaan van alleen doorexploiteren. Hiernaast
wordt de eindwaardemethodiek van het Handboek gevolgd.
Stap 2: Betaalbaarheid
In de marktwaardeberekening wordt uitgegaan van markthuren na mutatie, terwijl in de
beleidswaarde de streefhuur wordt ingerekend. Dit kent 2 effecten: (1) de huurprijzen zijn
veelal lager en (2) de lasten voor verhuurderheffing stijgen omdat de streefhuren veelal lager
zijn dan de liberalisatiegrens in tegenstelling tot de markthuren.
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Stap 3: Kwaliteit
In plaats van instandhoudings- en mutatieonderhoud welke in de marktwaarde wordt
meegenomen, wordt in de beleidswaarde de eigen onderhoudsnorm ingerekend. Deze norm
is gebaseerd op de norm die in de meest recente meerjarenbegroting (2019-2023) is
ingerekend.
Stap 4: Beheer
De beheerkosten en zakelijke kosten (belastingen en verzekeringen) uit de marktwaarde
worden vervangen door de beleidsnorm voor beheer. Hieronder wordt verstaan de directe en
indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten van
TBV Wonen en zoals deze worden opgenomen onder het hoofd ‘lasten verhuur en
beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening.
Tabel 1

Van marktwaarde naar beleidswaarde

Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2018 bestaat uit de
volgende onderdelen:
x € 1.000,x € 1.000,Marktwaarde verhuurde staat
€ 800.521
Beschikbaarheid (doorexploiteren)
Betaalbaarheid (huren)
Kwaliteit (onderhoud)

-/- € 104.572
-/- € 120.738
-/- € 25.360

Beheer (beheerkosten)
Subtotaal

-/- € 23.958
-/- € 274.628

Beleidswaarde

€ 525.893
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Eigen Vermogen en Herwaarderingsreserve
Het eigen vermogen is sterk afhankelijk van de grondslag voor het waarderen. Het eigen
vermogen op basis van marktwaarde in verhuurde staat bedraagt per 31 december 2018
€ 510 miljoen (2017: € 448 miljoen). Als het huidig beleid van TBV Wonen wordt
gerealiseerd, wordt dit eigen vermogen nooit gehaald.
Per 31 december 2018 is in totaal € 394,7 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in
het eigen vermogen begrepen (2017: € 336,0 miljoen), zijnde het verschil tussen de
marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie en de kostprijs.
De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of
huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in exploitatie te
realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals
demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Omdat de
doelstelling van TBV Wonen 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
beheerlasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde
kwaliteit- en beheersituatie van TBV Wonen.
Zoals hierboven is toegelicht hangt de realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering
sterk af van het te voeren beleid van TBV Wonen. Hierbij wordt TBV Wonen sterk beperkt
door wettelijke maatregelen en (maatschappelijke) ontwikkelingen als demografie,
betaalbaarheid en duurzaamheid.
De waarde van het vastgoed in exploitatie, gebaseerd op de meest recente WOZbeschikking, bedraagt € 995 miljoen per waardepeildatum 1 januari 2018 (ter vergelijking 1
januari 2017: € 897 miljoen).
Kasstromen
De kasstromen worden gesplitst in 1) operationele kasstromen, 2) financieringskasstromen
en 3) investeringskasstromen.
Tabel Kasstroomoverzicht
(* € 1.000)
saldo operationele kasstromen
saldo (des) investeringskasstroom
saldo financieringskasstroom
saldo kasstromen voorgaande jaren
mutatie liquide middelen
liquide middelen per 1 januari
liquide middelen per 31 december
Bron: Dynamics Empire

32

realisatie 2018
17.195
-15.514
-2.623

realisatie 2017
17.227
-15.433
-1.661

-942

133

7.938
6.996

7.805
7.938

Het saldo van de (des)investeringen bedraagt € 15,5 miljoen negatief. TBV Wonen heeft
voor ruim € 18,8 miljoen geïnvesteerd in nieuwbouwprojecten, renovaties en
woningverbeteringen en aankopen. In 2018 is voor € 3,3 miljoen aan woningen verkocht.
In 2018 zijn voor € 5,0 miljoen nieuwe leningen aangetrokken. Deze leningen zijn geborgd
door het WSW. Daartegenover staat dat voor € 7,6 miljoen aan leningen is afgelost in 2018.
Investeringen en Onderhoud
TBV Wonen heeft de komende jaren een forse investeringsopgave (meerjareninvesteringsraming), zowel in nieuwbouw als in verbetering en onderhoud van het woningbezit. Dit
vereist dat we realistisch begroten en plannen. Financiering vindt voor een belangrijk deel
plaats uit de operationele kasstromen en de (beperkte) opbrengsten uit de woningverkopen.
Een deel van de investeringen moeten we financieren door het aantrekken van leningen op
de kapitaalmarkt. De prognose is dat de toekomstige investeringen vooral op het terrein van
duurzaamheid zullen plaatsvinden. De mogelijkheden om duurzame investeringen terug te
verdienen zijn beperkt.
We hanteren bij investeringen voorzichtige uitgangspunten, een strak financieel
toetsingskader (investeringsstatuut) en periodieke voortgangsrapportages van projecten. De
risico’s van de projecten willen we hiermee managen.
In 2018 heeft TBV Wonen voor € 6,6 miljoen uitgegeven aan onderhoud.
Tabel 2

Onderhoudsuitgaven 2018
realisatie
2018

(* € 1.000)

realisatie
2017

Storingsonderhoud
Mutatieonderhoud
Totaal Niet Planmatig Onderhoud

1.511
829
2.340

1.208
887
2.095

Totaal Planmatig Onderhoud
Doorbelast onderhoud
Totaal Exploitatie-onderhoud

4.618
-388
6.570

4.626
-270
6.451

Onderhoudsdeel VVE kosten
Toegerekende organisatiekosten

252
2.800

237
1.129

Totaal Onderhoud

9.622

7.817

Bron: Dynamics Empire

Het totaal van het niet planmatig onderhoud is uitgekomen op € 2,3 miljoen euro en wijkt
ruim € 0,2 miljoen af ten opzichte van 2017. In 2018 is ruim € 4,6 miljoen euro uitgegeven
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aan planmatig onderhoud en dit is gelijk aan wat in 2017 is uitgegeven voor planmatig
onderhoud. In totaal is er voor € 6,6 miljoen aan onderhoud uitgegeven in 2018.
De organisatiekosten zijn toegerekend op basis van een kostenverdeelstaat, op basis van de
mogelijke dekking van de kosten (2017: idem). De kostenverdeelstaat is geactualiseerd op
basis van de richtlijnen uit de op 31 januari 2019 door SBR-Wonen uitgebrachte Handleiding
toepassen functionele indeling winst- en verliesrekening. Op basis van deze geactualiseerde
toerekening is op basis van de formatie (35% gerelateerd aan onderhoud) in de jaarrekening
2018 in totaal € 2.800.000 toegerekend. Hierdoor bedragen de totale onderhoudsuitgaven
inclusief toegerekende organisatiekosten € 9.622.000.
Verkoop
In 2018 heeft TBV Wonen 8 woningen verkocht en zijn 2 teruggekochte VOV woningen
verkocht zonder VOV (in 2017 respectievelijk 17 en 3 woningen). Dit resulteerde in een netto
gerealiseerd verkoopresultaat van de vastgoedportefeuille van € 302.000.
Financiering en Treasury
TBV Wonen wil ook de komende jaren blijven investeren. Een permanente toegang tot de
kapitaalmarkt is een noodzakelijke doelstelling voor TBV Wonen. Treasury heeft in 2018 dan
ook weer bijzondere aandacht gekregen. Ons financieringsbeleid is erop gericht de
gemiddelde financieringsrente van het totaal aan leningen zo laag mogelijk te houden en dat
jaarlijks over niet meer dan 15% van de leningenportefeuille renterisico wordt gelopen.
De leningenportefeuille bestaat per 31 december 2018 uit 26 leningen. Het totaalbedrag aan
leningen bedraagt € 304,6 miljoen met een gemiddelde rentevoet van 3,15% (2017: 3,17%).
De kaders van ons treasurybeleid zijn vastgelegd in het treasurystatuut en het reglement
financieel beleid en beheer. Dit reglement is voorgelegd aan de Autoriteit Woningcorporaties
en zij heeft het reglement goedgekeurd. Alle besluiten over activiteiten op het gebied van
financiering, beleggingen en rentemanagement worden genomen binnen de daarvoor
vastgestelde kaders.
TBV Wonen heeft een treasurycommissie. Zij stelt jaarlijks een treasuryjaarplan op. Dit
jaarplan wordt vastgesteld en goedgekeurd door de bestuurder en Raad van
Commissarissen van TBV Wonen. Het jaarplan vormt het mandaat waarbinnen in het
desbetreffende jaar treasury-activiteiten kunnen plaatsvinden. In 2018 is voor € 5,0 miljoen
aan nieuwe leningen aangetrokken.
Beleggingen
Het eigen vermogen van TBV Wonen is voor 100% intern belegd. Door een actief
cashmanagement probeert TBV Wonen een positief rendement te realiseren op haar liquide
middelen.
Derivaten
TBV Wonen maakt geen gebruik van derivaten.
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Obligoverplichting WSW per 31 december 2018
Ten behoeve van het WSW dient een obligo aangehouden te worden voor leningen die door
het WSW zijn geborgd. Invordering van het obligo door het WSW kan alleen plaatsvinden
wanneer het risicovermogen van het WSW daalt als gevolg van aanspraken van
geldschieters onder het garantieniveau van 0,25% van de door het WSW geborgde
schuldrestanten. De obligoverplichting WSW bedraagt voor TBV Wonen per 31 december
2018 € 11,7 miljoen euro.
Borgingsplafond
Met ingang van 2014 hanteert het WSW het begrip borgingsplafond. Het borgingsplafond
van een corporatie is de maximale omvang van de geborgde leningenportefeuille gedurende
het desbetreffende kalenderjaar. Met de introductie van het borgingsplafond biedt WSW aan
corporaties de gelegenheid om de maximale borgstelling eenvoudiger te bewaken,
aangezien dit begrip beter aansluit bij de uitgangspunten van de leningenadministratie en de
jaarrekening. TBV Wonen volgt welke ruimte er is binnen het maximale toegestane
borgingsplafond om de geborgde leningenportefeuille geborgd te herfinancieren, dan wel uit
te breiden. Het borgingsplafond dat door WSW is vastgesteld bedraagt per ultimo 2018
€ 322 miljoen.
Overige werkzaamheden en deelnemingen
Naast het huisvesten van haar primaire doelgroep heeft TBV Wonen ook de ambitie om
samen met haar partners invulling te geven aan de volkshuisvestelijke opgaven in de
gemeente Tilburg. Om hier invulling aan te geven maakt TBV Wonen deel uit van
deelnemingen en andere samenwerkingsverbanden. De belangrijkste deelnemingen en
samenwerkingsverbanden zijn:
TBV Holding BV
Deze holding is opgericht in 1999 en is de moedermaatschappij van
TBV Triborgh Bouwontwikkeling BV.
Duurzame Energie Exploitatie TBV Wonen BV
Deze BV is op 30 mei 2013 opgericht en heeft als belangrijkste doel het beheren van
energie-installaties en leveren van energie aan huurders van TBV Wonen. Door wijzigingen
in de warmtewet zal deze vennootschap in 2019 worden opgeheven.
TBV Triborgh Bouwontwikkeling BV
Deze BV is opgericht op 30 december 1999 en heeft als doel om te participeren in
VOF Triborgh Piushaven, Udenhout & Koolhoven en Triborgh Koolhoven BV. Tevens is
TBV Triborgh Bouwontwikkeling BV is voor 1/8 deel eigenaar van Triborgh Vastgoed BV.
Ook is TBV Triborgh Bouwontwikkeling BV voor 1/7 deel eigenaar van de Gezamenlijke
Participatie Triborgh BV.
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VOF Triborgh Piushaven, Udenhout & Koolhoven
De doelstelling van de VOF is het gezamenlijk drijven van een projectontwikkelingsbedrijf in
de gemeente Tilburg. In de VOF zijn naast TBV Triborgh Bouwontwikkeling BV nog 7 andere
participanten. De VOF heeft voor 100% een deelneming in Triborgh Koolhoven BV en
participeert daarnaast ook in Grondexploitatiemaatschappij Koolhoven Beheer BV.
Triborgh Koolhoven BV
De doelstelling van de BV is het optreden van een commanditair vennoot in de
Grondexploitatiemaatschappij Koolhoven CV. Deze CV is een consortium van
grondeigenaren voor de geplande bouw van nieuwbouwwoningen in Tilburg.
Grondexploitatiemaatschappij Koolhoven CV
De CV is een consortium van grondeigenaren voor de geplande bouw van ongeveer 2.000
nieuwbouwwoningen. Naast Triborgh Koolhoven BV zijn er nog drie andere participanten.
Grondexploitatiemaatschappij Koolhoven Beheer BV treedt op als beherend vennoot van
deze CV.
Stadsontwikkelingsmaatschappij Tilburg BV (SOM)
Het doel van de BV was het in stand houden en verbeteren van onroerend goed in de
Tilburgse binnenstad. De BV is opgericht door de gemeente Tilburg, Wonen Breburg Holding
BV, TIWOS Holding BV en TBV Wonen. De SOM is geliquideerd en de definitieve afrekening
heeft in 2018 plaatsgevonden.
Stichting Woning in Zicht
Sinds 1997 werken de vier Tilburgse woningcorporaties samen in deze
stichting Woning in Zicht, het gezamenlijke woonruimteverdelingssysteem. In 2017 zijn een
aantal andere woningcorporaties uit de regio ook gaan deelnemen in Woning in Zicht. In
2018 zijn de inschrijfgelden en kosten van verlenging door WIZ verlaagd. Ook zijn in 2018
nieuwe manieren van reageren mogelijk gemaakt, waardoor de kansen op een woning
toenemen.
Overig
Verder is TBV Wonen lid van 14 Verenigingen van Eigenaren.
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Governance en organisatieontwikkeling
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Hoofdstuk 6

Organisatieontwikkeling

2018 was voor TBV Wonen een bewogen jaar. Het meest ingrijpend was het trieste
overlijden van directeur-bestuurder Rob Vinke. Ook hebben meerdere collega’s een baan
elders gevonden, waaronder 2 MT-leden. Als slagvaardige organisatie is TBV Wonen verder
gegaan, waarbij tal van ontwikkelingen in de organisatie (verder) zijn opgepakt.
Ter overbrugging tot de komst van een nieuwe vaste directeur-bestuurder heeft de heer drs.
A.G.M. Streppel deze rol op interimbasis vervuld. Het vertrek van de heer L. de Keizer,
manager Vastgoed a.i. is ingevuld door de heer ir. F.J.J. Metsemakers, die tevens de rol van
kwartiermaker Omgeving & Sturing vervulde; beide op interimbasis. De positie van manager
Woonservice is na vertrek van mevrouw M. Buursink ingevuld door mevrouw J.E.A.M.
Scheffers.
Bestuur en Managementteam
Op 31 december 2018 bestond het Managementteam van TBV Wonen uit:
·
·
·
·

De heer drs. A.G.M. Streppel, directeur-bestuurder ad interim
De heer drs. L.T.A.M. Cleijne, manager Bedrijfsvoering
Mevrouw J.E.A.M. Scheffers, manager Woonservice
De heer ir. F.J.J. Metsemakers, manager Vastgoedservice ad interim en
kwartiermaker Omgeving & Sturing

Ondernemingsraad
In 2018 werd de ondernemingsraad gevormd door:
·
·
·

De heer R. van der Schoor, voorzitter
De heer F. Leenaars, lid
De heer R. de Graaf, lid

Doorontwikkeling
De omgeving, waarin TBV Wonen actief is, verandert. Klantvragen worden steeds
complexer, huurders steeds mondiger en de regeldruk groeit. Om TBV Wonen een
toekomstbestendige organisatie te laten zijn die blijvend in staat is haar volkshuisvestelijke
opdracht goed te vervullen, is in 2018 veel aandacht gegeven aan organisatieontwikkeling
onder de noemer Doorontwikkeling 2.0. Er werden gesprekken gevoerd met bijna alle
medewerkers en afdelingen, waarbij 3 thema’s centraal stonden:
·
·
·

De klant centraal
Samenwerken
Eigenaarschap

Over deze onderwerpen zijn vervolgens ook gesprekken gevoerd met de RvC en de OR, en
beide hebben ingestemd met de voorgestelde maatregelen.
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Waar voorheen gewerkt werd vanuit 3 afdelingen, zijn dit er nu 4, te weten Woonservice,
Vastgoedservice, Bedrijfsvoering en Omgeving & Sturing. Laatstgenoemde afdeling is
toegevoegd aan de al bestaande aandachtsgebieden om meer balans te brengen in de
bedrijfsvoering. Doel van deze afdeling is om beter zicht te houden op wat er om onze
organisatie heen gebeurt en daar gericht op te sturen met beleid, producten en diensten;
belangrijk aandachtspunt hierin is vastgoedsturing.
Bij het herijken van de organisatiestructuur is ook gekozen voor meer ‘denkkracht’ en zijn
beleidsmatige functies toegevoegd. Daarnaast is aandacht gegeven aan betere
functiescheiding, waardoor beleid en operatie elkaar beter kunnen aanvullen en controle
zuiverder kan worden toegepast.
De structuurwijzigingen betekenen, afhankelijk van de functie, dat er personele
consequenties optreden. Op voorhand is daarom uitvoerig met vakbonden en OR gesproken
en is een sociaal plan opgesteld.
Ook ten aanzien van governance zijn keuzes gemaakt. Er is besloten het sturen en
verantwoorden in de organisatie aan te scherpen. Hiertoe zullen in 2019 diverse
besturingsdocumenten worden uitgewerkt, waarna dit verder praktisch vorm zal krijgen.
Naast bovenstaande interne maatregelen is een belangrijk standpunt ingenomen dat direct
gericht is op de servicebeleving van de huurder. Besloten is de openingstijden van de
Woonwinkel te gaan verruimen in de toekomst. Hiermee doen we recht aan de veelgehoorde
wens van huurders om ook in de middaguren bij TBV Wonen terecht te kunnen. Deze
verruiming kent organisatorische randvoorwaarden, daarom zal dit medio 2019 worden
gerealiseerd.
Fusie
Medio 2018 is TBV Wonen benaderd door collega-corporatie Woonstichting ’t Heem met de
vraag een fusie te overwegen. TBV Wonen heeft de haalbaarheid en meerwaarde van een
fusie zorgvuldig onderzocht. Uitkomsten van dit onderzoek zijn vastgelegd in de fusieeffectrapportage. Geconcludeerd is, dat een fusie van beide corporaties leidt tot een
robuustere organisatie.
De toenemende schaalgrootte in bezit, maar ook een bredere personele formatie zal leiden
tot meer slagkracht en kennis. In het bijzonder het aandeel zorgvastgoed van Woonstichting
’t Heem en hun ruime expertise op het gebied van wonen & zorg bieden meerwaarde voor
TBV Wonen en versterken de rol van TBV Wonen als zorgpartner. Met de inpassing van het
gebiedsteam van ‘t Heem als team Oost (in aanvulling op de huidige teams Noord, West en
Zuid) wordt TBV Wonen als organisatie versterkt en wordt de dienstverlening aan huurders
in het gebied van ’t Heem gecontinueerd.
De fusie zal naar verwachting tevens een efficiencyvoordeel opleveren.
In de onderzoeksfase zijn verkennende gesprekken gevoerd met alle medewerkers, als
voorbereiding op het inplaatsingsproces in de fusieorganisatie. Hierbij is als uitgangspunt
genomen dat de basisprincipes voor de organisatie zoals vastgesteld zijn binnen TBV
Wonen, blijven gelden binnen het fusieproces.
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Het fusieproces is met beide OR’s gelijktijdig doorgesproken, en de besluitvorming is
gezamenlijk voorbereid; de daadwerkelijke besluitvorming heeft plaatsgevonden in de
afzonderlijke omgevingen van beide organisaties.
Integriteit
Integriteit is binnen TBV Wonen een permanent aandachtspunt. Het bestaande
integriteitsbeleid is in 2018 onveranderd gehandhaafd. Integriteit staat als vast punt
opgenomen in de agenda van MT-vergaderingen, zodat mogelijke aandachtspunten snel
gesignaleerd en besproken kunnen worden. In 2018 zijn geen vermeldenswaardige zaken
voorgekomen.
AVG
In 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht geworden. Deze
wetgeving raakt de bedrijfsvoering van TBV Wonen in grote mate. Er is een werkgroep
opgericht en een advies- en auditbureau heeft een audit gedaan om vast te stellen op welke
vlakken TBV Wonen wél en niét voldeed aan de op handen zijnde wetgeving. Een gerichte
aanpak van verbeterpunten en het opstellen van een privacybeleid hebben ertoe geleid dat
TBV Wonen voor 25 mei 2018 AVG-proof is.
Binnen de organisatie zijn diverse bewustwordingssessies gehouden om medewerkers te
informeren over de AVG en hoe zij binnen hun functie om dienen te gaan met privacy. Ook is
een adviseur alle afdelingen langs gegaan om praktische vragen te beantwoorden.
Het privacybeleid en bijbehorend privacystatement zijn inzichtelijk voor de huurders van
TBV Wonen: hun belangen op het gebied van privacy worden gediend door dit beleid.
De privacy officer van TBV Wonen heeft 2 mogelijke datalekken in 2018 gemeld aan de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Om herhaling van een mogelijk datalek te voorkomen
heeft TBV Wonen haar werkwijze aangepast.
Verder heeft TBV Wonen van een huurder en de AP een verzoek gehad om inzage van
persoonsgegevens te geven aan deze huurder. TBV Wonen heeft uiteraard haar
medewerking verleend aan dit verzoek.

Personeel
Onderstaande tabel geeft enkele kerncijfers weer ten aanzien van de personele bezetting
van TBV Wonen in 2018.
Tabel Cijfers interne organisatie per 31-12-2018
Aantal mensen in dienst: 80 (74 fte)
Gemiddelde leeftijd: 48 jaar
Gemiddelde duur dienstverband: 14 jaar
Aantal vrouwen: 27
Aantal mannen: 53
Ziekteverzuim: 4,8%
Aantal mensen in dienst getreden: 16
Aantal mensen uit dienst getreden: 14
Bron: Visma Talent & Salaris
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Strategisch vastgoedbeleid (SVB)
De organisatie is in oktober 2018 verrijkt met een nieuwe afdeling: Omgeving en Sturing
(O&S). Deze afdeling neemt het stuur van het Strategisch Vastgoed Beleid in handen. Om
goed te kunnen sturen, zijn de juiste tools nodig. Daarom heeft de afdeling O&S eind 2018
een offerteaanvraag uitgezet voor de benodigde software (keuze is begin 2019 gemaakt en
implementatie is ook voor 2019 gepland).
Vastgoedsturing is een cyclisch proces. De afdeling O&S heeft eind 2018 besloten om in dit
proces op het punt van de wensportefeuille in te stappen en daarom is de afdeling gestart
met de actualisatie van die wensportefeuille (verwachte oplevering eind eerste kwartaal
2019).
In 2018 ontstond de vraag vanuit Woonstichting ’t Heem om te fuseren. Een fusie heeft ook
gevolgen voor de afdeling O&S en vastgoedsturing. Waar mogelijk is binnen het
vormingstraject van het SVB al rekening gehouden met de fusie, bijvoorbeeld in de
actualisatie van de wensportefeuille.
Datakwaliteit
Sinds een aantal jaar staat het onderwerp ‘datakwaliteit’ hoog op de agenda van
TBV Wonen. We hebben 2 jaar geleden een werkgroep opgericht om onze datakwaliteit
verder te verbeteren en te borgen. De belangrijkste resultaten die we sinds de start van de
werkgroep hebben behaald zijn:
-

-

Datakwaliteit staat op de agenda van (veel) medewerkers van TBV Wonen.
Medewerkers zijn zich meer bewust dat zij verantwoordelijk zijn voor kwaliteit van de
data.
Er wordt steeds meer gewerkt met foto’s en (juiste) plattegronden die gekoppeld zijn
met Empire, ons primaire systeem.
De (juiste) oppervlakte van ons vastgoed wordt conform de juiste en gebruikte
standaarden opnieuw in kaart gebracht.
Een aantal medewerkers heeft verschillende datacomponenten geschoond en
aangevuld. Deze opschoning loopt continu door.
In de nieuwe formatie zijn 2 functies opgenomen die direct gerelateerd zijn aan data
en kwaliteit en is de functie van adviseur proceskwaliteit opgenomen.

In 2019 willen we de datakwaliteit verbeteren en borgen. We gaan meer controles uitvoeren
op de volledigheid en juistheid van onze data. Daarnaast willen we bepaalde data gaan
koppelen aan medewerkers en/of functies.
Op termijn willen we ook invulling gaan geven aan ons logbeleid. De verwachting is dat
hierdoor de controle op de input van onze data wordt verbeterd en de datakwaliteit op een
hoger niveau komt.
De boodschap is dat het onderwerp ‘Datakwaliteit’ ook de komende jaren hoog op de
agenda staat van TBV Wonen.
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Hoofdstuk 7

Goed bestuur

Toegelaten instellingen stellen jaarlijks op grond van artikel 36 van de Woningwet een
bestuursverslag op, overeenkomstig de voorschriften van artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek.

Missie
De wereld om ons heen verandert. Dit is van invloed op de wijze waarop wij onze
dienstverlening inzetten. Ook met het oog op de ontwikkeling die we doormaken, is onze
missie en visie in 2018 aangescherpt.
TBV Wonen heeft in november 2018 besloten om haar missie te wijzigen van:
‘TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het
huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren in
de kwaliteit en betaalbaarheid van woningen en werken samen aan het leveren van
maatschappelijke prestaties. Dit doen we op een creatieve, verbindende duurzame manier.’
naar een nieuwe missie voor 2019:
TBV Wonen is een klantgerichte organisatie in Tilburg, die zich richt op huisvesting van
mensen in Noord-Brabant, die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij denken
vanuit de positie van onze bewoner bij alles wat we doen. Voor zowel onze
woningzoekenden, huidige bewoners als voor de bewoners van de toekomst. We luisteren
actief naar onze bewoners. We zetten samen de schouders eronder, vanuit vertrouwen. Wij
investeren in kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid van woningen en werken met
partners samen, in verbinding. Dit doen we op een creatieve en verbindende manier. Zo
dragen we samen blijvend bij aan een gelukkige en gezonde stad, waarin onze huidige en
toekomstige bewoners prettig wonen.
Rechtsvorm, bestuur en Raad van Commissarissen
TBV Wonen is een stichting (Stichting TBV) met een Raad van Commissarissen, in principe
bestaande uit vijf personen. Per eind 2018 bestaat de Raad uit 4 personen. In de Raad van
Commissarissen zijn eind 2018 drie vrouwen (75%) en een man (25%) benoemd als
commissaris. Het Bestuur van de organisatie bestaat in 2018 uit één mannelijk persoon.
Werkgebied
TBV Wonen is een Tilburgse woningcorporatie met bezit voornamelijk in Tilburg. In
Oosterhout heeft TBV Wonen 21 woningen in eigendom die verhuurd worden aan Stichting
Prisma, een zorginstelling voor verstandelijk beperkten. Het werkgebied van TBV Wonen ligt
in de woningmarktregio West-Brabant en Hart van Brabant. Met de voorgenomen fusie met
Woonstichting ’t Heem zal uitbreiding plaatsvinden naar woningmarktregio Noordoost
Brabant.
Statuten, reglementen en documenten
In de afgelopen jaren zijn verschillende documenten vastgesteld door de Raad van
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Commissarissen en Bestuur. In het verslagjaar zijn enkele reglementen en documenten
aangepast zoals de toezichtvisie en de gedragscode.
De gedragscode is een uitgebreid document en bestaat uit het privacybeleid, het
privacyreglement, het integriteitsbeleid, de integriteitscode, de gedragscode elektronische
media en de gedragscode internet- en e-mailgebruik.
Tabel Vastgestelde statuten, reglementen en documenten
Documenten

Vastgesteld in

Beleidsagenda 2019, met herijkte missie en visie TBV Wonen
Herijking toezichtvisie
Gedragscode TBV Wonen
Gewijzigd rooster van aftreden RvC
Zelfevaluatie
Bestuursprofiel stichting TBV
Gewijzigd profielschets lid RvC
Visitatierapport 2013-2016
Gewijzigd reglement RvC
Gewijzigd profiel voorzitter RvC
Reglement Auditcommissie
Reglement Remuneratiecommissie
Toekomstvisie RvC
Statuten TBV Triborgh Bouwontwikkeling BV
Statuten Duurzame Energie Exploitatie TBV Wonen BV
Statuten TBV Holding BV
Beleggings- en Treasurystatuut
Investeringsstatuut
Verbindingenstatuut
Compliancestatuut
Statuten Stichting TBV (TBV Wonen)
Klokkenluiderregeling
Governancecode

2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015

De statuten van TBV Wonen zijn in maart 2019 gewijzigd naar aanleiding van wijzigingen in
de Woningwet (Veegwet).
Governance
De RvC maakt jaarlijks een jaarplanning en stelt de governance-agenda op, waarin per
vergadering de belangrijkste vergaderitems zijn vastgelegd. Hiermee is geborgd dat alle
verplichte (governance)zaken in het verslagjaar worden besproken in de vergaderingen van
de RvC.
In het verslagjaar zijn belangrijke onderdelen van de Woningwet (verder) geïmplementeerd
zoals de bepaling van de beleidswaarde en marktwaarde van het vastgoed in exploitatie en
de scheiding DAEB/niet-DAEB.
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TBV Wonen hecht grote waarde aan goed ondernemingsbestuur. Het handelen van het
bestuur, het algemeen belang en goed toezichthouden zijn daarin belangrijk.
Vanzelfsprekend is het belangrijk dat verantwoording wordt afgelegd over de manier waarop
de besluitvorming tot stand komt en de manier waarop uitvoering wordt gegeven aan de
besluiten. Bij maatschappelijke ondernemingen zijn het de belanghouders die de acceptatie
van de strategie en de uitvoering ervan beoordelen. Daarom wordt periodiek een
belanghouderbijeenkomst georganiseerd om de belanghouders een belangrijke stem te
geven in het geheel.
Risicomanagement
In de Governancecode staat dat het bestuur de risico’s die verband houden met de
activiteiten van de woningcorporatie in kaart brengt, een inzichtelijk beleid voor het
beheersen van die risico’s hanteert en hierover periodiek verantwoording aflegt.
Risicomanagement maakt een vast onderdeel uit van de jaarlijkse planning en controlcyclus
binnen TBV Wonen. Risicomanagement moet onderdeel worden van de cultuur van onze
organisatie. Verder wil TBV Wonen proactief met risico’s omgaan. TBV Wonen streeft ernaar
om vooraf de risico’s inzichtelijk te hebben en passende beheermaatregelen te treffen.
Bij de inrichting van het risicomanagement maakt TBV Wonen gebruik van het zogenaamde
‘three lines of defence’-model. In dit model worden de risico’s binnen onze organisatie
beheerst vanuit 3 verdedigingslinies:
·

De eerste linie bestaat uit het management en de medewerkers van TBV Wonen. Zij zijn
integraal verantwoordelijk voor de beheersing van de risico’s binnen hun werkterrein.

·

De tweede linie bestaat uit die functies (of taken) die ondersteuning geven aan
werkzaamheden van de medewerkers van de 1e lijn bij het beheersen van de risico’s. Bij
TBV Wonen is dat belegd bij de manager bedrijfsvoering.

·

De derde linie bestaat uit de auditfunctie. De auditfunctie voert onafhankelijk een
beoordeling uit van de risico’s en de risicobeheersing binnen TBV Wonen.

Bij de eerste linie zijn de primaire processen beschreven in procesbeschrijvingen en
vastgelegd in werkinstructies. De risico’s in de processen zijn geïdentificeerd en interne
beheersingsmaatregelen zijn ingezet om deze risico’s af te dekken. De interne beheersing
van de primaire processen voldoet aan de daaraan te stellen eisen.
De tweede verdedigingslinie wordt gevormd door de risicomanagementfunctie. Deze functie
is verantwoordelijk voor de kaderstelling, ondersteuning, advisering en bewaking van de
eerste lijn dat de verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk wordt genomen. Deze functie is
belegd bij de manager Bedrijfsvoering. De 3e linie is de auditfunctie en is belegd bij de
bestuurscontroller.
Jaarlijks vindt binnen het managementteam een beoordeling plaats van de belangrijkste
risico’s. Bij de beoordeling worden strategische, operationele en financiële risico’s
meegenomen. Hierbij wordt de vraag gesteld of de huidige risicostrategieën met
bijbehorende beheersingsmaatregelen voldoende zijn of dat de risicostrategie en
beheersingsmaatregelen moeten worden aangepast.
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Binnen TBV Wonen maken we gebruik van een risicomanagementmodel waarmee we de
risico’s identificeren, analyseren en beoordelen. In dit model speelt de risicomatrix en
risicokaart een belangrijke rol. Via deze matrix en kaart worden de risico’s door het MT
geprioriteerd aan de hand van impact en waarschijnlijkheid van een gebeurtenis. De
beoordeling van de impact en waarschijnlijkheid wordt door de individuele manager
beoordeeld. Vervolgens worden de beoordelingen gezamenlijk besproken en geprioriteerd.
Hierbij worden door het MT de risicostrategieën en bijpassende beheersingsmaatregelen
benoemd.
We onderscheiden vijf risicostrategieën:
-

Vermijden, in het geheel geen risico willen lopen;
Behouden, het risico accepteren en er niets aan doen;
Reduceren, het risico terugbrengen tot aanvaardbaar niveau;
Overdragen, het risico volledig bij een ander leggen (bijv. verzekeren);
Exploiteren, het risico accepteren maar er actief mee omgaan.

Afhankelijk van de impact en gevolgen van een risico worden risicostrategieën vastgesteld
en passende beheermaatregelen genomen. De monitoring van deze risico’s vindt continu
plaats. De belangrijkste onderwerpen zijn opgenomen in het interne controle- en auditplan
dat wordt opgesteld door de bestuurscontroller.
Risicobeoordeling
In 2018 heeft de jaarlijkse integrale beoordeling van de belangrijkste risico’s door het MT en
de bestuurscontroller weer plaatsgevonden. Bij de beoordeling wordt onderscheid gemaakt
in een aantal strategische thema’s die bestaan uit meerdere onderdelen. De vraag hierbij is
of de huidige risicostrategieën met bijbehorende beheermaatregelen voldoende zijn of dat de
strategie en beheermaatregelen moeten worden aangepast. Op basis van de risicokaart is
binnen het MT de discussie gevoerd over de strategische thema’s met de 10 grootste risicoinschattingen, de (risico)strategie, de beheermaatregelen en mogelijke aanpassingen in het
beleid en aansturing van de organisatie.
De tien belangrijkste strategische risico’s binnen TBV Wonen zijn:
1. TBV Wonen slaagt er onvoldoende in om de kwaliteit en betaalbaarheid van de
woningen te behouden.
2. TBV Wonen is afhankelijk van de landelijke en lokale politiek
3. TBV Wonen heeft niet het vermogen tot veranderen.
4. TBV Wonen slaagt er onvoldoende in om de werkprocessen efficiënt in te richten op
de eisen en wensen van de huurders en stakeholders.
5. De kwaliteit van de medewerkers van TBV Wonen voldoet niet aan de wensen en
eisen die door de huurders, maatschappij en toezichthouders wordt gevraagd.
6. TBV Wonen heeft onvoldoende inzicht in de voortgang van de lopende, interne
projecten waardoor projecten niet goed beheerst worden.
7. TBV Wonen heeft de IT-beveiliging en Privacyregelgeving onvoldoende op orde.
8. De financiële continuïteit van TBV Wonen is onvoldoende gewaarborgd.
9. TBV Wonen beschikt over onvoldoende fiscale kennis.
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10. TBV Wonen beheerst de risico’s in projectontwikkeling niet voldoende.
De meest voorkomende risicostrategie is reduceren, waarmee het risico door efficiënte
beheermaatregelen wordt beperkt.
Hieronder een toelichting per strategisch risico:
1. TBV Wonen slaagt er onvoldoende in om de kwaliteit en betaalbaarheid van de
woningen te behouden.
Dit risico wordt gereduceerd door het nauwlettend volgen en verantwoorden van het
aantal betaalbare huurwoningen en passend toewijzen. TBV Wonen heeft hierover
afspraken gemaakt binnen de gemeente Tilburg en TBV Wonen verwacht dat zij deze
afspraken gaat realiseren.
2. TBV Wonen is afhankelijk van de landelijke en lokale politiek
De landelijke en politieke ontwikkelingen hebben invloed op TBV Wonen. Hiervan is
TBV Wonen zich bewust maar TBV Wonen heeft zeer beperkte invloed om deze
ontwikkelingen te kunnen beïnvloeden en de risico’s te reduceren.
3. TBV Wonen heeft niet het vermogen tot veranderen.
De maatschappij is continue in ontwikkeling en dat betekent dat TBV Wonen en haar
medewerkers zich ook continue moeten aanpassen aan de veranderingen in de
maatschappij. Om dit risico verder te reduceren heeft TBV Wonen diverse
uiteenlopende beheermaatregelen genomen. Het strategisch personeelsbeleid wordt
verder uitgewerkt en uitgerold, er komt nog meer aandacht voor
opleidingsprogramma’s voor medewerkers, meer gebruik maken van tijdelijke
(langdurige) en flexibele arbeidscontracten.
4. TBV Wonen slaagt er onvoldoende in om de werkprocessen efficiënt in te richten op
de eisen en wensen van de huurders en stakeholders.
Dit risico wordt gereduceerd door continu aandacht te hebben voor de verdere
verbetering en afstemming in de diverse klantprocessen. Hierbij spelen de
kerngebruikers van TBV Wonen een belangrijke rol. Andere belangrijke aspecten die
hierbij een belangrijke rol spelen zijn de samenwerking tussen de medewerkers en
afdelingen van TBV Wonen, de verdere kennisontwikkeling en kennisdeling binnen
TBV Wonen en het uitwerken van procesbeschrijvingen en procedures.
5. De kwaliteit van de medewerkers van TBV Wonen voldoet niet aan de wensen en
eisen die door de huurders, maatschappij en toezichthouders wordt gevraagd.
De kwaliteit van verantwoording, dienstverlening en het streven naar excellente
dienstverlening is sterk verbonden aan de kwaliteit en kennis van onze medewerkers.
Om dit risico te verminderen is in afgelopen jaar extra aandacht besteed aan de
verdere kennisontwikkeling van de medewerkers. Iedere medewerker is verplicht om
minimaal 10 uur aan kennisontwikkeling te besteden. Daarnaast worden alle externe
verantwoordingen eerst intern onafhankelijk beoordeeld door de bestuurscontroller.
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6. TBV Wonen heeft onvoldoende inzicht in de voortgang van de lopende, interne
projecten waardoor projecten niet goed beheerst worden.
Dit risico wordt gereduceerd door te gaan werken met startnotities en
voortgangsrapportages. De ontwikkeling om meer invulling te geven aan een meer
professioneel (intern) projectmanagement is ingezet.
7. TBV Wonen heeft de IT-beveiliging en Privacyregelgeving onvoldoende op orde.
IT-beveiliging en privacy spelen een steeds grotere rol binnen TBV Wonen en de
risico’s die we hierbij lopen willen we vermijden.
In 2017 heeft TBV Wonen een IT-audit door Mazars laten uitvoeren. Door het
uitvoeren van de geadviseerde verbeterpunten, werken we aan de verdere
verbetering van de IT-beveiliging.
Ook is een privacy-audit uitgevoerd, waaruit verbeterpunten naar voren zijn
gekomen. De verbeterpunten zijn verder uitgewerkt in de werkprocessen,
reglementen en de bedrijfsvoering van TBV Wonen. TBV Wonen acht het van groot
belang dat persoonlijke gegevens van (vertrokken) huurders, kopers, overige
bewoners en woningzoekenden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden
behandeld en beveiligd. Per mei 2018 voldoet TBV Wonen aan de AVG. Besloten is
om de projectgroep om te zetten naar een werkgroep, die nakoming van de AVG in
continuïteit waarborgt.
8. De financiële continuïteit van TBV Wonen is onvoldoende gewaarborgd.
TBV Wonen heeft een gezonde financiële positie. Wekelijks wordt een
kasstroomoverzicht opgesteld om de risico’s m.b.t. haar financiële continuïteit te
reduceren. TBV Wonen stuurt op meerdere financiële kaders en normen waarover zij
verantwoording aflegt aan (externe) toezichthouders. De financiële kaders en normen
zijn vastgelegd in het treasurystatuut, reglement financieel beleid en beheer en de
financieringsstrategie. Verder worden jaarlijks de toekomstplannen in de
meerjarenbegroting ingerekend en – indien noodzakelijk - aangepast. Op basis van
de meerjarenbegroting wordt de financieringsbehoefte van TBV Wonen bepaald en in
het treasuryjaarplan vastgelegd.
9. TBV Wonen beschikt over onvoldoende fiscale kennis.
Fiscaliteiten is een zeer specialistisch werkterrein. Om de risico’s op dit werkterrein te
reduceren, huurt TBV Wonen externe deskundigheid in. Het fiscaal bewustzijn in de
organisatie wordt gestimuleerd door fiscaliteiten bij meerdere medewerkers te
beleggen en fiscale cursussen in de leerplanner op te nemen.
10. TBV Wonen beheerst de risico’s in projectontwikkeling niet voldoende.
Om de risico’s van bouwprojecten te beheersen en te vermijden zijn diverse
uiteenlopende beheermaatregelen aanwezig. De kaders hiervan zijn in een
overkoepelend document vastgelegd, het investeringsstatuut. Er wordt periodiek
getoetst op de naleving van het statuut. Op dit moment heeft TBV Wonen geen
risicovolle projecten lopen. Om de risico’s in de projectontwikkeling meer te
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beheersen is in 2018 een meer realistische meerjarenplanning opgesteld en wordt in
2019 een interne investeringscommissie ingesteld om projecten vooraf te beoordelen.
Voor bovenstaande risico’s zijn risicostrategieën vastgesteld en – indien noodzakelijk passende beheermaatregelen genomen. De monitoring van deze risico’s en de
beheermaatregelen vindt continue plaats in het MT en de verantwoording vindt plaats aan de
RvC.
In het verslagjaar hebben zich geen grote risico’s gemanifesteerd, die een materiele impact
op de organisatie of op de bedrijfsvoering hebben gehad.
Om het proces van risicomanagement te versterken hebben we op tactisch niveau een
auditplan opgesteld. De uitwerking van het auditplan zal in 2019 verder ingevuld gaan
worden. Verder heeft TBV Wonen aan een afstudeerstudent van Avans Hogeschool
gevraagd om onderzoek te doen om het risicomanagement model van TBV Wonen ter
verbetering in samenhang met het risicobeoordelingsmodel van het WSW. Op basis van de
aanbevelingen van het onderzoeksrapport past TBV Wonen haar risicomanagementmodel
mogelijk aan.
Permanente educatie Raad van Commissarissen en Bestuur
Het Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben een opleidingsplan opgesteld,
waarbinnen ruimte is voor eigen invulling op het gebied van kennis en vaardigheden.
Opleidingen en trainingen worden altijd afgestemd binnen de reguliere vergaderingen van de
Raad van Commissarissen.
Tabel Overzicht behaalde studiepunten (PE) van Bestuur en Raad van
Commissarissen
Naam

Functie

Behaalde studiepunten (PE)

De heer drs. R. Vinke

Bestuurder tot en met
2 maart 2018

De heer drs. A.G.M. Streppel

Bestuurder a.i. vanaf 3
april 2018 tot en met
28 februari 2019
Voorzitter RvC tot en
met 16 september
2018
Voorzitter RvC vanaf
17 september 2018,
daarvoor vicevoorzitter
RvC
Lid RvC
Lid RvC
Lid RvC

Geen vermelding in verband
met overlijden maart 2018. Tot
en met 2017 voldaan aan de
eisen.
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De heer ir. J.C.M. Kleijn MBA

Mevrouw mr. E.M.C. Melis

Mevrouw drs. M.C.T. Fiers
De heer drs. E.A.A van Mansum
Mevrouw drs. M. Noordermeer
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25

5

9
5
11

De norm voor bestuurders is het behalen van 108 studiepunten in drie jaar tijd (2017, 2018
en 2019). Voor commissarissen is de norm om 5 punten per jaar te behalen, waarbij
maximaal 5 punten overmaat van 2017 mag worden ingezet voor 2018.
Functioneren accountant
De Raad van Commissarissen benoemt de accountant, stelt het accountantshonorarium vast
en ziet toe op de controlewerkzaamheden van de accountant. TBV Wonen maakt sinds 2014
voor de accountantscontrole en -werkzaamheden, gebruik van de diensten van Ernst &
Young accountants LLP (EY). Het jaar 2014 was het eerste jaar dat EY de jaarrekening van
TBV Wonen heeft gecontroleerd. Jaarlijks evalueren de Raad van Commissarissen, het
bestuur, de bestuurscontroller en het management de werkzaamheden van de accountant.
Interimcontrole
De accountant voert jaarlijks in het vierde kwartaal een interimcontrole uit en rapporteert
hierover aan het Bestuur en de Raad van Commissarissen middels de managementletter. In
de managementletter rapporteert de accountant over de bevindingen op het gebied van onze
administratieve organisatie en interne beheersing. De werkwijze kent een risicogerichte
controleaanpak. Over de opvolging van de aanbevelingen in de managementletter wordt in
de kwartaalrapportage verslag gedaan.
Visitatie
Op grond van de Woningwet is elke Toegelaten Instelling verplicht om elke vier jaar een
visitatie te laten uitvoeren. TBV Wonen is driemaal gevisiteerd conform de Governancecode,
voor het laatst in 2017. Hierbij is een cijfer van 7,7 toegekend. De resultaten van de visitatie
staan openbaar op de website. De Raad van Commissarissen is opdrachtgever voor de
visitatie en daarom nauw betrokken bij de selectie en de uitvoering door het visitatiebureau.
Bestuursbesluiten
De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de onderneming in de zin der wet. De
principes van goed ondernemingsbestuur zijn daarbij leidend. Het Bestuur zorgt voor de
randvoorwaarden dat de onderneming volgens de principes van goed ondernemingsbestuur
handelt. Dat wil zeggen dat wet- en regelgeving wordt nageleefd, de Raad van
Commissarissen adequaat wordt geïnformeerd en dat de risicobeheersing goed is
ingeregeld.
Tweewekelijks vergadert het Managementteam om besluiten te nemen en om beleidsmatige
ontwikkelingen te bespreken. Omdat TBV Wonen één bestuurder heeft, worden
bestuursbesluiten altijd genomen in aanwezigheid van de MT-leden.
Specifieke bestuursbesluiten behoeven voorafgaande goedkeuring van de Raad van
Commissarissen, dit is vastgelegd in de Woningwet en de Statuten.
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Onbetaalde nevenfuncties van de directeur-bestuurder
De directeur-bestuurder de heer R. Vinke heeft in 2018 een aantal nevenfuncties vervuld.
Deze nevenfuncties vloeiden voort uit de functie van directeur-bestuurder van TBV Wonen
en zijn onbetaald. Er zijn geen tegenstrijdige belangen die het functioneren in de weg staan.
·
·
·
·
·
·
·

Voorzitter Tilburgse Bouwsociëteit
Lid Bestuur Ondersteuningsfonds
Lid Bestuur TBV Holding BV
Lid Bestuur TBV Triborgh Bouwontwikkeling BV
Lid Bestuur Triborgh Bouwontwikkeling VOF
Lid Bestuur Triborgh Koolhoven BV
Lid Bestuur Stadsontwikkelingsmaatschappij Tilburg B.V.

·
·
·

Lid Bestuur Maatschappelijke Ontwikkelingsmaatschappij
Lid Klimaatadviesraad
Bestuurder Gezamenlijke Participatie Triborgh B.V.

De directeur-bestuurder ad interim de heer A. Streppel heeft vanuit zijn hoofdfunctie de
volgende nevenfuncties in 2018 vervuld:
·
·
·
·
·

Lid Bestuur Ondersteuningsfonds
Lid Bestuur TBV Holding BV
Lid Bestuur TBV Triborgh Bouwontwikkeling BV
Lid Bestuur Triborgh Bouwontwikkeling VOF
Lid Bestuur Triborgh Koolhoven BV

·
·
·

Lid Bestuur Stadsontwikkelingsmaatschappij Tilburg B.V.
Lid Bestuur Maatschappelijke Ontwikkelingsmaatschappij
Bestuurder Gezamenlijke Participatie Triborgh B.V.

In de periode tussen het overlijden van de heer R. Vinke en de aanstelling van de heer A.
Streppel als interim directeur-bestuurder, heeft de heer L. Cleijne de taken als topfunctionaris
tijdelijk waargenomen.
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Hoofdstuk 8

Verslag Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van TBV Wonen houdt toezicht op het bestuur en op het
goedgekeurde beleid van de organisatie, binnen een raamwerk dat wordt gevormd door
vigerende wetgeving, maatschappelijke aanvaardbare normen en adequaat
risicomanagement. Binnen de geformuleerde toezichtvisie van TBV Wonen worden drie
rollen onderscheiden, te weten: de toezichthoudende rol, de rol als klankbord voor de
bestuurder en de rol als werkgever van de bestuurder.
Als toezichthouder is de Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor het toezicht op het
functioneren van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.
De bestuurder legt in brede zin verantwoording af middels het Ondernemingsplan,
Portefeuillestrategie, Beleidskader, (Meerjaren) Begroting en Organisatiewerkplan. Per
kwartaal wordt gerapporteerd over de financiële positie en de operationele doelen.
Aanvullend op de rol als toezichthouder vervult de Raad van Commissarissen de
klankbordfunctie. De Raad van Commissarissen staat de bestuurder terzijde met advies. De
Raad van Commissarissen vervult zijn rol als werkgever door jaarlijks met de bestuurder
prestaties af te spreken en afspraken te maken die als criteria fungeren voor de beoordeling.
Naast de formele rollen hecht de Raad van Commissarissen aan de rol om een meerwaarde
te bieden voor TBV Wonen. Kennis van de doelgroep is hierbij van groot belang, maar ook
de ontwikkeling van TBV Wonen als organisatie met een brede taakopvatting in de
samenleving.
De Raad van Commissarissen ziet toe op een doelmatige besteding van de aan TBV Wonen
ter beschikking staande middelen.
In november 2018 heeft de Raad van Commissarissen de herijkte toezichtvisie vastgesteld,
waarin een meer op de maatschappij gerichte opvatting over toezichthouden nodig is gezien
de maatschappelijke ontwikkelingen. De Raad vervult zijn toezichthoudende taak open,
constructief en kritisch. Hij stelt zich daartoe actief op de hoogte van maatschappelijke,
financiële en volkshuisvestelijke ontwikkelingen. Consciëntieus wordt gewerkt aan het
behalen van de PE-punten door de opleidingen op elkaar af te stemmen afhankelijk van de
rol en positie die een lid van de Raad van Commissarissen inneemt in de Raad.
Governancecode woningcorporaties
De Raad van Commissarissen heeft in 2006 reeds de Governancecode omarmd. Ook de
herziene code, voor het laatst herzien in 2015 en aangepast in 2017, wordt volledig
nageleefd en doorleefd. Regelmatig is in een vergadering van de Raad van Commissarissen
aandacht besteed aan de Governancecode. De Raad van Commissarissen is altijd
vertegenwoordigd bij bijeenkomsten met belanghouders.
In het verslagjaar is overleg gevoerd met de Autoriteit Woningcorporaties en het WSW in
verband met de ontstane situatie van het onverwachte overlijden van de bestuurder. Hierbij
is volledige uitvoering gegeven aan de vastgelegde regeling voor belet en ontstentenis,
waarbij in continuïteit is voorzien in goed bestuur en goed toezicht.
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De Raad van Commissarissen kent twee interne commissies: auditcommissie en
remuneratiecommissie.
Tabel Interne commissies Raad van Commissarissen
Commissie
Auditcommissie

Naam
Mevrouw drs. M. Noordermeer
(voorzitter)
Mevrouw drs. M.C.T. Fiers (lid)

Vergaderingen
3

Remuneratiecommissie

De heer. ir. J.C.M. Kleijn MBA
(tot en met 16 september
2018)
Mevrouw mr. E.M.C. Melis
Mevrouw drs. M. Noordermeer
(vanaf 24 september 2018)

Geen

Onderwerpen
Bestuursverslag en
Jaarrekening 2017
Accountantsverslag 2017
Begroting en organisatiewerkplan 2019
Opdracht accountant
Fiscaliteiten
Boekenonderzoek fusie met
Woonstichting ’t Heem
Interimcontrole EY

Per 16 september 2018 de heer Kleijn afgetreden als voorzitter van de Raad van
Commissarissen, in verband met het aanvaarden van een nieuwe hoofdfunctie. Per 17
september 2018 is mevrouw Melis benoemd als voorzitter van de Raad van
Commissarissen. Per 20 januari 2019 is mevrouw Noordermeer afgetreden als lid van de
Raad van Commissarissen, in verband met het aanvaarden van een nieuw hoofdfunctie.
De remuneratiecommissie is in het verslagjaar niet bijeengekomen om de bestuurder te
beoordelen. In verband met het overlijden van de bestuurder en de aanstelling van een
tijdelijke bestuurder is hieraan geen gevolg gegeven.
Toezichtkaders
De Raad van Commissarissen hanteert als toezichtkaders de Toezichtvisie, Statuten,
Reglement Raad van Commissarissen, Bestuursreglement, Governancecode en
Integriteitscode. Het toezicht wordt gevormd door enerzijds de besturing en anderzijds de
beheersing van de organisatie. Het besturingskader omvat onder andere het
Ondernemingsplan, het Beleidskader, de Begroting en de prestatieafspraken in het
Convenant Wonen. Het beheersingskader omvat het Treasuryjaarplan, het
risicomanagementsysteem en de liquiditeitsbegroting.
De strategie van TBV Wonen is beschreven in het Ondernemingsplan ‘Toekomstbestendig
2019’. Het Ondernemingsplan heeft betrekking op een periode van drie jaar en wordt jaarlijks
geëvalueerd in het Beleidskader en Begroting voor het volgende kalenderjaar. In het
verslagjaar is in juli een beleidsdag gehouden met als onderwerpen de doorontwikkeling
TBV Wonen en de herijking van de toezichtvisie.
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Toezicht op de nevenstructuur
De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar toezicht gehouden op het beleid van
de bestuurder in de nevenstructuur. Er wordt gestreefd naar een afbouw van het belang in
de deelnemingen. In 2018 is de SOM geliquideerd.
Vergaderingen Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen is in het verslagjaar zeven keer in volledige vergadering
bijeen geweest, waarvan vijf reguliere vergaderingen, een beleidsdag en een vergadering
voor de zelfevaluatie. Daarnaast is meerdere keren overlegd in verband met de ontstane
situatie van belet en ontstentenis van de bestuurder, de werving van een nieuwe bestuurder
ad interim en de werving van een nieuwe vaste bestuurder. De Raad overlegt een keer per
jaar met de bestuurscontroller in afwezigheid van de bestuurder.
Onderwerpen besproken in de vergaderingen 2018 van de Raad van Commissarissen:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Managementletter 2017
Kwartaalrapportages 4e kwartaal 2017 en eerste drie kwartalen 2018
Voorstel aanpassing honorering leden RvC 2018
Doorontwikkeling toekomstige organisatie 2025
Uitbreiding formatie
Vitalisering onderhoudsbedrijf
Ontwikkelingen Koningsplein
Toekomst Piusstaete
Vaststellen profiel interim-bestuurder

·
·
·
·
·

Accountantsverslag 2017
Vaststellen bestuursverslag en jaarrekening 2017
Goedkeuring liquidatie Stadsontwikkelingsmaatschappij
Goedkeuring nieuwbouw Transvaalstraat
Verkoopvoorraad 2018

·

Procedure werving en selectie nieuwe directeur-bestuurder

·
·
·
·

Keuze werving- en selectiebureau voor werving interim-bestuurder en bestuurder
Prestatieafspraken en activiteitenoverzicht 2019
Implementatie AVG
Gedragscode TBV Wonen

·

Herijking toezichtvisie

·
·
·

Zelfevaluatie 2017
Beleidsagenda 2019 met herijkte missie en visie
Verkenningsopgave energietransitie

·
·
·

Evaluatie NOM
Fusie-intentieovereenkomst Woonstichting ’t Heem en TBV Wonen
Benoeming directeur-bestuurder ad interim

·
·
·

Integrale oordeelsbrief Aw
Vervanging en waarneming RvC bij belet en ontstentenis
BTW verhuur garages
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·

Goedkeuring beleidsagenda 2019

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Goedkeuring beleid en (meerjaren)begroting 2019
Goedkeuring initiatieffase Korvelplein binnenterrein
Stakeholdersbijeenkomst
WSW borgingsplafond
Prestatieafspraken 2019
Duurzaamheidsvisie
Beleidswaarde vastgoed in exploitatie
Aedes benchmark 2017
Klachtenafhandeling
Toezichtsvisie

·

Voorgenomen besluit benoeming nieuwe directeur-bestuurder

Fusie
Woonstichting ’t Heem heeft TBV Wonen gevraagd een fusie van de corporaties te
overwegen. In 2017 heeft ’t Heem een splitsing doorgevoerd tussen hun Woonstichting en
hun Zorgstichting. De beperkte schaalgrootte van Woonstichting ’t Heem is aanleiding voor
de corporatie om op zoek te gaan naar een partij om samenwerking mee aan te gaan die
leidt tot een fusie. TBV Wonen is ervan overtuigd dat een dergelijke samenwerking een
positieve stap zal zijn voor alle belanghebbenden, in het bijzonder de huurders. Daartoe is in
september 2018 de fusie-intentieovereenkomst tussen TBV Wonen en woonstichting ’t Heem
getekend, waaraan de RvC haar goedkeuring heeft verleend. In het najaar 2018 zijn alle
fusie-onderzoeken (fusie-effectrapportage, organisatieplan en boekenonderzoek) uitgevoerd
door de organisatie. Op 16 januari 2019 is het voorgenomen fusiebesluit genomen door de
bestuurders van beide organisaties, hiermee heeft de RvC ingestemd. Op 28 februari 2019 is
het voorstel tot fusie door de RvC van beide organisaties goedgekeurd en door de
bestuurders vastgesteld. De fusie moet nog worden goedgekeurd door het Ministerie van
BZK. De beoogde fusiedatum is 1 juli 2019.
Benoeming bestuurders
De Raad van Commissarissen heeft de heer A.G.M. Streppel op ad interimbasis benoemd
als algemeen manager vanaf 3 april en na verkregen goedkeuring van de Autoriteit
Woningcorporaties als bestuurder van TBV Wonen vanaf 15 juni 2018 tot en met 28 februari
2019. Vanaf 1 maart 2019 heeft de Raad de heer P.P.A. Kouijzer benoemd als bestuurder
van TBV Wonen.
Rechtspositie en bezoldiging directeur-bestuurder
De directeur-bestuurder is in 2006 voor onbepaalde tijd in dienst getreden en op 2 maart
2018 overleden. De bezoldiging sluit aan bij de adviesregeling van de commissie Izeboud en
past volledig binnen de aangegeven grenzen. In 2012 is de wet Normering Topinkomens
(WNT 1) aangenomen. Deze wet behelst het beperken van de honorering van bestuurders in
de (semi) publieke sectoren. Daarnaast heeft de minister gebruik gemaakt van zijn
discretionaire bevoegdheid om voor woningcorporaties nadere regels te stellen via de
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Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen. Per 1 januari 2015 is via de WNT 2 het
maximum verder verlaagd, wat voor corporaties per 1 januari 2016 in werking is getreden.
De WNT 2 kent een overgangsperiode van zeven jaar, waarbij na vier jaar gelijkblijvende
bezoldiging in drie stappen een verlaging wordt doorgevoerd van 25%, 33,33% en in het
derde jaar een verlaging van 50%. Op deze manier wordt in drie jaar een gelijke
vermindering van de honorering doorgevoerd.
In principe jaarlijks voert de remuneratiecommissie een beoordelingsgesprek met de
bestuurder. In 2018 heeft dit beoordelingsgesprek niet plaatsgevonden door het overlijden
van de bestuurder in vaste dienst. Conform de beloningscode is er geen variabele beloning
opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Er worden geen leningen of garanties verstrekt aan
de bestuurder en medewerkers van TBV Wonen.
De bezoldiging van de opeenvolgende directeur-bestuurders past binnen de geldende
WNT-normen en de overgangsregeling.
Honorarium commissarissen
Het honorarium van de commissarissen valt binnen de vigerende wettelijke kaders en VTWnormen en is in de jaarrekening vermeld.
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5
jaar

Mevrouw drs. M.C.T.
Fiers
Voordracht HBO
Lid auditcommissie

50
jaar

01-062015

3,5
jaar

Mevrouw drs.
M. Noordermeer
Voorzitter
auditcommissie
Voorzitter
remuneratiecommissie
De heer drs. E.A.A. van
Mansum

45
jaar

21-022017

2
jaar

44
jaar

01-072017

1,5
jaar

Aftredend per

01-012014

Herbenoembaar
per 31-12-2018

Zittingsduur

43
jaar

Nevenfuncties
2018

Benoemd per

Mevrouw mr. E.M.C.
Melis
Voorzitter vanaf 17
september 2018
Lid
Remuneratiecommissie

Naam

Leeftijd

Tabel Samenstelling Raad van Commissarissen TBV Wonen per 31-12-2018

Advocaat en mediator Bridge
Advocaten & Mediators
Lid Raad van Toezicht
Stichting Zuiderbos, Vught
Lid Ladies’ Circle 24, Tilburg
Lid Bestuur Stichting Willem II
Betrokken
Directeur Groen
Ontwikkelfonds Brabant
Lid Raad van Toezicht ROC
ter AA, Helmond
Lid Eerste Kamer der StatenGeneraal
Directeur Bedrijfsvoering en
Financiën Nederlandse
Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek
Lid Raad van Toezicht
Commanderij College, Gemert
Voorzitter Raad van Bestuur
Stichting Surplus
Lid bestuur Stichting
Betrokken Ondernemers –
Samen voor Breda

neen

01-012022

ja

01-062023

ja

20-012019

ja

01-072025

De datum in de kolom “aftredend per” is inclusief de termijn van mogelijke herbenoeming.
Per 20 januari 2019 is mevrouw Noordermeer afgetreden als lid van de Raad van
Commissarissen, in verband met het aanvaarden van een nieuw hoofdfunctie.
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Hoofdstuk 9

Verklaring bestede middelen

Bestede middelen
Verklaring
TBV Wonen verklaart in het verslagjaar 2018 de haar ter beschikking staande middelen
uitsluitend te hebben besteed in het belang van de volkshuisvesting.

Vaststelling en goedkeuring
Dit verslag is door de Raad van Commissarissen goedgekeurd en vastgesteld op 13 mei
2019.

Raad van Commissarissen

Mevrouw mr. E.M.C. Melis
Voorzitter

Mevrouw drs. M.C.T. Fiers
Lid

De heer drs. E.A.A. van Mansum
Lid
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Hoofdstuk 10

Kengetallen

KENGETALLEN

Kengetallen over de afgelopen vijf jaar ultimo boekjaar
2018

2017

2016

2015 *

2014

Aantallen in exploitatie
- Woningen/woongebouwen
- Onzelfstandige eenheden
- Eenheden in verzorgingstehuizen
- Overige eenheden in zorgcomplexen
- Bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed
- Garages / parkeerplaatsen met eigen contract

6.566
285
325
132
63
529

6.397
283
325
132
63
530

6.385
265
444
132
69
531

6.393
272
446
110
47
509

6.516
272
446
110
34
515

Totaal aantal eenheden ongewogen

7.900

7.730

7.826

7.777

7.893

Totaal aantal verhuureenheden gewogen

7.477

7.306

7.401

7.370

7.481

Weging conform methode AW; woongelegenheden, bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed 100%,
garages en parkeerplaatsen 20%.
Gemiddelde grondslag onroerendezaakbelasting per vhe gewogen aantal (prijspeil 2017)

122.914

122.800

120.000

119.900

122.800

171
-1
7
-8
0

28
-4
5
-17
0

0
4
5
-17
0

0
-2
0
-25
-96

76
-10
0
-20
0

Aantal woningen naar huurprijsklasse
- Laag (2018 rekenhuur < € 417,34)
- Overig

1.180
5.386

886
5.511

992
5.393

946
5.447

1.001
5.515

Kwaliteit
- Aantal reparatieverzoeken en mutatieonderh. per vhe
- Kosten niet-planmatig onderhoud per vhe
- Kosten planmatig onderhoud per vhe
- Totaal kosten onderhoud

2,10
473
618
1.091

1,97
441
633
1.074

2,09
493
545
1.038

1,94
384
663
1.047

2,05
410
614
1.024

Prijs-kwaliteitverhouding woningen
- Gem. aantal punten woningwaarderingssysteem
- Gem. nettohuurprijs

140
558

145
544

142
538

138
531

131
517

Het verhuren van woningen (inclusief nieuwbouw)
- Mutatiegraad **
- Aanbiedingsgraad
- Totale betalingsachterstand in % brutohuur
- Betalingsachterstand actieve contracten in % brutohuur
- Huurderving in % jaarverhuur

9,8
1,2
0,86
0,66
1,18

8,5
1,2
1,06
0,68
1,46

8,2
2,1
1,35
0,74
1,92

8,9
1,8
1,47
0,88
1,83

9,9
2,0
1,50
0,90
1,89

Mutaties in het woningbezit
- Aantal opgeleverd
- Aantal splitsingen / samenvoegingen
- Aantal aangekocht
- Aantal verkocht
- Aantal uit exploitatie

* na stelselwijziging
** exclusief Talent Square
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Financiële continuïteit
- Solvabiliteit
- Liquiditeit
- Rentabiliteit eigen vermogen
- Rentabiliteit vreemd vermogen
- Rentabiliteit totaal vermogen
- Interne financiering per vhe
- Cashflow per vhe
- Kasstroom uit operationele activiteiten per vhe

Financiele ratio’s WSW
- Solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde
- Loan to Value
- Interest covarage ratio
- Debt service coverage ratio
Balans en winst- en verliesrekening per vhe
- Eigen vermogen
- Totaal voorzieningen
- Totaal opbrengsten
- Financiele baten en lasten
- Lasten onderhoudsbedrijf excl. kosten werkapparaat
- Overige bedrijfslasten
- Jaarresultaat
- Netto resultaat vastgoed portefeuille
- Netto gerealiseerde verkoop vastgoedportefeuille
- Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
- Financiele baten en lasten
- Belastingen op resultaat
- Overige posten
- Jaarresultaat

Personeelsbezetting
Aantal formatieplaatsen per 1.000 vhe's gesplitst naar
afdelingen
- Algemeen beheer
- Financiën/automatisering
- Verhuur- en bewonerszaken
- Huismeesters
- Projectontwikkeling en begeleiding
- Werkvoorbereiding en -uitvoering
- Vaklieden/onderhoudsmedewerkers
Totaal aantal formatieplaatsen/1.000 vhe's
Werkelijk aantal personeelsleden/1.000 vhe's
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2018

2017

2016

2015 *

2014

59,9
0,7
13,2
3,2
9,2
68.515

56,7
0,9
5,4
3,3
4,6
61.599

55,4
1,0
18,7
3,5
11,7
58.159

51,0
0,8
4,1
3,6
3,9
50.042

28,8
1,8
-7,3
3,9
0,8
19.201
1.837

2.300

2.358

2.166

1.862

47
52
2,77
1,54

36
66
2,62
1,51

34
68
2,39
1,36

34
64
2,07
1,21

29
69
2,17
1,26

67.890
175

61.364
29

57.752
21

48.873
857

19.443
863
7.054
1.606
937
1.407
-1.172

3.770
40
6.996
-1.260
-1.366
-251
7.930

3.830
21
1.169
-1.369
-701
-89
2.861

3.701
-8
4.198
-1.428
2.620
0
9.084

3.626
156
-118
-1.571
-34
-154
1.905

1,7
1,4
2,7
0,9
1,3
0,9
2,3

1,4
1,1
2,5
1,0
1,3
1,1
2,2

1,4
0,9
1,9
1,1
1,4
1,1
2,0

1,7
1,1
2,1
1,1
1,3
1,0
1,9

1,8
1,2
2,3
1,2
1,4
1,0
1,9

11,3
10,6

10,6
10,7

9,7
10,5

10,3
11,2

10,9
11,9

Bijlage I

Nieuwbouw en renovatie

Tabel Projecten nieuwbouw en renovaties in voorbereiding en uitvoering
Project

Status

Aantal

Bijzonderheden

Renovatie Oerle

Uitvoering gestart 2018
Maart 2019 volledig gereed
Renovatie 2018 gereed

143
eengezinswoningen
56 sociale
huurappartementen
116 eenheden

Energetische
maatregelen

Renovatie Denim,
Jozefpark
Nieuwbouw Clarissenhof

Campenhoef
Sloop verpleeghuis st.
Jozefzorg

Hooglander, Koolhoven
Buiten
Talent Square II (High
Lane)
Transvaalstraat
Jozefzorg III

Tobias Asserlaan II

Renovatie Korvelplein

Renovatie De Grote Eik

Uitvoering vanaf 2e
kwartaal 2016. laatste
woningen maart 2018
gereed
Start bouw eind 2019
December 2020 gereed
Sloop gestart
Eind 2018 gereed

78 sociale
huurappartementen
-

Start bouw 2018
3e Kwartaal 2019 gereed
Verwachting start bouw juli
2020 en oplevering maart
2023
Start 2018
Juli 2019 gereed
Verwachting start bouw
medio 2019 en oplevering
eind 2020
Verwachting start bouw
medio 2019 en oplevering
eind 2020
Verwachting start begin
2020 en oplevering eind
2020
Verwachting start eind
2019 en oplevering half
2020

Bron: Meerjaren Investerings Raming (MIR, april 2019)

60

87 sociale
huurappartementen en
29 middeldure
huurwoningen

Oud verpleeghuis maakt
plaats voor sociale
huurappartementen in
toekomst

41 sociale huurappartementen
90 sociale huurAppartementen en 50
middeldure huur
9 sociale huurwoningen
67 sociale
huurappartementen
62 sociale
huurappartementen
52 sociale
huurappartementen

Energetische
maatregelen

96 sociale
huurappartementen

Energetische
maatregelen

Jaarrekening 2018
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Tilburg
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Geconsolideerde balans per 31 december 2018 (voor
resultaatbestemming)
A c t i v a
(in duizenden euro’s)

2018

2017

Vaste activa
Vastgoedbeleggingen (1)
1. DAEB vastgoed in exploitatie
723.342
2. Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
77.179
3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 22.470
4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor
eigen exploitatie
1.908

646.576
67.782
22.426
18.191
824.899

Materiële vaste activa (2)
5. Overige zaken in exploitatie
6. Onr. en roerende zaken tdv de exploitatie

1.223
6.314

754.975
1.288
6.704

7.537
Financiële vaste activa (3)
7. Deelnemingen
8
Leningen u/g
9. Latente belastingvorderingen

2.106
421
4.126

Som der vaste activa
Vlottende activa
Voorraden (4)
10. Vastgoed bestemd voor verkoop
11. Overige voorraden

7.992

1.911
540
14.338
6.654

16.789

839.090

779.756

0
122

197
121
122

Vorderingen (5)
12. Huurdebiteuren
13. Overheid
14. Vorderingen op maatschappijen waarin
wordt deelgenomen
15. Overige vorderingen
16. Overlopende activa

318

599
465

494
1.679

0
49
183

5
12
39
1.296

2.229

17. Liquide middelen

6.996

7.938

Som der vlottende activa

8.415

10.485

847.504

790.241

Totaal activa
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P a s s i v a
(in duizenden euro’s)

2018

Vaste passiva
Groepsvermogen (6)
18. Herwaarderingsreserve
19. Overige reserve
20. Resultaat boekjaar

2017

394.715
53.609
59.290

Eigen vermogen

336.022
91.398
20.904
507.614

Voorzieningen (7)
21. Voorziening onrend. invest. en
herstructureringen
22. Overige voorzieningen

1.306
0

Totaal voorzieningen

448.324

210
0
1.306

Langlopende schulden (8)
23. Schulden/leningen overheid
24. Schulden/leningen kredietinstellingen
25. Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV
26. Waarborgsommen

0
304.562
22.094
159

Totaal langlopende schulden

210

0
307.185
22.401
125
326.816

Kortlopende schulden (9)
27. Schulden aan overheid
28. Schulden aan leveranciers
29. Belastingen, premies sociale verzekeringen
en pensioenpremie
30. Overige schulden
31. Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden
Totaal passiva
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329.711

85
2.790

123
2.752

1.072
1.185
6.637

1.864
1.189
6.068
11.769

11.996

847.504

790.241

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2018
(in duizenden euro’s)
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

2018

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Overige directe opbrengsten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten
exploitatie bezit

49.520
2.365
-2.492
14
-4.096
-9.622

48.151
2.460
-2.562
208
-6.077
-7.817

-7.498

-6.377

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (9)
39.
40.
41.
42.

28.191

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling
Toegerekende organisatiekosten
Toegerekende financieringskosten

0
0
0
0

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling (10)
43.
44.
45.
46.

2017

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Verkoopresultaat verkoop onder voorwaarden

27.986
0
0
0
0

0

1.474
-80
-1.120
29

Netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille (11)

0
2.927
-30
-2.799
54

302

47. Overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
-10.226
48. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
62.170
49. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden
363
50. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop
0
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (12)

152

-2.344
10.256
627
0
52.307

51. Opbrengst overige activiteiten
52. Kosten overige activiteiten

240
-20

Netto resultaat overige activiteiten (13)

8.539
235
-32

220

203

53. Overige organisatiekosten
54. Leefbaarheid

-1.362
-946

-390
-657

Bedrijfsresultaat (transporteren)

78.712

35.833
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(in duizenden euro’s)

2018

Bedrijfsresultaat (transport)

2017
78.712

55. Waardeveranderingen van
financiële vaste activa en van effecten
56. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste
activa behoren en van effecten
57. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
58. Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten (14)

35.833

0

0

0
318
-9.736

0
321
-10.323
-9.418

-10.002

69.294
-10.212

25.831
-5.119

Resultaat na belastingen
60. Aandeel in resultaat van deelnemingen

59.082
209

20.712
192

Groepsresultaat na belastingen

59.290

20.904

Resultaat voor belastingen
59. Belastingen
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Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2018
(in duizenden euro’s)

2018

Geconsolideerd netto-resultaat
Baten en lasten rechtstreeks in het eigen
vermogen verwerkt:
Totaalresultaat

8

2017
59.290

20.904

0

0

59.290

20.904

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2018
(in duizenden euro’s)

2018

2017

Operationele activiteiten
Ontvangsten:
Huren
Vergoedingen
Overige bedrijfsontvangsten
Renteontvangsten

49.701
3.509
655
0

48.845
2.638
587
5

Saldo ingaande kasstromen

53.865

52.075

3
4.766
7.243
9.872
9.729
503
4.301

3
4.864
7.092
8.174
10.608
36
3.860

254
0

211
0

Saldo uitgaande kasstromen

36.670

34.848

Kasstroom uit operationele activiteiten

17.195

17.227

1.565

3.405

469
65
1.102

606
28
0

3.201

4.039

Uitgaven:
Erfpacht
Personeelsuitgaven
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Renteuitgaven
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat
Verhuurdersheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet
investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting

(Des)investeringsactiviteiten
MVA ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en
niet woongelegenheden
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na
inkoop
Verkoopontvangsten grond
(Des)Investeringsontvangsten overig
Tussentelling ingaande kasstroom MVA
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(in duizenden euro’s)

2018

2017

MVA uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop
Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden
Aankoop grond
Investeringen overig
Externe kosten bij verkoop

3.897
10.475
2.058
179
138
1.805
92
190

10.391
7.666
544
709
11
0
157
522

Tussentelling MVA uitgaande kasstroom

18.835

20.000

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

-15.634

-15.961

Ontvangsten overig
Uitgaven overig

153
33

632
104

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

120

528

-15.513

-15.433

5.000

20.000

7.623

21.661

0

0

-2.623

-1.661

-942

133

7.938
6.996

7.805
7.938

FVA

Kasstroom uit (des)investeringen

Financieringsactiviteiten
Ingaand
Nieuwe door WSW geborgde leningen
Uitgaand
Aflossing door WSW geborgde leningen
Aflossing niet door WSW geborgde leningen
Daeb-investeringen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
Liquide middelen per 1 januari
Liquide middelen per 31 december
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Grondslagen van waardering in de geconsolideerde
jaarrekening
Algemeen
TBV Wonen is statutair gevestigd op Spoorlaan 430, 5038 CG te Tilburg en is ingeschreven bij het
Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 180.140.93.

Regelgeving
De toegelaten instelling heeft de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening opgesteld
met inachtneming van artikel 35 van de Woningwet. Het eerste lid van dit artikel schrijft de toepassing van
BW2 Titel 9 voor, behoudens enkele specifieke uitzonderingen. Behalve de Woningwet zijn tevens het
Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting en de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting
van toepassing.
Verder zijn de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (“WNT”) en de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven richtlijnen
toegepast, waaronder Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (herzien 2017) in het bijzonder.
De jaarrekening is opgemaakt op 13 mei 2019.

Vergelijkende cijfers
In de presentatie van de winst- en verliesrekening zijn enkele verschuivingen verwerkt om de indeling beter
te laten aansluiten met de dVi verantwoording. In het kader van de vergelijkbaarheid hebben we de
vergelijkende cijfers hierop aangepast. Deze aanpassing heeft geen impact op het resultaat van voorgaand
jaar.

Oordelen en schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur
van de groep zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen hebben
betrekking op de activa in exploitatie (zowel het sociaal als het commercieel vastgoed), de voorzieningen,
de waardeverminderingen en de acute en latente belastingen. De hierbij behorende veronderstellingen zijn
vermeld in de toelichting bij de hiervoor genoemde jaarrekeningposten.
Herwaardering vastgoedbeleggingen
De groep 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 de groep. De groep 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.
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Lijst van kapitaalbelangen
Geconsolideerde groepsmaatschappijen
TBV Holding BV te Tilburg: 100%-deelneming (2017: 100%)
TBV Triborgh Bouwontwikkeling BV te Tilburg: 100%-deelneming (2017: 100%)
Duurzame Energie Exploitatie TBV Wonen BV te Tilburg: 100%-deelneming (2017: 100%).

Overige deelnemingen, gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde
VOF Triborgh Piushaven, Udenhout & Koolhoven te Tilburg: deelneming 12,5% (2017: 12,5%)
Triborgh Koolhoven BV te Tilburg: deelneming 12,5% (2017: 12,5%)
GEM Koolhoven Beheer BV te Tilburg: deelneming 5,2% (2017: 5,2%)
Gezamelijke Participatie Triborgh BV te Tilburg: deelneming 14,3% (2017: 14,3%)
Triborgh Vastgoed BV te Tilburg: deelneming 12,5% (2017: 12,5%).

Consolidatiegrondslagen
In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de financiële gegevens van TBV Wonen en haar
groepsmaatschappijen per 31 december van het boekjaar. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en
vennootschappen waarin beslissende zeggenschap kan worden uitgeoefend.
Resultaten uit transacties met en tussen groepsmaatschappijen zijn in de geconsolideerde jaarrekening
volledig geëlimineerd. Resultaten uit transacties met en tussen deelnemingen die tegen
nettovermogenswaarde worden gewaardeerd, worden proportioneel verantwoord. Resultaten uit transacties
met en tussen deelnemingen die tegen kostprijs worden gewaardeerd, worden volledig verantwoord, tenzij
zij in wezen niet zijn gerealiseerd.
De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop beslissende
zeggenschap op de groepsmaatschappij is verkregen. Bij belangen minder dan 100% wordt het aandeel
van derden in het eigen vermogen en het resultaat afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening vermeld.
De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie opgenomen vanaf de datum waarop geen
sprake meer is van beslissende zeggenschap. De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden
volgens uniforme grondslagen voor waardering en resultaatbepaling vastgesteld.
Joint ventures worden proportioneel geconsolideerd. Dit houdt in dat de activa en passiva en de baten en
lasten naar evenredigheid van het kapitaalbelang respectievelijk aandeel in het resultaat in de
geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen.

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 afgeleide instrumenten 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 van balanswaardering in de
geconsolideerde jaarrekening
Vastgoedbeleggingen
(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 bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties,
waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de
bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 december 2009. Het niet-DAEB-vastgoed
omvat volgens de eerder genoemde criteria de woningen met een huurprijs boven de huurliberalisatiegrens
(huurtoeslaggrens) op contractdatum, facultatief aan de niet-DAEB-tak overgedragen DAEB-vastgoed, het
bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commercieel vastgoed.
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 omvast 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 (inclusief a-typisch vastgoed)
Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (BOG en MOG)
Parkeergelegenheden
Intramuraal zorgvastgoed
TBV Wonen hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor
woongelegenheden en parkeergelegenheden. Dit betreft een modelmatige waardering, waarbij inherent aan
het gebruik van de basisversie, sprake is van het risico dat deze waardering in een bepaalde bandbreedte
(+/- 10%) kan afwijken van de waardering op basis van de full versie van het handboek (waarbij
vrijheidsgraden mogen worden aangepast en een taxateur betrokken is).
Voor MOG en intramuraal zorgvastgoed hanteert TBV Wonen de full versie van het Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde, omdat de huursom van dit vastgoed meer bedraagt dan 5% van de totale
huursom van de DAEB-tak. Ook voor het a-typisch vastgoed (onderdeel Woongelegenheden) hanteert TBV
Wonen de full versie omdat de huursom van dit vastgoed meer bedraagt dan 5% van de totale huursom van
de DAEB-tak. Voor BOG hanteert TBV Wonen verplicht de full versie van het Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde, omdat de huursom van dit vastgoed meer bedraagt dan 5% van de totale
huursom van de niet-DAEB tak. Bij de full versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde is
er sprake van vrijheidsgraden welke mogen worden aangepast, tevens is een taxateur betrokken.
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 Discounted Cash Flow (DCF)-methode. Via de DCF-methode worden de toekomstige
inkomende en uitgaande kasstromen contant gemaakt naar het heden aan de hand van een
disconteringsvoet, inclusief de eindwaarde die de geschatte opbrengstwaarde is van het vastgoed aan het
einde van de DCF-periode. Hierbij wordt verondersteld dat de jaarbedragen medio het jaar ontvangen,
respectievelijk betaald worden. De berekening van de netto contante marktwaarde wordt bij alle typen
vastgoed uitgevoerd voor een exploitatieperiode van 15 jaar.
De bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen vindt bij woongelegenheden en
parkeergelegenheden plaats aan de hand van twee scenario’s: enerzijds op basis van het
doorexploiteerscenario en anderzijds op basis van het uitpondscenario. Bij BOG, MOG en intramuraal
vastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van toepassing.
Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of – vermeerdering van de marktwaarde van
onroerende zaken in exploitatie verantwoord in de winsten-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”. Deze waardevermindering of
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– vermeerdering bestaat uit aanpassingen in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde en uit
ontwikkelingen van de woningmarkt en huurportefeuille van de corporatie.
Tevens is bij toepassing van de basisversie sprake van een portefeuillewaardering in plaats van een
complexwaardering, waardoor er tevens een bepaalde onnauwkeurigheid kan bestaan in de allocatie
binnen het eigen vermogen tussen de herwaarderingsreserve en de overige reserves.
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.
Groot onderhoud
In de kostprijs worden de kosten van groot onderhoud opgenomen, zodra deze kosten zich voordoen en
aan de activeringscriteria is voldaan. De boekwaarde van de te vervangen bestanddelen wordt dan als
gedesinvesteerd beschouwd en ineens ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Alle overige
onderhoudskosten worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
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 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 is gerealiseerd.
Afschrijvingen
Op de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet afgeschreven.
Buitengebruikstelling als gevolg van sloop
Indien op het waarderingscomplex of een deel daarvan, op de waardepeildatum 31 december 2018 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.
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Grondslagen voor de bepaling van de beleidswaarde
Het WSW en de Aw hebben in het kader van het nieuwe integraal toezichtskader besloten om met ingang
van het boekjaar 2018 de in voorgaande jaren gehanteerde bedrijfswaarde te vervangen door een nieuw
waardebegrip, de beleidswaarde. 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 TBV Wonen en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit
van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. De grondslagen voor de beleidswaarde van het
vastgoed in exploitatie komen overeen met de grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, met
uitzondering van:
1. Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een uitpondscenario
en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie.
2. Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte moment
van (huurders)mutatie.
3. Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds)beleid van
de corporatie en het als onderdeel daarvan vastgestelde meerjaren onderhoudsprogramma voor het
vastgoedbezit, in plaats van onderhoudsnormen in de markt.
4. Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerslasten in plaats van marktconforme lasten ter zake.
Hieronder worden verstaan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuuren beheeractiviteiten van de corporatie en zoals deze worden opgenomen onder het hoofd ‘lasten verhuur
en beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening.
Voor zover afwijkend van de voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde
uitgangspunten, zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie - zoals toegepast voor
de bepaling van de beleidswaarde van de activa in exploitatie - afgeleid van de meerjarenbegroting
(ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten en de lasten van verhuur & beheer) en geënt op de
wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV artikel 151.
TBV Wonen heeft hierbij uitgangspunten bepaald die mede van invloed zijn op de beleidswaarde.
Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn derhalve van invloed op deze waarde.

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Voor onroerende zaken in exploitatie die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV)
door de corporatie wordt overgedragen aan derden waarbij de regeling kwalificeert als
financieringstransactie, eindigt het eigen gebruik en wordt het vastgoed geherrubriceerd als vastgoed
verkocht onder voorwaarden. De onroerende zaken verkocht onder voorwaarden worden gewaardeerd op
de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de contractuele korting. 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 onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.
Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de getaxeerde leegwaarde na aftrek van de in het VOVcontract overeengekomen korting. De leegwaarde wordt jaarlijks opnieuw geschat. Waardeveranderingen
worden in het resultaat verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.
De regeling kwalificeert als een financieringstransactie indien niet alle belangrijke economische voor- en
nadelen zijn overgedragen. Dit is in het kader van een regeling VOV doorgaans het geval indien sprake is

16

van een terugkoopplicht dan wel een terugkooprecht tegen een significant lagere terugkoopprijs dan de
verwachte reële waarde op terugkoopmoment.
Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde heeft de corporatie een terugkoopverplichting,
die jaarlijks wordt gewaardeerd op de bij overdracht ontstane terugkoopverplichting, rekening houdend met
de contractvoorwaarden inzake terugkoop waaronder de deling van de jaarlijkse waardeontwikkeling van de
woning in het economisch verkeer. De terugkoopverplichting wordt als verplichting op de balans
opgenomen zonder rekening te houden met de tijdswaarde van geld aangezien inschatting van het tijdstip
waarop terugkoop in de toekomst zal plaatsvinden, mede gelet op de onbeperkte terugkooptermijn, niet
goed mogelijk is. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden wordt de
verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord.
De waardeveranderingen ter zake van de woningen verkocht onder voorwaarden (na herclassificatie) en die
ter zake de terugkoopverplichtingen worden in het resultaat verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.
Ultimo boekjaar wordt het verschil (indien positief) tussen de dan opnieuw vastgestelde leegwaarde na
aftrek van contractuele korting en de – gefixeerde – boekwaarde op moment van herclassificatie op basis
van de oude grondslag verwerkt in een herwaarderingsreserve.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed
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 vastgoedportefeuille.
Grondposities
Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen) worden aangeschaft met het oog op (her)ontwikkeling
van huur- en koopprojecten. Aangezien nog geen inzicht bestaat in aard, omvang en samenstelling van
deze projecten worden de grondposities beschouwd als vastgoedbeleggingen.
De grondposities worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs en bijkomende kosten. Na
eerste verwerking worden de grondposities gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere marktwaarde, welke
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de huidige marktverhoudingen omtrent de verwachte woningbouwwaarde van de grond weerspiegelt. De
veranderingen in de marktwaarde worden in het resultaat verantwoord onder de post Overige
waardeveranderingen.

Materiële vaste activa
Overige zaken in exploitatie
De overige zaken in exploitatie worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en
cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de restwaarde.
Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de
tijd wijzigingen ondergaat, worden deze wijzigingen als een schattingswijziging verantwoord.
Buiten gebruik gestelde overige zaken in exploitatie worden gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de
lagere opbrengstwaarde. De overige zaken in exploitatie worden niet langer in de balans opgenomen na
vervreemding of op nihil gewaardeerd wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de
vervreemding worden verwacht.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen de kostprijs
(verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de restwaarde.
De grond wordt niet afgeschreven. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur
en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden deze wijzigingen als een
schattingswijziging verantwoord.
Buiten gebruik gestelde onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd
tegen de kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. De onroerende en roerende zaken ten dienste van
de exploitatie worden niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of op nihil gewaardeerd
wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht.

Financiële activa
Deelnemingen
Niet geconsolideerde deelnemingen waarin de groep invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en
financiële beleid worden tegen de vermogensmutatiemethode gewaardeerd. Voor de bepaling of sprake is
van invloed van betekenis worden mede in aanmerking genomen de financiële instrumenten die potentiële
stemrechten bevatten.
Overeenkomstig de vermogensmutatiemethode worden de deelnemingen in de balans opgenomen tegen
het aandeel van de groep in de netto-vermogenswaarde vermeerderd met haar aandeel in de resultaten
van de deelnemingen en haar aandeel in de directe mutaties in het eigen vermogen van de deelnemingen
vanaf het moment van verwerving, bepaald volgens de grondslagen zoals vermeld in deze jaarrekening,
verminderd met haar aandeel in de dividenduitkeringen van de deelnemingen. In de winst-enverliesrekening wordt het aandeel van de groep in het resultaat van de deelnemingen opgenomen. Indien
en voor zover de vennootschap niet zonder beperking uitkering van de positieve resultaten aan haar kan
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bewerkstelligen, worden de resultaten in een wettelijke reserve opgenomen. Haar aandeel in de
rechtstreekse vermogensvermeerderingen en –verminderingen van de deelnemingen wordt ook in de
wettelijke reserve opgenomen met uitzondering van herwaarderingen van activa die in de
herwaarderingsreserve worden verwerkt.
Indien de waarde van de deelneming volgens de vermogensmutatiemethode nihil is geworden, wordt deze
methode niet langer toegepast en blijft de deelneming bij ongewijzigde omstandigheden op nihil
gewaardeerd. Hierbij worden andere langlopende belangen in de deelneming die feitelijk worden
aangemerkt als een onderdeel van de netto-investering, ook meegenomen. Indien en voor zover geheel of
ten dele voor de schulden van de deelneming wordt ingestaan respectievelijk een feitelijke verplichting
bestaat de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening opgenomen.
Een vervolgens verkregen aandeel in de winst van de deelneming wordt pas weer verwerkt indien en voor
zover het cumulatief niet-verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen.
Na toepassing van de vermogensmutatiemethode bepaalt de groep of het noodzakelijk is om voor de
deelneming een verlies wegens bijzondere waardevermindering op te nemen. De vennootschap bepaalt op
elke verslagdatum of er objectieve aanwijzingen zijn dat de deelneming een bijzondere waardevermindering
heeft ondergaan. Als dat het geval is, berekent de vennootschap het bedrag aan bijzondere
waardevermindering als zijnde het verschil tussen de realiseerbare waarde van de deelneming en de
boekwaarde en verantwoordt zij het bedrag in de winst-en-verliesrekening.

Overige financiële vaste activa
Vorderingen (leningen u/g)
De verstrekte vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige verstrekte vorderingen
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met de direct daaraan toe te
rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de
effectieve-rentemethode. Baten en lasten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt zodra de
vorderingen aan een derde worden overgedragen of een bijzondere waardevermindering ondergaan,
alsmede via het amortisatieproces.
Latente belastingvorderingen
Voor de waardering en verwerking van latente belastingvorderingen wordt verwezen naar de afzonderlijke
paragraaf Belastingen.

Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop
Dit betreft teruggekochte woningen uit hoofde van een terugkoopplicht, bestemd voor verkoop.
De waardering van de teruggekochte woningen met een terugkoopplicht is op moment van verkrijging tegen
de marktwaarde na aftrek van de contractuele korting, hetgeen tevens de verkrijgingsprijs is voor de
waardering als voorraad, en na eerste verwerking rekening houdend met de lagere opbrengstwaarde.
De lagere opbrengstwaarde is de verwachte verkoopprijs en wordt bepaald op basis van taxaties dan wel
recente verkooptransacties van referentiewoningen onder aftrek van kosten voor verkoop.

Overige voorraden
De voorraad onderhoudsmaterialen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde.
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Vlottende vorderingen
De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, worden
bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met transactiekosten en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen en wissels en
cheques. Liquide middelen worden gewaardeerd op basis van nominale waarde. Deposito’s worden onder
liquide middelen opgenomen indien zij in feite – zij het eventueel met opoffering van rentebaten- ter
onmiddellijke beschikking staan. Liquide middelen die (naar verwachting) langer dan twaalf maanden niet
ter beschikking staan van de groep, worden als financiële vaste activa gerubriceerd.

Classificatie eigen vermogen en vreemd vermogen
Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument worden in de
geconsolideerde jaarrekening als vreemd vermogen of als eigen vermogen geclassificeerd overeenkomstig
de economische realiteit van de contractuele overeenkomst waaruit het financieel instrument voortvloeit.
Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot een (deel van een) financieel instrument worden in de
jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van het financieel instrument als financiële
verplichting respectievelijk als eigen-vermogensinstrument.

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd indien de groep 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.
Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen een
vergoeding van een derde zal worden ontvangen, wordt deze vergoeding gepresenteerd als een
afzonderlijk actief.

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
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 aan deze investeringsverplichtingen toe te rekenen marktwaarde per balansdatum op basis van het
Handboek modelmatig waarderen 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 en de vorming van de
voorziening wordt in het resultaat verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille.

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.
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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.
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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 er latente verplichtingen tegenover staan, of het
waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening. De latente belastingvorderingen
en -verplichtingen worden opgenomen onder de financiële vaste activa respectievelijk voorzieningen.
De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen
van de door de groep, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa,
voorzieningen, schulden of overlopende passiva. Latente vorderingen worden opgenomen voor zover het
waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten zullen zijn die voor realisatie van het tijdelijk
verschil dan wel compensabele verliezen kunnen worden aangewend. Hierbij wordt uitgegaan van het
geldende belastingtarief. De latente belastingverplichtingen en -vorderingen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien de groep 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.

Langlopende schulden
Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd
met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.
De langlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs
volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen
zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.
Voor de waarderingsgrondslag inzake terugkoopverplichtingen uit hoofde van onroerende zaken in
exploitatie die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) door de corporatie zijn
overgedragen aan derden, wordt verwezen naar paragraaf Vastgoed verkocht onder voorwaarden van dit
hoofdstuk.
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Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd
met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.
De kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs
volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen
zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.

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.
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Grondslagen van resultaatbepaling in de
geconsolideerde jaarrekening
Algemeen
Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze gerealiseerd zijn. De
kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden
voor het opnemen van voorzieningen.
Bijzondere baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, worden op grond van aard,
omvang of het incidentele karakter afzonderlijk toegelicht teneinde een goed inzicht te geven in het
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en met de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten
worden met het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel mogelijk naar aard en
omvang afzonderlijk toegelicht.
De winst-en-verliesrekening wordt zoals voorgeschreven in de Woningwet, gepresenteerd op basis van de
functionele indeling, op basis van het op 25 oktober 2017 door het ministerie van Wonen en Rijksdienst
uitgevaardigde modellenbesluit.

Huuropbrengsten
Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoord naar rato van de geleverde prestaties.
De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid van de groep, rekening houdend
met de door het Rijk bepaalde kaders (zoals maximale huurverhoging, maximaal redelijke huur en
maximale huursomstijging) en onder aftrek van huurderving wegens leegstand en oninbaarheid.

Opbrengsten en lasten servicecontracten
De opbrengsten servicecontracten betreffen vergoedingen van huurders boven de netto huurprijs voor
leveringen en diensten (zoals energie, water, huismeesters, schoonmaakkosten, glasverzekering). De
opbrengsten worden verminderd met derving wegens oninbaarheid. De kosten van de leveringen en
diensten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.

Overige directe opbrengsten
Hieronder worden opbrengsten verantwoord die een directe relatie hebben tot de exploitatie van het bezit
en niet onder de huuropbrengsten in het lopende jaar vallen.

Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Hier worden zowel de directe lasten voor de verhuur- en beheeractiviteiten als de indirecte lasten via de
kostenverdeelstaat verantwoord.
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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.

Lasten onderhoudsactiviteiten
De werkelijke onderhoudskosten voor dagelijks- en mutatieonderhoud en planmatig onderhoud worden ten
laste van de exploitatie gebracht. Het dagelijks- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in de kosten
van derden en de kosten van eigen dienst. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare
uitgaven wanneer geen sprake is van waardevermeerdering van het actief.
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord.
Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben
plaatsgevonden.
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum
worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Hieronder worden verantwoord de verhuurdersheffing, de kosten gerelateerd aan het niet kunnen
incasseren van vorderingen op huurders anders dan huur en andere exploitatiekosten die niet tot een meer
specifieke kostensoort behoren. De groep verwerkt de overheidsheffingen zoals onroerendezaakbelasting
en verhuurderheffing op het moment dat aan alle voorwaarden voor de overheidsheffing is voldaan.

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
De post Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde
verkoopopbrengst minus de toerekenbare verkoop- en organisatiekosten en de geactiveerde waarde met
betrekking tot het vastgoed.
Opbrengst uit verkoop van vastgoed wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle belangrijke
rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot de activa zijn
overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald en
ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.
Op basis van deze criteria wordt onder deze post de verkoopopbrengst van vastgoed in exploitatie onder
aftrek van verkoopkosten en de boekwaarde verantwoord. De boekwaarde is op basis van de marktwaarde.
Daarnaast wordt onder deze post verantwoord de opbrengstwaarde van verkocht vastgoed bestemd voor
de verkoop (koopwoningen voor derden) onder aftrek van de gemaakte direct toerekenbare verkoopkosten
en de vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten, dan wel de lagere opbrengstwaarde.
Verder wordt hieronder verantwoord de verkoopopbrengst van onder VOV teruggekochte en vervolgens
zonder voorwaarden doorverkochte woningen onder aftrek van de boekwaarde. De boekwaarde is de
marktwaarde op terugkoopmoment onder aftrek van de contractuele korting.
Gerealiseerde verkoopresultaten worden verantwoord op het moment van levering (passeren
transportakte). Eventuele verliezen op koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.
Woningen verkocht onder voorwaarden worden niet in het resultaat verantwoord in het geval de
belangrijkste economische voor- en nadelen niet zijn overgedragen aan de koper. Dergelijke transacties
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worden verantwoord als financieringstransactie. Verwezen wordt naar de post Vastgoed verkocht onder
voorwaarden in de grondslagen van balanswaardering.

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen en de waardeveranderingen met betrekking tot
de vastgoedportefeuille bestaande uit vastgoed in exploitatie, vastgoed in ontwikkeling, vastgoed verkocht
onder voorwaarden en vastgoed bestemd voor verkoop. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde
van het vastgoed bestemd voor verkoop in het verslagjaar.

Netto resultaat overige activiteiten
Hieraan zijn de opbrengsten en kosten van een Warmte- en Koudeopslaginstallatie (WKO), als ook
opbrengsten zendmasten en overige kosten en opbrengsten die niet direct aan de exploitatie kunnen
worden toegerekend.

Overige organisatiekosten
De opbrengsten en kosten die niet toerekenbaar zijn (ook niet na toerekening van indirecte kosten), worden
opgenomen onder Overige organisatiekosten. Voorbeelden hiervan zijn kosten controle jaarrekening en
diverse advieskosten.

Leefbaarheid
Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten en fysieke activiteiten opgenomen.
De uitgaven inzake sociale activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor ondersteuning van
bewonersinitiatieven, gebiedsgericht personeel (zoals leefbaarheidscoördinator, wijkbeheerder,
huismeester), leefbaarheidsonderzoeken en uitgaven voor activiteiten zoals welkomstbijeenkomsten nieuwe
bewoners, bestrijding woonoverlast, buurtbemiddeling, opvang van dak- en thuislozen, schuldsaneringen,
tweede kansbeleid et cetera.
De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor buurtcentra, bijzondere
gebouwen (zoals wijksteunpunten, buurtposten, HOED), onderhoud groenvoorziening, speeltoestellen,
beveiliging openbare ruimte, cameratoezicht, schoonmaakacties et cetera en uitgaven voor activiteiten
zoals inbraakbeveiliging, brandpreventie, verlichting achterpad, afsluiting portieken et cetera.

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst
waarschijnlijk.
Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende
hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden
toegerekend zodanig dat tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente
in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld wordt
vermeld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij worden
verschuldigd.

Personeel
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
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TBV Wonen neemt een verplichting op als TBV Wonen zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden
om een ontslag- of transitievergoeding te betalen. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie neemt
TBV Wonen de kosten van een ontslag- of transitievergoeding op in een reorganisatievergoeding.

Aandeel in resultaat van deelnemingen
Het aandeel in resultaat van deelnemingen gewaardeerd op nettovermogenswaarde is het resultaat van de
deelnemingen bepaald op de waarderingsgrondslagen van TBV Wonen. Het resultaat op deelnemingen
gewaardeerd tegen de kostprijs is bepaald op basis van de ontvangen dividenden.
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Grondslagen voor geconsolideerd kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende effecten. De
effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen. De op korte termijn zeer liquide
beleggingen zijn beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen
als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen. Zeer liquide effecten betreffen
normaliter deposito’s die onder de vlottende effecten zijn gepresenteerd.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij en de verkoopprijs van de verkochte
groepsmaatschappij zijn opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in
geld heeft plaatsgevonden. Conform het wettelijke voorgeschreven model zijn deze opgenomen op de
regels “ontvangsten” en “uitgaven verbinden” en “ontvangsten” en “uitgaven overig”. De in deze
groepsmaatschappijen aanwezige geldmiddelen zijn op de aankoopprijs respectievelijk de verkoopprijs in
aftrek gebracht.
Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële
leasecontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit
financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave
uit operationele activiteiten. De ontvangst uit hoofde van een sale and financial leaebacktransactie wordt
gepresenteerd als een ontvangst uit hoofde van financieringsactiviteiten.
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Toelichting op de geconsolideerde balans (in duizenden euro’s)
VASTE ACTIVA
Vastgoedbeleggingen (1)
2018

2017

1. DAEB vastgoed in exploitatie
2. Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

723.342
77.179
22.470
1.908

646.576
67.782
22.426
18.191

Totaal

824.899

754.975

Het verloop van de vastgoedbeleggingen is als volgt:
DAEB vastgoed in
exploitatie

Niet-DAEB vastgoed
in exploitatie

Stand per 1 januari 2018

646.576

67.782

Inbegrepen ongerealiseerde herwaardering

315.003

21.483

17.068
7.833
-5.631
-372

4.903
0
0
-772

55.801

6.369

965

0

1.102
0
76.766

-1.102
0
9.397

Stand per 31 december 2018
Boekwaarden

723.342

77.179

Inbegrepen ongerealiseerde herwaardering

370.480

25.020

Mutaties 2018
Opleveringen nieuwbouw
Investeringen / verbeteringen
Onrendabele investering verbetering
Buitengebruikstellingen en afstotingen
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Herclassificaties van/naar onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden
Overboekingen
Overige mutaties
Totaal mutaties
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7.120

Onroerende zaken
verkocht onder
voorwaarden (NietDAEB)
15.306

0
0
0

0
0
-186

325

764

-735
0
0
-410

-124
0
0
454

6.710

15.760

Onroerende zaken
verkocht onder
voorwaarden (DAEB)
Stand per 1 januari 2018
Inbegrepen ongerealiseerde herwaardering
Mutaties 2018
Opleveringen
Investeringen
Buitengebruikstellingen en afstotingen
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden
Teruggekochte VOV woningen in exploitatie
Overboekingen
Overige mutaties
Totaal mutaties
Stand per 31 december 2018
Boekwaarden

DAEB Vastgoed in
ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie

Niet-Daeb vastgoed in
ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie

14.123

4.068

-17.068
8.131
0

-4.903
835
0

0

0

0

0

Stand per 1 januari 2018
Inbegrepen ongerealiseerde herwaardering
Mutaties 2018
Opleveringen
Investeringen
Buitengebruikstellingen en afstotingen
Winsten of verliezen als gevolg van aanpassingen
van de marktwaarde
VOV woningen in exploitatie
Kosten tlv voorziening onrendabele investeringen

-3.277

0

Terugboeking voorziening onrendabele investering

0

0

Overboekingen
Overige mutaties

0
0

0
0

-12.214

-4.068

1.909

0

Totaal mutaties
Stand per 31 december 2018
Boekwaarden
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1. DAEB vastgoed in exploitatie en 2. Niet-DAEB vastgoed in
exploitatie
De onderverdeling van het vastgoed in exploitatie naar vastgoedtype ultimo boekjaar is als volgt:
(in duizenden euro’s)
2018
Eengezins- en meergezinswoningen
Studenteneenheden (zelfstandig en onzelfstandig)
Bedrijfsmatig onroerend goed
Maatschappelijk vastgoed
Garages en parkeerplaatsen
Zorgvastgoed (intramuraal)
Totaal

2017

Waarderingsvariant

654.268
66.969
11.594
2.941

580.843
57.535
11.245
2.411

basis
full
full
full

3.931
60.818

4.333
57.991

basis
full

800.521

714.358

Verloop aantallen verhuureenheden DAEB en niet DAEB
DAEB
Aantal verhuureenheden per 31 december 2017
Overheveling woningen van DAEB naar niet DAEB in 2018
Opgeleverd Eengezins- en meergezinswoningen in 2018
Opgeleverd Maatschappelijk vastgoed in 2018

Niet-DAEB

Totaal

6.813
8
142
1

917
-8
29
0

7.730
0
171
1

Terugkoop koopgarantwoningen en verhuur in 2018
Verkocht in 2018

7
-4

0
-4

7
-8

Uit exploitatie door sloop
Overige mutaties oa splitsing

-1
2

0
-2

-1
0

6.968

932

7.900

Aantal verhuureenheden per 31 december 2018

Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is gebruik gemaakt van meerdere macro
economische parameters (basisvariant), voor de full variant tevens aangevuld met 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.
De berekening wordt uitgevoerd over een DCF-periode van 15 jaar. In het doorexploiteerscenario wordt de
huur bij mutatie aangepast naar de markthuur of de maximale huur, afhankelijk of de woongelegenheid bij
mutatie is te liberaliseren.
– Indien de maximale huur lager dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur het
minimum van de markthuur en de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelstel.
– Indien de maximale huur hoger is dan liberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur de markthuur.
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Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de macroeconomische parameters (in euro’s):
Inflatiepercentages

2018

Prijsinflatie
Looninflatie
Bouwkostenstijging
Leegwaardestijging

2019

1,60%
1,60%
1,60%
7,20%

Parameters woongelegenheden
Instandhoudingsonderhoud per won. gemiddeld
Mutatieonderhoud per won. gemiddeld
Beheerkosten per won. gemiddeld
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ)
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke
lasten (% van de WOZ)
Verhuurderheffing (% van de WOZ)
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar –
zelfstandige eenheden
Huurderving (% van de huursom)
Mutatiekans bij doorexploiteren
Mutatiekans bij uitponden
Verkoopkosten bij uitponden (% van de
leegwaarde)
Disconteringsvoet:

2018
€ 894
€ 664
€ 427
0,10%

2,50%
2,90%
5,90%
4,65%

2020
2,30%
2,80%
2,80%
2,00%

2019
2020
daarna bouwkostenstijging
daarna bouwkostenstijging
daarna prijsinflatie
0,10%
0,10%

2021
2,20%
2,70%
2,70%
2,00%
2021

2022 e.v.
2,00%
2,50%
2,50%
2,00%
2022 e.v.

0,10%

0,10%

0,12%
0,561%

0,12%
0,562%

0,12%
0,562%

0,12%
0,563%

0,12%
0,537%

1,00%
1,00%
13,70%
11,19%

1,00%
1,00%
13,70%
11,19%

1,20%
1,00%
13,70%
10,42%

1,30%
1,00%
13,70%
10,42%

0,50%
1,00%
13,70%
10,42%

1,50%
6,90%

1,50%
6,90%

1,50%
6,90%

1,50%
6,90%

1,50%
6,90%

Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 518 per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit
overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de berekende waarde van een
verhuureenheid.
Parameters bedrijfsmatig en
maatschappelijk onroerend goed

2018

Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo
Mutatieonderhoud per m2 bvo
Beheerkosten % van de markthuur

€ 7,97
€ 10,21

2019

2020

2021

2022 e.v.

daarna bouwkostenstijging
daarna bouwkostenstijging

2,71%

2,71%

2,71%

2,71%

2,71%

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

0,35%
8,63%

0,35%
8,63%

0,35%
8,63%

0,35%
8,63%

0,35%
8,63%

Parameters parkeerplaatsen

2018

Instandhoudingsonderhoud – parkeerplaats
Instandhoudingsonderhoud – garagebox
Beheerkosten – parkeerplaats
Beheerkosten – garagebox
Belastingen, verzekeringen en overige
zakelijke lasten (% van de WOZ)
Disconteringsvoet:

€ 50
€ 166
€ 26
€ 37
0,24%
6,63%

32

2019

2020

2021

2022 e.v.

daarna bouwkostenstijging
daarna bouwkostenstijging
daarna prijsinflatie
daarna prijsinflatie
0,24%
6,63%

0,24%
6,63%

0,24%
6,63%

0,24%
6,63%

Parameters intramuraal zorgvastgoed

2018

Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo
Mutatieonderhoud per m2 bvo
Beheerkosten % van de markthuur
Belastingen, verzekeringen en overige
zakelijke lasten (% van de WOZ)
Disconteringsvoet:

€ 6,91
€ 10,80
2,50%

daarna bouwkostenstijging
daarna bouwkostenstijging
2,50%
2,50%

2,50%

2,50%

0,36%
6,50%

0,36%
6,50%

0,36%
6,50%

0,36%
6.50%

2019

2020

0,36%
6,50%

2021

2022 e.v.

Bij toepassing full variant: Inschakeling taxateur
TBV Wonen dient een deel van haar vastgoed conform de full variant te waarderen. Op basis van het
handboek modelmatig waarderen is de waarde van het volgende vastgoed op basis van de full variant
bepaald: maatschappelijk vastgoed, bedrijfsonroerend goed, zorgvastgoed en a-typische vastgoed. Voor
deze categorieën is de huursom groter dan 5% van de totale huursom. TBV Wonen heeft de gehele
portefeuille BOG, ZOG, zorgvastgoed en a-typisch vastgoed laten waarderen door een externe taxateur per
31 december 2018. De ter zake deskundige externe taxateur is ingeschreven bij het Nederlands Register
Vastgoed Taxateurs.
Toepassing vrijheidsgraden
Het a-typisch vastgoed (studenteneenheden) is getaxeerd door Dansen van der Vegt Vastgoed
Consultants. Op onderstaande onderdelen hebben de taxateurs gebruik gemaakt van de vrijheidsgraden,
aangezien dit een betere weergave geeft van en beter aansluit bij de werkelijke situatie als de modelmatig
benadering in de basisvariant.
– Schematische vrijheid: deze vrijheidsgraad is niet toegepast.
– Markthuur(stijging): deze vrijheidsgraad is toegepast. Toelichting taxateur: de taxateur acht een eigen
inschatting beter passend bij de portefeuille van de opdrachtgever. Taxateur heeft op complexniveau
referenties geraadpleegd, uit de NVM database.
– Exityield: deze vrijheidsgraad is incidenteel toegepast. Toelichting taxateur: in enkele gevallen acht de
taxateur een modelmatige eindwaardeberekening conform het Handboek niet realistisch. In die gevallen
is de door taxateur vastgestelde exit yield als vrijheidsgraad gehanteerd.
– Leegwaarde(stijging): deze vrijheidsgraad is toegepast. Toelichting taxateur: de taxateur acht een eigen
inschatting beter passend bij de portefeuille van de opdrachtgever. Taxateur heeft op complexniveau
referenties geraadpleegd, uit de NVM database.
– Disconteringsvoet: deze vrijheidsgraad is toegepast. Toelichting taxateur: de taxateur acht een eigen
inschatting beter passend bij de portefeuille van de opdrachtgever. De inschatting van de
disconteringsvoet door taxateur is vastgelegd in het dossier en op verzoek verkrijgbaar.
– Onderhoud: deze vrijheidsgraad is wel toegepast. Toelichting taxateur: de taxateur acht een eigen
inschatting op basis van de Vastgoed Taxatiewijzer 2018 beter passend bij de portefeuille van de
opdrachtgever.
– Technische splitsingskosten: deze vrijheidsgraad is niet toegepast.
– Mutatie- en verkoopkans: deze vrijheidsgraad is wel toegepast. Toelichting taxateur: de taxateur acht
een eigen inschatting beter passend bij de portefeuille van TBV Wonen.
– Bijzondere omstandigheden: deze vrijheidsgraad is niet toegepast.
– Erfpacht: deze vrijheidsgraad is niet toegepast.
– Exploitatiescenario: deze vrijheidsgraad is incidenteel toegepast. Een aantal complexen betreft
onzelfstandige eenheden waarbij uitponding niet mogelijk is. Bij deze objecten is het
doorexploitatiescenario afgedwongen.
Het BOG, MOG, Intramuraal zorgvastgoed is ook getaxeerd door Dansen van der Vegt Vastgoed
Consultants.
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Op onderstaande onderdelen hebben de taxateurs gebruik gemaakt van de vrijheidsgraden, aangezien dit
een betere weergave geeft van en beter aansluit bij de werkelijke situatie als de modelmatig benadering in
de basisvariant.
– Schematische vrijheid: deze vrijheidsgraad is niet toegepast.
– Markthuur(stijging): deze vrijheidsgraad is incidenteel toegepast. T.a.v. twee objecten is sprake van
specifieke contractafspraken omtrent huurinkomsten (aflopende huren en/of vaste huurverhogingen per
jaar). Deze huren zijn middels een harde invoer (gebaseerd op opgave van TBV Wonen) ingevoerd in
Ortec TMS.
– Exityield: deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van de exit yield op basis van
het model van taxateur (waarbij ondermeer de aanwezige huurpotentie als uitgangspunt wordt
gehanteerd) beter passend en tot meer marktconforme waarderingsuitkomsten leidend. Voorts is
taxateur van mening dat de inschatting van het rendement per heden in hoge mate afhankelijk is van de
restantduur van het huurcontract. Het netto aanvangsrendement (NAR) wordt hier dan ook ingeschat
alsof er sprake is van een contract van 5+5 jaar. Achterliggende gedachte is dat een object in principe
alleen zal worden verkocht in een dergelijke situatie. Deze inschatting is vastgelegd in het dossier en op
verzoek verkrijgbaar.
– Leegwaarde(stijging): deze vrijheidsgraad is niet toegepast.
– Disconteringsvoet: deze vrijheidsgraad is toegepast. Toelichting taxateur: de taxateur acht een eigen
inschatting beter passend bij de portefeuille van de opdrachtgever. De inschatting van de
disconteringsvoet door de taxateur is vastgelegd in het dossier en op verzoek verkrijgbaar.
– Onderhoud: deze vrijheidsgraad is wel toegepast. Toelichting taxateur: de taxateur acht een eigen
inschatting op basis van de Vastgoed Taxatiewijzer 2018 beter passend bij de portefeuille van de
opdrachtgever.
– Technische splitsingskosten: deze vrijheidsgraad is niet toegepast.
– Bijzondere uitgangspunten: deze vrijheidsgraad is niet toegepast.
– Erfpacht: deze vrijheidsgraad is niet toegepast.
– Exploitatiescenario: deze vrijheidsgraad is niet toegepast.
Schattingen
Gelet op de huidige marktomstandigheden kunnen toekomstige marktontwikkelingen waarop zowel door
interne als door externe taxateurs gehanteerde aannames en schattingen ter bepaling van de reële waarde
van het commercieel vastgoed zijn gebaseerd, ten opzichte van de werkelijk te verwachten
marktontwikkelingen van significante invloed zijn op de uitkomsten van de huidige waardering in de
jaarrekening.
Om inzicht te geven in de effecten van redelijkerwijs mogelijke wijzigingen in belangrijke parameters of
uitgangspunten op de reële waarde, is ten aanzien van het woningbezit gewaardeerd volgens de DCFmethode, de volgende gevoeligheidsanalyse opgenomen. In onderstaande berekeningen zijn alleen de
gegevens van de woningen aangepast.
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Parameters /
uitgangspunten

Gehanteerd in reële
waarde

Stel mogelijke
afwijking

Effect op reële waarde
x € 1.000.000

Leegwaardeontwikkeling
Doorexploiteren ipv
uitponden
Huurprijs bij mutatie
Disconteringsvoet

Zie % pag. 29
Keuze obv
hoogste waarde

Na 2019 0%
Alles op doorexploiteren

-/- 48

In % van de reële
waarde
-/- 6,66 %

-/- 104

-/- 14,46 %

Markthuur conform
basismodel
6,90 %

Eigen
beleidshuur
+1%

-/- 12
-/- 66

-/- 1,66 %
-/- 9,22 %

Zekerheden en beperkingen
Ultimo 2018 is er geen vastgoed dat hypothecair bezwaard is.
WOZ-informatie
De WOZ-waarde bedraagt ultimo 2018 € 995 miljoen (2017: € 897 miljoen)
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’).
Het WSW en de Aw hebben in het kader van het nieuwe integraal toezichtskader besloten om met ingang
van het boekjaar 2018 de in voorgaande jaren gehanteerde bedrijfswaarde te vervangen door een nieuw
waardebegrip, de beleidswaarde. Corporaties vermelden m.i.v. het jaarverslag 2018 de beleidswaarde in
plaats van de bedrijfswaarde in de toelichting van de jaarrekening. In het bestuursverslag is een
beleidsmatige beschouwing opgenomen.
De beleidswaarde sluit aan op het beleid van TBV Wonen en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit
van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. Onder de beleidswaarde wordt verstaan de
contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa (kasstroom genererende eenheden) toe te
rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het beleid van TBV Wonen. De grondslagen voor de
beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie (zelfstandige- en onzelfstandige woongelegenheden) komen
overeen met de grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, met uitzondering van:
1.

2.

3.

4.

Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een
uitpondscenario en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie.
(indien full-versie:) 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.
Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte
moment van (huurders)mutatie. De streefhuur betreft de huur die volgens het beleid van de
corporatie bij mutatie in rekening wordt gebracht, passend binnen de geldende wet- en regelgeving,
feitelijke beklemmingen en prestatieafspraken met gemeenten.
Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds)beleid van
de corporatie en het als onderdeel daarvan vastgestelde meerjaren onderhoudsprogramma voor het
vastgoedbezit, in plaats van onderhoudsnormen in de markt.
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.
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De beleidswaarde van BOG / MOG / ZOG is gelijk aan de marktwaarde en hierbij wordt dus verondersteld
dat de marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten.
TBV Wonen heeft de volgende uitgangspunten gehanteerd in de beleidswaarde:
2018
Streefhuur als % van de
maximaal redelijke huur
Onderhoudsnorm
Beheerlasten
Verhuurderheffing
Discontovoet

80%
€ 1.450
€ 778
€ 697
6,90%

Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2018 bestaat uit de volgende onderdelen:
x € 1.000,x € 1.000,Marktwaarde verhuurde staat
€ 800.521
Beschikbaarheid
(doorexploiteren)
Betaalbaarheid (huren)
Kwaliteit (onderhoud)
Beheer (beheerkosten)
Subtotaal

-/- € 104.572
-/- € 120.738
-/- € 25.360
-/- € 23.958
-/- € 274.628

Beleidswaarde

€ 525.893

Toelichting bij activa in exploitatie: sensitiviteitsanalyse
Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning
teruggerekend) als volgt:
Uitgangspunt voor:
Disconteringsvoet
Streefhuur per maand
Lasten onderhoud en beheer
per jaar

2018
6,90%
€ 584
€ 2.228

In onderstaande tabellen wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van deze
uitgangspunten heeft op de beleidswaarde:
Effect op de beleidswaarde:
Disconteringsvoet
Streefhuur per maand
Lasten onderhoud en beheer per jaar

Mutatie t.o.v.
uitgangspunt
0,5% hoger
Harmoniseren
€ 100 hoger

Effect op de
beleidswaarde €
-/- € 33.902.000
+ € 33.754.000
-/- € 26.177.000

Effect op de
beleidswaarde %
-/- 7,6%
+ 7,6%
-/- 5,9%

De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waarde begrip nog in ontwikkeling is.
Verdere ontwikkeling van dit waarde begrip door de Aw en WSW zal kunnen leiden tot aanpassingen in de
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beleidswaarde in komende perioden, denk aan de nadere aanscherping van het begrip
onderhoud/verbetering en beheerlasten.
Eigen vermogen
Per 31 december 2018 is in totaal € 394,7 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen
vermogen begrepen (2017: € 336,5 miljoen), zijnde het verschil tussen de marktwaarde in verhuurde staat
van het vastgoed in exploitatie en de kostprijs. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met
het Handboek modelmatig waarderen bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven
waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de
jaarverslaggeving.
Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie (€ 525,9 miljoen) is een
bedrag van € 120,1 miljoen in het eigen vermogen begrepen dat op basis van het beleid van de corporatie
niet kan worden gerealiseerd. De realisatie van het verschil tussen marktwaarde en beleidswaarde is sterk
afhankelijk van het te voeren beleid van TBV Wonen. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door
(complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in
exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals
demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Omdat de doelstelling van
de corporatie is om duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen
voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. Daarnaast zal bij
mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd tot de markthuur en zijn
de werkelijke onderhouds- en beheerslasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de
beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie.
Toelichting met betrekking tot vastgoed bestemd voor verkoop
Terzake van het vastgoed in exploitatie (gerubriceerd onder Vastgoedbeleggingen) dat op basis van een
door de toegelaten instelling opgesteld verkoopplan in de komende vijf jaar bestemd is voor verkoop, wordt
hierna een toelichting gegeven op de boekwaarde en de verwachte opbrengstwaarde gesplitst naar de
komende vijf jaar (in € 1.000).
Verwachte verkopen
Aantal

DAEB vastgoed:
woningen
2019-2023
Totaal

Verwachte
opbrengstwaarde

27

Verwachte verkopen
Aantal
Niet-DAEB vastgoed:
2019-2023
Totaal

Boekwaarde
31 december 2018

2.200

4.556

Boekwaarde per
31 december 2018

Verwachte
opbrengstwaarde

1.739

1.806

8

Verstrekte zekerheden
Zonder toestemming van het WSW is het de corporatie niet toegestaan om de woningen die met door het
WSW geborgde leningen zijn gefinancierd te bezwaren met een beperkt recht (recht van pand/hypotheek,
recht van opstal, recht van erfpacht, recht van vruchtgebruik) of de verplichting aan te gaan om deze
woningen met een zekerheidsrecht te bezwaren (positieve hypotheekverklaring). Als gevolg hiervan zijn de
woningen die met geborgde leningen zijn gefinancierd, niet met hypothecaire zekerheden bezwaard.
Daarnaast heeft het WSW recht van eerste hypotheek op de woningen van de corporatie betreffende de
door het WSW geborgde financiering.
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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.
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3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
De post herclassificatie uit het verloopoverzicht betreft:
- de in het boekjaar teruggekochte VOV-woningen die de bestemming hebben gekregen te worden
doorverkocht zonder voorwaarden en ultimo boekjaar nog niet zijn verkocht; deze woningen zijn
geherclassificeerd naar “Voorraden” tegen verkrijgingsprijs, zijnde de getaxeerde leegwaarde onder
aftrek van de contractuele korting op moment van afwikkeling van de terugkoopverplichting; de
woningen zijn onder de “Voorraden” opgenomen als vastgoed bestemd voor verkoop en worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere verwachte opbrengstwaarde;
- de in het boekjaar teruggekochte VOV-woningen die in hetzelfde boekjaar zijn doorverkocht zonder
voorwaarden; herclassificatie vindt plaats met als kostprijs van de verkoop de getaxeerde
leegwaarde waarde onder aftrek van de contractuele korting op moment van afwikkeling van de
terugkoopverplichting; de opbrengstwaarde minus de kostprijs van deze woningen is in het
resultaat verantwoord onder de post Resultaat verkoop vastgoedportefeuille;
- Indien een eerder onder voorwaarden verkochte onroerende zaak wordt teruggekocht ten behoeve
van de eigen exploitatie, vindt herclassificatie plaats van onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden naar onroerende zaken in exploitatie. De onroerende zaken in exploitatie worden
gewaardeerd tegen de marktwaarde op basis van het handboek. Een eventuele
waardevermeerdering of -vermindering van de boekwaarde van de onroerende zaken bij terugkoop
wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening.
Tegenover de verantwoording van de actiefpost staat onder de categorie “langlopende leningen” de
terugkoopverplichting. Het aantal woningen verkocht onder voorwaarden bedraagt ultimo 2018: 139
woningen (ultimo 2017: 147). In het boekjaar zijn 8 woningen teruggekocht, per 31-12-2017 stond 1 woning
op voorraad op de balans. Hiervan zijn 7 woningen in verhuur genomen en 2 woningen zijn zonder
Koopgarant verkocht.

4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Grondposities
TBV Wonen heeft twee grondposities (Stedekestraat: 1.336 m2 en de herstructureringslocatie Tobias
Asserlaan) in bezit. Beide grondposities hebben een bouwbestemming. TBV Wonen heeft in 2018 geen
strategische grondaankopen voor de ontwikkeling van vastgoedprojecten gedaan.

Materiële vaste activa (2)
2018

2017

5. Overige zaken in exploitatie
6. Onr. en roerende zaken tdv de exploitatie

1.223
6.314

1.288
6.704

Totaal

7.537

7.992
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5. Overige zaken in exploitatie
Het verloop van deze post is als volgt:
2018
Boekwaarde 1 januari

2017

1.288

1.362

Mutaties:
Afschrijvingen

-65

-74

Totaal van de mutaties

-65

-74

1.223

1.288

Boekwaarde 31 december

Dit betreft voornamelijk investeringen in een tweetal WKO installaties dit zijn gewaardeerd tegen historische
kostprijs minus de afschrijvingen. De installaties worden in 25 jaar lineair afgeschreven.
In de boekwaarde van de overige zaken in exploitatie zijn een cumulatieve afschrijvingen van € 360
verwerkt (2017: € 295).

6. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Het verloop van deze post is als volgt:
2018

2017

10.028
-3.324

10.195
-3.063

6.704

7.132

Mutaties:
Investeringen (1)
Desinvesteringen
Afschrijving desinvesteringen
Afschrijvingen

122
-394
394
-512

102
-269
269
-530

Totaal van de mutaties

-390

-428

9.756
-3.442

10.028
-3.324

6.314

6.704

Stand 1 januari:
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen
Boekwaarde

Stand 31 december:
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen
Boekwaarde

(1) NB: de investeringen bestaan uit: initieel, uitgaven na eerste verwerking, verbeteringen, overige investeringen)
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Afschrijvingen
De afschrijvingen op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn bepaald volgens
de lineaire methode rekening houdend met een eventuele restwaarde en gebaseerd op de volgende
verwachte gebruiksduur:
- Automatisering: 3 of 5 jaar
- Inrichting bedrijfsauto’s: 8 jaar
- Materieel onderhoudsdienst 2 of 5 jaar
- Inventaris kantoor: 5 jaar
Gebouwen:
- grond: geen afschrijving
- opstal: 50 jaar
Het casco van de bedrijfsgebouwen wordt als geheel en niet naar componenten afgeschreven aangezien
de invloed van het verschil in afschrijving op het resultaat en vermogen verwaarloosbaar is.
De bedrijfsgebouwen hebben per 31 december 2018 een boekwaarde van € 5,6 miljoen. De machines,
inventaris en overige bedrijfsmiddelen hebben een boekwaarde van € 0,7 miljoen.
Verzekeringen
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn ultimo boekjaar voor circa € 13,3
miljoen verzekerd. De laatste wijziging van de verzekerde waarde heeft plaatsgevonden op 1 januari 2012.
Daarnaast zijn er verzekeringen afgesloten tegen wettelijke aansprakelijkheid, reconstructie van de
administratie, rechtsbijstandverzekering ten behoeve van personeel en een aansprakelijkheidsverzekering
voor de leden van de Raad van Commissarissen en de bestuurder.
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Financiële vaste activa (3)
7. Deelnemingen
Het verloop van deze post is als volgt:

Boekwaarde
1 januari
2018

Aan-/
verkopen

Aandeel
resultaat
boekjaar

Uitkering
resultaat

Boekwaarde
31
december
2018

VOF Triborgh Piushaven, Udenhout
& Koolhoven
Triborgh Koolhoven BV
GEM Koolhoven Beheer BV
Gez. Participatie Triborgh BV
Triborgh Vastgoed BV

1.511
74
7
315
4

0
0
0
0
0

205
20
1
27
0

-58
0
0
0
0

1.658
94
8
342
4

Totaal

1.911

0

253

-58

2.106

Boekwaarde
1 januari
2017

Aan-/
verkopen

Aandeel
resultaat
boekjaar

Uitkering
resultaat

Boekwaarde
31
december
2017

VOF Triborgh Piushaven, Udenhout
& Koolhoven
Triborgh Koolhoven BV
GEM Koolhoven Beheer BV
Gez. Participatie Triborgh BV
Triborgh Vastgoed BV
Stadsontw mij Tilburg BV

1.478
26
4
294
4
0

0
0
0
0
0
0

120
48
3
21
0
0

-87
0
0
0
0
0

1.511
74
7
315
4
0

Totaal

1.806

0

192

-87

1.911

De waarde van de deelnemingen zijn bepaald op basis van de vastgestelde jaarrekeningen van de BV 's.
De deelneming voor de Stadsontwikkelingmaatschappij Tilburg BV was ulitmo 2017 gewaardeerd op nihil.
In 2018 is Stadsontwikkelingmaatschappij Tilburg BV geliquideerd.
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8. Leningen u/g
De post leningen u/g bestaat uit:
31
december
2018

31
december
2017

Erfpachtvorderingen
Lening Leaseplan Nederland NV

103
318

177
363

Totaal

421

540

Erfpachtvorderingen

Het verloop van deze post is als volgt:
2018

2017

Stand 1 januari:
Schuldrestant

177

206

Mutaties:
Erfpacht afgekocht
Verkopen met erfpacht

-74
0

-29
0

Totaal van de mutaties

-74

-29

Stand 31 december:
Schuldrestant

103

177

Deze vorderingen vloeien voort uit verkochte nieuwbouwwoningen. Per 1 januari 2018 zijn 5 woningen
verkocht met een erfpachtconstructie waarbij de grond eigendom blijft van TBV Wonen. De eigenaren
betalen maandelijks een canon voor het gebruik van de grond. In de loop van 2018 hebben twee eigenaren
de erfpacht afgekocht. De rentevergoeding bedraagt 6% op jaarbasis.

Lening Leaseplan Nederland NV

Het verloop van deze post is als volgt:
2018

2017

Stand 1 januari:
Schuldrestant

363

341

Mutaties:
Verstrekkingen
Aflossingen

32
-77

104
-82

Totaal van de mutaties

-45

22

Stand 31 december:
Schuldrestant

318

363
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De bedrijfsauto's van TBV Wonen worden geleased van LeasePlan. De lening aan LeasePlan is ongeveer
gelijk aan de boekwaarde van de auto's. Door deze overeenkomst zijn de financieringskosten lager. Per
ultimo 2018 zijn 21 bestel- en personenauto's (2017: 24) in gebruik met een boekwaarde van € 318. De
rentevergoeding in 2018 is nihil.

9. Latente belastingvordering(en)
Bij een aantal jaarrekeningposten is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering van activa en
passiva volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondslagen. Verder is sprake van fiscaal
compensabele verliezen. De hieruit voortvloeiende latente belastingvorderingen worden hierna toegelicht:
a DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie / in ontwikkeling
Er is sprake van een waarderingsverschil in ons vastgoed in exploitatie en ons vastgoed in ontwikkeling.
De commerciële waardering van het vastgoed in exploitatie ultimo boekjaar van € 800.521 (2017: €
714.358) is hoger dan de fiscale boekwaarde van € 787.816 (2017: € 737.949). Ons beleid is om ons
bezit voor de verhuur aan te houden, waarbij is er slechts enkele woningen per jaar worden verkocht.
Hierdoor gaat het verschil in fiscale en commerciële waardering voor het grootste deel van ons vastgoed
niet tot afwikkeling komen. Aangezien er ultimo 2018 sprake is van een passieve belastinglatentie
(commerciële waardering is € 12.705 hoger dan de fiscale boekwaarde) is de latentie derhalve tot
waardering gebracht.
De verschillen voor ons vastgoed in ontwikkeling worden niet tot waardering gebracht, na oplevering van
de projecten worden deze woningen toegevoegd aan ons vastgoed in exploitatie.
b Onroerende zaken en verplichtingen verkopen VOV
Hierbij is sprake van een waarderingsverschil tussen de commerciële en fiscale boekwaarde. Een
gedeelte van de fiscale boekwaarde wordt afgewikkeld en een gedeelte van de boekwaarde in de vorm
van een winstrecht wikkelt pas na terugkoop af. Voor dit tijdelijk verschil is sprake van een actieve
belastinglatentie.
c Nabetaling erfpacht bij verkoop
Bij verkoop van bestaande huurwoningen moet in een aantal complexen de erfpacht van de gemeente
Tilburg worden afgekocht. In de fiscale jaarrekening is hiervoor een bedrag opgenomen waarop de
betaling in mindering wordt gebracht. Commercieel wordt dit bedrag bij verkoop geboekt.
d Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie
De lagere fiscale waardering leidt tot een passieve belastinglatentie. Voor dit tijdelijk verschil is sprake
van een passieve belastinglatentie.
e

DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie beschikbaar voor verkoop
Volgens ons beleid worden er in de eerstkomende 5 jaren (2019-2023) 35 woningen verkocht. Het
verschil tussen de commerciële en fiscale waardering voor deze woningen is ultimo 2018 reeds onder
het vastgoed in exploitatie ter waardering gebracht in de belastinglatenties.

f

Fiscaal verrekenbare verliezen
Er wordt een latente belastingvordering uit hoofde van fiscaal compensabele verliezen gevormd voor
zover er voldoende sterke aanwijzingen zijn dat er in de toekomst voldoende fiscale winst beschikbaar
zal zijn ter realisatie van de latente vordering. In de jaarrekening is hiervoor een latente
belastingvordering tegen de nominale waarde opgenomen.
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Stand latente belastingvorderingen tot waardering gebracht
De latente belastingvorderingen opgenomen in de geconsolideerde balans en de hiermee samenhangende
latente belastinglasten/-baten in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening zijn als volgt te specificeren:
(in duizenden euro’s)

Balans

Latente belastingvorderingen:
Onroerende zaken en verplichtingen verkopen VOV
Nabetaling erfpacht bij verkoop
Onroerende en roerende zaken tdv de exploitatie
Vastgoed in exploitatie
Activa verkopen
Fiscaal verrekenbare verliezen
Totaal latente belastingvordering

Winst-en-verliesrekening

2018

2017

2018

2017

826
-142
-492
-2.606
0
6.540

1.134
-194
-600
0
108
13.890

308
-52
-108
2.606
108
7.350

183
-97
26
0
-3
5.010

4.126

14.338

10.212

5.119

Gezien het langlopende karakter zijn de belastinglatenties berekend tegen een belastingtarief van 20,5%
(VPB tarief vanaf 2021). Uitzondering hierop zijn de fiscaal verrekenbare verliezen. Gezien het kortlopende
karakter is de belastinglatentie over de fiscaal verrekenbare verliezen berekend tegen een belastingtarief
van 25,0% (VPB tarief 2019).
De latenties zijn gebaseerd op de volgende waarderingsverschillen ultimo 2018:
(in duizenden euro’s)

Jaarrekening

Onroerende zaken en verplichtingen verkopen VOV
Nabetaling erfpacht bij verkoop
Onroerende en roerende zaken tdv de exploitatie
Vastgoed in exploitatie
Fiscaal verrekenbare verliezen

376
0
6.314
800.521
0

Fiscaal
4.406
-696
3.914
787.811
26.160

Verschil
4.030
-696
-2.400
-12.710
26.160

20,5%
826
-142
-492
-2.606
6.540
4.126

Het verloop van de in de balans tot waardering gebrachte latente belastingvorderingen in het boekjaar is op
totaalniveau als volgt:

Boekwaarde 1 januari
Mutatie ten laste van het resultaat
Boekwaarde 31 december
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2018

2017

14.338
-10.212

19.457
-5.119

4.126

14.338

Voorraden (4)
2018

2017

10. Vastgoed bestemd voor verkoop
11. Overige voorraden

0
122

197
121

Totaal

122

318

10. Vastgoed bestemd voor verkoop
De post “Vastgoed bestemd voor verkoop” bestaat uit opgeleverde teruggekochte woningen met een
terugkoopplicht, bestemd voor verkoop. Pe 1 januari 2018 was er 1 woning op voorraad. In 2018 zijn 8
woningen teruggekocht, waarvan 7 woningen zijn verhuurd. Van de overige woningen zijn in 2018 2
woningen zonder koopgarant verkocht. Op 31 december 2018 was er geen woning op voorraad.

11. Overige voorraden
Betreft de voorraad onderhoudsmaterialen van de Onderhoudsdienst in het magazijn en servicewagens.
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs dan wel lagere
marktwaarde voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

Vorderingen (5)
2018
12.
13.
14.
15.
16.

Huurdebiteuren
Overheid
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Totaal

46

2017

599
465
0
42
183

494
1.679
5
12
39

1.288

2.229

12. Huurdebiteuren
De vordering op huurdebiteuren omvat naast de huren ook te vorderen servicekosten, herstelkosten en
incassokosten. In de vordering op vertrokken huurders zijn tevens kosten van mutatieonderhoud voor
rekening van de huurder begrepen.
31
31
december
december
2018
2017
Huurdebiteuren, actieve contracten
Uithanden gegeven aan deurwaarders actieve contracten
Inactieve contracten in handen van TBV Wonen
Uithanden gegeven aan deurwaarders inactieve contracten
Afwaardering debiteuren

209
190
154
73
-27

134
268
50
157
-115

Totaal

599

494

De huurachterstanden van de actieve huurcontracten bedragen ultimo boekjaar 0,79% (2017: 0,82%) van
de brutojaarhuur. De afwaardering debiteuren is opgebouwd uit vorderingen waarvan nu niet duidelijk is of
het verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk kan worden geïnd.

13. Vorderingen overheid
31
december
2018

31
december
2017

Te ontvangen WMO-bijdragen
Waarborgsommen nieuwbouwprojecten
Diverse subsidies van Rijk en Gemeente voor renovatieprojecten

1
464

10
14
1.655

Totaal

465

1.679

14. Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Ultimo 2018 zijn er geen vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen.
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15. Overige vorderingen
31
december
2018

31
december
2017

Overige debiteuren
Nog te ontvangen bedragen energie inzake Zonnehof

43
6

11
1

Totaal

49

12

Over de vorderingen wordt geen rente berekend

16. Overlopende activa
31
december
2018

31
december
2017

Vooruitbetaalde bedragen
Overige nog te ontvangen bedragen

162
21

0
39

Totaal

183

39

De vooruitbetaalde bedragen per balansdatum bestaan voor het grootste deel brandverzekeringspremies
over boekjaar 2019.

17. Liquide middelen
2018

2017

Kas
Bank
Deposito’s

0
1.496
5.500

3
1.207
6.728

Totaal

6.996

7.938

De deposito’s opgenomen onder de liquide middelen zijn direct opeisbaar.

Groepsvermogen (6)
Het groepsvermogen bedraagt per balansdatum € 507.603 (2017: € 448.324).
Voor een toelichting op het groepsvermogen wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige
balans.
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Voorzieningen (7)
2018
21.
22.

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Overige voorzieningen

Totaal

2017

1.306
0

210
0

1.306

210

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

DAEB
vastgoed in
ontwikk.
Stand 1 januari 2018

Niet-DAEB
vastgoed in
in ontwikk.

Totaal

0

210

210

Dotaties ten laste van het resultaat

10.214

0

10.214

Overhevelingen naar Vastgoed in exploitatie

-5.631

-210

-5.841

-3.277

0

-3.277

1.306

0

1.306

Overhevelingen naar Vastgoed in ontwikkeling
Stand 31 december 2018

looptijd < 1 jaar
looptijd > 5 jaar

1.306
0

Voor een aantal nieuwbouwprojecten zijn zodanige toezeggingen gedaan dat een onrendabele investering
is opgenomen. Investeringen in deze projecten tot en met 31 december 2018 zijn in mindering gebracht
op de voorziening.
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Langlopende schulden (8)
2018
> 5 jaar

23.
24.
25.
26.

Schulden/leningen overheid
Schulden/leningen kredietinstellingen
Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV
Waarborgsommen

Totaal

1-5 jaar

< 1 jaar

Totaal

0
247.783
22.094
159

0
41.481
0
0

0
15.298
0
0

0
304.562
22.094
159

270.036

41.481

15.298

326.816

2017
> 5 jaar

23.
24.
25.
26.

Schulden/leningen overheid
Schulden/leningen kredietinstellingen
Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV
Waarborgsommen

Totaal

1-5 jaar

< 1 jaar

Totaal

0
247.233
22.401
125

0
57.898
0
0

0
2.054
0
0

0
307.185
22.401
125

269.759

57.898

2.054

329.711

Langlopende schulden met een resterende looptijd van minder dan één jaar, waaronder de
aflossingsverplichtingen voor komend jaar, zijn niet verantwoord onder de kortlopende schulden.
Bij de berekende looptijden zijn de eventuele jaarlijkse aflossingen buiten beschouwing gelaten.
Voor de toelichting van deze schuld wordt verwezen naar de toelichting op kredietinstellingen.

23. en 24. Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen
Overheid

Kredietinstellingen

Totaal

Stand 1 januari 2018
Nieuwe leningen
Verplichte aflossingen
Jaarlijkse aflossingen

0
0
0
0

307.185
5.000
0
-7.623

307.185
5.000
0
-7.623

Stand 31 december 2018

0

304.562

304.562
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De gemiddelde rentevoet van de opgenomen leningen overheid en kredietinstellingen bedraagt 3,15%
(vorig boekjaar 3,17%) De leningen overheid en kredietinstellingen worden afgelost op basis van
annuiteiten of fixe. De gemiddelde gewogen rentevast periode ultimo boekjaar was 13 jaar (vorig boekjaar:
14,0 jaar).
Het aflossingsbestanddeel zal in het komend jaar € 5,9 miljoen bedragen.
Daarnaast wordt er voor een twee leningen de laatste termijn betaald. Deze laatste aflossingen bedragen
totaal € 15,3 miljoen. In totaal bedragen de aflossingen van leningen in 2019 derhalve € 21,2 miljoen.
Het komende jaar vinden er geen renteconversies plaats.
Zekerheden
Alle leningen zijnde € 304,6 miljoen (2017: € 307,2 miljoen) zijn geborgd door het WSW.
De reële waarde van de leningen bedraagt per 31 december 2018 op basis van een rentepercentage van
1,00% € 375 miljoen. Per 31 december 2017 was dit bij een rentepercentage van 1,04% € 383 miljoen.
Voor de door het WSW geborgde leningen heeft TBV Wonen zich verbonden het onderliggend onroerend
goed in exploitatie met een boekwaarde van € 717 miljoen niet zonder toestemming te bezwaren, van
bestemming te veranderen, te vervreemden of teniet doen gaan.
Voor de leningen kredietinstellingen was hypothecaire zekerheid van € 0 (2017 € 260) verstrekt met
betrekking tot het onroerend goed van de groep met een boekwaarde van € 0 (2017: € 8.136). Deze
hypothecaire zekerheid is in 2018 komen te vervallen.
Achterstelling
TBV Wonen heeft geen achtergestelde leningen in haar portefeuille.
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25. Verplichtingen inzake onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden
Het verloop van deze post is als volgt:

Terugkoopverplichting ontstaan bij verkoop onder voorwaarden
Waardeverminderingen/vermeerderingen
Boekwaarde
Mutaties
Verkochte woningen
Teruggekochte woningen
VOV woningen in exploitatie
Waardeveranderingen
Totaal mutaties
Stand 31 december:
Terugkoopverplichting ontstaan bij verkoop onder voorwaarden
Waardeverminderingen/vermeerderingen
Totaal

2018
22.600
-199
22.401

2017
23.705
-1.417

-174
0
-847
713
-307

0
-1.055
0
1.168
113

21.580
514
22.094

22.650
-249

22.288

22.401

De terugkoopverplichting uit hoofde van woningen verkocht onder de Koopgarantregeling heeft betrekking
op 139 aantal woningen (2017: 147 woningen), waarvan 59 huurwoningen uit bestaand bezit (2017: 66
woningen) en 80 nieuwbouwkoopwoningen (2017: 81 woningen).

26. Waarborgsommen
Het verloop van deze post is als volgt:
2018

2017

Stand 1 januari
Mutaties
Toegevoegde waarborgsommen

125

62

34

63

Boekwaarde per 31 december

159

125

Alleen bij een aantal bedrijfspanden en dure huurwoningen (niet-DAEB) zijn waarborgsommen van
toepassing.
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Kortlopende schulden (9)
2018
27. Schulden aan overheid
28. Schulden aan leveranciers
29a. Belastingen en premies sociale verzekeringen
29b. Pensioenfonds
30. Overige schulden
31. Overlopende passiva
Totaal

2017

85
2.790
1.017
55
1.185
6.637

123
2.752
1.822
42
1.189
6.068

11.769

11.996

29. Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenfonds
2018
Verschuldigde vennootschapsbelasting van het boekjaar
Loonbelasting
Omzetbelasting
Premies bedrijfsvereniging en pensioenfonds
Totaal

2017

0
127
891
55

0
96
1.677
91

1.072

1.864

30. Overige schulden
De post Overige schulden is als volgt te specificeren:
2018
VvE Driehuise
Onderhoudsfondsen eigenaars
Nog te betalen personeelskosten
Saldo loopbaanbudget
Totaal

2017

146
626
179
234

172
574
206
237

1.185

1.189

TBV Wonen is administrateur van de VvE Driehuise en beheert de voorziening onderhoud voor deze
vereniging. Per 31 december 2018 was dit een bedrag van € 146.000.
In een tweetal complexen worden woningen verkocht waarbij de kopers een bijdrage storten in een fonds
voor planmatig onderhoud aan een deel van de woning. TBV Wonen beheert deze fondsen.
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31. Overlopende passiva
De post Overlopende passiva is als volgt te specificeren:
2018

2017

Nog niet vervallen rente
Vooruit ontvangen huren
Nog te betalen servicekosten / saldi service fondsen
Overige overlopende passiva

4.216
1.063
1.092
266

4.331
722
877
138

Totaal

6.637

6.068
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Financiële instrumenten
Algemeen
TBV Wonen is een Toegelaten instelling (T.i.) op basis van Hoofdstuk IV, artikel 19 en volgende van de
Woningwet. Artikel 55a van de Woningwet bepaalt dat TBV Wonen een reglement financieel beleid en
beheer opstelt om inzichtelijk te maken hoe zij borgt dat haar financiële continuïteit niet in gevaar wordt
gebracht. In het Besluit Toegelaten instellingen Volkshuisvesting (hierna: BTiV) en de ministeriële regeling
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (hierna regeling) zijn nadere eisen gesteld aan dit reglement.
De eisen die aan het reglement van TBV Wonen zijn gesteld hebben onder meer betrekking op de
uitgangspunten van het financieel beleid en beheer, de organisatie en jaarlijkse monitoring en de
betrokkenheid van het intern toezicht op het beheer. Ook worden regels gesteld voor beleggingen en
derivaten.

Doelstellingen en beleid inzake beheer financiële risico’s
De primaire financiële instrumenten van, anders dan derivaten, dienen ter financiering van haar
operationele activiteiten of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Een belangrijke doelstelling van het
financieringsbeleid van de groep is het voorkomen dan wel spreiden van ongewenste financiële risico’s
zoals rente- en liquiditeitsrisico’s.
De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van TBV Wonen zijn het kredietrisico,
liquiditeitsrisico, valutarisico, renterisico (prijs- en kasstroomrisico) en marktrisico.
Het beleid van TBV Wonen om deze risico’s te beperken is als volgt.

Kredietrisico
Het gaat hierbij om het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen kunnen
voldoen. Door het spreiden van de transacties over verschillende financiële instellingen wordt getracht dit
risico te beperken. Verder dienen de financiële instellingen te voldoen aan kredietwaardigheidseisen
(rating). Dit is opgenomen in het treasurystatuut.

Liquiditeitsrisico
Het gaat hierbij om het risico dat over onvoldoende middelen wordt beschikt om aan de directe
verplichtingen te kunnen voldoen. Dit geldt voor alle verplichtingen van TBV Wonen en haar tegenpartijen,
ongeacht of dit nu crediteuren of financiële instellingen zijn. TBV Wonen heeft op verschillende manieren
geborgd dat zij altijd aan haar verplichtingen kan voldoen. TBV Wonen beschikt over een kortgeldfaciliteit bij
de Rabobank, onze huisbankier. Er vindt periodiek een evaluatie plaats met de Rabobank op kosten en
kwaliteit. Bij de evaluatie speelt de kortgeldfaciliteit een belangrijke rol. Een ander belangrijk instrument om
inzicht te krijgen in het liquiditeitsrisico is het periodiek opstellen van een liquiditeitsprognose en
kasstroomoverzicht. Dit geeft inzicht in de liquiditeitsbehoefte op de korte en lange termijn.

Valutarisico
TBV Wonen loopt geen valutarisico. Zij is alleen werkzaam in Nederland waardoor alle inkomende en
uitgaande kasstromen in euro’s zijn.
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Renterisico (prijs- en kasstroomrisico’s)
TBV Wonen loopt beperkt renteprijs- en rentekasstroomrisico’s over de rentedragende vorderingen,
effecten en liquide middelen en rentedragende langlopende en kortlopende schulden.
Voor vastrentende langlopende leningen loopt TBV Wonen het risico dat de reele waarde van de leningen
zal dalen respectievelijk zal stijgen als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. prijsrisico). Voor
deze schulden worden geen financiele derivaten uit hoofde van veranderingen in de marktrente afgesloten.
Renteprijsrisico’s leningen overheid en kredietinstellingen
Ter beoordeling van het prijsrisico dat de groep loopt, zijn de leningen in onderstaand overzicht ingedeeld in
groepen van overeenkomstige contractueel overeengekomen rentepercentages en looptijden :
2018
Restant
looptijd
< 1 jaar
1–5 jaar
6–10 jaar
11–15 jaar
16–20 jaar
> 20 jaar
Totaal
2017
Restant
looptijd
< 1 jaar
1–5 jaar
6–10 jaar
11–15 jaar
16–20 jaar
> 20 jaar
Totaal

Renteklasse (vastrentende leningen)
Tot 3%
3.981
25.597
24.000
52.586

3%-4%
15.298
42.500
22.202
0
4.760

15.000

12.407

121.164

97.167

0

4%-5%

5%-6%

0
25.000
1.231
0
0

6%-7%

> 7%

Totaal
15.298
71.481
49.030
24.000
57.346

60.000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

86.231

0

0

0

304.562

0
0
0
0
0
0

6%-7%
93
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Totaal
2.054
57.898
80.059
0
79.351
87.823

0

93

0

307.185

87.407

Renteklasse (vastrentende leningen)
Tot 3%
0
4.934
26.207
0
74.381
15.000

3%-4%
0
27.964
52.474
0
0
12.823

4%-5%
1.961
25.000
1.378
0
4.970
60.000

120.522

93.261

93.309

5%-6%

> 7%

De rentevoet van de leningen overheid en kredietinstellingen bedraagt gemiddeld 3,15% (2017: 3,17%).
TBV Wonen heeft geen leningen met variabele rente in portefeuille.
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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:
Jaaraflossingen

Eindaflossingen

Renteconversies

5.569
5.907
5.832
5.972
6.096
5.183
5.295
5.411

2.054
15.126
12.500
12.500
12.500
30.000
20.000
20.000

0
0
0
0
0
0
0
0

45.265

124.680

0

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Totaal

De looptijd van de leningenportefeuille overheid en kredietinstellingen bedraagt gemiddeld respectievelijk 0
jaar (2017: 0 jaar) en 13,2 jaar (2017: 14,0 jaar).

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

Reële waarde leningen
De reele waarde van de leningen bedraagt per 31 december 2018 op basis van een rentepercentage van
1,0% € 375 miljoen. Per 31 december 2017 was dit bij een rentepercentage van 1,04% € 383 miljoen.

Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen
WSW obligoverplichting
Obligo aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) uit hoofde van door het WSW geborgde
leningen, die opeisbaar wordt indien blijkt dat het garantievermogen van het WSW niet voldoende is om de
aanspraken op het WSW te dekken. Ultimo boekjaar bedroeg het obligo € 11,7 miljoen.
WSW en volmacht
Als onderpand voor de WSW-geborgde leningen wordt in de dVi 2018 € 999 miljoen aan WOZ-waarde als
onderpand ingezet (peildatum WOZ waarde 1-1-2018). Het totale vastgoed is als onderpand ingezet.
In 2013 is op verzoek van het WSW een volmacht afgegeven aan het WSW om hypotheekrecht te vestigen
op het onderpand, in lijn met artikel 30 van het WSW reglement. Hierdoor kan het WSW bij eventuele nietnakoming van betalingsverplichtingen TBV Wonen direct hypotheekrecht vestigen zonder dat hiertoe vooraf
de formele bevestiging benodigd is van bestuur en Raad van Commissarissen.
Heffing voor saneringssteun
De Autoriteit Woningcorporaties (AW) heeft aan de corporatiesector een heffing voor saneringssteun
opgelegd. Het AW heeft geadviseerd om in de begroting rekening te houden met een heffing van jaarlijks
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ruim € 60 per woning in de jaren 2018 tot en met 2022. TBV Wonen heeft hiervoor jaarlijks ongeveer € 0,5
miljoen opgenomen. Deze heffing is niet als verplichting in de balans opgenomen.
Bankgaranties
Per 31 december 2018 staan geen bankgaranties open.
Aansprakelijkheid VOF-belangen
TBV Wonen is als vennoot van haar belangen in TBV Triborgh Bouwontwikkeling BV aansprakelijk voor
schulden van de verbonden vennootschappen.
Fiscale eenheid
TBV Holding BV en TBV Triborgh Bouwontwikkeling BV maken deel uit van de fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting en omzetbelasting van TBV Wonen; op grond daarvan is TBV Wonen hoofdelijk
aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.
Afkoop erfpacht gemeente Tilburg
In 2002 zijn de erfpachtovereenkomsten met de gemeente Tilburg afgekocht. Als er woningen worden
verkocht, die op voormalige erfpachtgrond staan, moet aan de gemeente een afkoopsom worden betaald.
Hierbij wordt de kavelprijs bepaald op basis van de commerciële kavelprijs verminderd met de prijs van een
sociale kavel. In 2018 betrof dit 2 kavels voor een gemiddelde prijs van € 40.
TalentSquare
In 2013 zijn de 705 studenten eenheden van TalentSquare opgeleverd. De Stichting Studentenhuisvesting
Utrecht beheert dit complex. De huuropbrengst en huurderving door leegstand zijn in de jaarrekening
verwerkt. Het saldo van huur voor- en achterstanden bij SSH is niet in de jaarrekening opgenomen. Dit was
per 31 december 2018 een positief bedrag van € 92.

Meerjarige financiële verplichtingen
Operationele lease
De groep heeft als lessee operationele leasecontracten voor auto’s afgesloten. De toekomstige minimale
leasebetalingen daarvan zijn als volgt te specificeren:
(in duizenden euro’s)

2018

2017

Periode <= 1 jaar
1 jaar < periode <= 5 jaar
Periode > 5 jaar

199
508
156

185
577
64

Totaal

863

826

In 2018 is een totaalbedrag van € 210 (2017: € 203) aan leasebetalingen in de winst-en-verliesrekening
verwerkt.
De overeenkomsten hebben een gemiddelde looptijd van vier jaar waarbij de leasebetaling een vast bedrag
per jaar is. Na afloop van de contracten heeft de groep de optie de leaseactiva te kopen tegen de op dat
moment geldende marktwaarde.
Erfpachtverplichtingen
Ten aanzien van de grond aan de Baden Powelllaan (complex 6043 met 36 woningen) zijn
erfpachtverplichtingen aangegaan voor een bedrag van jaarlijks totaal € 3 tot het jaar 2024.
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Investeringsverplichtingen
Er is sprake van niet in de balans opgenomen investeringsverplichtingen voor nieuwbouw van woningen
voor een totaalbedrag van € 8,8 miljoen, zijnde het verschil tussen de afgesloten contracten en de per
balansdatum uitgevoerde werkzaamheden. Hiervan is € 8,6 miljoen sociaal en € 0,2 miljoen commercieel.
Eventueel uit de contracten voorvloeiende verliezen als gevolg van onrendabele investeringen zijn voorzien
in de jaarrekening.
Vermindering verhuurderheffing
TBV Wonen heeft voor een drietal nieuwbouwprojecten het recht op vermindering verhuurderheffing voor in
totaal € 1.280.000,-. Deze vermindering van de verhuurderheffing wordt in het resultaat verwerkt in de
periode waarop de verhuurderheffing betrekking heeft. Dit betekent dat de vermindering verhuurderheffing
na oplevering van de nieuwbouwwoningen in de jaren 2019 en 2020 gerealiseerd zal worden.
Onderhoudsverplichtingen
De groep is per einde boekjaar voor een bedrag van € 2,3 miljoen onderhouds- en renovatieverplichtingen
aangegaan, waarvan de werkzaamheden in 2019 zullen worden uitgevoerd.
Terugkoopverplichtingen
De terugkoopverplichtingen uit hoofde van woningen verkocht onder de Koopgarant regeling zijn vermeld in
de toelichting op de geconsolideerde balans bij de post Verplichtingen inzake onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden.
Prestatieafspraken
TBV Wonen heeft met de gemeenten Tilburg Convenant afspraken gemaakt over de ontwikkeling van
woningen en energiebesparende maatregelen. TBV Wonen heeft de intentie uitgesproken om deze
afspraken, samen met de andere Tilburgse corporaties, te realiseren. Eind 2018 zijn de prestatieafspraken
voor 2019 vastgesteld.
Garantieverplichtingen
TBV Wonen staat voor een bedrag van maximaal € 143.000 garant voor een lening die VOF Triborgh heeft
aangetrokken bij de ING-bank voor de financiering van onroerend goed.
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Toelichting op de geconsolideerde winst-enverliesrekening
2018

2017

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (10)
32. Huuropbrengsten
Woningen en woongebouwen DAEB
Woningen en woongebouwen niet-DAEB
Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB
Onroerende zaken niet zijnde woningen niet-DAEB

44.651
3.811
833
872

43.591
3.595
730
944

Huurderving wegens leegstand
Huurderving wegens oninbaarheid
Huurderving wegens groot onderhoud
Huurderving wegens verkoop

50.167
-460
-71
-107
-9

48.860
-493
-93
-89
-34

Totaal

49.520

48.151

De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2018 bedroeg 2,34% (1 juli 2017: 1,48%).
In het kader van de huursombenadering, is de totale huurverhoging voor het van toepassing zijnde deel van
de portefeuille 2,39 (2017: 1,29%).

33. Opbrengsten servicecontracten
Vergoedingen van huurders voor leveringen en diensten
Derving wegens oninbaarheid

2.410
-45

2.508
-48

Totaal

2.365

2.460

Servicecontracten
Toegerekende organisatiekosten

2.332
160

2.408
154

Totaal

2.492

2.562

34. Lasten servicecontracten
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De bedragen die in rekening worden gebracht voor levering en diensten, en overige onroerende en
roerende zaken zijn gebaseerd op de geraamde c.q. werkelijke kosten. Zij worden jaarlijks, indien
noodzakelijk, aangepast. Jaarlijks vindt afrekening plaats met de huurders met betrekking tot de leveringen
en diensten over het voorgaande jaar.

35. Overige directe opbrengsten
Baten voorgaande jaren
Overige baten

10
4

179
29

Totaal

14

208

Externe beheerkosten
Overige bedrijfskosten
Toegerekende organisatiekosten
Overig

296
277
3.520
3

294
0
5.780
3

Totaal

4.096

6.077

36. Lasten verhuur en beheeractiviteiten

De toegerekende organisatiekosten aan verhuur en beheeractiviteiten volgen uit de kostenverdeelstaat.
Daarin worden de organisatiekosten, welke onder andere bestaan uit lonen en salarissen en overige
bedrijfskosten, op basis van een interne inschatting van de urenbesteding naar activiteiten verdeeld. Hierbij
wordt in hoofdlijnen onderscheid gemaakt naar exploitatie, projectontwikkeling, verkoop en leefbaarheid.

Lonen en salarissen
De lasten betreffende lonen en salarissen voor de gehele groep betreffen:
2018

2017

Salarissen
Sociale lasten
Pensioenen
Overige personeelskosten

3.498
618
527
1.166

3.596
572
553
822

Totaal

5.809

5.543

Gedurende het jaar 2018 had de corporatie gemiddeld 72 werknemers in dienst (2017: 72). Dit aantal is
gebaseerd op het aantal fulltime equivalenten. Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam.
Aantal
5
4
21
13
6
23

Bestuur en beleid
Omgeving & sturing
Woonservice
Bedrijfsvoering
Vastgoedservice
Onderhoudsbedrijf
Totaal

72
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Pensioenlasten
De gehanteerde pensioenregeling van TBV Wonen is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds
Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De belangrijkste kenmerken van deze
pensioenregeling zijn (NB: regeling raadplegen en onderstaande informatie aanvullen/aanpassen):
‒ 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 partneren 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 respectievelijk 25% van de ouderdomspensioengrondslag gecorrigeerd
met de deeltijdfactor.
‒ Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het bestuur van het pensioenfonds de
ingegane pensioenen en de premievrije aanspraken van gewezen deelnemers aanpassen
overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle huishoudens. De toeslagverlening is
voorwaardelijk. Er is geen recht op toeslagverlening en het is voor de langere termijn niet zeker of en in
hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Het bestuur van het pensioenfonds beslist evenwel
jaarlijks in hoeverre pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken worden aangepast.
De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn:
‒ Deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers en bestuurders
van de toegelaten instelling.
‒ De toegelaten instelling is uitsluitend verplicht tot betaling van de vastgestelde premies. In geen geval
bestaat een verplichting tot bijstorting.
‒ Er is geen sprake van recht op teruggave/premiekorting.
De gemiddelde dekkingsgraad van SPW bedraagt ultimo 2018 115,9% (31-12-2017: 115,8%). Hiermee
voldoet het pensioenfonds aan de minimale vereiste 105% die voorgeschreven is door De Nederlandse
Bank (DNB).
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(in duizenden euro’s)

2018

2017

Toerekening organisatiekosten
Lonen en salarissen
Uitzendkrachten, inleen, et cetera
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Kosten Raad van Commissarissen
Overige kosten

4.616
773
414
558
80
1.559

4.729
491
323
463
78
1.638

Toe te rekenen organisatiekosten

8.000

7.722

Organisatiekosten toegerekend aan:
‒ Lasten servicecontracten
‒ Lasten verhuur en beheeractiviteiten
‒ Lasten onderhoudsactiviteiten
‒ Leefbaarheid
‒ Lasten behorende tot nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille
‒ Overige organisatiekosten
‒ Overige doorbelastingen

160
3.520
2.800
640
80
800
0

154
5.780
1.129
406
30
0
223

Totaal toegerekende organisatiekosten

8.000

7.722

De organisatiekosten zijn toegerekend op basis van een kostenverdeelstaat, op basis van de mogelijke
dekking van de kosten (2017: idem). De kostenverdeelstaat is geactualiseerd op basis van de richtlijnen
uit de op 31 januari 2019 door SBR-Wonen uitgebrachte Handleiding toepassen functionele indeling
winst- en verliesrekening.
Op basis hiervan is onderstaande verdeelstaat toegepast op de toe te rekenen organisatiekosten:
2018
2017
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Leefbaarheid
Lasten behorende tot nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille
Overige organisatiekosten
Overige doorbelastingen
Totaal toegerekende organisatiekosten

2,0%
44,0%
35,0%
8,0%
1,0%
10,0%
0%
100,0%
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2,0%
74,9%
14,6%
5,2%
0,4%
0%
2,9%
100,0%

37. Lasten onderhoudsactiviteiten
Planmatig onderhoud
Mutatieonderhoud
Reparatie-/klachtenonderhoud
Doorbelast onderhoud
Onderhoudsdeel VVE bijdragen
Toegerekende organisatiekosten

4.618
829
1.511
-388
252
2.800

4.626
887
1.208
-270
237
1.129

Totaal

9.622

7.817

Verhuurderheffing
Belastingen exploitatie
Verzekeringen
Saneringsheffing
Heffing ILT-Aw
Afboeking overige debiteuren
Juridische kosten en vervolgkosten
Kosten VvE’s
Overige directe kosten
Lasten voorgaande jaren

4.315
1.776
138
460
43
5
60
63
486
152

3.860
1.764
142
0
36
67
71
59
378
0

Totaal

7.498

6.377

38. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
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Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling (11)
39/42 TBV Wonen heeft geen koopprojecten in ontwikkeling

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
(12)
43/46 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Voor het verkochte sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie is de boekwaarde de marktwaarde in
verhuurde staat. Voor het teruggekochte vastgoed onder VOV dat is doorverkocht zonder voorwaarden, is
de boekwaarde de marktwaarde op terugkoopmoment onder aftrek van de contractuele korting.
Het in de winst-en-verliesrekening verantwoorde resultaat bij verkoop van vorengenoemd vastgoed is
derhalve beperkt, gezien het geringe verschil tussen de opbrengstwaarde en de boekwaarde.
De specificatie van de verkoopresultaten is als volgt :
2018

2017

1.560
-86
-80
-1.120

3.382
-455
-30
-2.799

274

98

Verkoop huurwoningen (sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie)
Verkoopopbrengst
Af:
Verkoopkosten
Toegerekende organisatiekosten
Marktwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

De verkoopopbrengst betreft 8 verkochte woningen (2017: 17 woningen). De door verkoop in 2018
gerealiseerde waardestijging ten opzichte van de boekwaarde begrepen in de herwaarderingsreserve in
het eigen vermogen bedraagt € 166.000.
2018

2017

Verkoop teruggekochte woningen VOV (voorraden)
Verkoopopbrengst
Af:
Terugkoopbedrag minus de contractuele korting
Resultaat in winst-en-verliesrekening

473
-444

613
-559

29

54

De verkoopopbrengst betreft 2 na terugkoop verkochte VOV-woningen (2017: 3 woningen). Deze woningen
zijn nu zonder koopgarant verkocht.
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Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (13)
47. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
2018

2017

Afwaardering vastgoed in ontwikkeling (onrendabele investering)
Terugneming afwaardering vastgoed in ontwikkeling
Afboeking sociaal vastgoed in verband met sloop

10.214
0
12

55
-619
2.908

Totaal

10.226

2.344

48. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
2018

2017

Waardeveranderingen sociaal vastgoed in exploitatie
Waardeveranderingen commercieel vastgoed in exploitatie

55.801
6.369

9.989
267

Totaal

62.170

10.256

49. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorwaarden
2018
Waardeveranderingen vastgoed verkocht onder voorwaarden
Waardeveranderingen terugkoopverplichtingen vastgoed verkocht
onder voorwaarden
Totaal

1.089

1.796

-726

-1.169

363

627

50. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
bestemd voor verkoop
TBV Wonen heeft geen koopprojecten in ontwikkeling.
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2017

Netto resultaat overige activiteiten (14)
51. Opbrengsten overige activiteiten
2018

2017

Opbrengsten uit hoofde van warmte- en koudeopslaginstallaties
Vergoeding verhuur daken en internetaansluitingen
Overige posten

140
89
11

165
62
8

Totaal

240

235

52. Kosten overige activiteiten
2018

2017

Kosten uit hoofde van warmte- en koudeopslaginstallaties
Overige kosten

20
0

31
1

Totaal

20

32

53. Overige organisatiekosten
2018
Diverse advieskosten
Kosten controle jaarrekening
Toegerekende organisatiekosten
Totaal

2017

429
133
800

258
132
0

1.362

390

De diverse advieskosten liggen in 2018 € 171 hoger dan in 2017 als gevolg van kosten in het kader van
het onderzoek naar de fusie tussen TBV Wonen en Woonstichting ’t Heem.

54. Leefbaarheid
De leefbaarheidskosten laten zich uitsplitsen als zijnde:
2018

2017

Leefbaarheidsbijdrage vanuit onderhoud
Overige leefbaarheidsbijdragen
Toegerekende organisatiekosten voor beheer

226
81
640

42
209
406

Totaal

946

657
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Saldo financiële baten en lasten (15)
(in duizenden euro’s)
55.
56.
57.
58.

2018

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten:
‒ Rente op leningen overheid
‒ Rente op leningen kredietinstellingen
‒ Borgstellingsvergoeding en overige lasten

2017

0
0
318

0
0
321

0
9.613
123

0
10.200
123

Van de rentebaten is een bedrag van € 151 (2017: € 306) geactiveerd bij vastgoed in ontwikkeling, hieraan
ligt een rentepercentage van 2 tot 3% (2017: 3%) ten grondslag.

59. Belastingen
Schattingen
De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fiscale regels
volgens de door de sector met de belastingdienst gemaakte afspraken (Vaststellingsovereenkomst I en II).
De toepassing van deze regels is op een aantal onderwerpen niet zonder meer duidelijk en voor discussie
vatbaar. Deze onderwerpen zijn onder andere het onderscheid tussen onderhoudskosten en
verbeteringen, de toerekenbare kosten inzake projectontwikkeling en de inschatting van het op basis van
een fiscale winstplanning naar verwachting te verrekenen deel van beschikbare fiscale verliezen. Eerst bij
de aangifte zal blijken of en in hoeverre de fiscus de door de groep gevolgde standpunten zal overnemen
en accorderen. Om die reden kan de in de jaarrekening bepaalde acute en latente belasting achteraf nog
aan veranderingen onderhevig zijn.
Belastingdruk winst-en-verliesrekening
De belastinglast/-bate over het resultaat in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening bestaat uit de
volgende componenten:
2018

2017

Acute belastingen boekjaar
Mutatie latente belastingen

0
10.212

0
5.119

Totaal belastinglasten/-baten

10.212

5.119

Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief bedraagt 25% (2017: 25%). Het effectieve belastingtarief, zijnde
de belastinglast in de winst-en-verliesrekening uitgedrukt als % van het jaarresultaat voor belastingen,
bedraagt 14,7% (2017: 19,8%)
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De aansluiting tussen het effectieve belastingtarief en het toepasselijk belastingtarief is als volgt:
2018

2017

%

%

Nominale belastinglast
Aanpassing voorgaande jaren
Fiscaal niet aftrekbare kosten
Fiscaal afwijkende waardering vastgoed in exploitatie
Overige zaken

25,0
-1,1
0,7
-3,8
-6,1

25,0
-3,7
0,1
-1,1
-0,5

Effectief belastingtarief

14,7

19,8

60. Aandeel in resultaat van deelnemingen
2018

2017

Aandeel resultaat VOF Triborgh Piushaven, Udenhout & Koolhoven
Aandeel resultaat Triborgh Koolhoven BV
Aandeel resultaat GEM Koolhoven Beheer BV
Aandeel resultaat Gez. Participatie Triborgh BV
Aandeel resultaat Triborgh Vastgoed BV
Aandeel resultaat Stadsontwikkelingsmaatschappij Tilburg BV

148
20
1
27
0
13

121
48
2
21
0
0

Totaal

209

192

De resultaten van de deelnemingen zijn bepaald op basis van de jaarrekeningen 2018.
De deelneming voor de Stadsontwikkelingsmaatschappij Tilburg BV was in 2017 gewaardeerd op nihil en
is in 2018 geliquideerd met een liquidatieuitkering van € 13.
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Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht
Samenstelling geldmiddelen
Liquide middelen per 31 december 2017
Zeer liquide effecten per 31 december 2017

7.938
0

Geldmiddelen per 31 december 2017 volgens het kasstroomoverzicht

7.938

Balansmutatie geldmiddelen in 2018

-942

Liquide middelen per 31 december 2018
Zeer liquide effecten per 31 december 2018

6.996
0

Geldmiddelen per 31 december 2018 volgens het kasstroomoverzicht

6.996

Toelichting op kasstromen
De belangrijkste verschillen tussen de posten in het kasstroomoverzicht en de mutatie-overzichten in de
toelichting op de balans hebben betrekking op investeringen in nieuwbouw en renovatie,
belastingverplichtingen en de verplichtigen inzake overige crediteuren.
Posten uit het kasstroomoverzicht 2018 hebben soms nog betrekking op 2017 en posten die in de balans
als balansmutatie of posten in de winst- & verliesrekening in 2018 zijn opgenomen zijn soms pas na 31
december 2018 betaald en zijn dus niet opgenomen in het kasstroomoverzicht 2018.

Gebeurtenissen na balansdatum voor de geconsolideerde
jaarrekening
Er hebben geen belangrijke mutaties in het eigen vermogen na het einde van het boekjaar
plaatsgevonden.
In 2018 hebben TBV Wonen en Woonstichting ’t Heem een verkenning gedaan wat de voordelen zijn om
te fuseren. Dit heeft begin 2019 geresulteerd in het besluit tot fusie van beide corporaties per 1 juli 2019.
Begin 2019 is voorgenomen om de vennootschap Duurzame Energie Exploitatie TBV Wonen B.V. als
gevolg van aangekondigde wijzigingen in de Warmtewet en het Besluit Servicekosten in 2019 op te
heffen.
Behoudens bovenstaande gebeurtenissen hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
voorgedaan, die nadere informatie geven over de toestand op balansdatum.
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Jaarrekening 2018 TBV Wonen
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Enkelvoudige balans per 31 december 2018
(voor winstbestemming)
A c t i v a
(in duizenden euro’s)

2018

2017

Vaste activa
Vastgoedbeleggingen (1)
1. DAEB vastgoed in exploitatie
723.342
2. Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
77.179
3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 22.470
4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor
eigen exploitatie
1.908

646.576
67.782
22.426
18.191
824.899

Materiële vaste activa (2)
5. Overige zaken in exploitatie
6. Onr. en roerende zaken tdv de exploitatie

1.223
6.314

754.975
1.288
6.704

7.537
Financiële vaste activa (3)
7. Deelnemingen
7a. Vorderingen op deelnemingen
8. Leningen u/g
9. Latente belastingvorderingen

1.212
893
421
4.126

Som der vaste activa
Vlottende activa
Voorraden (4)
10. Vastgoed bestemd voor verkoop
11. Overige voorraden

7.992
893
899
540
14.338

6.653

16.670

839.089

779.637

0
122

197
121
122

Vorderingen (5)
12. Huurdebiteuren
13. Overheid
14. Vorderingen op maatschappijen waarin
wordt deelgenomen
15. Overige vorderingen
16. Overlopende activa

318

599
465

494
1.678

25
35
183

137
11
39
1.307

2.359

17. Liquide middelen

6.956

7.922

Som der vlottende activa

8.386

10.599

847.475

790.236

Totaal activa
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P a s s i v a
(in duizenden euro’s)
Eigen vermogen (6)
18. Herwaarderingsreserve
19. Overige reserve
20. Resultaat boekjaar

2018

394.715
53.609
59.290

Eigen vermogen

336.022
91.398
20.904
507.614

Voorzieningen (7)
21. Voorziening onrend. invest. en
herstructureringen
22. Overige voorzieningen

1.306
0

Totaal voorzieningen
Langlopende schulden (8)
23. Schulden/leningen overheid
24. Schulden/leningen kredietinstellingen
25. Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV
26. Waarborgsommen

2017

448.324

210
0
1.306

0
304.562
22.094
159

Totaal langlopende schulden

210

0
307.185
22.401
125
326.816

Kortlopende schulden (9)
27. Schulden aan overheid
28. Schulden aan leveranciers
29. Belastingen, premies sociale verzekeringen
en pensioenpremie
30. Overige schulden
31. Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden
Totaal passiva

73

329.711

85
2.760

123
2.747

1.072
1.185
6.637

1.864
1.189
6.068
11.739

11.991

847.475

790.236

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2018
(in duizenden euro’s)
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

2018

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Overige directe opbrengsten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten
exploitatie bezit

49.520
2.365
-2.492
14
-4.095
-9.622

48.151
2.609
-2.562
208
-6.077
-7.817

-7.498

-6.377

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (10)
39.
40.
41.
42.

28.192

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling
Toegerekende organisatiekosten
Toegerekende financieringskosten

0
0
0
0

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling (11)
43.
44.
45.
46.

2017

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Verkoopresultaat verkoop onder voorwaarden

28.135
0
0
0
0

0

1.474
-80
-1.120
29

Netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille (12)

0
2.927
-30
-2.799
54

302

47. Overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
-10.226
48. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
62.170
49. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden
363
50. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop
0
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (13)

152

564
7.348
627
0
52.307

51. Opbrengst overige activiteiten
52. Kosten overige activiteiten

199
0

Netto resultaat overige activiteiten (14)

8.539
70
0

199

70

53. Overige organisatiekosten
54. Leefbaarheid

-1.362
-946

-390
-657

Bedrijfsresultaat (transporteren)

78.692

35.849
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(in duizenden euro’s)

2018

Bedrijfsresultaat (transport)

2017
78.692

53. Waardeveranderingen van
financiële vaste activa en van effecten
56. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste
activa behoren en van effecten
57. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
58. Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten (15)

35.849

0

0

0
215
-9.736

0
374
-10.322
-9.522

-9.948

69.170
-10.212

25.901
-5.119

Resultaat na belastingen
60. Aandeel in resultaat van deelnemingen

58.958
332

20.782
122

Resultaat na belastingen

59.290

20.904

Resultaat voor belastingen
59. Belastingen
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in
de enkelvoudige jaarrekening
Algemeen
De corporatie heeft de enkelvoudige jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9
Boek 2 Burgerlijk Wetboek. De jaarrekening is opgemaakt op 13 mei 2019.
Voor de grondslagen voor de waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat, wordt
verwezen naar de grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de geconsolideerde jaarrekening,
voor zover hierna niet anders wordt vermeld.

Activiteiten van de corporatie
Voor de toelichting van de activiteiten van de corporatie wordt verwezen naar de geconsolideerde
jaarrekening.

Lijst van kapitaalbelangen
Voor de toelichting van de lijst van kapitaalbelangen wordt verwezen naar de geconsolideerde
jaarrekening.

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid
wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze
nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van TBV Wonen.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de
vennootschap geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, wordt een
voorziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder
de voorzieningen ter grootte van het resterende aandeel in de door de deelneming geleden

Classificatie eigen vermogen en vreemd vermogen
In de enkelvoudige jaarrekening wordt een financieel instrument geclassificeerd overeenkomstig de
juridische realiteit. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot een (deel van een) financieel
instrument worden in de jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van het financieel
instrument als financiële verplichting respectievelijk als eigen-vermogensinstrument.

Herwaarderingsreserve
De herwaarderingsreserve sociaal vastgoed en commercieel vastgoed in exploitatie betreft het positief
verschil tussen de boekwaarde op basis van de marktwaarde (op basis van het Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde) en de boekwaarde op basis van historische kosten minus afschrijvingen. Hierbij
is rekening gehouden met het belastingeffect op de herwaardering voor de woningen in exploitatie
waarvoor een belastinglatentie is gevormd.
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Toelichting op de enkelvoudige balans (in duizenden
euro’s)
7. Deelnemingen
Het verloop van deze post is als volgt (x € 1.000):
Boekwaarde
1 januari
2018

Aan-/
verkopen

Resultaat
deelneming

Waardewijzigingen

Boekwaarde
31 dec
2018

TBV Holding BV
Stadsontw mij Tilburg BV

893
0

0
0

319
0

0
0

1.212
0

Totaal

893

0

319

0

1.212

Boekwaarde
1 januari
2017

Aan-/
verkopen

Resultaat
deelneming

Waardewijzigingen

Boekwaarde
31 dec
2017

TBV Holding BV
Stadsontw mij Tilburg BV

771
0

0
0

122
0

0
0

893
0

Totaal

771

0

122

0

893

De waarde van de deelnemingen zijn bepaald op basis van de jaarrekeningen van de BV 's.
In 2018 is Stadsontwikkelingmaatschappij Tilburg BV geliquideerd.

7a. Vorderingen op deelnemingen
Het verloop van deze post is als volgt (x € 1.000):
Boekwaarde
1 januari
2018

Nieuwe
leningen

Aflossingen

Waardewijzigingen

Boekwaarde
31 dec
2018

TBV Holding BV

899

52

-58

0

893

Totaal

899

52

-58

0

893
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Boekwaarde
1 januari
2017

Nieuwe
leningen

Aflossingen

Waardewijzigingen

Boekwaarde
31 dec
2017

TBV Holding BV

932

54

-87

0

899

Totaal

932

54

-87

0

899

Ter financiering van projecten van TBV Triborgh Bouwontwikkeling BV, die worden gefinancierd door TBV
Holding BV, heeft TBV Wonen een projectkrediet verstrekt aan TBV Holding BV. Over 2018 is 6,025%
(2017: 6,025%) rente in rekening gebracht. De rente is bijgeschreven op de lening.

14. Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen.
Het verloop van deze post is als volgt (x € 1.000):
Boekwaarde
1 januari
2018
Duurzame Energie Exploitatie TBV
Wonen BV
Stadsontwikkelingsmaatschappij
Tilburg BV
Totaal

Totaal

Aflossingen

Waardewijzigingen

Boekwaarde
31 dec
2018

132

0

-107

0

25

5

0

-5

0

0

137

0

-112

0

25

Boekwaarde
1 januari
2017
Duurzame Energie Exploitatie TBV
Wonen BV
Stadsontwikkelingsmaatschappij
Tilburg BV

Nieuwe
leningen

Nieuwe
leningen

Aflossingen

Waardewijzigingen

Boekwaarde
31 dec
2017

119

13

0

0

132

130

0

-125

0

5

249

13

-125

0

137

Aan de Duurzame Energie Exploitatie TBV Wonen BV is tijdelijk een rekening courantcredit ter beschikking
gesteld om aanloopverliezen in de warmte-exploitatie van twee WKO installaties op te vangen. Hierover
wordt geen rente in rekening gebracht.
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Eigen vermogen (6)
Het eigen vermogen is als volgt samengesteld:
2018

2017

18. Herwaarderingsreserve
19. Overige reserve
20. Resultaat boekjaar

394.715
53.609
59.290

336.022
91.398
20.904

Totaal

507.614

448.324

Niet-DAEB
vastgoed in
exploitatie

Totaal

18. Herwaarderingsreserve
Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:
DAEB
vastgoed in
exploitatie
Stand per 1 januari 2018
Realisatie uit herwaarderingsreserve
Mutatie herwaardering vastgoed
Stand per 31 december 2018

314.851

21.171

336.022

338
54.754

-179
3.780

159
58.534

369.943

24.772

394.715

De herwaarderingsreserve sociaal vastgoed en commercieel vastgoed in exploitatie betreft het positief
verschil tussen de boekwaarde op basis van de marktwaarde (op basis van het Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde) en de boekwaarde op basis van historische kosten minus afschrijvingen. Hierbij
is rekening gehouden met het belastingeffect op de herwaardering voor de woningen in exploitatie
waarvoor een belastinglatentie is gevormd.

19. Overige reserves
Het verloop van de overige reserves is als volgt:
2018

2017

Stand 1 januari

91.398

32.152

Resultaat voorgaand boekjaar

20.904

67.228

-58.534
-338
179

-7.982
-

53.609

91.398

Mutatie herwaarderingsreserve
Realisatie uit herwaarderingsreserve DAEB
Realisatie uit herwaarderingsreserve niet-DAEB
Stand 31 december
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Bestemming van het resultaat 2018
In de statuten van TBV Wonen zijn geen bepalingen opgenomen aangaande de resultaatbestemming. Het
bestuur stelt aan de raad van commissarissen voor om het (positief) resultaat van € 59,3 miljoen toe te
voegen aan de overige reserves van TBV Wonen. Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt.
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Toelichting op de enkelvoudige winst-enverliesrekening
TBV Wonen maakt gebruik van de vrijstellingsregeling ten aanzien van de inrichting van de enkelvoudige
winst-en-verliesrekening op grond van art. 2:402 BW. De financiële gegevens van TBV Wonen zijn
verwerkt in haar geconsolideerde jaarrekening. In dit geval kan in de enkelvoudige winst-enverliesrekening worden volstaan met alleen het opnemen van de post Resultaat uit deelnemingen.

60. Aandeel in resultaat van deelnemingen
Deze post is als volgt samengesteld:
Resultaat deelnemingen in groepsmaatschappijen
2018

2017

TBV Holding BV
StadsontwikkelingsmaatschappijTilburg BV

319
13

122
0

Totaal

332

122

Bezoldiging van (ex-)bestuurders en (ex-)commissarissen (bedragen
in €)
Bestuurders
Bestuurders
De bezoldiging van de bestuurder bestaat uit periodiek betaalde beloningen (zoals salaris, doorbetaling bij
ziekte en vakantie, sociale premies, presentiegelden en ter beschikking stelling van een auto), beloningen
betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, VUT- en prepensioenuitkeringen).
De bezoldiging van de voormalige bestuurder Dhr. R. Vinke die in het boekjaar ten laste van de
toegelaten instelling en haar dochter- en groepsmaatschappijen is gekomen bedraagt
€ 34.943. (2017: € 210.461) en is als volgt gespecificeerd (in euro’s):

Periodiek betaalde beloning
Beloning betaalbaar op termijn
Sociale premies
Uitkering bij beëindiging
dienstverband
Bonusbetaling
Totaal

R. Vinke bestuurder
2018
2017
29.396
179.374
3.723
21.587
1.824
9.500
n.v.t
0
34.943
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n.v.t.
0
210.461

De bezoldiging van de interim bestuurder Dhr. T. Streppel die in het boekjaar ten laste van de toegelaten
instelling en haar dochter- en groepsmaatschappijen is gekomen bedraagt
€ 148.789 (2017: n.v.t.). De bezoldiging is op basis van facturatie en is excl. BTW.
Commissarissen
De bezoldiging van huidige en gewezen commissarissen die in het boekjaar ten laste van de toegelaten
instelling en haar dochter- en groepsmaatschappijen zijn gekomen bedragen € 57.658 (2017: € 51.752)
en is naar individuele commissaris als volgt gespecificeerd (in euro’s):
Bezoldiging

Voorzitter
Vice voorzitter / voorzitter
Lid
Lid
Lid
Totaal

2018
11.066
12.428
11.388
11.388
11.388

2017
14.991
10.950
10.950
9.386
5.475

57.658

51.752

Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties door TBV Wonen aan de bestuurder en commissarissen
verstrekt.
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Wet Normering Topinkomens
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op TBV Wonen van
toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de woningcorporaties.
Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor TBV Wonen is € 156.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of
omvang van het dienstverband.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
Voormalig bestuurder
bedragen x € 1
Functie(s)
Boekjaar
Duur dienstverband
Omvang dienstverband (in
fte)
Gewezen topfunctionaris?
Dienstverband
Zo niet, langer dan 6
maanden binnen 18
maanden werkzaam?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op
termijn
Totaal bezoldiging
Toepasselijk WNTmaximum
Bezoldigingsklasse
Motivering indien
overschrijding: zie

R. Vinke
Directeur - bestuurder
2018
1/1 - 02/03

2017
1/1 - 31/12

1

1

Nee
Ja

Nee
Ja

NVT

NVT

29.396

179.374

3.723

21.587

33.119

200.961

26.071

151.000

F

F

1)

1)
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bedragen x € 1
Functie(s)
Boekjaar
Duur dienstverband
Omvang dienstverband (in
fte)
Gewezen topfunctionaris?
Dienstverband
Zo niet, langer dan 6
maanden binnen 18
maanden werkzaam?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op
termijn
Totaal bezoldiging
Toepasselijk WNTmaximum
Bezoldigingsklasse
Motivering indien
overschrijding: zie

L. Cleijne
Waarnemend directeur
2018
20/2 - 03/04

2017
NVT

1
Nee
Ja
NVT

8.738
1.689
10.427
18.378
F
NVT

1) TBV Wonen valt in de klasse tussen 5.000 en 10.00 vhe's. Vanaf 2018 zal, conform het overgangsrecht,
het inkomen in drie jaar worden teruggebracht naar het wettelijke bezolderings maximum.
De bezoldiging van de heer Vinke vloeit voort uit bezoldigingsafspraken zoals vastgelegd in de
arbeidsovereenkomst, welke zijn aangegaan voor de in werking treding van de regeling bezoldigingsmaxima
topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014. Het overgangsrecht is ingegaan op
1 januari 2014.
2) De binnen onze organisatie geidentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstverband
hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris
(die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018).
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Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor de interim bestuurder van TBV Wonen is € 209.100. Dit geldt naar
rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.
bedragen x € 1
Functie(s)
Boekjaar
Duur dienstverband
Aantal kalendermaanden
Maximum uurtarief
Dienstverband
Individueel toepasselijk maximum

T. Streppel
Interim Directeur - bestuurder
2018
3/4 - 31/12
9
182
Nee
209.100

Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan
Maximum uurtarief
Totale bezoldiging in de
Betreffende periode
-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terug ontvangen bedrag
Totale bezoldiging, exclusief BTW

2017
N.V.T

Ja
147.187
N.V.T
147.187

Naast de hierboven vermelde topfunctionaris zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die
in 2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.
Raad van Commissarissen 2018
Kleijn J.

Melis E.

Fiers M.

Noordermeer M.

Mansum A. van

Voorzitter RVC

Lid / voorzitter
RVC

Lid RVC

Lid RVC

Lid RVC

1/1 - 16/09

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Beloning

11.066

12.428

11.388

11.388

11.388

Toepasselijk WNT-maximum

16.575

17.550

15.600

15.600

15.600

Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

-

-

-

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

-

-

-

Totaal bezoldiging

11.066

12.428

11.388

11.388

11.388

Motivering indien overschrijding:

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

bedragen x € 1
Functie(s)
Duur dienstverband in 2018

Bezoldiging
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Raad van Commissarissen 2017
Kleijn J.

Melis E.

Fiers M.

Noodermeer M.

Mansum A. van

Voorzitter RVC

Lid RVC

Lid RVC

Lid RVC

Lid RVC

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

21/2 - 31/12

1/7 - 31/12

Totaal bezoldiging

14.991

10.950

10.950

9.386

5.475

Toepasselijk WNT-maximum

22.650

15.100

15.100

12.990

7.612

bedragen x € 1
Functie(s)
Duur dienstverband in 2017

Bezoldiging
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Accountantskosten
De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de accountantsorganisatie
en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn als volgt voor de groep (in
euro’s):
2018
Ernst & Young
Accountants LLP Overig EY

Totaal

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Andere niet-controlediensten

107.869
24.987
0
0

0
0
0
0

107.869
24.987
0
0

Totaal

132.856

0

132.856

2017
Ernst & Young
Accountants LLP Overig EY

Totaal

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Andere niet-controlediensten

111.998
20.134
0
0

0
0
0
0

111.998
20.134
0
0

Totaal

132.132

0

132.132

Bovenstaande honoraria voor onderzoek van de jaarrekening is gebaseerd op de kosten zoals ze in het
betreffende boekjaar in rekening zijn gebracht. BDO en Deloitte hebben in het verslagjaar totaal € 40.622
(2017: € 44.143) in rekening gebracht voor adviesdiensten op fiscaal gebied.
Daarnaast heeft PwC in 2018 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de fusiemogelijkheden tussen
TBV Wonen en Woonstichting ’t Heem (kosten: € 53.059).
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Gebeurtenissen na balansdatum (enkelvoudige jaarrekening)
In 2018 hebben TBV Wonen en Woonstichting ’t Heem een verkenning gedaan wat de voordelen zijn om
te fuseren. Dit heeft begin 2019 geresulteerd in het besluit tot fusie van beide corporaties per 1 juli 2019.
Begin 2019 is voorgenomen om de vennootschap Duurzame Energie Exploitatie TBV Wonen B.V. als
gevolg van aangekondigde wijzigingen in de Warmtewet en het Besluit Servicekosten in 2019 op te
heffen.
Behoudens bovenstaande gebeurtenissen hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
voorgedaan, die nadere informatie geven over de toestand op balansdatum.
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Afzonderlijke primaire overzichten
Algemeen
Op grond van artikel 15 lid 2 en 4 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 heeft
TBV Wonen onderscheid aangebracht tussen diensten van algemeen economische belang (DAEB tak) en
de overige diensten (niet-DAEB tak). Daartoe zijn een afzonderlijke balans, winst-en-verliesrekening en
kasstroomoverzicht voor respectievelijk de DAEB tak en de niet-DAEB tak opgesteld.

Aard van de niet-DAEB activiteiten
De niet-DAEB activiteiten van TBV Wonen bestaan (conform het door de Autoriteit Woningcorporaties
goedgekeurde “scheidingsvoorstel”) met name uit het verhuren van (geliberaliseerde) huurwoningen met
een huurprijs boven € 710,68, bedrijfsruimten, garages en parkeergelegenheden.

Grondslagen voor de scheiding
De belangrijkste uitgangspunten en grondslagen ten aanzien van de afzonderinge primaire overzichten
zijn:
· Conform het door de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurde “scheidingsvoorstel”, zijn de
vastgoedbeleggingen in exploitatie gesplitst naar DAEB en niet-DAEB.
· Ten aanzien van de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden is deze voorraad gesplitst
naar DAEB en Niet-DAEB. Woningen die voordat ze werden verkocht met Koopgarant
voorwaarden, verhuurd werden boven de liberalisatiegrens classificeren als Niet-DAEB evenals
woningen die vanuit nieuwbouw werden opgeleverd. Woningen verkocht met koopgarant met een
huurprijs onder de liberalisatiegrens classificeren als DAEB.
· Met betrekking tot het vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie en de gerelateerde
voorzieningen is onderscheid gemaakt op projectniveau, op basis van de daadwerkelijke
projectplannen en de hieruit voortvloeiende classificatie.
· Alle deelnemingen van TBV Wonen zijn geclassificeerd als zijnde niet-DAEB.
· In de DAEB-tak van TBV Wonen is een post opgenomen inzake de nettovermogenswaarde van
de niet-DAEB-tak (gelijk aan het eigen vermogen van de niet-DAEB-tak. Hierdoor is het eigen
vermogen van de DAEB-tak gelijk aan het eigen vermogen van de enkelvoudige jaarrekening.
· De belastinglatenties zijn naar rato van het woningbezit toegerekend aan de DAEB-tak en de nietDAEB tak;
· Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop en onderhanden projecten zijn volledig
geclassificeerd als zijnde niet-DAEB.
· Ten aanzien van de liquide middelen is geen onderscheid te maken op basis van separate
bankrekeningen. De splitsing is gemaakt op basis van de beginstand conform het goedgekeurde
scheidingsvoorstel, gecorrigeerd voor de daaropvolgende “gesplitste” kasstromen.
· Huuropbrengsten en onderhoudskosten zijn voor zover mogelijk gesplitst op basis van koppeling
aan het betreffende vastgoed.
· Voor overige opbrengsten en kosten, heet TBV Wonen een verdeelsleutel toegepast op basis van
gewogen verhuureenheden.
· Voor de gescheiden kasstroomoverzichten is een identieke benadering toegepast als voor de
gescheiden winst-en-verliesrekeningen.
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Enkelvoudige balans DAEB tak per 31 december 2018
(voor winstbestemming)

A c t i v a
(in duizenden euro’s)

2018

A. VASTE ACTIVA
II Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

723.342
6.710
1.803
731.855

III Materiële vaste activa
Overige zaken in exploitatie
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

1.223
6.314
7.537

IV Financiële vaste activa
Latente belastingvorderingen
Leningen u/g
Interne lening
Netto vermogenswaarde niet-DAEB

3.138
318
27.000
57.405
87.861

Som der vaste activa

827.253

B. VLOTTENDE ACTIVA
I Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop
Overige voorraden

0
122
122
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III Vorderingen
Huurdebiteuren
Overheid
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Overige vorderingen
Overlopende activa

393
465
0
0
183
1.041

V Liquide middelen

2.976

Som der vlottende activa

4.139

Totaal activa

831.392
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P a s s i v a
(in duizenden euro’s)

2018

C. EIGEN VERMOGEN
Herwaarderingsreserve
Overige reserves
Resultaat boekjaar

394.715
53.609
59.290
507.614

E. VOORZIENINGEN
Voorzieningen onrendabele investeringen en herstructureringe
Overige voorzieningen

1.306
0
1.306

F. LANGLOPENDE SCHULDEN
Schulden/leningen overheid
Schulden/leningen kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Waarborgsommen

0
304.562
6.520
65
311.147

G. KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan overheid
Schulden aan leveranciers
Schulden aan groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale verzekeringen en pensioenpremie
Overige schulden
Overlopende passiva

85
2.666
319
700
1.185
6.371
11.325

Totaal passiva

831.392
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Enkelvoudige winst-en-verliesrekening DAEB tak over 2018
(in duizenden euro’s)

2018

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Overige directe opbrengsten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

45.020
2.365
-2.483
14
-3.429
-8.867
-7.515

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

25.105

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Verkoopresultaat verkoop onder voorwaarden

588
-74
-372
0

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorwaarden
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
bestemd voor verkoop

142
-10.214
55.801
247
0

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

45.834

Opbrengst overige activeiten
Kosten overige activiteiten

191
0

Netto resultaat overige activiteiten

191

Overige organisatiekosten
Leefbaarheid

-1.306
-946

Bedrijfsresultaat (transporteren)

69.019
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(in duizenden euro’s)

2018

Bedrijfsresultaat (transport)

69.019

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten interne lening
Rentebaten interne lening

0
0
-9.736
215
0
900

Saldo financiële baten en lasten

-8.622

Resultaat voor belastingen

60.398

Belastingen
Resultaat deelnemingen
Resultaat niet-DAEB tak

-10.213
0
9.105

Resultaat na belastingen

59.290
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Enkelvoudig kasstroomoverzicht DAEB tak 2018
(in duizenden euro’s)

2018

1. (A) Operationele activiteiten
Ontvangsten
1.1 Huren

45.201

1.1.1 Zelfstandige huurwoningen DAEB
1.1.3 Onzelfstandige huurwoningen DAEB
1.1.5 Intramuraal DAEB
1.1.7 Maatschappelijk onroerend goed
1.1.8 Bedrijfsmatig onroerend goed
1.1.9 Parkeervoorzieningen DAEB

38.519
1.276
4.676
168
562
0

1.2 Vergoedingen
1.3 Overheidsontvangsten
1.4 Overige bedrijfsontvangsten
1.5a Renteontvangsten (exclusief interne lening)
1.5b Renteontvangsten interne lening

3.269
0
642
0
900

Saldo ingaande kasstromen

50.012

Uitgaven
1.6 Erfpacht
1.7 Personeelsuitgaven
1.8 Onderhoudsuitgaven
1.9 Overige bedrijfsuitgaven
1.10 Renteuitgaven
1.11 a Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat
1.11 b Verhuurdersheffing
1.12 Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
1.13 Vennootschapsbelasting

3
4.358
6.548
9.186
9.729
498
4.258
254
0

Saldo uitgaande kasstromen

34.834

Kasstroom uit operationele activiteiten

15.178

2. (B) (Des)investeringsactiviteiten
MVA ingaande kasstroom
2.1 A
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongel.
2.2 A
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV)
2.4 A
Verkoopontvangsten grond
2.5 A
(Des)Investeringsontvangsten overig
Tussentelling ingaande kasstroom MVA

651
0
0
0
651
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MVA uitgaande kasstroom
2.6 A
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden
2.7 A
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden
2.8 A
Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden
2.9 A
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden
2.11 A Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop
2.12 A Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden
2.13 A Aankoop grond
2.14 A Investeringen overig
2.15 A Externe kosten bij verkoop

2.472
10.475
0
2.058
0
138
1.805
92
47

4.140

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA

17.087

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

-16.436

FVA
2.17.1 Ontvangsten verbindingen
2.17.2 Ontvangsten overig
2.17.3 Ontvangsten aflossing interne lening
2.17.4 Dividend vanuit niet-DAEB
2.18.1 Uitgaven verbindingen
2.18.2 Uitgaven overig
2.18.3 Verstrekken interne lening

0
72
3.000
0
31
0

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

3.041

Kasstroom uit (des-)investeringen

-13.395

3. (C) Financieringsactiviteiten
Ingaand
3.1.1
Nieuwe te borgen leningen
3.1.2
Nieuwe ongeborgde leningen DAEB-investeringen
Uitgaand
3.2.1
Aflossing geborgde leningen
3.2.2
Aflossing ongeborgde leningen DAEB-investeringen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

5.000
0
7.623
0
-2.623

4.1 Mutatie liquide middelen
4.2 Wijziging kortgeldmutaties

-840
0

Mutatie geldmiddelen

-840

Liquide middelen per 1 januari
Liquide middelen per 31 december

3.816
2.976

Mutatie geldmiddelen

-840
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Enkelvoudige balans niet-DAEB tak per 31 december 2018
(voor winstbestemming) of (voor verwerking van het verlies)

A c t i v a
(in duizenden euro’s)

2018

A. VASTE ACTIVA
II Vastgoedbeleggingen
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

77.179
15.759
105
93.044

III Materiële vaste activa
Overige zaken in exploitatie
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

0
0
0

IV Financiële vaste activa
Deelnemingen
Vorderingen op deelnemingen
Latente belastingvorderingen
Leningen u/g

1.212
893
989
103
3.197

Som der vaste activa

96.241

B. VLOTTENDE ACTIVA
I Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop
Overige voorraden

0
0
0
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III Vorderingen
Huurdebiteuren
Overheid
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige vorderingen
Overlopende activa

206
0
344
35
0
585

V Liquide middelen

3.980

Som der vlottende activa

4.566

Totaal activa

100.807
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P a s s i v a
(in duizenden euro’s)

2018

C. EIGEN VERMOGEN
Herwaarderingsreserve
Overige reserves
Resultaat boekjaar

24.772
23.528
9.105
57.405

E. VOORZIENINGEN
Voorzieningen onrendabele investeringen en herstructureringe
Overige voorzieningen

0
0
0

F. LANGLOPENDE SCHULDEN
Schulden/leningen overheid
Schulden/leningen kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Waarborgsommen
Interne lening

0
0
15.575
94
27.000
42.669

G. KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan overheid
Schulden aan leveranciers
Schulden aan groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale verzekeringen en pensioenpremie
Overige schulden
Overlopende passiva

0
94
0
372
0
267
733

Totaal passiva

100.807
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Enkelvoudige winst-en-verliesrekening niet-DAEB tak over
2018
(in duizenden euro’s)

2018

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Overige directe opbrengsten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

4.500
174
-184
3
-317
-766
-325

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

3.086

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Toegerekende organisatiekosten
Toegerekende financieringskosten

0
0
0
0

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Verkoopresultaat verkoop onder voorwaarden

0
886
-6
-749
29

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorwaarden
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
bestemd voor verkoop

160
-12
6.369
116
0

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

6.473

Opbrengst overige activeiten
Kosten overige activiteiten

2
0

Netto resultaat overige activiteiten

2

Overige organisatiekosten
Leefbaarheid

-56
0

Resultaat voor belastingen

9.665
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Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behroen en van effecten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten interne lening
Saldo financiële baten en lasten

0
0
7
-900
-893

Resultaat voor belastingen

8.772

Belastingen
Resultaat deelnemingen

0
332

Resultaat na belastingen

9.105
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Enkelvoudig kasstroomoverzicht niet-DAEB tak 2018
(in duizenden euro’s)

2018

1. (A) Operationele activiteiten
Ontvangsten
1.1 Huren

4.500

1.1.2 Zelfstandige huurwoningen niet-DAEB
1.1.4 Onzelfstandige huurwoningen niet-DAEB
1.1.6 Intramuraal niet-DAEB
1.1.7 Maatschappelijk onroerend goed
1.1.8 Bedrijfsmatig onroerend goed
1.1.10 Parkeervoorzieningen niet-DAEB

3.577
0
0
0
579
344

1.2 Vergoedingen
1.3 Overheidsontvangsten
1.4 Overige bedrijfsontvangsten
1.5a Renteontvangsten (exclusief interne lening)
1.5b Renteontvangsten interne lening

216
0
13
0
0

Saldo ingaande kasstromen

4.729

Uitgaven
1.6 Erfpacht
1.7 Personeelsuitgaven
1.8 Onderhoudsuitgaven
1.9 Overige bedrijfsuitgaven
1.10 a Renteuitgaven (exclusief interne lening)
1.10 b Renteuitgaven interne lening
1.11 a Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat
1.11 b Verhuurdersheffing
1.12 Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
1.13 Vennootschapsbelasting

0
407
694
687
0
900
5
43
0
0

Saldo uitgaande kasstromen

2.736

Kasstroom uit operationele activiteiten

1.993

2. (B) (Des)investeringsactiviteiten
MVA ingaande kasstroom
2.1 B
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongeleg.
2.2 B
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV)
2.3 B Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet woongelegenheden
2.4 B
Verkoopontvangsten grond
2.5 B
(Des)Investeringsontvangsten overig

915
469
0
65
1.101

Tussentelling ingaande kasstroom MVA

2.550

MVA uitgaande kasstroom
2.6 B
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden
2.7 B
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden

1.426
0
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2.8 B
Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden
2.9 B
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden
2.11 B Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop
2.12 B Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden
2.13 B Aankoop grond
2.14 B Investeringen overig
2.15 B Externe kosten bij verkoop

0
0
179
0
0
0
143

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA

322
1.748

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

802

FVA
2.17.1 Ontvangsten verbindingen
2.17.2 Ontvangsten overig
2.17.3 Ontvangsten aflossing interne lening
2.17.4 Dividend vanuit niet-DAEB verbindingen
2.18.1 Uitgaven verbindingen
2.18.2 Uitgaven overig
2.18.3 Verstrekken interne lening
2.18.4 Uitgaven dividend

76
5
0
0
0
2
0
0

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

79

Kasstroom uit (des-)investeringen

881

3. (C) Financieringsactiviteiten
Ingaand
3.1.3
Nieuwe ongeborgde leningen niet-DAEB-investeringen
3.1.4 Ontvangen interne leningen
Uitgaand
3.2.3
Aflossing ongeborgde leningen niet-DAEB-investeringen
3.2.4
Aflossing interne lening
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0
0
0
3.000
-3.000

4.1 Mutatie liquide middelen
4.2 Wijziging kortgeldmutaties

-126
0

Mutatie geldmiddelen

-126

Liquide middelen per 1 januari
Liquide middelen per 31 december

4.106
3.980

Mutatie geldmiddelen

-126
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Ondertekening van de jaarrekening
Tilburg, 13 mei 2019

Bestuurder:

Raad van commissarissen:

Ir. drs. P.P.A. Kouijzer

Mevr. mr. E.M.C. Melis

Mevr. drs. M.C.T. Fiers

Dhr. drs. E.A.A. van Mansum
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Overige gegevens
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het
resultaat
In de statuten van TBV Wonen zijn geen bepalingen opgenomen aangaande de resultaatbestemming. Het
bestuur stelt aan de raad van commissarissen voor om het (positief) resultaat van € 59,3 miljoen toe te voegen
aan de overige reserves van TBV Wonen. Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt.
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