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Inleiding 

 

Voor u ligt het Bestuursverslag van stichting Area over 2019. Area is een corporatie met 
8.977 verhuureenheden. We richten ons op de primaire doelgroep; ‘mensen met een 
kleine portemonnee en mensen met een zorgvraag’. Het werkgebied bestaat primair uit 
de gemeenten Uden en een deel van Meierijstad, (de dorpen van de voormalige 
gemeente Veghel). Area beweegt vooruit naar onze oorspronkelijke bedoeling. We 
focussen ons op onze échte doelgroep. Wonen is een belangrijke basisbehoefte van 
mensen. Traditionele waarden als betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, 
zelfredzaamheid en continuïteit koesteren we en geven we nieuwe inhoud die past bij de 
wereld van nu. 
  
In dit verslag laten we zien hoe we hier in de praktijk mee omgaan. 2019 was een goed 
jaar voor Area. We hebben mooie projecten gerealiseerd: Via wijkteams en andere 
collega’s zijn we dicht bij onze bewoners, de leefbaarheid krijgt steeds meer aandacht,  
het KWH-label is weer verlengd en verduurzaming is stevig verankerd in onze 
bedrijfsvoering. We hebben de visitatie afgerond en het blijkt dat onze belanghouders erg 
tevreden zijn met de samenwerking. De verbeterpunten zijn heel beperkt. Ik ben blij met 
een steeds groeiende professionalisering in de organisatie; de accountant ziet dat ook in 
zijn verklaring.  
Als het moet zoeken we de grens op van wat kan en mag. Dat betekent dat we in 2019 
de grens van de leefbaarheidsuitgaven beginnen te naderen. Het was nodig om 
leefbaarheid en veiligheid te blijven garanderen.  
 
En terwijl ik dit schrijf, staat de wereld op z’n kop door de uitbraak van het Coronavirus. 
Uden en Meierijstad als episch centrum in Nederland. Ik merk hierbij dat de veerkracht 
van de organisatie geweldig is, dat we extra aandacht voor onze bewoners hebben en dat 
we ook proberen mee te denken met onze zakelijke en maatschappelijke partners. Het 
jaarverslag van 2020 zal fors afwijken van onze mooie kijk op 2019. Maar het is mijn 
overtuiging dat Area als baken van stabiliteit een belangrijke bijdrage zal leveren aan het 
verwerken van de maatschappelijke gevolgen. En ook hier zal het nodig zijn de grenzen 
waar nodig op te zoeken; misschien nog wel meer dan ooit. 
 

Jan van Vucht, directeur-bestuurder 
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De organisatie  

Toelating en inschrijving van stichting Area  

Datum toelating : KB 10 november 1978, nummer 16  

Laatste wijzigingsdatum statuten : 28 december 2018  

Inschrijving Kamer van Koophandel : 16024880  

NRV-nummer : 2213  

Deelnemingen en overige verbindingen 

Area is een stichting zonder deelnemingen. Area is verder: 

• lid van de landelijke vereniging van woningcorporaties Aedes;  

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

• vertegenwoordigd in 44 Verenigingen van Eigenaren, waarin Area woningbezit 
heeft. Daarvan voeren we bij 21 verenigingen het bestuur/beheer uit.  

  

Daarnaast is Area lid van Lente, een samenwerkingsverband van Brabantse  
woningcorporaties dat de maatschappelijke opgave centraal stelt in haar functioneren.  

 

Mission statement en kernactiviteiten  

Wij werken samen aan betaalbaar en duurzaam wonen 

voor mensen die ons écht nodig hebben. 

 

De verduurzaming van onze woningen is een zware opgave, die veel vergt van onze 

financiële mogelijkheden. Wij zien de noodzaak om duurzaam met onze woningen, onze 

woonomgeving en ons netwerk om te gaan. Daarom zijn we de uitdaging aangegaan met 

het behoud van betaalbaarheid en beschikbaarheid als blijvend speerpunt. 

Bestuur  

Het bestuur van Area is opgedragen aan de directeur-bestuurder. In 2019 was dat de 
heer Jan van Vucht (herbenoemd per 1 januari 2020).  

De Raad van Commissarissen (RvC)  

De Raad van Commissarissen bestond gedurende 2019 uit 6 personen:  

Eric Kemperman (voorzitter)  

Wim Bruinenberg  

Henk Vos  

Nanda de Wilde 

Stefan van Kessel 

Sultan Günal 

De Ondernemingsraad (OR) 

De OR bestond gedurende 2019 uit 5 personen: 

Tonnie van den Boogaard (voorzitter) 

Annelies Janssen 

Diana Janssens-Opschoor 

Nellie Essens 

Ilse van Hout 
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De Bewonersraad Area 

De Bewonersraad is een zelfstandige stichting en bestond gedurende 2019 uit de 

volgende personen: 

• Wout van de Peppel (voorzitter per 1 maart 2019) 

• Jeanneke Callaars (secretaris) 

• Riny van Dijk (plaatsvervangend voorzitter tot 1 maart 2019 en penningmeester) 

• Koos Michielsen 

• Carola de Bruijin 

• Ad Heerkens 

• Rietje Methorst 

• Betty Roozenboom 

• Sandra Jelsma (per 1 maart 2019) 

• Willem Putman (per 1 maart 2019) 

• Gert Jan Pelkman (per 16 oktober 

2019) 

• Jacqueline van Weersel (per 16 

oktober 2019) 

 

De regionale Klachtenadviescommissie (KAC)  

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

waar ook Woonmeij en JOOST bij zijn aangesloten. In het najaar van 2019 zijn ook 

Woonveste (Drunen) en Charlotte van Beuningen (Vught) aangesloten. 

Urgentiecommissie 

De urgentiecommissie is een externe commissie, die bindend adviseert over alle 

verzoeken tot urgentie. Op 31 december 2019 is de samenstelling van de 

urgentiecommissie als volgt: 

• Annemiek Wierdak (voorzitter) 

• Ester Biezen 

• Jan Willem Popelier 

Interne organisatie 

Per 31 december 2019 heeft Area 87 medewerkers in dienst en een personeelsbezetting 

van 75,49 FTE. De organisatie is als volgt opgebouwd: 
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Belangrijkste ontwikkelingen 2019 

 
In 2019 vierden we 100 jaar sociale volkshuisvesting in ons werkgebied. Een van onze 
rechtsvoorgangers werd in 1919 opgericht en we zijn er trots op wat er in die 100 jaar is 
gerealiseerd. Honderd jaar later is de woningcorporatie nog steeds van een groot 
maatschappelijk belang. 
 
"Na de oorlog maakte het niet uit wat we bouwden, als de mensen maar onder de 
pannen waren. Er werden koopwoningen en duurdere huurwoningen gerealiseerd. We 
hadden veel meer vrij spel dan nu. Sinds de Woningwet in 2015 werd herzien mogen we 
alleen personen huisvesten die door hun inkomen of door andere omstandigheden moeite 
ondervinden om passende huisvesting te vinden. Nu worden er wijken gebouwd met 
alleen maar sociale huurwoningen. Wij vinden diversiteit in de wijk erg belangrijk.”1 
 
In 2019 heeft de visitatie over de jaren 2015-2018 plaatsgevonden; deze is uitgevoerd 
door Ecorys. We zijn erg blij met de uitkomsten van deze visitatie. De cijfers zijn prima, 
de teneur en sfeer zijn goed en er is sprake van een uiterst positief beeld bij onze 
belanghouders. De volgende zinnen zien we als kern van de visitatie: 
 
“De visitatiecommissie vindt het bijzonder dat ook bijna alle belanghebbenden lovend zijn 
over de prestaties van Area.” (…) “De belanghebbenden zien Area als een betrouwbare, 
degelijke woningcorporatie. Een fijne samenwerkingspartner”. 
 
De belangrijkste speerpunten voor 2019 waren: 

1. De bewoner in de wijk. 
2. De tactische vertaling van het Koersplan, portefeuille en duurzaamheidsambitie. 
3. Doorvoeren van integrale sturing. 

 
Wij zetten sterker in op wijkgericht werken. De mensen van de wijkteams staan dicht bij 
de huurders. Ze weten wat er speelt onder onze huurders en de bewoners hebben een 
eigen aanspreekpunt. Daarnaast wordt er veel meer samengewerkt met de gemeente, de 
politie en ONSwelzijn. Zo kunnen we snel schakelen als een wijk achteruit dreigt te gaan.  
 
In sommige wijken hebben we te maken met ondermijnende criminaliteit; vaak 
druggerelateerd. Dat vindt in de hele maatschappij plaats, dus ook in onze wijken. We 
zien het als onze verantwoordelijkheid om hier onze rol te pakken, in goede samenspraak 
met politie en gemeente. Het effect daarvan is dat de verhoudingen verharden en de 
spanningen in sommige wijken toenemen. Dat maakt het werk voor onze medewerkers 
moeilijker en zijn aanvullende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. 
 
De samenstelling van onze wijken verandert snel door instroom vanuit instellingen, de 
instroom van statushouders en hun gezinnen en de vergrijzing. De aantallen zijn nog 
relatief onzeker, maar de effecten op ons werk zijn dat niet. Slagen we erin samen met 
maatschappelijke partners een inclusieve samenleving te realiseren in onze wijken? Wij 
zien dat voor ons als een belangrijke meerwaarde.  
 
Een van de grootste zorgen is dat er in de gemeente Meierijstad onvoldoende zicht is op 
betaalbare bouwlocaties voor sociale huurwoningen. In Veghel is maar 20 procent van de 
woningen sociale huur. In Uden is dat 30 procent. Met de gemeente Meierijstad hebben 
we afgesproken dat er de komende tien jaar 1.000 sociale huurwoningen bij moeten (niet  
 
 

 
1 Bron: Stadkrant Veghel d.d. 12 november 2019 
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alleen te bouwen door Area - ook Woonmeij en BrabantWonen zijn werkzaam in 
Meierijstad). Area heeft echter geen grond om deze huizen te bouwen, dus zijn we 
aangewezen op andere partners. 
 
We hebben grote duurzaamheidsambities. De zonnepanelen spreken tot de verbeelding. 
In 2019 hebben we het 25.000e zonnepaneel van Area op onze daken gelegd. Met zijn 
allen besparen we in de sector nu al € 1,2 miljoen per jaar aan woonlasten voor de 
huurders. Area heeft al in 2018 gemiddeld energielabel B behaald. In 2022 gaan wij voor 
label A! Het gasloos maken van onze woningen, zonder dat de huurprijzen gigantisch 
omhoog gaan, is in dit verhaal 
een grote uitdaging. Deze 
uitdaging gaan we graag aan 
maar er zijn onzekerheden 
waarmee we geconfronteerd 
worden. Met de huidige 
technieken is het financieel niet 
haalbaar voor onze totale 
portefeuille. Samen met de 
Lente-corporaties gebruiken we 
de komende jaren om 
ontwikkelingen en innovaties te 
stimuleren en scenario’s te 
verfijnen. Zoals de challenge De 
Warmtewissel, waarmee we op 
zoek gaan naar een duurzame 
opvolger van de cv-ketel. 
 
Het effect van de 
bouwkostenontwikkeling voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud maakt het voor ons 
niet gemakkelijk; de kosten zijn sterk gestegen. We maken ons intern druk over steeds 
verdere verfijning van onze ramings- en afwegingsmethoden; anderzijds maakt deze 
druk op de stichtingskosten onze afweging steeds lastiger. En dit terwijl de noodzaak 
voor meer investeringen onomstotelijk blijkt uit de nieuwe portefeuillestrategie en 
prestatieafspraken. 
 
We hebben ook in 2019 te maken gehad met een stevige belastingdruk, die maar niet 
afneemt. Ondanks de noodzaak fors te investeren in nieuwbouw en verduurzaming, en 
kortingen op verhuurdersheffing waarvoor wij in aanmerking komen, neemt de druk op 
onze operationele kasstromen toe via verhuurdersheffing, vennootschapsbelasting 
(inclusief ATAD) en onroerende zaakbelasting. Ondanks dat Area voldoende 
borgingsruimte heeft, is het lastig om investeringsbeslissingen te nemen waarbij we 
(door het streven naar een zo laag mogelijke huur, ambitieuze verduurzamingsopgave en 
verhuurdersheffing) vrijwel geen redelijk rendement meer halen. Dat stimuleert niet om 
stevig door te pakken. 
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Wonen 

 

We zien dat onze doelgroepen de komende jaren nog groeien; zowel in aantal mensen 

als in aantal huishoudens. Het aandeel gezinnen loopt terug en de een- en 

tweepersoonshuishoudens zijn in opmars. Met name de groep senioren groeit; zij blijven 

langer zelfstandig wonen. We zien naast senioren ook een forse woonopgave bij mensen 

met een aanvullende zorgvraag. Onze rol ligt vooral bij zelfstandig, verzorgd en begeleid 

wonen. Men wordt meer aangewezen op reguliere woningen. Wij werken daar graag aan 

mee door goede afspraken over begeleiding te maken door middel van 

samenwerkingsovereenkomsten. We zetten onze middelen vooral in voor de huishoudens 

die ons echt nodig hebben. Dit zijn de huishoudens met een laag inkomen en in het 

bijzonder de mensen aan de onderkant van de samenleving. 

 

8,4% van de vrijgekomen woningen is toegewezen aan bijzondere doelgroepen. In 2019 

zijn we meer woningen gaan toewijzen via een tijdelijke huurovereenkomst met 

begeleidingsafspraken van een zorgaanbieder en minder direct aan de zorginstelling.  

 

Onze woningen moeten betaalbaar zijn voor onze doelgroepen. ‘Betaalbaar’ is voor ons 

dat elke doelgroep qua inkomen past bij de grenzen die de overheid aangeeft, waarbij  

belangrijke criteria de huurtoeslaggrenzen zijn. Minimaal 75% van onze woningen is 

beschikbaar voor huishoudens met recht op huurtoeslag. We werken aan een beter 

evenwicht tussen prijs en kwaliteit en aan het kleiner maken van de prijsverschillen 

binnen een bepaald complex of straat. Daartoe is een nieuw huurbeleid vastgesteld met 

nieuwe toewijzingsdoelstellingen. Ook is ons beleid omtrent Zelf Aangebrachte 

Voorzieningen geactualiseerd. In 2019 hebben we bij 165 adressen huurverlaging 

toegepast.  

We zien de vraag en de belangstelling voor huurwoningen in de grote dorpen groeien en 

in de kleinere dorpen afnemen. Dat betekent dat we in de dorpen Veghel, Uden, Erp, 

Volkel en Mariaheide nog groeimogelijkheden zien en daar met nieuwbouw ook op 

inspelen. Voor de kleine dorpen zijn we wat voorzichter. Wel is in 2019 met de 

gemeenten afgesproken om ook daar woningen toe te voegen om daarmee de vraag in 

de grotere dorpen mede te kunnen opvangen. 

Het volledig ‘nul op de meter’ en gasloos maken van alle woningen voor 2050 levert een 

opgave op die financieel moeilijk haalbaar is. Dit neemt niet weg dat we onze positieve 

impact zo groot mogelijk maken. We voeren de bestaande programma’s met betrekking 

tot het projectmatig aanbrengen van zonnepanelen en het isoleren van woningen. De 

periodieke schilderbeurt wordt met isolatiemaatregelen en het aanbrengen van 

zonnepanelen gecombineerd. We zijn al twee jaar bezig met het projectmatig voorzien 

van alle woningen (die hiervoor geschikt zijn) van zonnepanelen zonder hiervoor een 

huurverhoging in rekening ter brengen. Dat betekent dat in 2020 minimaal 65% van 

onze ruim 8.000 woningen hiervan profiteren. Nieuwbouwwoningen zijn gasloos en de 

insteek is energieneutraal.  

Ons handelen in de renovatie-, sloop-, verkoop/aankoop- en nieuwbouwopgave zetten 

we in op het samen met andere corporaties innoveren van de verduurzaming, waardoor 

de kwaliteit beter wordt en de kosten minder. Ondanks het voorzichtig zijn met sloop van 

bestaande woningen zal de balans van renovatie meer naar sloop en nieuwbouw 

verschuiven ten behoeve van het verduurzamen van onze woningen.  
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Zolang er nog een tekort aan sociale huurwoningen is, voeren we een terughoudend 

verkoopbeleid. Verkoop dient vooral om de portefeuille te vernieuwen, door afscheid te 

nemen van ‘gespikkeld’ bezit en van woningen die niet meer passen bij onze 

doelgroepen. 

Het onderhoud van de woningen voeren we sober, doelmatig en efficiënt uit. Onderhoud 

wordt steeds meer in de keten uitgevoerd. We werken met langjarige contracten, die 

uitgaan van wederzijdse synergie. 

We handhaven onze voorraad vrije sector woningen voor de middenhuur en we zullen in 

de toekomst proberen deze licht te laten groeien als blijkt dat we daarmee in een 

behoefte voorzien die de markt niet oppikt. We hebben aandacht voor de historische rol 

en willen dit ook laten zien in ons woningbestand. Dat betekent dat we onze ‘pareltjes’ 

die in het verleden gebouwd zijn, waar mogelijk, zullen bewaren en beschermen. 
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Sociale duurzaamheid  

 

We trekken actief de wijk in om goed te luisteren naar de bewoners en om samen met de 

bewoners plannen te maken. We hebben daarbij ook aandacht voor de onderstroom in de 

wijk. Leefbaarheid is een kerntaak. 

Leefbaarheid is de mate waarin een buurt, wijk, dorp of ander gebied aantrekkelijk en/of 

geschikt is om te wonen of te werken. Bij voorkeur is onze inzet ondersteunend en 

faciliterend: initiatief vanuit bewoners omarmen we, omdat slaagkans en het resultaat 

beter zijn als het vanuit de wijk komt. Plannen die wij zelf initiëren pakken we vanaf het 

begin samen met wijkbewoners op. In onze aanpak werken we samen met onze partners 

proactief aan de leefbaarheid van onze wijken, gericht op voorkomen van in plaats van 

het reageren op een negatieve leefbaarheid. Dit is ook terug te zien in de 

prestatieafspraken die we met de gemeenten maken, met name in Uden.  

Naast onze preventieve acties in het kader van leefbaarheid, zetten we meer in op 

handhaven en treden we hard op tegen bewoners die zich niet aan de afspraken houden. 

We tolereren geen sociale onveiligheid vanuit onze bewoners. We voelen ons 

verantwoordelijk voor dat soort situaties en doen er samen met gemeente en politie alles 

aan om de omstandigheden te verbeteren waar nodig. 

In de wijken waar de leefbaarheid onder druk staat, maken we gezamenlijke plannen. 

We stellen het belang van de bewoner centraal en halen onze agenda op in de buurt. In 

Veghel richten we ons vooral op de wijken Veghel-West, de Leest en Veghel-Zuid en in 

Uden op de wijken Flatwijk, Bogerd-Vijfhuis, Melle en Bitswijk. Het maatschappelijk 

rendement van dit proces moet zijn dat problemen in de wijk ook in en door de wijk zelf 

opgelost worden. Alleen door persoonlijk contact is de sociale structuur in de wijken te 

(her)kennen en te versterken.  

Gemeenten Uden en Meierijstad zijn erg groene gemeenten en daar hebben wij geluk 

mee. Maar in buurten met veel sociale huurwoningen is ook veel verstening; zowel in het 

openbaar terrein als in de tuinen van de bewoners. Samen met bewoners en gemeente 

vergroenen we onze wijken door het actief stimuleren van bewoners om hun tuin groen 

te maken. We voeren pilots uit met groene daken en groene gevels. In de 

nieuwbouwplannen maken we met de gemeenten afspraken over een zo groen mogelijke 

leefomgeving. We zoeken samenwerking met maatschappelijke partners op om 

groenonderhoud uit te voeren als dagbestedingstaak.  

Circulair ondernemen is voor ons een nieuwe manier van werken. We zetten hierop in 

omdat we ons bewust zijn dat grondstoffen op kunnen raken en we zo meer schade aan 

onze aarde aanrichten dan dat we kunnen herstellen. Ook onze bewoners en 

maatschappelijke partners betrekken wij bij deze ontwikkeling. Wij zien dit als kans om 

meer in te zetten op ‘social return’, waarbij we mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt op projecten en voor opdrachten (laten) inzetten. Duurzaam wonen, 

betekent ook veilige woningen. Ons veiligheidsbeleid is geïntensiveerd en versneld. 
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Continuïteit en interne beheersing 

 
We werken vanuit onze ‘bedoeling’. Dat betekent dat we bij alles wat we ondernemen 
kijken vanuit het perspectief van onze bewoner. We werken graag samen om zo samen 
te verbeteren. Op deze manier combineren we onze kernwaarden verbindend, uitdagend 
en hartelijk. We laten de beoogde bedrijfscultuur volwassen worden.  
 
In een snel veranderende wereld, is er binnen een stabiele strategische lijn behoefte aan 
een wendbare, daadkrachtige en innovatieve organisatie om die lijn creatief te realiseren. 
Korte lijnen, informele sfeer, snelle besluitvorming en effectieve en loyale uitvoering zijn 
hiervoor belangrijke pijlers. Ons maatschappelijk presteren wordt mede mogelijk 
gemaakt door een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. De efficiency die we realiseren 
gebruiken we deels om meer aandacht te hebben voor mensen die ons hard nodig 
hebben. 
 
Om te kunnen omgaan met de toegenomen complexiteit zetten we in onze 
besturingsfilosofie in op meer geïntegreerde aandacht aan de voorkant van de beleids- 
en investeringsbeslissingen, zodat we aan de achterkant minder hoeven bij te sturen. Dit 
vergt een heel andere -meer integrale- manier van werken binnen de beleidscyclus. 
 
Wij hebben een gezonde financiële positie. De financiële toetsingscriteria van het WSW 

hanteren we als harde ondergrens, zodat onze investeringen geborgd blijven, maar 

intern hebben we nog stringentere eisen. In de praktijk blijven we ruim binnen deze 

marges en dat houden we zo. In het investeringsstatuut en het financieel beleidskader 

hebben we normen gesteld hoe we zo efficiënt mogelijk nieuwe woningen realiseren en 

de bestaande voorraad verbeteren. Verduurzaming gaat niet ten koste van 

betaalbaarheid en beschikbaarheid.  

 

Als gevolg van de woningwet hebben we een scheiding tussen onze sociale (DAEB-) 

woningen en ons niet-DAEB bezit doorgevoerd. In het niet-DAEB deel zijn naast onze 

dure woningen ook het maatschappelijk vastgoed, de garages en de koopgarantwoningen 

opgenomen. Er zijn hiermee twee financieel gezonde takken ontstaan. 

De effecten van de begroting 2020-2024 zijn door vertaald naar de kengetallen van het 

WSW. In het basisscenario is in de jaren 2020 tot en met 2024 gerekend zoals 

opgenomen in de investeringsbegroting. Voor het zesde tot en met het vijftiende jaar is 

gerekend met de geplande 16 woningverkopen, sloopwoningen en nieuwbouw. Hierdoor 

komen wij eind 2033 uit op circa 9200 woongelegenheden. Dit sluit aan op de gewenste 

aantallen uit het concept portefeuilleplan. Uit deze doorrekeningen blijkt eveneens dat 

beide takken van Area gezond blijven. Voor het eerst hanteren we hierbij een 

doorlooptijd tot 2050.  

 
Ten behoeve van interne beheersing streven we het 3-lines of defence model na.  
Het 3-lines of defence model is een denkmodel dat het bestuur en het management helpt 

de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk te ordenen. De RvC en het bestuur horen 

niet bij de drie linies, maar worden wel als de eerste belanghebbenden bediend door de 

linies. Zij zorgen ervoor dat de linies toegerust zijn en hebben de verantwoordelijkheid 

om doelstellingen en kaders te bepalen, de strategie en activiteiten uit te zetten en om 

de (governance-)structuur in te richten teneinde de risico’s te managen tijdens het 

bereiken van de doelstellingen.  
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Governance 

 

Naar aanleiding van de zelfevaluatie eind 2018 en het invullen van de 

geschiktheidsmatrix is in 2019 besloten dat de RvC ook voldoende heeft aan 5 leden in 

plaats van 6 leden. Het eerste aftredende lid, Eric Kemperman, was de voorzitter tot 1 

februari 2020. Eric Kemperman is vanaf de fusie in 2012 voorzitter van de RvC van Area 

geweest. Het was een roerige periode waarin de nieuwe corporatie haar weg moest 

vinden in een goede balans tussen de twee gemeenten en in de opbouw van de 

organisatie. Het was ook een roerige tijd voor de hele corporatiesector met een 

parlementaire enquête, die uiteindelijk geleid heeft tot een nieuwe woningwet. Ook hier 

moest een nieuwe balans gezocht worden. Eric Kemperman is in deze periode een 

stabiele factor binnen Area geweest, die een doorwrochte opvatting over hoe governance 

moet werken koppelde aan daadkracht wanneer dat nodig was.  

Dit betekende dat in 2019 nagedacht is over een nieuwe voorzitter. De zittende leden 

kozen er voor om Nanda de Wilde per 1 februari 2020 te benoemen als voorzitter en 

Stefan van Kessel als vicevoorzitter. Tevens is Stefan van Kessel herbenoemd en is Jan 

van Vucht opnieuw als directeur/bestuurder voor 4 jaar benoemd.  

 

De integriteitscode en klokkenluidersregeling zijn in 2019 geactualiseerd en aangepast. 
De vernieuwde governancecode gaat uit van vijf principes voor het functioneren van 
bestuur en toezichthouders. In de vastgestelde toezichts- en besturingsfilosofieën heeft 
Area er ook voor gekozen de systematiek van leidende principes te volgen.  
Voor Area zijn dat:  

- de eigen verantwoordelijkheid;  
- geïnformeerd vertrouwen;  
- bezieling en beheersing, en;  
- uitspreken, bespreken, afspreken en aanspreken.  

 
Het zijn vier leidende principes van Area om op de gewenste cultuur te sturen. Vanuit 
deze gedachte is de besturingsfilosofie opgebouwd. De integriteitscode volgt ook deze 
principes en koppelt de gedragsregels daaraan.  
 

Vanuit het Koersplan wordt integraal en cyclisch gewerkt. Integraal is zowel horizontaal 

(tussen de verschillende beleidsvelden) als verticaal (tussen strategie, tactiek en 

operatie). De beleidsachtbaan verzorgt het cyclisch effect. Invulling vindt plaats via een 

doordachte jaarplanning, effectief en efficiënt werken, risicobeheersing, goede taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden en in control via de drie controlelijnen.  

 

Samen met de voorzitter van de RvC heeft begin van het jaar een gesprek 
plaatsgevonden met de AW over de balans tussen ‘bezieling’ en ‘beheersing’ in de 
besturingsfilosofie. Hierbij was naast de accountmanager ook een teamleider aanwezig. 
Het was een prettig gesprek en we hebben goed kunnen neerzetten dat er serieus 
gewerkt wordt aan de beheersing van de bedrijfsprocessen. In de loop van het jaar is 
gewerkt aan verdere uitvoering en invulling van de besturingsfilosofie. Zo zijn diverse 
beleidsvelden herijkt en is beleid bijgesteld met betrekking tot de maatschappelijke 
strategie, de portefeuillestrategie en het middelenbeleid.  
 
De RvC is betrokken geweest bij de visitatie via de selectie van het visitatiebureau en het 

schrijven van de bestuurlijke reactie. De visitatiecommissie heeft geoordeeld dat de raad 

een gedeelde visie heeft op haar maatschappelijke rol, waarbij de grenzen van de 

woningwet bewust worden opgezocht in het belang van de sociale doelgroep.  
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De RvC heeft daarnaast goed en tijdig oog gehad voor de ontwikkeling in het toezicht 

van een aanpak gericht op financiën en vastgoed naar het scherper bewaken van de  

maatschappelijke opgaven, hetgeen wordt aangetoond door de ontwikkeling van een 

‘Commissie Vastgoed’ naar een commissie die zich bezighoudt met het maatschappelijk 

presteren. Daarnaast toont de RvC een grote betrokkenheid bij het strategisch beleid van 

Area hetgeen ook leidt tot het aanscherpen van de koers. De RvC heeft bijvoorbeeld 

nadrukkelijk aangedrongen op meer aandacht voor het thema ‘duurzaamheid’ en vraagt 

zich af of we genoeg doen. 
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Vooruitblik naar 2020 

 
Area heeft in 2020 een aantal stevige uitdagingen op vooral tactisch en operationeel 
niveau. We hebben in 2019 veel van ons beleid -in meer onderlinge samenhang- opnieuw 
vastgesteld, organisatieveranderingen zijn geformaliseerd, de afspraken met de 
gemeenten zijn verdiept, de samenwerking met de bewonersraad krijgt steeds meer 
kleur en de strategische lijn is helder: we willen vanuit een toonaangevende rol in het 
brede maatschappelijke middenveld opkomen voor onze bewoners die ons écht nodig 
hebben. En we hebben –op onze eigen bescheiden wijze- 100 jaar sociale huisvesting in 
Uden en Meierijstad gevierd.  
 
Natuurlijk zetten we in op verdere verdieping van interne zaken zoals de tweede ronde 
van de besturingsfilosofie, versterken van het procesmanagement, het aanscherpen van 
onze cultuur en het verder uitwerken van het beleid. De focus moet daarbij nadrukkelijk 
liggen op de uitvoering: het daadwerkelijk realiseren van bouw- renovatie- en 
duurzaamheidsopgave, het verbeteren van de dienstverlening, het versterken van de 
leefbaarheid en het huisvesten van onze mooie, belangrijke, soms wat moeilijke maar 
altijd kleurrijke bewoners. 

Corona 

In het kader van het coronavirus, heeft Area diverse maatregelen genomen om de 
gezondheid van medewerkers, huurders en leveranciers zo goed mogelijk te beschermen.  
Qua huuromzet verwacht Area maar een beperkte impact van de coronacrisis. Wij 
verwachten dat het overgrote deel van onze huurders de huur gewoon kan blijven 
betalen. Uiteraard stelt Area alles in het werk om de huurders die wél een 
inkomensterugval moeten verwerken, maximaal te faciliteren als zij de huur niet kunnen 
betalen. Met de maatwerkmaatregelen die we hebben, proberen wij uitvoering aan hulp 
te kunnen geven waar het echt nodig is. We denken hard na over scenario’s en de 
noodzaak tot eventuele koerswijzigingen in de ‘wereld ná corona’. 

Betaalbare woningen 

Kerntaak van Area is het voorzien van voldoende betaalbare 
woningen voor mensen met een kleine portemonnee. De 
komende jaren blijft het verduurzamen van de woningen een 
grote uitdaging. Deze uitdaging pakken we in onderlinge 
samenhang aan. De huurverhoging is gemiddeld niet meer dan 
inflatievolgend. We starten met een vijfjarige renovatietrein, we 
treffen voorbereidingen voor ons programma herstructurering 
en we blijven nieuwe woningen bouwen conform onze beloften. 

Levendige wijken 

In 2020 gaan de wijkteams hun rol verder oppakken, versterken we de sociale rol van de 
servicedienst en verbinden we het KCC meer met de rest van de organisatie, zodat de 
informatievoorziening beter werkt. Belangrijke speerpunten zijn intensieve leefbaarheid 
in de Bogerd en de flatwijk in Uden en Leefgoed Veghel in Meierijstad. 

Duurzaamheid 

We gaan zo ver mogelijk proberen de eigen routekaart naar ‘CO2-neutraal in 2050’ te 
concretiseren en substantiële inbreng te hebben in regionale en lokale routekaarten!  
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In 2020 worden de Bogerd en de Leest meer groenere wijken, we ronden ons meerjarig 
duurzaamheidsprogramma af (inclusief de zonnepanelen) en treffen we voorbereidingen 
voor de volgende stap. 

Bewust beter samenwerken 

De nadruk in 2020 ligt op de samenwerking in de wijk. Binnen de wijkteams, maar ook 
met de bewoners en andere organisaties die er actief zijn. We willen de gezamenlijke 
focus meer nadruk geven en van daaruit de doelen beter realiseren, nieuwe vormen van 
huurdersparticipatie opzetten door middel van klantpanels. 

Een duurzame bedrijfsvoering 

Area is een rentmeester van haar woningen en wijken. Continuïteit is een 
basisvoorwaarde voor het halen van onze maatschappelijke doelen. Maar een duurzame 
bedrijfsvoering is meer. Het gaat ook over zaken als een vernieuwende cultuur, een 
mensgerichte organisatie, social return en systemen, die de bedoeling effectief 
ondersteunen. 

Externe ontwikkelingen 

De meest relevante beleidswijzigingen in het Rijksbeleid zijn de volgende:  
- De inkomensgrenzen bij woningtoewijzing worden gedifferentieerd. Voor 

eenpersoonshuishoudens wordt de grens 35.000 euro; voor 
meerpersoonshuishoudens 42.000 euro. Hierdoor wordt het gemakkelijk om 
woningen aan gezinnen met een middeninkomen toe te wijzen. In ons woning-
verdeelbeleid hebben we deze wijzigingen verwerkt en willen we hier maximaal 
gebruik van maken. Hiervoor willen we ook de afwijkmogelijkheden beter 
benutten.  

- Er komen mogelijkheden om huurders een tijdelijke huurkorting te geven.  

- Er komt een korting op de verhuurdersheffing als er betaalbare woningen 
gebouwd worden. 

- Het klimaatakkoord gaat in 2020 in. Voor corporaties komt 50 miljoen beschikbaar 
via een deel van de middelen van de startmotor.  

- Het programma aardgasvrije wijken wordt voortgezet in de vorm van proeftuinen. 
Area doet niet mee aan dit programma omdat de gemeenten nog niet zover zijn 
en omdat we niet overhaast willen investeren in technologie die onvoldoende 
‘proven’ is.  

- Per 1 juli 2020 komt er een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestaties 
van woningen. Dit levert naar verwachting weer nieuwe administratieve 
lastendruk op omdat de labels herzien dienen te worden.  

- Voor de aanpak van verward gedrag stelt het kabinet in totaal 412 miljoen euro 
beschikbaar. Area ziet dit probleem inderdaad toenemen en zal verkennen of/hoe 
deze gelden gebruikt kunnen worden.  

- Op het terrein van wonen en zorg zijn de prioriteiten bepaald: doorstroom uit 
beschermd wonen, voorkomen van dakloosheid, sneller signalen van beginnende 
problemen zoals schulden en een goede toegang tot voorzieningen. We spelen 
hier al maximaal op in samen met onze partners in de zorg.  

 

Deze beleidswijzigingen zijn vertaald in de interne beleidslijnen en processen. Voor ons 
betekenen de vele ontwikkelingen dat onze werkwijze aangescherpt dient te worden, 
waarbij de integrale afweging steeds belangrijker wordt. We willen doorgaan op onze 
koers van de afgelopen 100 jaar en tegelijkertijd moeten we de vernieuwing zoeken die 
past bij de uitdagingen die ons te wachten staan. 
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1. Wonen 
 
 
1.1 Betaalbaarheid  

Kerntaak van Area is het voorzien van voldoende betaalbare woningen voor mensen met 

een kleine portemonnee. Binnen de kaders van de doelportefeuille en de betaalbaarheid 

van de woningvoorraad, koersen wij op een huurprijsbepaling die een betrouwbare 

weergave is van waarde van de woning in de markt. Wij streven naar een zo realistisch 

mogelijke maatschappelijke bijdrage aan huur en onderhoud, ten gunste van de 

beschikbaarheid, betaalbaarheid en verduurzaming nu en in de toekomst 

 

Ultimo 2019 is de actuele huurprijsopbouw van de 8.254 zelfstandige woningen als volgt: 

 

 
 

Het aandeel woningen met een huurprijs boven € 720 is hoger dan het aandeel niet-

DAEB woningen. Dit komt omdat scheefwonende bewoners met een hoog inkomen een 

maximale huurverhoging krijgen waardoor de huur van hun DAEB-woning boven de 

liberalisatiegrens komt. 

 

Om te bepalen hoeveel zelfstandige woningen van ons woningbezit bereikbaar zijn voor 

onze doelgroep kijken we naar de streefhuren. Immers bij mutatie krijgt de woning de 

huur die we als streefhuur hebben bepaald. 
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Per eind 2019 is 78% van ons woningbezit beschikbaar voor de huurtoeslaggerechtigden 

en 95% voor de totale doelgroep die in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. 

 

Voor 2019 hadden wij ons ten doel gesteld een duurzame opzet van het huurprijsbeleid. 

Er is in 2019 een breed gedragen en succesvol uitgerold huurprijsbeleid gerealiseerd. 
Samen met de bewonersraad is een gematigd huurprijsbeleid opgezet met een 
overeenkomst voor drie jaar. Dit bleek vervolgens zeer passend binnen de landelijke 
afspraken van de Woonbond, Aedes en binnen de kaders van de overheid. De evaluatie 
met de Bewonersraad heeft inmiddels plaats gevonden en er zijn afspraken over een 
vervolg in 2020 op basis van het gesloten driejaarsakkoord met de Bewonersraad 
gemaakt. In het verlengde daarvan is er in 2019 ook overeenstemming en draagvlak 
verkregen bij de Bewonersraad over de jaarlijkse huuraanpassing.  
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165 huishoudens hebben in 2019 een huurverlaging gekregen vanuit het beleid om de 

huur meer in overeenstemming met de streefhuur te brengen.  
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Inkomenstoetsing 

Uit onderstaand schema blijkt dat Area in 2019 5,5% van de 10% ruimte heeft benut om 

betaalbare woningen te verhuren aan woningzoekenden met een hoger inkomen dan  

€ 38.035. Daarmee blijven we ruim binnen de norm zoals gesteld door de 

Europamaatregel.  

 

Inkomensverantwoording 2019 2018 

Inkomen Netto-huur Aantal verhuringen Percentage Percentage 

< €38.035 < € 720,42 606 89,5 90,4 

< €38.035 > € 720,42 1 0,1 0,9 

> €38.035 – € 42.436 < € 720.42 28 4,2 4,3 

> €38.035 - € 42.436 > € 720,42 5 0,7 0,7 

≥ € 42.436 < € 720,42 9 1,3 1,4 

≥ € 42.436 > € 720,42 28 4,2 2,3 

Totaal  677* 100 100 

*inclusief 122 nieuwbouwwoningen en 1 aangekochte woning) 

 

Het nieuwe huurprijsbeleid is ingevoerd vanaf juli. In de lagere inkomenscategorie is 
minder toegewezen dan in 2018. De wijzigingen in systematiek halverwege het jaar laat 
géén expliciete trendbreuk zien, dus de systeemwijziging zelf heeft geen negatieve 
effecten gehad in de woonruimteverdeling. De toegang voor de doelgroepen is dus niet in 
negatieve zin verslechterd.  
 
De stijgende toewijzing aan hogere inkomensgroepen is onder meer te wijten aan een 
hoge mutatiegraad van de niet-DAEB woningen van meer dan 10%. 
 

 

1.2 Beschikbaarheid 

Area bezit op 31 december 2019 in totaal 8.977 verhuureenheden, waarvan: 
 7.935 zelfstandige woongelegenheden DAEB 
 319 zelfstandige woongelegenheden niet-DAEB 
 178 onzelfstandige woongelegenheden DAEB (zoals groepswoningen) 
 24 niet-woongelegenheden DAEB (zoals gemeenschappelijke ruimtes e.d.) 
 521 niet-woongelegenheden niet-DAEB (zoals garages) 
 

In 2019 zijn in totaal 123 woningen toegevoegd. Het betreft 122 nieuwbouw DAEB-

woongelegenheden en 1 DAEB-aankoop. Verder zijn 3 verhuureenheden gesplitst.  

 

Voor Uden zijn de volgende nieuwbouwwoningen opgeleverd:  

 37 appartementen Herpenstraat (Pius X locatie) 
 11 eengezinswoningen Abdijlaan 
 28 appartementen De Gaarden fase 3 (Missiezusterlaan) 
    12 eengezinswoningen Odiliapeel (Peelseheide)    
 88 woongelegenheden opgeleverd 
  
Voor Veghel was dit: 

 14 eengezinswoningen Jan van Galenstraat 
 7 eengezinswoningen Kortenaerstraat 
 7 eengezinswoningen Roggeveenstraat 
 6 eengezinswoningen Evertsenstraat     
 34 woongelegenheden opgeleverd 



 

 
21 

 

 

 

In onderstaande grafiek laten we het verloop van toegevoegde nieuwbouwwoningen van 

de laatste 6 jaren zien. 
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Met de toevoegingen van 2018 en 2019 zijn nog steeds niet voldoende woningen aan het 

bezit toegevoegd om aan de gestelde opgave te voldoen.  

 

Het kunnen bouwen heeft deels te maken met de beschikbaarheid van grond. De 

grondposities van de gemeenten zijn beperkt en het hangt van politieke keuzes af in 

hoeverre op de beschikbare locaties sociale huurwoningen gerealiseerd worden. 

Ultimo 2019 heeft Area slechts grondposities in het kader van herstructurering. 
Voorbeeld hiervan is de locatie in de wijk de Bogerd waar 22 woningen gesloopt zijn. 
Daar kan op eigen grond een nieuw plan ontwikkeld worden. Dit wordt ook meegenomen 
in de planning.  
 
Meerjarenperspectief Uden 
Vanuit de prestatieafspraken met Uden is aangegeven dat voor Uden 300 tot 350 sociale 

huurwoningen gebouwd dienen te worden tot 2025, waarvan de helft voor 2023. Voor 

Uden zijn er al woningen gerealiseerd en er zijn vóór 2023 voldoende woningen in 

planning of procedure. Projecten lopen echter om allerlei redenen vertraging op en tot 

2025 is nog niet voldoende woningbouw gepland en dient het probleem van beschikbare 

locaties zich aan.   

De gemeente Uden en Area werken samen aan een middellange termijnplanning voor het 

realiseren van bouwlocaties. We zijn in overleg om onze projecten op snelle wijze samen 

tot wasdom te brengen. Dit met oog op de toekomst voor circa 300 woningen in Uden. 

Mogelijke locaties die in aanmerking komen zijn ook onder andere sloopcomplexen die in 

bezit zijn van de gemeente.  

 
Meerjarenperspectief Meierijstad 
In Veghel is het doel voor 2019 niet gehaald. Dit heeft te maken met projecten 
Frisselsteinstraat (40 eenheden) en Bundershoek (30 eenheden) die niet zijn 
doorgegaan.  
De oplevering van de Groen van Prinsterenlaan (12) heeft in 2020 plaatsgevonden. 
Overige plannen zoals de Iepenlaan, Hoogstraat, Cruydentuyn zijn in voorbereiding. 
 
In Veghel zijn beschikbare locaties om te bouwen ook beperkt en ook daar wordt 
gekeken naar mogelijkheden voor inbreiding. Onder andere zijn we voornemens om ons 
kantoor in Veghel te slopen en te her ontwikkelen voor woningbouw. We verplaatsen ons 
kantoor naar een bestaand pand.  
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Aankopen 

In 2019 werd 1 DAEB woning aangekocht. 
 

Slopen 

In de Bogerd zijn 22 woningen (met een kleine overloop naar 2020) gesloopt. Het te 
ontwikkelen plan moet bijdragen aan de leefbaarheid en de handhaving in het openbaar 
gebied mogelijk te maken.  
 
Verkopen 

In 2019 zijn 7 zelfstandige DAEB woningen in de vrije verkoop verkocht. Daarnaast zijn 

15 teruggekochte koopgarantwoningen doorverkocht zonder aanvullende voorwaarden. 
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Woningzoekenden 

Het in 2018 geïmplementeerde nieuwe digitale woonruimteverdeelsysteem heeft tot een 
opschoonactie geleid waardoor het aantal ingeschreven woningzoekenden is afgenomen. 
In 2019 is Woonmeij aangesloten bij dit systeem waardoor in het bestand van 
ingeschreven woningzoekenden ook het bestand van woningzoekenden van Woonmeij is 
ingebracht. Hierdoor is het totaal aantal woningzoekenden in de regio toegenomen naar 
30.302 en het actief woningzoekenden naar 3.759. 
Het aantal ingeschreven woningzoekenden voor Area alleen was per 31 december 2019, 
20.717 en het aantal actief woningzoekenden bedroeg 3.241. 
 

 
 

Mutaties 

In 2019 zijn 677 mutaties geweest (inclusief nieuwbouw). Dit heeft geleid tot een 
mutatiegraad van 8%. De ontwikkeling van de mutatiegraad over de afgelopen jaren is 
hieronder weergegeven. De mutatiegraad lijkt vooral een verband te hebben met het 
aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen. Er zijn iets minder nieuwbouwwoningen 
opgeleverd dan in 2018.  
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Onze woningen worden op verschillende manieren aangeboden aan woningzoekenden: 

Aanbod model via inschrijfduur 74,7 % 

Loting 12,6 % 

Directe verhuur 0,5 % 

Bemiddeling 12,2 % 

Totale aanbiedingen 100,0 % 

 

De verdeling van onze toewijzingen over leeftijdscategorieën is als volgt: 

 

42%

29%

17%

12%

48%

25%

17%

11%

40%

26% 25%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

18 tot 35 jaar 35 tot en met 54 jaar 55 tot en met 74 jaar 75 jaar of ouder

won ingtoewijz ing en /le eft ijd sc at egor ieen  

2017 2018 2019

 
 

Wat opvalt, is dat ook in 2019 het meest is toegewezen aan de leeftijdscategorie  

18-35 jarigen (40%). Ten aanzien van senioren (55+) is een toename te zien van 28% in 

2018 naar 34% in 2019. Het aantal toewijzingen vanaf 75 jaar neemt langzaam af. 

 

Huisvesten van senioren 

Voor 2019 was het doel om de behoefte van senioren in beeld te krijgen. Dat is in beeld 
gebracht. Uit de gesprekken die daartoe gehouden zijn met senioren (70+) kwam naar 
voren dat bewoners willen verhuizen als het echt niet meer gaat vanwege 
gezondheidsredenen. Eigenlijk wil het overgrote deel gewoon blijven wonen waar ze 
wonen. Het zijn meer aanpassingswensen (Wmo) die zij hebben, zoals een verhoogd 
toilet, tweede toilet boven of beugels en geen drempels. Bewoners zijn gehecht aan hun 
buurt en omgeving en willen daar het liefst zolang mogelijk blijven. 
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Ook is er in 2019 een groot woonwensen onderzoek vanuit Den Bosch geweest waarvan 
de uitkomsten begin 2020 bekend worden. Vanuit deze onderzoeken zal beleid verder 
vorm gegeven worden.  
 

Huisvesten van zorgvragers 

Area is er voor de kwetsbare huishoudens die niet zelfstandig in een woonvraag kunnen 
voorzien. Daartoe behoren ook de bijzondere doelgroepen die ook een woonvraag 
kennen, gericht op het zelfstandige wonen. Tot bijzondere doelgroepen worden 
gerekend: ‘Personen die, al dan niet met begeleiding door een instelling/organisatie, met 
voorrang een woning van Area krijgen toegewezen’. 
 

Toewijzingen aan bijzondere doelgroepen: 

- aan statushouders: 3,4 % 

- aan zorgpartijen en urgenten: 5,0 % 

 
In 2019 zijn met 7 instellingen afspraken gemaakt dat zij voor een beperkt aantal 
klanten een woning kunnen vragen die dan met voorrang beschikbaar wordt gesteld. 
De instellingen zijn: Chapeau Woonkring Uden, GGZ OostBrabant, Koraal, 
ConnectWonen, Topaze, Verdihuis en Regionaal AutismeCentrum. 
 
In totaal hebben we voor hen 45 woningen op jaarbasis toegezegd. Van de toegezegde 
aantallen zijn in totaal 24 woningen daadwerkelijk toegewezen via instellingen. Daarvan 
zijn 9 in 2019 toegewezen aan zorginstellingen en 15 woningen middels een tijdelijke 
huurovereenkomst met begeleidingsafspraken aan klanten van genoemde instellingen 
verhuurd. Als deze klanten 1,5 jaar zelfstandig wonen, zonder problemen, wordt de 
huurovereenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd. Dat het aantal lager ligt dan het 
toegezegde aantal heeft deels te maken met het feit dat de afspraken gedurende het jaar 
zijn gemaakt. De meeste zelfs in het najaar. Daarnaast speelt het een rol of een klant 
wel in Uden of Veghel wil wonen en of uit de regio Uden/Veghel komt. 
 
Uitstroom Beschermd Wonen 

Ten aanzien van uitstroom uit Beschermd Wonen is eind 2019 akkoord gegaan met de 
aanpak daarvan gecoördineerd vanuit Den Bosch. Meierijstad is aangesloten bij die regio. 
Met de gemeente Meierijstad is niet definitief afgesproken dat de verwachte aantallen 
ook daadwerkelijk gerealiseerd worden omdat de woningopgave daar nog niet in 
voorziet. Voor Veghel is jaarlijks een aantal van 20 woningen extra nodig gedacht. Deels 
valt dit aantal binnen de afspraken die we met de hiervoor genoemde instellingen hebben 
gemaakt. Voor de gemeente Uden (die tot de regio Oss behoort) is het aantal nog niet 
bekend. Van de aantallen is het moeilijk te zeggen of deze echt aangedragen zullen 
worden, net zoals voor de statushouders. Ook zij kunnen zelf aangeven of ze in Uden of 
Veghel of elders willen wonen.  
 
De afspraken die we met de hierboven genoemde instellingen gemaakt hebben gaan over 
aan welke voorwaarden voldaan moet worden om een klant te laten slagen in het 
zelfstandig wonen. Daarbij wordt ook gekeken hoe het op 5 leefgebieden geregeld is voor 
de klant en of hij/zij daar ondersteuning bij (nodig) heeft. zoals: 

• Goed wonen, iedereen een veilig thuis; 
• Een fijne leefomgeving met en voor iedereen; 
• Goede ondersteuning die echt bij jou past; 
• Waardevolle daginvulling; 
• Gezonde financiën, geen onnodig gedoe. 
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Huisvesten van statushouders 

Zowel met de gemeente Meierijstad als met de gemeente Uden heeft Area afspraken 
omtrent de huisvesting van statushouders. In Uden werden 17 woningen (6 
eengezinswoningen en 11 appartementen) ter beschikking gesteld aan statushouders 
voor 29 personen. De taakstelling daar was ook 29 personen.  
In Meierijstad waren dit 6 woningen (4 eengezinswoningen en 2 appartementen) voor 13 

personen. In Meierijstad bestaat een achterstand van 10 personen. Er is een goede 

samenwerking met de gemeente en Woonmeij over de plaatsing van nieuwe 

statushouders. We merken dat het steeds lastiger wordt om nieuwe statushouders 

passend te huisvesten om de leefbaarheid in de straat/wijk/complex in evenwicht te 

houden. Het aantal mutaties is laag en ook de roep om woningen van andere bijzondere 

doelgroepen groeit.  

 

Huisvesten van urgenten 

Onze urgentieregeling is in 2012 tot stand gekomen in samenwerking met Aanzet, MEE, 
Verdihuis, GGZ, Novadic-Kentron, gemeente Uden en gemeente Veghel. Kern van de 
urgentieregeling is dat een onafhankelijke urgentiecommissie beoordeelt (aan de hand 
van vastgestelde criteria), of iemand in aanmerking komt voor een urgentie. 
In 2019 zijn over het hele jaar 91 urgentieaanvragen ontvangen: 

• In 4 situaties werd een urgentie toegekend; 
• 29 aanvragen werden afgewezen; 
• 50 aanvragen zijn niet ontvankelijk verklaard; 
• 8 aanvragen zijn nog lopend. 

Het aantal toegekende urgenties is in 2019 afgenomen ten opzichte van 2018 terwijl de 
aanvragen toenemen. Dit noopt tot heroverweging van de criteria. Momenteel wordt er 
gewerkt aan een gezamenlijke urgentieregeling met Woonmeij.  
 
Aan de hier bovengenoemde doelgroepen is in 2019 8,4% van de beschikbaar gekomen 
woningen toegewezen (zorg, statushouders en urgenten). 
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1.3 Duurzaamheid 

Wij vinden het van belang om de woningvoorraad geleidelijk te vernieuwen, gebaseerd 

op een technische levensduur van woningen van gemiddeld 80 jaren. Dit is van belang 

om de toekomstige woningportefeuille geschikt te maken voor de verduurzamingsopgave 

en verandering van woningmarktvraag. Het geleidelijk vernieuwen van de 

woningvoorraad draagt actief bij aan het spreiden van de vastgoedrisico’s en de 

gewenste differentiatie van wijken naar huur en koop en prijsdiversiteit. 

 

Het doel voor 2019 was ten aanzien van renovatie en onderhoud gericht op de bestaande 
voorraad en beter sturen op onze vastgoedportefeuille. De portefeuillestrategie is 
vertaald naar complexstrategieën met voor ieder complex een strategielabel, een 
huurprijsklasselabel, een exploitatiestrategie en een eerste doorkijk naar geschiktheid 
voor doelgroepen. Per complex (asset) is o.a. de CPA (complex prestatie analyse) ingezet 
om de financiële, technische en klantwaarden te beoordelen en af te zetten tegen de 
bijdragen aan de portefeuille. De complexstrategieën hebben geleid tot een 
renovatieopgave, een vernieuwingsopgave als gevolg van sloop-nieuwbouw en een 
verkoopopgave. 
 

Area heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en in het Koersplan zijn de ambities 
vertaald in een CO2-reductie van 20% in 2020 (ten opzichte van 2008) en het behalen 
van een gemiddeld label B in 2020. Door uitvoering van het duurzaamheidsprogramma 
behaalden we in februari 2018 gemiddeld label B. Met voortzetting van het huidige beleid 
verwachten we in 2022 gemiddeld label A te behalen. De prognose laat zien dat we eind 
2019 een CO2-reductie hebben behaald van 28%. Omdat de metingen nog niet volledig 
zijn om een reëel beeld te geven van de reductie moeten we de inschatting daarvan 
bijstellen.  
 
Onderstaande tabel geeft de energetische prestatie in de tijd weer en geeft een mooie 
stijgende lijn aan. In 2018 heeft Area een gemiddelde EI van 5,5 bereikt is gemiddeld 
label B, inmiddels is de gemiddelde EI 5,69: 
 

 
 

 
 
We voorzien planmatig alle woningen die daarvoor geschikt zijn van zonnepanelen. In 
2019 zijn bij 795 woningen zonnepanelen geplaatst waardoor het totaal eind 2019 
uitkomt op 4.364 woningen waar zonnepanelen liggen. Het zonnepanelenproject wordt in 
2020 afgerond. Een aantal complexen woningen welke de komende jaren gerenoveerd 
worden of waaraan dakonderhoud wordt uitgevoerd worden later voorzien van 
zonnepanelen. 
 
Area is actief deelnemer bij Platform voor betaalbaar renoveren en Economie en Ruimte. 
Partner bij Bouw Techniek innovatie Centrum, Conceptueel Bouwen en Platform31. We 
zijn actief betrokken bij challenges in Lenteverband (de Warmte Wissel) en Conceptueel 
Bouwen (Baanbreken). 
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Onderhouden van woongelegenheden 

Het beleid van Area is gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van de woningen. 
Wij hechten er belang aan om onze woningen zodanig te onderhouden dat deze ook in de 
toekomst aantrekkelijk blijven voor de verhuur. Daarbij staat een verantwoorde 
prijskwaliteit verhouding voorop. De conditiescore varieert van 1 t/m 6 (1 is 
nieuwbouwniveau en 6 is sloopniveau). Bij Area varieert de score tussen 1 en 3. Onze 
KPI norm is < of gelijk aan 3. Deze meting per complex wordt om de drie jaar gehouden. 
Daarnaast worden voor het resultaatgericht vastgoed onderhoud (RGVO) door een 
onafhankelijk adviesbureau jaarlijks steekproeven gehouden met een evaluatie met het 
onderhoudsconsortium. 
 
De onderhoudssoorten 2019 laten een verschillend verloop in realisatie zien. 
In 2019 hebben we te maken met een totale overschrijving van de onderhoudskosten 
met 6% (€ 891.197). 
 

Onderhoudskosten 2019

Bedragen in Euro's, inclusief netto opbrengsten Begroting 2019 Realisatie 2019 Verschil in € Verschil in %

Dagelijksonderhoud

Reparatieonderhoud 1.872.697 2.179.243 306.546 116%

Mutatieonderhoud 911.121 1.214.569 303.448 133%

Dagelijksonderhoud (schades) 0 198.318 198.318

Sub-totaal 2.783.818 3.592.130 808.312 129%

Planmatig onderhoud

Planmatigonderhoud 6.614.992 6.543.777 -71.215 99%

Vraaggestuurd onderhoud 2.474.867 2.849.591 374.724 115%

Reservering onderhoud VvE 203.219 184.468 -18.751 91%

Sub-totaal 9.293.078 9.577.836 284.758 103%

Veiligheidsmaatregelingen 2.160.000 1.958.127 -201.873 91%

Totale onderhoudskosten 14.236.896 15.128.093 891.197 106%

 
 
De volgende verklaringen kunnen gegeven worden ten aanzien van de overschrijdingen 
op de individuele kostensoorten: 
 

Reparatie onderhoud: 
Dit is een overschrijding van 16%, die met name veroorzaakt wordt door een hoger 
aantal reparatieverzoeken dan verwacht. Daarnaast zijn we in 2019 met een 
(marktconforme) materiaalprijsstijging van circa 8% geconfronteerd (het betreft hier de 
materialen die onze eigen servicedienst verbruikt bij de reparaties). 
 

Mutatie onderhoud: 
Dit is een overschrijding van 33%, die met name veroorzaakt wordt door zo’n 47 meer 
mutaties dan begroot en hogere kosten voor ‘niet planmatig onderhoud’. Het ‘niet 
planmatig onderhoud’ betreft in feite planmatig onderhoudswerkzaamheden die we bij 
verschillende huurwoningen in het verleden niet hebben uitgevoerd (omdat huurders dat 
niet wilden). Het betreft hier zo’n 20 woningen, waaraan we bijna gemiddeld € 15.000 
per woning moesten uitgeven. Zonder die uitzonderlijke gevallen, waren we qua 
mutatiekosten ongeveer op begroting uitgekomen. 
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Vraag gestuurd onderhoud: 
Vraag gestuurd onderhoud betreft de vervanging van badkamers, keukens en toiletten. 
Alleen woningen met een bepaalde leeftijd komen in aanmerking voor een vervanging, 
huurders kunnen hier (als ze in aanmerking komen) zelf een aanvraag indienen.  
 
De overschrijding van 15% is veroorzaakt door tientallen extra (verzoeken tot) keuken- 
en badkamervervangingen. Daarnaast heeft er een (marktconforme) prijsstijging 
plaatsgevonden op de ruimteprijzen van gemiddeld 5% vanaf medio 2019. Badkamer-, 
keuken- en toiletvervangingen worden als onderhoud beschouwd, conform de nieuwste 
richtlijnen hieromtrent van het Ministerie. 
 

Planmatig onderhoud: 
Er is voor ruim € 6,5 miljoen aan planmatig onderhoud gerealiseerd. De realisatie is in 
lijn met de begroting. 
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2. Sociale duurzaamheid 
 

 

2.1 Leefbaarheid 

Ons koersplan heeft ruime aandacht voor dit thema: “Wij vinden het belangrijk dat jij 
goed woont. In een gezond, comfortabel en betaalbaar huis. Een woning waar jij jezelf 
kan zijn en waar jij je thuis voelt. Waar je de ruimte krijgt om te leven op die manier die 
het best bij je past. In een aantrekkelijke en levendige wijk waar ruimte is voor iedereen 
om te wonen, ontspannen en ontmoeten. Op de lange termijn is het nodig onze wijken 
meer te vergroenen. Wijken waar je geniet van de vele geuren en kleuren en waar de 
inheemse flora en fauna jaarlijks rijker wordt. Want wij weten als geen ander wat groen 
kan doen. Groen houdt de temperatuur aangenaam, vangt regenwater op en zuivert de 
lucht. Groen zorgt voor rust en ontspanning. Voor fijne plekken om elkaar te ontmoeten. 
Plekken waar kinderen gezond wonen, spelen en opgroeien. Groen helpt wonen tot leven 
wekken. Zo laten we samen wonen leven. We werken bewust beter samen met onze 
collega’s, klanten en partners. Want wij zijn ervan overtuigd dat je samen verder komt 
dan alleen. Wij zoeken elkaar vroegtijdig op, leren van elkaar en samen ontdekken we 
wat werkt en wat niet werkt. We geven ruimte aan individueel talent, versterken elkaar 
en vergroten de kwaliteit van werken en leven voor iedereen.” 
 

Kwaliteit 

Het doel de bewoner in de wijk centraal stellen meten we aan de hand van de 

klanttevredenheid over het contact dat ze hebben met ons als er een woning gezocht 

wordt, een nieuwe woning betrokken wordt, de huur opgezegd wordt, reparaties hebben 

plaats gevonden en bij planmatig onderhoud. We laten de metingen doen door KWH 

(Kwaliteitscentrum woningcorporaties huursector).  

 
Onderdelen 

KWH 
Cijfer 

Area 2018 

(label behouden  

voor 2 jaar) 

Cijfer 

landelijk 

2018 

Cijfer Area 

2019  
 

Cijfer 

landelijk  
 

contact 7,2 7,5 7,2 7,4 

Woning zoeken 7,6 7,7 7,8 7,7 

Nieuwe woning 7,5 7,7 7,8 7,9 

Huur opzeggen 7,8 7,8 7,8 7,9 

reparatie 8,2 7,7 8,0 7,8 

Planmatig onderhoud 8,0 7,9 8,1 7,9 

 

Het streven is gemiddeld op een 8 uit te komen. We zijn minder tevreden over het 

onderdeel ‘contact’. Dit heeft vooral te maken met de samenwerking tussen de 

eerstelijns- en tweedelijnscontacten. Hier is veel tijd in geïnvesteerd om dit te verbeteren 

en we verwachten dit in 2020 te zien in de cijfers.  

 

Buurtnetwerken en zorgnetwerk 

Door politieke beslissingen, wet- en regelgeving en maatschappelijke verschuivingen, ligt 

er meer druk op de woon- en leefomgeving. Door veranderingen in het toewijzingsbeleid 

ligt ervoor de komende jaren een groeiende opgave om bijzondere doelgroepen binnen 

ons woningbezit te huisvesten. Deze bewoners die extra aandacht behoeven, komen 

vaak geclusterd in ons bezit te wonen, omdat ook de voor hen betaalbare woningen door 

de huurprijsklassen, veelal bij elkaar in de buurt liggen. Om de oplopende problemen in 

ons bezit door een terugtrekkende overheid en de bezuinigingen in de zorg het hoofd te 

kunnen bieden zal onze opgave op het vlak van sociaal beheer en leefbaarheid steeds  
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groter worden. We werken daarom nauw samen met gemeente, politie, welzijn en 

zorgpartijen. 

 

Met de gemeente Uden werken we samen aan het verbeteren van wijken o.a. door 

middel samen te werken in het Netwerk van Voorzieningen. Nieuwe woonvormen maken 

ook onderdeel uit van het Netwerk van Voorzieningen. In wijken waar meer dan 

gemiddeld problemen zijn, is deze nieuwe werkwijze ontwikkeld. Bogerd en Melle zijn de 

eerste twee wijken waar het nieuwe werken verder wordt ontwikkeld.   

 

Met de gemeente Meierijstad zijn afspraken gemaakt ten aanzien van het goed opvangen 

van uitstroom uit Beschermd Wonen en nemen we deel aan het gemeentelijk project 

Thuis in de Wijk. In 2019 is een onderzoek gestart ten behoeve van het opstellen van 

een leefbaarheidsmonitor.  

 

Ondermijnende criminaliteit 
We krijgen steeds meer te maken met ondermijnende criminaliteit -vaak drugs 

gerelateerd. Heel Noord Brabant heeft hier veel mee te maken en we merken het ook in 

onze wijken. Dat heeft onder meer geleid tot een steeds grotere samenwerking met 

gemeente en politie. In 2019 hebben een aantal ontruimingen van probleemhuurders 

plaatsgevonden. Dit is niet zonder slag of stoot gegaan. Medewerkers zijn bedreigd, er is 

aangifte gedaan en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. We zijn zeer 

tevreden over de samenwerking met de politie in deze en hebben daarnaast zorg en 

aandacht voor de positie van onze medewerkers. Dit heeft naast de directe 

leefbaarheidsuitgaven geleid tot hogere organisatie- en projectkosten.  

 

Bij Area worden er jaarlijks 5 tot 10 huishoudens uit hun woning gezet. Wij kiezen voor 

huisuitzetting als er sprake is van ernstige overlast, vrijwel altijd gepaard met 

huurachterstand of bij hardnekkige huurachterstand, waarbij de huurder niet meewerkt 

bij het vinden van een oplossing hiervoor. In 2019 zijn 6 huisuitzettingen geweest 

wegens hardnekkige huurachterstand. Daarnaast hebben 2 huurders de uitzetting niet 

afgewacht en hebben zelf de huur opgezegd.  

 

Leefbaarheid 
Op het terrein van het verbeteren van de leefbaarheid zijn er in 2019, samen met 
bewoners en instanties diverse projecten uitgevoerd om leefomstandigheden in buurten 
en wijken te verbeteren. Voor projecten en leefomgeving is € 441.040 uitgegeven voor:  
 
 

Daeb N-Daeb Totaal

Kosten leefbaarheid sociaal 142.147 5.468 147.615

Kosten leefbaarheid fysiek 105.152 9.399 114.551

Overige kosten leefbaarheid 115.198 967 116.165

Leefbaarheid voor elkaar 49.562 647 50.209

Buurtbemiddeling 11.625 875 12.500

Kosten projecten en leefomgeving 423.684 17.356 441.040

 
 
 
Onder ‘leefbaarheid sociaal’ worden kosten geboekt die betrekking hebben op projecten. 
Dit kunnen specifieke leefbaarheidsprojecten zijn maar ook renovatieprojecten waar de 
leefbaarheidsproblemen of sociale problematiek tevens aangepakt worden. Daarbij 
wordt specifieke expertise ingehuurd. Onder kosten leefbaarheid fysiek worden ook het 
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onderhouden en opknappen van het complex en of omgeving begrepen. In 2019 zijn de 
totale kosten voor leefbaarheid (inclusief de eerder gespecificeerde kosten voor projecten 
en leefomgeving) circa € 1,0 miljoen: 
 

Daeb N-Daeb Totaal

Kosten projecten en leefomgeving 423.684 17.356 441.040

Overige bedrijfsopbrengsten -8.007 -586 -8.593

Geactiveerde productie m.b.t. nieuwbouw huurwoningen -8.684 -654 -9.338

Toegerekende personeelskosten 326.766 24.595 351.361

Toegerekende overige organisatiekosten 252.168 19.042 271.210

Toegerekende afschrijvingen 14.705 1.107 15.812

Totaal leefbaarheid 1.000.632 60.860 1.061.492

 
 
Volgens de Woningwet mag ongeveer € 127,39 per woning (norm per DAEB-woning) 
besteed worden aan leefbaarheid voor bewoners in en om onze complexen. Onze totale 
besteding aan leefbaarheid is 96,6% van de norm.  
 
De toegerekende overige organisatiekosten (DAEB) is ongeveer 24,3% van het budget 
dat voor leefbaarheid volgens de Woningwet besteed kan worden. 
De toegerekende salariskosten van eigen personeel (DAEB) is ongeveer 31,5% van het 
budget dat voor leefbaarheid volgens de Woningwet besteed kan worden. 
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De opbrengsten van de inspanningen op leefbaarheid bestaan uit het versterken van de 

cohesie in de wijken, het verbeteren van het leefklimaat, het uitbannen van invloed van 

criminaliteit op de samenleving in de wijken. De fysieke leefbaarheid is besteed aan 

bouwkundige zaken die niet noodzakelijk zijn voor de verhuur, maar bijdragen aan de 

leefbaarheid/veiligheid in de wijk, zoals schuttingen en achterpaden. 

 
 

2.2 Samenwerking 

 
Gemeente Uden 
In november is een raadsinformatieavond gehouden waarin teruggekeken is op 2019 en 
wat er gerealiseerd is en deels vooruit gekeken naar wat we met elkaar in 2020 willen 
realiseren. Voor de bouwopgave die er ligt zijn nog niet voldoende locaties voor handen. 
Derhalve wordt in samenwerking met de gemeente gezocht naar allerlei mogelijkheden 
om te kunnen voldoen aan de opgave. Bij de prestatieafspraken zijn zowel raadsleden als 
de leden van de Bewonersraad betrokken en op 19 december zijn de prestatieafspraken 
ondertekend door de wethouder, de Bewonersraad en Area. 
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Belangrijkste prestatieafspraken Uden 2020 zijn gemaakt ten aanzien van: 

- Versterken van samenwerking; 

- Het voorkomen van escalatie bij bewoners met ernstige problematiek; 

- Het aanpakken van huurschulden; 

- Verbeteren van energieprestaties; 

- Klimaatadaptie en vergroenen van wijken; 

- Transformatie van gebouwen en herstructurering van delen van wijken; 

- Zelfredzaamheid van bewoners bevorderen/sociale netwerken onderhouden; 

- Toegankelijkheid woningen vergroten; 

- Betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen; 

- Realiseren van sociale huurwoningen van 300-350 in de periode 2018-2025; 

- Doorstroming en slaagkansen van doelgroepen bevorderen. 

 

Gemeente Meierijstad 
Omdat de huurdersorganisatie zich in 2018 te laat betrokken voelde bij de 
prestatieafspraken 2019 is in dat jaar gewerkt met themagroepen die bijeenkomsten 
hebben gehouden waar ook leden van de huurdersorganisaties bij betrokken waren. Dit 
heeft echter niet het gewenste effect gehad. In oktober en november zijn met de 
huurdersorganisaties opnieuw afspraken gemaakt over de aanpak en het tot stand 
komen van de prestatieafspraken. Dit heeft geleid tot aanpassingen van de afspraken 
waardoor de ondertekening hiervan later dan gepland heeft plaatsgevonden. 
 

Belangrijkste prestatieafspraken Meierijstad 2020 zijn gemaakt ten aanzien van: 

- Samenwerking versterken; 

- Beschikbaarheid vergroten; 

- CO2-reductie bevorderen; 

- Transitievisie ontwikkelen; 

- Duurzaamheidsopgave inzichtelijk maken; 

- Inclusieve samenleving vorm geven; 

- Uitstroom uit Beschermd Wonen opvangen; 

- Leefbaarheidsmonitor uitvoeren; 

- Voortgang realisatie van sociale huurwoningen bevorderen; 

- Slaagkansen diverse doelgroepen inzichtelijk maken; 

- Realiseren tijdelijke woningen. 

 

Samenwerking in het kader van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

In 2019 heeft Area structureel 5 Fte via contractonderhoud en 23 personen binnen de 

Kookerij (bedrijfskantine) aan social return ingevuld. In de samenwerkingsovereenkomst 

(2019-2023) met twee zakelijke ketenpartners voor renovaties, is een social return 

verplichting opgenomen om per jaar 2% van de loonsom jaarlijks in te vullen.  

 

Wij voldoen daarmee ruim aan de participatiewet (norm 4 Fte op basis van omvang 

Area). Area heeft in haar aanbestedingsbeleid specifieke kaders opgenomen ten aanzien 

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

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

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

inkopen voegt hier een nieuwe dimensie aan toe door ook sociale en milieuaspecten mee 

te nemen in de afweging.  
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Met Carrousel Groen (onderdeel van Brabant Zorg) hebben wij een huurovereenkomst 

gesloten voor het gebruik van een appartement in een van onze seniorencomplexen.  

Carrousel Groen wil hiermee een servicepunt bieden voor haar medewerkers en 
daarnaast de verbinding maken met de bewoners van het complex. Vanuit deze locatie 
vindt een verdere uitbouw plaats van samenwerkingsverbanden tussen Carrousel Groen 
en participerende partijen als Area, BrabantZorg, IBN, gemeentes, instellingen en 
bedrijven. Het doel daarbij is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als 
assistent medewerker in te kunnen zetten voor onder andere Zorgcentrum Sint Jan, 
Kinderboerderij Uden en Ontmoetingsplein MuzeRijk. 
 

Regionale samenwerking 

We werken intensief samen met onze maatschappelijke partners. Waar nodig 
intensiveren we de samenwerking naast het operationele niveau op het tactische niveau. 
Met Woonmeij wordt steeds intensiever samengewerkt omdat wij beiden corporaties 
binnen Meierijstad zijn. Het betreft dan vooral zaken ten aanzien van 
woonruimteverdeling. Over samenwerking heeft in 2019 ook een gezamenlijke sessie 
tussen beide Raden van Commissarissen plaatsgevonden. Met de gemeente en andere 
partijen o.a. BrabantWonen is aan het einde van het jaar een intentie-overeenkomst 
‘Leefgoed’ getekend. Met de deelnemende partijen wordt een visie ontwikkeld voor een 
deelgebied van Veghel ten aanzien van het type woningen, en voorzieningen die nodig 
zijn om een wijk voldoende faciliteiten en ondersteuning te bieden zodat bewoners langer 
zelfredzaam zijn. De bestuurders van de corporaties in Noord-Oost Brabant ontmoeten 
elkaar een aantal keren per jaar om zaken af te stemmen. Dat geldt ook voor 
bestuurders van een aantal maatschappelijke organisaties in dezelfde regio.  
 

 

2.3 Betrokkenheid belanghebbenden 

In het kader van 100 jaar huisvesting hebben we een bijeenkomst gehouden waarbij 
ruim 200 huurders en maatschappelijke partners aanwezig waren. We hebben daar ook 
opgehaald waar huurders behoefte aan hebben. Met dergelijke bijeenkomsten houden wij 
de contacten met onze belanghebbenden. Verder is de betrokkenheid van huurders 
aanwezig bij renovatieprojecten en transformatieprojecten. Voorbeelden daarvan zijn de 
renovatie van de Bloemenwijk, de Bogerd en de transformatie van de Don Boscoschool in 
Veghel. Als van zelfsprekend is het contact met het vertegenwoordigend orgaan van de 
huurders en Bewonersraad Area veelvuldig en intensief.  
Er is veel bilateraal overleg met andere maatschappelijke organisaties over de 
gemeenschappelijke opgave.  
 

Bewonersraad 

Nadat eind 2018 de voorzitter en een lid gestopt zijn heeft de Bewonersraad begin 2019 

gebruikt om de eigen gelederen te versterken. Drie nieuwe leden zijn aan het begin van 

het jaar aangetrokken. Daarvan zijn twee leden in verhouding met de rest redelijk jong 

in leeftijd. Omdat twee leden per 1 januari 2020 aftredend waren, zijn in het najaar 

opnieuw twee leden aangetrokken en per 16 oktober 2019 benoemd.  

De bewonersraad heeft in 2019 de volgende activiteiten ondernomen: 
• Maandelijks een bestuursvergadering, daarvan viermaal met de 

directeur/bestuurder Jan van Vucht en enkele keren met een andere medewerker 
van Area als het een onderwerp betrof dat specifieke uitleg nodig had; 

• Eenmaal overleg met de Raad van Commissarissen en eenmaal apart met de 
Huurderscommissarissen; 

• Regelmatig overleg met de gemeenten Meierijstad en Uden betreffende de 
prestatie afspraken; 

• Deelgenomen aan de provinciale vergaderingen van de Woonbond; 
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• Bewonerscommissies bezocht en samen overlegd; 
• Meerdere leden namen deel aan cursussen van de Woonbond; 
• De Algemene Huurders Bijeenkomst werd gehouden op 22 mei 2019 bij IBN in 

Uden; 
• Het communicatieteam met drie leden (Koos Michielsen, Sandra Jelsma en Willem 

Putman) heeft de website geactualiseerd. Sandra is gestart met Facebook dat 
inmiddels veel volgers heeft; 

• Het aantrekken van in totaal 5 nieuwe leden.  
 
Wat er elk jaar uitspringt is de jaarlijkse huurverhoging. Daar maakt de Bewonersraad 
zich sterk door Area te adviseren een gematigd huurbeleid en het sociaal woonakkoord 
van Aedes en de Woonbond te volgen. De Bewonersraad heeft ook een scholings- en 
trainingstraject doorlopen.  
 

Ondernemingsraad 

De OR bestaat uit vijf leden. Het achterbancontact met de OR is wisselend 
georganiseerd. Er is een aparte OR-pagina op ons intranet om informatie te delen maar 
natuurlijk is er ook individuele afstemming en centrale achterbanraadpleging.  
 
Maandelijks komt de OR bijeen waarbij de medewerkers ook gebruik kunnen maken van 
een inloopspreekuur. In het kader van het organisch veranderen betrekt de bestuurder 
de OR vaak in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen en bestaan er korte lijnen. Er is 
maandelijks overleg vanuit een gezamenlijke agenda geweest tussen de OR en de 
bestuurder. In mei vond er een heidagsessie plaats waarbij in de middag ook het 
voltallige MT aansloot. Ook bespreekt de OR jaarlijks de organisatieontwikkelingen met 
de RvC.  
 
Namens de OR neemt een medewerker plaats in de HRM-werkgroep. Tevens wordt er 
deelgenomen aan het OR-overleg met de lentecorporaties, om van elkaar te leren en te 
zien wat er bij elkaar speelt. 
 
In 2019 lag de nadruk op het opstellen van een sociaal vangnet door de vakbonden en 
de totstandkoming van de generieke functies/herijking functieprofielen. Andere 
onderwerpen waren: ontwikkeling organisatie, strategische personeelsplanning, 
voortgang wijkgericht werken, procesmanagement en de effecten van hart voor digitaal.  
 

 

2.4 Klachten 

De regionale Klachtenadviescommissie bestaat uit zes leden met deskundigheid op het 
gebied van recht, bouwkunde, organisatiekunde, bestuursrecht en de woningmarkt. 
Het secretariaat is werkzaam vanuit Woonstichting JOOST uit Boxtel. Sinds het najaar 

van 2019 zijn ook Woonveste (Drunen) en Charlotte van Beuningen (Vught) aangesloten. 

 

Bij de regionale KAC zijn 4 klachten over Area binnengekomen, 3 daarvan zijn niet 

ontvankelijk verklaard (beleidsmatig) en 1 klacht was ongegrond.  
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3. Continuïteit 
 
Area is een rentmeester van haar woningen en wijken. Continuïteit is een 
basisvoorwaarde voor het halen van onze maatschappelijke doelen. Maar een duurzame 
bedrijfsvoering is meer. Het gaat ook over zaken als een vernieuwende 
cultuur, een mensgerichte organisatie, social return en systemen en processen, die de 

bedoeling effectief ondersteunen. 

 
 
3.1 Interne organisatie  

Verandering is de nieuwe constante factor voor Area. We hebben te maken met meer 
veranderingen maar ook met snellere veranderingen. Hiertoe hebben we in onze 
strategische personeelsplanning en ons HR beleid in beeld gebracht welke kennis en 
competenties voor onze medewerkers nodig zijn om hier invulling aan te kunnen geven. 
Area is permanent in ontwikkeling en dit heeft ook personele gevolgen. Er is gekozen 
voor een ‘organisch’ groeimodel, waarbij er geen schoksgewijze reorganisaties 
plaatsvinden, maar er geleidelijk een match plaats vindt tussen de behoefte van de 
organisatie en de wensen en mogelijkheden van de medewerker. 
 

We hebben de veranderingen onder meer vorm gegeven door onderstaande vier 
speerpunten. Dit betekent zeker in de combinatie met elkaar, een wezenlijk andere 
manier van werken voor Area. Een geheel andere samenwerkingscultuur binnen de 
organisatie. Daarom is ‘goed samenwerken’ het gedragskenmerk dat we centraal 
stellen. Voor goed samenwerken is het van belang dat we de vier kernbegrippen 
hanteren: uitspreken, bespreken, afspreken en aanspreken. 
 

Bewoner in zijn wijk 
In 2018 is het concept van wijkgericht werken geïntroduceerd en in 2019 is daar verder 
invulling aan gegeven. Dit betekent een bejegening van de bewoners die nog meer 
uitgaat van het bewonersperspectief, een bredere oriëntatie van de mensen in de 
wijkteams en een meer tactische rol van de wijkteams bij onder meer complex- en 
wijkplannen.  
 

Tactische doorvertaling van koersplan, portefeuillestrategie en duurzaamheidsambitie 
Op strategisch niveau is in 2018 bepaald waar we naar toe gaan en is het Koersplan en 
de Portefeuillestrategie eind 2018 vastgesteld. Dat is in 2019 in het nieuwe beleid 
vertaald.  
 
Integrale sturing doorvoeren 
In 2018 is zowel de toezichts- als besturingsfilosofie vastgesteld en vertaald naar een 

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

in de werkwijze. Dit heeft gevolgen voor de interne manier van werken en in de relatie 

tussen werkorganisatie en de RvC. 

 
Herijking functiehandboek 

Om medewerkers binnen de hun functie de ruimte te geven zich verder te ontwikkelen en 

daarmee de flexibiliteit in het personeelsbestand te vergroten heeft in 2019 de herijking 

van het functieboek plaats gevonden. Dit betekent dat alle functieprofielen opnieuw zijn 

bekeken en besproken. Area is overgegaan naar generieke functies. Deze nieuwe 

methode van beschrijven leidt tot een vergroting van de flexibiliteit van de organisatie en 

de inzetbaarheid van de medewerkers. 
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Strategische personeelsplanning 

Op basis van bovenstaande speerpunten hebben we in 2019 de onze strategische 

personeelsplanning herijkt en een inschatting gemaakt van het potentieel en de 

eventuele ontwikkelopgave voor de huidige medewerkers. We vinden het belangrijk dat 

medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en zich blijven ontwikkelen en faciliteren dit 

proactief. Medewerkers dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun loopbaan, maar Area 

faciliteert en motiveert dit proces proactief. Immers doordat medewerkers zich voldoende 

blijven ontwikkelen kunnen ze invulling geven aan de veranderingen in hun huidige 

functie en deze goed blijven uitvoeren.  

 
Opleidingsontwikkeling  

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

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

In 2019 is aan functiegebonden opleidingen een bedrag van € 215.000 uitgegeven.  

In 2019 is eveneens gebruikgemaakt van het individuele loopbaanbudget, voor in totaal 

€ 11.000. Nadruk ligt op het ‘in company leren’, waarbij naast de inhoud ook de 

samenwerking een belangrijk aandachtspunt is. In 2019 heeft nadruk gelegen op het 

ontwikkelen van procesgericht werken (nagenoeg alle medewerkers hebben de opleiding 

Lean Yellow belt gevolgd). Daarnaast is Area breed een persoonlijke effectiviteitstraining 

georganiseerd (PK2), welke de basis vormt voor ‘persoonlijk meesterschap’. 

 

Power and Love  

In het HR beleid Power and Love staat beschreven hoe Area vorm geeft aan haar 

managementsturing. De manager stuurt in toenemende mate op output, resultaat en 

competenties, de manager draagt zorgt voor het vormen van goede samenwerkingen 

zowel binnen als buiten de afdeling. Conform HR beleid heeft iedere manager jaarlijks in 

januari een evaluatie moment over het afgelopen jaar en worden per medewerker 

afspraken gemaakt omtrent de nadere invulling van het brede functieprofiel.  

Medio juni wordt samen met de medewerker in beeld gebracht hoe gewerkt wordt aan de 

benodigde kennis en competenties ten behoeve van toekomstige inzetbaarheid, uiteraard 

vanuit de interesse van de medewerker. Als gevolg van de generieke functies is in het 

HRM proces een extra gesprek tussen manager en medewerker toegevoegd, dat zich 

richt op de concrete werkafspraken voor volgend jaar.  
 

Werkgelukmeting  

Jaarlijks houden we binnen Area een werkgelukmeting. De uitkomsten in 2019 geven 
over het algemeen een positieve lijn ten opzichte van voorgaande jaren en overall geeft 
de monitor een positief beeld. Het werken binnen Area levert voor het merendeel van de 
medewerkers een belangrijke bijdrage aan het geluk in z’n algemeenheid. Medewerkers 
komen met plezier naar het werk en ervaren een prettige werksfeer.  
 
Organisatiestructuur  

Area kent een platte organisatie met een MT dat bestaat uit de bestuurder (tevens 
manager Staf), vier managers en de bedrijfscontroller. Alleen het bedrijfsbureau kent een 
teamcoach, de andere teams worden rechtstreeks aangestuurd door de manager. 
Centraal staat dat de medewerkers de verantwoordelijkheid voor hun werk oppakken en 
daar ook de bevoegdheden voor hebben (zie ook het schema op pagina 6). 
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Personeelsbezetting 
Per 31 december 2019 heeft Area 87 medewerkers in dienst en een personeelsbezetting 
van 75,49 FTE.  
 
 

 
 
 

Ziekteverzuim 2019  

Het verzuimpercentage is toegenomen vergeleken bij 2018.  
 

Verzuim 2018 2019 

Kort verzuim (< 8 dagen) 0,99% 0,75% 

Middellang verzuim (8-42 dagen)  1,45% 0,82% 

Lang verzuim (> 43 dagen)  3,95% 5,67% 

totaal 6,39% 7,24% 

   

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

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

verzuimniveau zoveel mogelijk te beperken.  

 

Het ziekteverzuim, en vooral preventie ervan heeft dan ook de volle aandacht van het 

managementteam. Zo heeft het gehele management eind 2019 deelgenomen aan een 

workshop ‘durf te vragen’, over het juiste gesprek rondom ziekteverzuim met de 

medewerkers, zowel preventief (voorkomen van) als begeleidend bij re-integraties.  

 

 

3.2 Financiën 

De financiële situatie van Area is op de korte termijn stabiel en comfortabel op orde. Op 
de lange termijn is er te weinig investeringsruimte om de duurzaamheidsopgave volledig 
uit te kunnen voeren. De financiële uitgangspositie is voldoende om te kunnen investeren 
in kwaliteitsbehoud van de portefeuille door onderhoud, renovatie en sloop/nieuwbouw. 
De lokale volkshuisvestelijke opgave is ook te managen, tenzij de bouwkosten nog meer 
toenemen en/of onvoldoende grondposities vanuit de gemeente worden aangeboden. 
Onze reguliere onderleggers zoals kwaliteitsbeleid, investerings- en onderhoudsbegroting 
en de bedrijfskostenbegroting zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. De 
meerjarenbegroting is ook langer dan vijf jaar doorgerekend, zodat er meer een lange 
termijnvisie ontstaat.  
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Jaarresultaat  

Area heeft ook in 2019 een gezonde, solide structuur, gebaseerd op een stevige 

exploitatiebasis. Het genormaliseerde resultaat (exclusief waardeveranderingen en 

belastingen) laat een stijging zien van € 1,2 miljoen:  

 
 

2019 2018

Genormaliseerd resultaat (x € 1 mln.)

105,9 291,8

0,4 0,6

5,7 14,0

-93,5 -304,2

0,0 0,0

-3,2 11,1
15,3 13,1"Genormaliseerd" jaarresultaat

Correctie "Belastingen (latentiemutatie)"

Jaarresultaat conform resultatenrekening

Correctie "Afschrijvingen"

Correctie "Overige waardeveranderingen"

Correctie "Niet gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille/VOV/verplichting

Correctie "Waardeveranderingen financiële vaste activa"

 
 

Financiële continuïteit en meerjarenperspectief  

In het beleidsdocument ‘Financieel reglement en beheer’ is vastgelegd dat we continue 
bewaken dat onze strategische keuzes passen binnen de randvoorwaarde dat we een 
financieel gezonde corporatie zijn en ook in de toekomst blijven. Daarbij zijn de normen 
vanuit de AW (Autoriteit Woningcorporaties) en het WSW (Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw) de belangrijkste randvoorwaarden.  
Om een financieel gezonde organisatie te zijn, moeten we aan de volgende criteria 
voldoen: 

• Area beschikt over voldoende vermogen om op lange termijn aan haar 
verplichtingen te kunnen voldoen; 

• Area beschikt over voldoende liquiditeit om op korte termijn aan haar 
betalingsverplichtingen te kunnen voldoen en tevens te voldoen aan eisen die 
toezichthouders (AW en WSW) en verstrekkers van vreemd vermogen aan ons 
stellen; 

• Area beschikt over voldoende financiële buffers om de voornaamste risico’s af te 
kunnen dekken. 

 

Borgingsplafond WSW 

Het WSW hanteert een risicobeoordelingsmodel, te weten de Business Risks (24 vragen). 

Aan de hand hiervan beoordeelt de WSW jaarlijks de bedrijfsrisico’s van Area en 

beoordeeld of de corporatie voldoende in control is. Door te voldoen aan de 

toetsingscriteria van de WSW zorgen we dat onze investeringen geborgd blijven.  

Het borgingsplafond is de maximale omvang van de geborgde leningenportefeuille.  

Onze geborgde leningenportefeuille bedroeg eind 2019 circa 223 miljoen euro (conform 

de opgave in jaarrekening 2019). Per jaareinde 2019 bedraagt de marktwaarde van de 

leningen circa 312 miljoen euro. 

  

Financiële vermogensratio’s 

De conclusie van het WSW is dat onze financiële positie ruim voldoende is.  

Area beschikt over een gezonde, solide structuur, gebaseerd op een stevige 

exploitatiebasis. Onze financiële positie is ruim boven de eisen van de toezichthouders, 

dat is terug te zien in een zeer goede positie voor wat betreft solvabiliteit, Loan to value, 

ICR en dekkingsgraad. Per ratio geven we hieronder een korte uitleg.  
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Bij de bepaling van de solvabiliteit (en loan to value tot voor kort) hanteren de 

toezichthouders met ingang van 2018 naast de marktwaarde een nieuw waardebegrip, 

de beleidswaarde. De beleidswaarde is een afgeleid waardebegrip vanuit de marktwaarde  

in verhuurde staat. Deze beleidswaarde ligt lager dan de marktwaarde doordat hier het 

eigen beleid in terug keert als corporatie ten opzichte van het meest optimale beleid wat 

een commerciële marktpartij voert (zie paragraaf beleidswaarde). 

 

Financiële ratio's norm 2019 2018

1. ICR 1,40 2,35 1,77

2. LTV op basis van marktwaarde < 75% 17% 18%

LTV op basis van beleidswaarde 30% 38%

3. Solvabiliteit op basis van marktwaarde > 20% 80% 79%

Solvabiliteit op basis van beleidswaarde 66% 55%

4. Dekkingsratio o.b.v. marktwaarde vastgoed < 70% 17% 18%

 
 

1. De ICR drukt de verhouding uit van de operationele kasstroom en de rentelasten. 
Dit geeft inzicht in hoeverre Area haar rentelasten kan betalen uit het saldo van 
haar reguliere inkomsten en haar reguliere uitgaven.  

 

2. De Loan to Value op basis van beleidswaarde voldoet ruim aan de norm. Door een 
nadere herijking (en stijging) van de beleidswaarde, verbeterd de ratio ten 
opzichte van vorig jaar. 
 

3. De solvabiliteit voldoet ruim aan de norm en is licht verbeterd ten opzichte van 
voorgaand jaar.  
 

4. De dekkingsratio is de verhouding tussen de leningen van Area en de 
marktwaarde van het bij het WSW ingezet onderpand van Area. Area beschikt 
over een comfortabele dekkingsgraad.  

 

Het meerjarenperspectief op de belangrijkste ratio’s is nader uitgewerkt in onze 

risicoparagraaf. 
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Vermogensontwikkeling  

Het Eigen Vermogen van Area laat het volgende beeld zien: 

 

Eigen vermogen 2019 2018

€ €

Stand  per 1 januari 991.972 700.218

Bij/af: jaarresultaat 105.911 291.754

Eigen vermogen per 31 december 1.097.883 991.972

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Herwaar-

deringsreserve 

DAEB vastgoed 

in exploitatie

Herwaar-

deringsreserve 

niet DAEB 

vastgoed in 

exploitatie

Overige 

reserves, niet 

zijnde 

herwaarderings- 

reserve Totaal

€ € € €

684.696 16.336 290.940 991.972

0

0

-3.064 3.064 0

307 -19 -288 0

1.295 -1.295 0

82.816 3.768 -86.584 0

0

0

Sub-totaal 766.050 20.085 205.837 991.972

22.053 379 -22.432 0

0 0 105.911 105.911

788.103 20.464 289.316 1.097.883

Realisatie uit hoofde van verkoop en sloop

Realisatie uit hoofde van herclassificatie

Ontstaan door investeringen

Toename uit hoofde van stijging van de 

marktwaarde

Afname uit hoofde van daling van de bedrijfswaarde

Af: effect belastinglatentie

Realisatie door afschrijving

Resultaat

Overige mutaties

Boekwaarde per 31-12-2019

Boekwaarde per 1-1-2019

Overboeking beginbalans

 
 

Van het eigen vermogen (bepaald op basis van marktwaarde in verhuurde staat conform 

het handboek modelmatig waarderen marktwaarde woningcorporaties), is ca. 26% 

gerealiseerd (2018: 29%). Het vermogen neemt in 2019 toe met het resultaat uit de 

Winst- en Verliesrekening.  

 

De herwaarderingsreserve (het ongerealiseerde deel van het vermogen) van zowel het 

DAEB- als het niet-DAEB-vastgoed stijgt door een forse toename van de marktwaarde, 

maar ook doordat we geen latentie meer vormen voor het verschil tussen fiscale en 

commerciële waarde van het vastgoed ‘uit’ die herwaarderingsreserve. Voor een 

toelichting van het verloop van de marktwaarde verwijzen wij naar de volgende pagina 

onder het kopje waardering van het vastgoed.  

 

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

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

organisatie passen binnen het financiële kader van de onderneming. 

 

Vergelijking met het vorige boekjaar 

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

een toelichting verwijzen we naar de volgende pagina waar de waardering van het 

vastgoed benoemd is. In de passiva is de voorziening onrendabele investeringen vrijwel 

gelijk gebleven aan vorig jaar. Tot slot zijn de belastinglatenties van een passivapost 

gewijzigd in een activapost. De reden hiervoor is dat we op basis van nieuwe inzichten 

(vanuit Aedes en de sector) geen latentie meer waarderen voor het totale verschil tussen 

de fiscale en commerciële waarde van ons bezit. 
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De meeste andere posten op de balans en verlies- en winstrekening laten een 

trendmatige ontwikkeling zonder uitschieters zien en betreft daarmee een stabiele  

kasstroom. In 2019 is er voor € 22,0 miljoen aan nieuwe leningen aangetrokken. Het 

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

opzichte van 2018.  

 

Ontwikkeling Vreemd Vermogenskostenvoet 

 

 
 

 

 

Aflossing van € 7 miljoen en het afsluiten van nieuwe leningen ter waarde van 

€ 22 miljoen euro hebben een licht effect op de ontwikkeling van de vreemd 

vermogenskostenvoet. De gemiddelde rentevoet voor 2019 bedraagt 3,28%. Dit 

betekent een daling van 0,2% ten opzichte van 2018 wat in lijn ligt met de dalende 

kapitaalmarktrente. 

 

Marktwaarde van het vastgoed  
Met ingang van 2016 waarderen wij ons vastgoed in de jaarrekening op marktwaarde 
conform het handboek modelmatig waarderen marktwaarde (hierna: handboek). Als 
leidraad wordt hiervoor gebruik gemaakt van het jaarlijkse geactualiseerde handboek 
voor de marktwaarde waarin de werkwijze en alle beschikbare normen en parameters 
zijn beschreven. Het handboek geeft als resultaat dat een uniforme 
waarderingsgrondslag wordt toegepast door alle corporaties en onderlinge 
vergelijkbaarheid mogelijk is. De marktwaarde is de hoogste waarde van de twee uit 
zowel het door-exploiteerscenario wat doorgerekend wordt als het uitpondscenario wat 
doorgerekend wordt. 
 
Daarnaast bepaald Area de marktwaarde met ingang van 2018 volgens de full versie van 
het handboek. De full versie komt tot stand met tussenkomst van een extern taxateur 
waarbij het vastgoed complex specifiek wordt getaxeerd met behulp van een bezichtiging 
en gebruik van vrijheidsgraden om een marktconforme waardering tot stand te brengen.  
De totale marktwaarde van onze portefeuille is met 9% gestegen. Het jaar 2019 
kenmerkte zich door een sterk aangetrokken woningmarkt. De totale omvang van de 
portefeuille is gegroeid van € 1,2 miljard naar € 1,3 miljard. 
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De waardeontwikkeling is veroorzaakt door een combinatie van een voorraadtoename en 
een positieve marktontwikkeling. De woningmarkt in de regio heeft zich sterk ontwikkeld 
als gevolg van een toegenomen vraag en krapte op de woningmarkt. Het gevolg hiervan 
zijn hogere verkoopprijzen.  
 
Daarnaast is het investeringsklimaat onder beleggers net als in 2018 onverminderd 
positief. Beleggers zien weinig risico in het woningsegment en verleggen hun horizon ook 
steeds maar naar andere sectoren, zoals zorgvastgoed. Het resultaat is stijgende 
beleggingsvolumes en dalende aanvangsrendementen waar beleggers genoegen mee 
nemen.  
 
 

 
 
 
De portefeuille bestaat voor het grootste gedeelte uit woningen. De marktwaarde van de 
woningportefeuille bedraagt 97% van de totale marktwaarde van het vastgoed in 
exploitatie.  
 
Daarnaast hebben we een relatief kleine portefeuille met zorgvastgoed, bedrijfsmatig- en 
maatschappelijk vastgoed, parkeerplaatsen en garageboxen. 
 
Waardeverandering per gemeente 
Het werkgebied van Area bestaat uit de gemeenten Uden en Meierijstad. Hier zien we 
een gemiddelde waardeverandering van 7,4% terugkomen. Per saldo is de 
waardeverandering in de gemeente Uden iets groter dan in Meierijstad. Rekening 
houdend dat het vastgoed verschilt in type, omvang en locatie is de waardeverandering 
op gemeenteniveau nagenoeg gelijk aan elkaar.  
 
Gemeente 
(Bedragen x € 1.000) 

Marktwaarde 

2019 

Marktwaarde 

2018 

Mutatie in 

% 

Meierijstad 495.692 462.422 7,2% 
Uden 809.540 752.466 7,6% 
Voorraadmutaties 20.066 76.330 26.188,6% 
Eindtotaal 1.325.298 1.214.965 9,1% 
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Leegwaarde per gemeente 
In de gebieden waar Area actief is heeft de leegwaarde zich sterk ontwikkeld. De 
leegwaarde is de verkoopwaarde vrij van huur en gebruik. De leegwaarde geldt als een 
belangrijke bouwsteen voor de marktwaarde omdat het de potentiele verkoopwaarde 
weergeeft die kan worden behaald bij mutatie.  
Aangezien onze beleidsuitgangspunten uitgaan van het doorverhuren van het vastgoed 
zal de leegwaarde echter nooit worden gerealiseerd. Daarmee is de leegwaarde een 
uitdrukking die niet zal worden ‘verzilverd’. Wel schetst het een beeld van de situatie op 
de koopwoningmarkt in de regio en het effect op de waarde van het vastgoed van Area in 
2019. 
 
Gemeente 
(Bedragen x € 

1.000) 

Leegwaarde 2019 Leegwaarde 2018 Mutatie in 

% 

Meierijstad 589.669 556.104 6 % 
Uden 1.006.455 936.570 7,5% 
Eindtotaal 1.596.123 1.492.674 6,9% 

 

Markthuur per gemeente 
De toenemende druk op de woningmarkt heeft zich in 2019 ook geuit in stijgende 
markthuren. In de gemeenten waar we actief zijn komt dit voor ons vastgoed uit op een 
gemiddelde stijging van 3,8%. In praktijk verhuren wij niet tegen markthuren en schetst 
het daarmee slechts een potentiele huurpotentie die wij onbenut laten en een belegger 
kan behalen.  
 
Gemeente 
(Bedragen x € 

1.000) 

Markthuur 2019 

(p/j nominaal) 

Markthuur 2018 

(p/j nominaal) 

Mutatie in 

% 

Meierijstad 37.182 35.704 4,1% 
Uden 60.184 58.114 3,6% 
Eindtotaal 97.366 93.818 3,8% 

 

Met deze omvang van de marktwaarde in verhuurde staat voor de portefeuille van Area 

lijkt Area ineens enorm rijk. Het betreft de marktwaarde van de portefeuille die in de 

jaarrekening is genoteerd over wat het vastgoed in exploitatie ultimo 2019 waard is in de 

huidige marktomstandigheden. Echter als gevolg van de maatschappelijke opdracht en 

doelstellingen zal Area de ‘papieren waarde’ nooit realiseren. De waardering is gebaseerd 

op de verwachte opbrengsten van het vastgoed bij verhuur en/of verkoop volgens de 

benadering van marktpartijen. Area verhuurt haar woningen niet tegen markthuren en 

heeft ook geen intentie om al haar woningen bij mutatie te verkopen. Daarnaast maakt 

Area een onderscheid door meer geld aan onderhoud en beheer uit te geven dan een 

marktpartij, omdat uitgegaan wordt van doorexploiteren en activiteiten worden 

uitgevoerd die een marktpartij niet zal doen.    

 

Beleidswaarde van het vastgoed 
Naast de marktwaarde in verhuurde staat presenteren we ook de beleidswaarde van de 
portefeuille. Dit betreft een waardebegrip dat afgeleid is vanuit de marktwaarde 
verhuurde staat en door middel van afslagen op gebied van Beschikbaarheid, 
Betaalbaarheid, Kwaliteit en Beheer een waarde weergeeft die daadwerkelijk gerealiseerd 
wordt vanuit de maatschappelijke opdracht en doelstellingen als woningcorporatie.  
 
De beleidswaarde fungeert als brug tussen de fictie van de markt (maximalisatie van het 
rendement) en de ‘echte’ verwachting op basis van ons beleid: het nastreven van onze 
volkshuisvestelijke functie kost geld en gaat daarmee ten koste van winstmaximalisatie. 
Denk hierbij aan beleidskeuzes rondom de beschikbaarheid van voldoende huurwoningen  
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(wat impliceert dat we deze niet verkopen, terwijl dat financieel gunstig zou zijn) en de 
betaalbaarheid van onze huurwoningen (wat betekent dat onze huurprijs onder de 
markthuur ligt). Maar ook de kwaliteit van de woningen door in de regel meer aan 
onderhoud uit te geven dan een belegger, en op het gebied van beheer wordt als 
corporatie meer geld uitgegeven om de huurder op een goede manier van dienst te 
kunnen zijn en de juiste acties te organiseren voor het besteden van het 
maatschappelijke kapitaal. 
 
Hieronder staat een beleidsmatige beschouwing weergegeven op het verschil tussen de 
marktwaarde verhuurde staat en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie: 
  

x € 1.000,- x € 1.000,-

Marktwaarde verhuurde staat 1.325.298€          

Beschikbaarheid (doorexploiteren) -118.846€          

Betaalbaarheid (huren) -395.752€          

Kwaliteit (onderhoud) -76.144€           

Beheer (service) 17.546€             

-573.196€          

Beleidswaarde 752.102€             

Maatschappelijke inzet 573.196€              
 
Ultimo 2019 bedraagt de maatschappelijke inzet € 573,2 miljoen. Dit betreft 57% van de 
marktwaarde. De grootste afslag wordt gerealiseerd op betaalbaarheid met 30%. Waar 
een belegger het vastgoed verhuurt op markthuurniveau, hanteert Area een afwijkend 
streefhuurbeleid op basis van huurprijsklassen. Daarnaast is de afslag voor 
beschikbaarheid fors met 9% omdat Area haar vastgoed door exploiteert en niet tegen 
vrije verkoopwaardes uitpondt. De afslag voor kwaliteit (onderhoudsuitgaven) is relatief 
beperkt met 6% van de marktwaarde, terwijl voor beheer zelfs sprake is van een opslag 
van 1%. Dit betekent dat in de huidige berekeningsmethoden voor de marktwaarde en 
beleidswaarde onze beheerorganisatie ‘goedkoper’ is dan bij een belegger. Echter dit 
geeft een vertekend beeld want dit komt met name door een aanpassing in de definities 
voor de normbepaling voor onderhoud en beheer die dit effect veroorzaakt. Algehele 
conclusie is wel dat de kosten voor het organiseren en uitvoeren van onderhoud en 
beheer bij Area niet veel hoger liggen dan bij een gemiddelde vastgoedbelegger. 
 
In de jaarrekening onder ‘Beleidswaarde’ (pagina 100/101) staan vergelijkende cijfers 
van jaren 2018 en 2019 opgenomen van de beleidsmatige beschouwing tussen de 
marktwaarde en beleidswaarde. Ook staat daar de (door-)ontwikkeling van de 
beleidswaarde benoemd. 
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Het verloop van marktwaarde naar beleidswaarde is als volgt te specificeren:  
 

 
 

 

DAEB en Niet-DAEB exploitatie  

Per 1 januari 2017 is het vastgoedbezit van Area verdeeld in een DAEB-exploitatie en een 

niet-DAEB-exploitatie. Los van de details betreft het niet-DAEB-gedeelte van de 

exploitatie van Area de woningen die geëxploiteerd worden met een huur boven de 

liberalisatiegrens (lees: 2019 = € 720,42). Daarnaast is hier ook het zogeheten 

commercieel vastgoed ondergebracht. De niet-DAEB tak wordt gefinancierd met een 

interne lening vanuit de DAEB tak. Area is in eerste instantie voornemens om te 

voorkomen dat voor de niet-DAEB tak externe financiering aangetrokken moet worden. 

Dit zal wel het geval kunnen zijn wanneer voor de niet-DAEB tak in de toekomst 

acquisities beoogd worden.  

 

 

3.3. Risicoparagraaf 

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

2018. Area besteed in toenemende mate aandacht aan het beheersen, analyseren en 

bewaken van de risico’s van onze activiteiten. Vanuit ’de bedoeling‘ wordt gezocht naar 

een optimale balans tussen ondernemerschap en risicobeheersing. 

 

Ontwikkelingen risicomanagementsysteem 

Ten aanzien van de ontwikkelingen en verbeteringen in het systeem van 

risicomanagement, is (na vaststelling en goedkeuring van het control-beleid en 

risicomanagementbeleid eind april 2019) medio 2019 gestart met de uitvraag van risico’s 

bij management, proceseigenaren en commissarissen. Van de 103 geïnventariseerde 

risico’s, zijn 13 risico’s geselecteerd met de grootste ‘impact x kans’.  
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Categorisering van risico’s en bereidheid risicoaanvaarding 

Daarnaast is binnen het MT en in de RvC gesproken over de risicobereidheid van Area op 

de verschillende risicogebieden (realiseren van dromen, reputatie, financieel en integriteit  

en compliance). Naar aanleiding daarvan zal de ‘risk appetite’ van Area zich op enkele 

deelgebieden gaan verschuiven: 

 

huidige risicobereidheid

gewenste risicobereidheid

Risk appetite

Laag Gemiddeld Groot

Dromen

Reputatie

Financieel

Integriteit 

en 

compliance

 
 

Voornaamste risico’s en genomen maatregelen 

De 13 belangrijkste risico’s zijn (niet zozeer gerangschikt naar belangrijkheid) hieronder 

opgenomen, samen met de hieraan gerelateerde beheersmaatregelen. Er zijn géén 

risico’s waarvoor geen beheersingsmaatregelen zijn getroffen. Onderstaande risico’s 

hebben in 2019 geen belangrijke impact gehad op de organisatie. 

 

Als gevolg van… Ontstaat het risico dat… Met als gevolg dat… 

1) Onvoldoende innovatie in de 
duurzaamheid 

De opgave onbetaalbaar blijkt Niet kunnen waarmaken van de rol 
als ‘startmotor’ en maatschappelijke 
en politieke onvrede 

Beheersingsmaatregelen: gevoeligheidsscenario’s in de begroting (en monitoren in nadere actualisaties van de 
begroting), activiteiten ontwikkelen binnen Lente-verband (o.a. “Warmtewissel”) 

2) Politieke keuzes Area taken krijgt die ze niet aan 
kan (huisvesten van bijzondere 
doelgroepen i.c.m. verduurzaming, 
etc.) 

Dat de primaire taak het huisvesten 
van mensen met een kleine 
portemonnee zowel qua leefbaarheid 
als qua financiën niet reëel is. 

Beheersingsmaatregelen: gevoeligheidsscenario’s in de begroting (en monitoren in nadere actualisaties van de 
begroting), duidelijke communicatie (c.q. verwachtingenmanagement) naar de buitenwereld over onze prioriteiten.  

3) Onvolwassen stakeholderomgeving 
(driehoek Area- Gemeente – Huurders) 

Area onvoldoende voortgang kan 
maken m.b.t. haar 
portefeuillestrategie  

Voldoende en tijdige beschikbaarheid 
van woningen passend voor de 
doelgroep(en) niet gehaald wordt 

Beheersmaatregelen: ondersteuning van de Bewonersraad door een ‘dedicated’ medewerker, meer “lobby” door 
verschillende medewerkers bij gemeenten, sterkere samenwerking met Woonmeij, meer contact met 
gedeputeerden. 

4) (Te) hoge ambities en te ambitieuze 
afspraken met externe stakeholders 

Dat we de afspraken niet nakomen 
of de ambities niet realiseren 

Imagoschade of verslechterde 
relaties 

Beheersmaatregelen: strakke monitoring op prestatieafspraken met gemeenten, monitoring op KPI’s in T-
rapportage, integrale sturing binnen het MT 

5) Onvoldoende gefundeerde business 
case (“te rooskleurig”) 

De haalbaarheid van de business 
case onder druk komt te staan. 

Oplopende kosten, langere looptijd 
en afnemend intern vertrouwen. 
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Als gevolg van… Ontstaat het risico dat… Met als gevolg dat… 

Beheersmaatregelen: samenwerking met Finance wordt afgedwongen in investeringsstatuut, separate opinies van 
portefeuillemanager en bedrijfscontroller, bespreking van alle business cases in het MT, rendementsdoelstellingen op 
basis van ons investeringsstatuut. 
 
  
6) Risicovolle financieringsstructuur  Bij gewijzigde omstandigheden  

Area beperkt wordt in het 
realiseren van haar ambities 

Financiële en reputatie/imago schade 

Beheersmaatregelen: Treasurystatuut (goedgekeurd door AW) met financieringsuitgangspunten (waaronder: geen 
derivaten), financieringsstrategie, jaarlijks geactualiseerd treasuryjaarplan 

7) Economische crisis en achteruitgang 
(banenverlies) 

De betaalbaarheid door de huurder 
onder druk komt te staan. 

Toename huurachterstanden en 
teveel dure woningen. 

Beheersmaatregelen: Gevoeligheidsscenario in de begroting, anticyclisch investeren, blijvend gematigd huurbeleid 
en ontwikkeling woonlastenbeleid. 

8) Rentestijging in de toekomst Hogere rentekosten Duurdere exploitatielasten en 
genoodzaakt hogere 
huurverhogingen. 

Beheersmaatregelen: Gevoeligheidsscenario in de begroting, treasurystatuut (goedgekeurd door AW) met 
financieringsuitgangspunten, financieringsstrategie, jaarlijks geactualiseerd treasuryjaarplan. 

9) Onvoldoende kwaliteit en 
zorgvuldigheid van besluitvorming 

Niet alle gevolgen (op lange 
termijn) overzien worden.  

Financiële en reputatie/imago schade 

Beheersmaatregelen: Integrale sturing binnen het MT, beleid met financiële impact behoeft oordeel bedrijfscontroller 

10) Externe onrechtmatige toegang tot 
gegevens of applicaties van Area (een 
‘hack’) 

Belangrijke gegevens óf 
geblokkeerd worden, óf gegevens 
op straat komen te liggen. 

Kostbare en inefficiënte recovery-
procedures moeten worden gestart 
en non-compliance met AVG. 

Beheersmaatregelen: Awareness-trainingen op gebied van digitale beveiliging, gevolgen beperken d.m.v. blijven 
volgen/anticiperen en investeren in professioneel beveiligingsbeheer en instrumenten 

11) Het niet goed organiseren van het 
vastleggen van verhuur aan 
intermediairs en het niet beleggen van 
taken binnen de organisatie 

We geen zicht meer hebben op de 
intermediaire verhuur, of we niet 
compliant zijn met wet- en 
regelgeving 

Sancties worden opgelegd door de 
AW. 

Beheersmaatregelen: Verhuur via intermediairs wordt centraal vanuit staf ondersteund, standaard-
huurovereenkomst voor intermediairs in Viewpoint, periodieke interne controle-cyclus en periodieke rapportage 
zodat het op de agenda blijft 

12) Gebrek aan kennis omtrent 
woningtoewijzing 

Verkeerde woningtoewijzing o.b.v. 
inkomen 

Sancties worden opgelegd door de 
AW. 

Beheersmaatregelen: Trainingen van wijkteammedewerkers, standaardformulieren voor inkomenstoewijzing, upload 
van noodzakelijke documentatie in het woonruimteverdeelsysteem, periodieke rapportage en verantwoording, 
periodieke interne controle-cyclus. 

13) Geen goed aanbestedingsbeleid  Aanbesteding op basis van 
vriendjespolitiek met mogelijke 
kick-backs 

Fraude, geld verdwijnt uit de 
organisatie  

Beheersmaatregelen: Deugdelijk aanbestedingsbeleid met goede overwegingen, vier-ogen-principe in het 
aanbestedingsproces, integriteitstrainingen 

 

 

Impact op resultaten en financiële positie 

Zoals hierboven genoemd, zijn er vier risico’s die we blijven monitoren met 

gevoeligheidsscenario’s. Per risico is onderstaand scenario gehanteerd voor de bepaling 

van de impact op resultaten en financiële positie (scenario ten opzichte van de meest 

recente begroting): 
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• Onvoldoende innovatie in de duurzaamheid als gevolg waarvan de 
verduurzamingsopgave onbetaalbaar blijkt: om dit risico te simuleren, is gekozen 
voor een bouwkosteninflatie van niet 2,5%, maar 4,5% voor de komende 10 jaar; 

• Politieke keuzes als gevolg waarvan Area haar taken niet meer aankan: om dit 
risico te simuleren, is gekozen voor het inrekenen van een fictieve 
‘vereveningsbijdrage’ van 1% van de huursom per jaar; 

• Economische crisis waardoor de betaalbaarheid van huren door huurders (nog 
verder) onder druk komt te staan: om dit risico te simuleren, is gekozen voor het 
drie jaar lang met 2% minder te indexeren dan prijsinflatie (waarbij de eerste 
twee jaar sprake is van een beperkte huurdaling); 

• Rentestijging in de toekomst met als gevolg hogere exploitatielasten: om dit 
risico te simuleren is rekening gehouden met een toekomstig rentescenario dat 
2% hoger ligt dan het (door de AW voorgeschreven) basisscenario; 

• Aanvullend op de hierboven (vanuit risicomanagement voortgekomen) stress-
scenario’s, is ook nog een scenario gemaakt uitgaande van een 3 jaar lang 
durende marktwaardedaling van 5% per jaar (en navenante daling van de 
beleidswaarde), omdat deze variabele grote invloed heeft op de loan-to-value. 

 

De effecten van de bovenstaande gevoeligheidsscenario’s op de resultaten (ICR) en 
financiële positie (solvabiliteit en loan-to-value) zijn in onderstaande grafieken 
weergegeven. 
 
 

 
 

 
 
 
De crisis die met het moment van schrijven uit hoofde van het coronavirus woedt, is 
goed te relateren aan de scenario’s die Area heeft geplot uit hoofde van de 
economische crisis en de marktwaardedaling. Op basis van de genoemde 
risicoscenario’s en bijbehorende impact, blijft Area de risico’s nauwlettend monitoren en 
beheersen.  
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4. GOVERNANCE 
 

 

4.1 Algemeen 

Area kent een Raad van Commissarissen (RvC) die heel 2019 uit 6 leden bestond. De 
RvC heeft een visie op bestuur en toezicht in 2018 en 2019 verder ontwikkeld. Vanuit die 
visie houdt de RvC toezicht en handelt hij naar de basisprincipes van de governancecode. 
De RvC neemt een duidelijke functiescheiding tussen bestuur en toezicht en zorgvuldige 
en transparante besluitvorming in acht. De RvC is zich in de uitoefening van zijn taken en 
verantwoordelijkheden bewust van zijn voorbeeldfunctie in het moderne governance 
tijdperk in de volkshuisvesting. De RvC streeft in zijn werving en selectiebeleid naar een 
evenwichtige samenstelling en voldoende deskundigheid op de diverse 
aandachtsgebieden alsmede verscheidenheid en diversiteit. 
 
In het najaar van 2019 heeft de visitatie plaatsgevonden en de commissie heeft 
geoordeeld dat Area een duidelijk beeld heeft van de te leveren prestaties en heeft deze 
zodanig vastgelegd en vertaald naar strategische doelstellingen en kritische prestatie 
indicatoren dat deze te monitoren zijn. Daarbij is zichtbaar dat Area de visie op basis van 
behoeften en wensen van belanghebbenden, analyses van de ontwikkelingen in het 
werkgebied en de toespitsing op de lokale opgaven heeft opgesteld en geactualiseerd. De 
RvC heeft een duidelijke visie op zijn maatschappelijke rol, is actief betrokken bij de 
strategiebepaling en borgt op goede wijze dat de beoogde doelen worden gerealiseerd. 
De RvC is ook in goede en passende wijze zichtbaar voor de lokale belanghebbenden in 
het lokale netwerk. De visitatiecommissie heeft dit gehonoreerd met een 7,3. 
 
Samenstelling en mutaties in 2019 

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is als volgt: 
 
Naam Sedert Aftredend Deskundigheid/ 

commissie 

Hoofd- en nevenfuncties 

De heer 

Eric Kemperman 

1-2-2012 1-2-2020 

(2e termijn) 

Governance 

 

Remuneratiecommissie  

 

Zelfstandig ondernemer/adviseur 

 

Lid Raad van Toezicht KNJV 

 

Voorzitter RvC Woonforte 

 

De heer 

Wim Bruinenberg  

  

  

 

1-1-2013

  

1-1-2021 

(2e termijn) 

 

Financiën en control 

 

Auditcommissie 

Zelfstandig ondernemer / interim 

bestuurder 

 

Voorzitter bestuur 

Wijkgezondheidscentrum 

Lindenholt 

 

De heer 

Henk Vos 

1-1-2013 1-1-2021 

(2e termijn) 

Vastgoed 

 

Commissie 

Maatschappelijk presteren 

Zelfstandig ondernemer 

 

Lid Raad van Commissarissen 

Kleurrijk Wonen Tiel 

 

Mevrouw 

Nanda de Wilde 

1-10-2013 1-10-2021 

(2e termijn) 

Juridisch 

 

Voorzitter 

Remuneratiecommissie 

 

Lid op voordracht huurder 

 

Zelfstandig ondernemer 

(vastgoedadvocaat) 

 

 

Lid Raad van Commissarissen  

Woonwaarts (voor 1 mei 

genaamd Standvast Wonen) 
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Naam Sedert Aftredend Deskundigheid/ 

commissie 

Hoofd- en nevenfuncties 

De heer 

Stefan van Kessel 

1-1-2015 1-1-2023 

(2e termijn) 

Financiën en control 

 

Auditcommissie 

Zelfstandig ondernemer, interim 

professional en toezichthouder 

 

Lid Raad van Commissarissen 

Woonpartners 

 

 

 

Lid Raad van Toezicht Ascert 

(stichting certificatie asbest) 

 

Bestuurslid stichting RAN 

 

Bestuurslid stichting Thuis in Oss 

 

Mevrouw 

Sultan Günal  

10-9-2018 10-9-2022 

(1e termijn) 

Volkshuisvesting 

 

Commissie 

Maatschappelijk presteren 

 

Lid op voordracht huurder 

 

Lid Raad van Toezicht Raffy 

woonzorgcentrum (tot juni 2019) 

 

Lid RvC IBN 

 

 

De heer Stefan van Kessel is voor herbenoeming voorgedragen en na toetsing door de 

Autoriteit wonen (ILT), herbenoemd door de RvC voor een tweede termijn met ingang 

van 1 januari 2019.  

 

De huidige RvC voldoet qua samenstelling aan de vereisten die aan een evenwichtig en 

deskundig intern toezicht worden gesteld. Alle leden zijn onafhankelijk ten opzichte van 

Area, het bestuur en elkaar volgens de onafhankelijkheidscriteria zoals deze in de 

Governance Code worden gesteld. 

 

Taak en werkwijze 

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het  

bestuur en op de algemene gang van zaken bij Area. Daarbij wordt de RvC ondersteund 

door de bedrijfscontroller, die onafhankelijk van het bestuur, toezicht houdt op naleving 

van afgesproken werkwijzen en regelgeving, om daarmee de interne beheersing te 

borgen. Tevens hebben RvC en bestuur tijdelijk ondersteuning ingehuurd. Deze persoon 

heeft in 2018 voorstellen gedaan voor de nieuwe toezichtfilosofie en statuten en 

reglementen en heeft in 2019 inhoud geven aan de integrale sturing zoals die is 

opgenomen in de besturingsfilosofie van Area.  

 

Daarnaast is de RvC werkgever en adviseur/klankbord voor het bestuur. De 

taakverdeling en werkwijze van de RvC zijn neergelegd in een reglement. De RvC heeft 

in zijn reglement een passage opgenomen voor zijn omgang met het bestuur en de OR. 

Daarnaast houdt de RvC periodiek overleg met de Bewonersraad Area en houdt hij waar 

nodig contact met andere stakeholders. 

 

In 2019 heeft de RvC zijn medewerking verleend aan een traineeship in het kader van de 

VTW-opleiding: ‘de aankomende commissaris’. Mevrouw Irene Berden heeft gedurende 

het jaar 2019 haar traineeship gevolgd bij de RvC van Area.  
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De RvC vindt het monitoren en borgen van de interne governance en control binnen Area 

van groot belang. De functie van onafhankelijke bedrijfscontroller is dan ook een 

belangrijk steunpunt voor de RvC. Door het vertrek van de manager Wonen bij Area 

heeft er een wijziging van personen binnen het managementteam van Area 

plaatsgevonden. De bedrijfscontroller is medio 2018 manager bedrijfsvoering geworden 

waardoor de functie van bedrijfscontroller vacant werd. Er is toen voor gekozen om voor 

een overgangsperiode met een interim controller te werken en de taken en het profiel 

van bedrijfscontroller opnieuw te bezien, voordat overgegaan werd tot een structurele 

functie-invulling. Het profiel is in 2018 opnieuw vastgesteld en de RvC heeft in zijn 

vergadering van 25 februari 2019 het besluit tot het benoemen van een nieuwe  

bedrijfscontroller per 1 januari 2019 goedgekeurd op basis van betrokkenheid van de 

Auditcommissie bij de sollicitatie en een goed verlopen proefperiode.  

 

Op basis van de governancestukken is Area begonnen met de herijking van diverse 

beleidsstukken om invulling te geven aan de integrale sturing.  

 

Vergaderingen en overleggen 

De voorzitter van de RvC ziet toe op een transparante en kwalitatief goede 

besluitvorming en een goede uitoefening van de taken van de RvC; een open kritische en 

constructieve discussie tussen bestuur en RvC en het naleven van de gedragscode en 

regels van goed bestuur. De voorzitter bereidt de agenda voor en stemt bij gelegenheid 

af met het bestuur en de overige leden van de RvC, de voorzitter van de Bewonersraad, 

de voorzitter van de Ondernemingsraad en de externe vertrouwenspersoon.  

 

De RvC heeft in 2019 zes keer vergaderd met de bestuurder. Bij vijf vergaderingen was 

de RvC voltallig. Bij één vergadering waren twee leden afwezig.  

De RvC heeft 1 keer een werksessie gehouden met de RvC van Woonmeij over 

samenwerking tussen Area en Woonmeij. Het doel daarvan was het verkrijgen van 

inzicht in het samenwerken binnen één gemeente. Dit betrof de mogelijke rollen en 

posities van partijen onder andere bij het maken van prestatieafspraken.  

De RvC heeft één keer overleg gehad met de Ondernemingsraad van Area op 15 april en 

één keer overleg gehad met de Bewonersraad op 24 juni. 

 
Datum Voornaamste thema’s Aanwezig 

25-02 -herbenoeming Stefan van Kessel 

-Traineeship Irene Berden 

-bezoldiging bestuurder 

-bezoldiging RvC 

-verslag zelfevaluatie 

-Huurprijsbeleid 

-Financieel beleid en beheer 

-treasurystatuut 

-fiscaal statuut 

-investeringsstatuut 

-treasuryjaarplan 

-herontwikkeling Iepenlaan 

-benoeming bedrijfscontroller  

-trimesterrapportage 

-bestuurlijke voortgang 

-nieuwe Statuten Area 

-Brief AW; oordeel staatsteun, passendheid en huursom 

 

de heer Bruinenberg 

de heer Vos 

de heer Van Kessel 

mevrouw Günal 
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Datum Voornaamste thema’s Aanwezig 

15-04 -rapportage organisatieontwikkeling 

-integriteitscode 

-meldregeling 

-controlestatuut 

-risicomanagementbeleid 

-investeringsvoorstel Don Bosco 

-bedrijfsplan niet-DAEB 

-concept jaarverslag 

-evaluatie aanbestedingen 

-ICT-ontwikkelingen 

-presentatie samenwerking met Woonmeij 

-case arbeidsmigranten 

-case Veghel Boerdonk 

-case Veghel ziekenhuis 

-aangepast businessplan herontwikkeling Iepenlaan 

-woningtoewijzing hogere inkomens 

 

de heer Kemperman 

mevrouw De Wilde 

de heer Bruinenberg 

de heer Vos 

de heer Van Kessel 

mevrouw Günal 

24-06 -conceptcontroleverklaring 

-jaarverslag 2018 

-invulling RvC komende jaren 

-herbenoeming directeur bestuurder 

-Bod aan de gemeenten 

-project Aldetiendstraat 

-bestuurlijke overwegingen Don Bosco 

-spiegeling Koersplan 

-project Veghels Buiten 

-trimesterrapportage 

-projecten overzicht 

-informatie visitatie 

-profielschets vertrouwenspersoon 

-notitie social media 

-benchmark maatschappelijk presteren 

 

de heer Kemperman 

mevrouw De Wilde 

de heer Bruinenberg 

de heer Vos 

de heer Van Kessel 

mevrouw Günal 

 

 

23-09 -strategische themabijeenkomst  

-bestuurlijke voortgang 

-brief Assurance rapporten inzake dvi 

-brief inzake borgingsfonds en borgbaarheid WSW 

-BTW ondernemerschap commissarissen 

-brief Bod Meierijstad 

 

de heer Kemperman 

mevrouw De Wilde 

de heer Bruinenberg 

de heer Vos 

de heer Van Kessel 

mevrouw Günal 

25-11 -opdracht controle jaarrekening 

-jaarplanner 

-controleplan 

-begroting 2020 

-jaarplan 2020 

-Benchmark projecten 

-trimesterrapportage 

-projecten nieuwbouw 

-concept visitatierapport 

-aedes benchmark Lentecorporaties 

-prestatieafspraken gemeenten 

 

De heer Kemperman 

mevrouw De Wilde 

de heer Bruinenberg 

de heer Vos 

de heer Van Kessel 

mevrouw Günal 

 

 

16-12 -zelfevaluatie 

 

de heer Kemperman 

mevrouw De Wilde 

de heer Bruinenberg 

de heer Vos 

de heer Van Kessel 

mevrouw Günal 
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De remuneratiecommissie is vier keer bij elkaar geweest om stukken voor de RvC 

vergadering voor te bereiden en te bespreken. Dit was op 28 januari, 4 juni, 23 

september en 11 november. De commissie werd bemenst door mevrouw De Wilde en de 

heer Kemperman. 

 

Na evaluatie van de commissies is er voor gekozen om in de vastgoedcommissie meer 

accent te leggen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid ook ten aanzien van te 

realiseren vastgoed. Derhalve is deze commissie vervangen door een commissie 

maatschappelijke presteren. 

Deze commissie is vier keer bij elkaar geweest; op 25 januari, 25 mei, 11 oktober en 8 

november. Deze commissie werd bemenst door mevrouw Günal en de heer Vos. 

 

De auditcommissie is vijf keer bij elkaar geweest om stukken voor de RvC vergadering 

voor te bereiden en te bespreken en wel op 4 februari, 8 april, 17 juni, 16 september en 

18 november. Deze commissie wordt bemenst door de heren Van Kessel en Bruinenberg. 

 

De leden van de RvC hebben in 2019 diverse (formele en informele) bijeenkomsten 

bezocht waar belanghouders, collega corporaties en of management en medewerkers 

aanwezig waren. De RvC oriënteert zich regelmatig over hetgeen leeft bij belanghouders. 

 

In november heeft Area met een groot aantal genodigde huurders en haar medewerkers 

een bijeenkomst gehouden in het kader van 100 jarig bestaan. Daar werd stilgestaan bij 

100 jaar volkshuisvesting. Een deel van de RvC leden was daarbij aanwezig.  

 

Het bestuur verschaft de RvC actief informatie over de relevante strategische risico’s, de 

RvC informeert hier actief naar en ziet toe op de beheersing van deze risico’s gegeven de  

maatschappelijke doelstelling(en) van Area, de strategische koers, de belangen van de 

stakeholders en financiële continuïteit. 

 

Behandelde onderwerpen in 2019 

Op het terrein van governance zijn onderwerpen als bezoldiging bestuurder en RvC, 

zelfevaluatie, herbenoemingen, aanpassing statuten, financieel reglement, 

investeringsstatuut, integrale sturing, treasurystatuut, reglementen RvC/Bestuur, 

kwaliteitsprofiel RvC, proces totstandkoming besluitvorming RvC/bestuur aan de orde 

geweest. De integriteitscode en meldregeling zijn in 2019 aan de orde geweest bij de  

RvC. 

 

In 2019 zijn verder aan de volgende strategische thema’s aandacht besteed waarvan de 

RvC de voortgang in 2020 zal volgen: 

• Versterken brede maatschappelijke positie; 
• Visie op samenwerking met andere corporaties; 
• Transformatieopgave; 
• Risicomanagement; 
• Organisatieontwikkeling; 
• Ict-ontwikkelingen 

 

Governance audit Autoriteit Wonen 

In januari 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden met de AW over de 

besturingsfilosofie. Hierbij waren de bestuurder, de voorzitter van de RvC, de controller 

en bestuursadviseur aanwezig. 
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Zelfevaluatie RvC 

De RvC is kritisch ten aanzien van zijn eigen functioneren als collectief en van de 

individuele leden. Een jaarlijkse zelfevaluatie is verplicht en werd dit jaar onder leiding 

van een externe deskundige uitgevoerd in december 2019.  

 
Geconstateerd is dat Area uit een periode komt waarin eerst de integratie van de 
fusieorganisaties en het op orde brengen van de nieuwe organisatie veel op de agenda 
stonden. Vervolgens heeft de invoering van de nieuwe woningwet de nodige tijd en 
aandacht gevergd. In die jaren hadden de bedrijfsvoering en daarbij behorende 
systemen veel aandacht. Nu is er weer meer ruimte voor de maatschappelijke 
doelstelling (de bedoeling). 
 
In het verlengde van het voorgaande heeft de RvC daarom in het verleden veel aandacht 
voor de beheersing gehad en kan nu het maatschappelijk ondernemen meer aandacht 
krijgen. De commissarissen zullen daaraan bijdragen door te inspireren en uit te dagen. 
 
Verder werd in de zelfevaluatie onder andere ook aandacht besteed aan de onderlinge 

relatie, de relatie met de bestuurder, maatschappelijke doelstellingen van Area en  

themasessies waarin de maatschappelijke rol van Area en de maatschappelijke positie 

meer aandacht krijgen.  

 

PE-punten  

Alle leden van de RvC hebben in 2019 voldaan aan hun verplichte educatie door minimaal 

5 PE-punten te halen met bijscholing. De leden hebben de volgende PE-punten behaald: 

 

Naam 2019 

De heer Kemperman 13 

De heer Bruinenberg 11 

De heer Vos 10 

Mevrouw De Wilde 16 

De heer Van Kessel        14 

Mevrouw Günal  26 

 

De bestuurder heeft over 2019 66 PE-punten behaald.  

 

Beoordeling bestuurder 

De RvC is werkgever van de bestuurder en werft, benoemt, ontslaat en beoordeelt de 

bestuurder. In 2019 heeft herbenoeming van de bestuurder per 1 januari 2020 

plaatsgevonden voor vier jaar. In dit kader heeft de RvC de bestuurder ook in 2018 en 

2019 beoordeeld op zijn functioneren en de behaalde resultaten. Deze beoordeling is met 

de bestuurder besproken. De RvC is tevreden over het presteren van de bestuurder en 

stelt vast dat de bestuurder voldoet aan de eisen die aan een goed bestuurder worden 

gesteld. Daarnaast heeft de bestuurder geen leningen, schenkingen, garanties of andere 

vorm van bezoldiging ontvangen van de corporatie, anders dan het gepubliceerde 

inkomen in dit verslag. De bestuurder treedt niet in concurrentie met de corporatie, heeft 

geen tegenstrijdige activiteiten en geen nevenfuncties. 

 

RvC en de accountant 

De RvC selecteert 1x per vier jaar de controlerend accountant en stelt jaarlijks met de 

accountant de accenten in het controleplan vast. De auditcommissie van de RvC 

onderhoudt, samen met de bedrijfscontroller en de manager Financiën, de operationele 

contacten en adviseert aan de RvC hierover. De jaarlijkse interim-controle en  
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jaarrekeningcontrole door de accountant (Mazars) zijn door de RvC met de bestuurder in 

het bijzijn van de accountant, manager financiën en bedrijfscontroller besproken.  

 

Wet Normering Topinkomens (WNT) en overgangsregeling 

De salarissen van topfunctionarissen voldoen aan de WNT.  

Bezoldiging bestuurder 

J.M.H.M. van Vucht 

- Beloning:                                                      € 140.284 
- Beloningen betaalbaar op termijn:                  €   21.716 

       € 162.000 

 

De maximale bezoldiging vanuit de WNT m.b.t. de bestuurder bedraagt € 162.000.  

 

Bezoldiging raad van commissarissen 2019 (incl. onkostenvergoeding, excl. btw): 

De heer Eric Kemperman (voorzitter) € 18.700 

Mevrouw Sultan Günal € 12.500  

De heer Stefan van Kessel € 12.500  

De heer Wim Bruinenberg € 12.500  

De heer Henk Vos € 12.500  

Mevrouw Nanda de Wilde € 12.500  

 

Genoemde bezoldigingen vallen binnen de normen van het WNT en zijn conform de 

richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders bij Woningcorporaties (VTW) 

 

Area verstrekte aan de leden van de RvC en aan de bestuurder geen persoonlijke 

leningen of garanties. 

 

Tot slot moet gemeld worden dat binnen de RvC de norm van minimaal 30% benoemde 

vrouwen is behaald. Voor het bestuur is deze norm ook van toepassing. Echter, door het 

feit dat Area een eenhoofdig bestuur heeft, en de heer Van Vucht is herbenoemd een 

laatste termijn, kan Area op bestuursniveau niet aan deze norm voldoen.  

 

Tegenstrijdige belangen 

In 2019 werden er geen meldingen ontvangen door de RvC van tegenstrijdige  

belangen en/of integriteitsschendingen welke leden van de RvC, het bestuur,  

management, medewerkers of stakeholders betroffen. 
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Governancestructuur 

Onderstaand schema geeft de Governancestructuur van Area gedurende 2019 weer: 

 

 
 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur en de Raad van 

Commissarissen zijn in de statuten van Area vastgelegd. De besluitvorming komt tot 

stand door een intern proces voorzien van beheersingsmaatregelen die de kwaliteit van 

de besluitvorming waarborgen. Voor een aantal (materiële) besluiten van de bestuurder 

moet de RvC vooraf toestemming geven, zoals wijziging in statuten en 

investeringsbesluiten. 

 

Governancecode 

Medio 2015 is door Aedes de nieuwe Governancecode Woningcorporaties 2015 

gepresenteerd. Deze Governancecode geeft richting aan de wijze waarop bestuur en 

Raad van Commissarissen (RvC) functioneren en de wijze waarop zij verantwoording 

afleggen over hun resultaten.  

 

De Governance code is in 2019 herzien en licht herijkt omdat de code uit 2015 in de 

basis nog steeds voldoet. Het besef dat de kwaliteit en de transparantie van bestuur en 

toezicht aan hoge normen moeten voldoen staat nog steeds overeind. In de code is er 

dan ruime aandacht voor cultuur en gedrag, passend bij een transparante en integere 

organisatie. 

 

Het betekent dat het bestuur de gewenste cultuur nastreeft en de RvC hierop toeziet. 

Een kritische en open geest is van belang om het werk als bestuurder en commissaris te 

kunnen doen. Daarnaast zijn durf, onafhankelijk denken, samenwerkingsbereidheid en 

oog en respect voor elkaars rollen nodig voor een gezonde cultuur waarin groepsdenken 

wordt vermeden. Het belang van (toekomstige) bewoners en andere direct 

belanghebbende, op de korte en lange termijn, blijft daarbij voorop staan. De gemeente 

heeft ook een uitdrukkelijke positie in de code. Ook is er aandacht voor de positie van de 

corporatie in het lokale netwerk.  

De code bestaat uit vijf principes: 
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1. Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de 
maatschappelijke opdracht. 
Het belang van (toekomstige) huurders of bewoners staat voorop. 

2. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af. 
Dit gaat over de manier waarop bestuur en RvC aanspreekbaar zijn op de 
resultaten.  

3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak. 
Hierin worden de toetsstenen van geschiktheid voor bestuur en RvC beschreven. 

4. Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen. 
Dit principe behandelt de dialoog met (toekomstige) bewoners, gemeente en 
andere belanghebbende partijen in het lokale netwerk.  

5. Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan de activiteiten. 
Hier wordt aandacht besteed aan het beheersen van de risico’s verbonden aan de 
activiteiten.  

 

 

4.2 Integriteitscode en meldregeling 

De leden van de RvC zijn aanspreekbaar op hun gedrag, participeren actief in 

verschillende overlegstructuren met bestuur, medewerkers en stakeholders en zien toe 

op een kritische en open geest in de relatie met bestuur en management. Zij 

conformeren zich aan de integriteitscode en meldregeling van Area die in april 2019 is 

aangepast naar aanleiding van de vernieuwde Governancecode. 

 

In de Governancecode Woningcorporaties van Aedes is in artikel 1.4 opgenomen dat 

‘Het bestuur zorgt voor een interne gedrags- of integriteitscode en een 

Klokkenluidersregeling’. Area beschikt over zowel een integriteitscode als een 

meldregeling, die geldt voor RvC, bestuur en medewerkers. Beide regelingen zijn 

opgenomen op de website van Area. Aan de hand van voorbeelden is de integriteitscode 

in 2019 besproken en zijn dilemma’s in het grijze gebied aangekaart en bediscussieerd. 

In het kader van herijking van de governance- en beleidsstukken is in 2019 de 

integriteitscode en de meldregeling aangepast aan de principes van de 

besturingsfilosofie. De klokkenluidersregeling is herschreven en aangepast aan de wet 

Huis van Klokkenluiders en in 2019 vastgesteld.  

 

 

4.3 Besturingsfilosofie 

Maatschappelijk gezien wil Area zo veel mogelijk goede woningen bieden voor een zo 

laag mogelijke prijs. Het vastgoed wil Area zo efficiënt mogelijk beheren. Financieel 

gezien wil Area de risico’s beperken en redelijke financiële rendementen halen. 

 

De medewerkers van Area werken integraal en cyclisch, en effectief en efficiënt. Daarbij 

beheersen zij de risico’s die zij zien.  

 

Area verwoordt het integraal en cyclisch werken als volgt:  
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“Integraal en cyclisch werken 

Van belang is om integraal te sturen. Daarbij is het Koersplan leidend voor de inzet van 

het vermogen van Area. De uitkomsten van deze inzet geeft de financiële mogelijkheden 

voor het realiseren van deze doelstellingen. Ons belangrijkste sturingsmiddel is het 

vastgoed. Door middel van regulier beheer en transities passen wij de huidige 

portefeuille aan om onze doelportefeuille te realiseren.  

 

Leidraad daarbij is ons Koersplan, inclusief de wensen van onze belanghouders. Door 

aan te geven waar wij rendement op ons vastgoed en op onze financiën inzetten voor 

onze maatschappelijke doelstellingen, geven wij goed inzicht in de opgeofferde waarden. 

In onze besluitvorming beoordelen wij onze plannen op: 

• de drie elementen (mensen, stenen en geld); 

• beheersing: Hebben we de risico’s goed gemanaged en het proces goed 
gevolgd?; 

• integrale waarde toevoeging: Is dit nu echt het beste van drie werelden? Of is het 
een compromis? 

In 2019 is de portefeuillestrategie verder ontwikkeld naar assetbeleid. Dit vergt echter 

nog tijd voordat dit werkbaar en operationeel gemaakt is zodat sprake is van 

assetmanagement.”   

 

 

4.4 Algemeen oordeel over 2019 

De RvC stelt vast dat de behaalde resultaten in 2019 passen binnen de doelstellingen van 

Area. Hij heeft een nieuw en beter passend governance arrangement vastgesteld. 

Daarnaast is gewerkt aan de doorontwikkeling van de strategische beleidsstukken zoals  

maatschappelijke strategie, doelportefeuille, sturingsfilosofie. Ook heeft hij goedkeuring 

gegeven aan diverse investeringen voor verbetering of groei van het bezit. In 2020 volgt 

de RvC de verdere invulling van de integrale sturing, waardoor de activiteiten beter op 

elkaar zijn afgestemd. Deze ontwikkelingen zijn nodig om invulling te geven aan de 

voortdurende volkshuisvestelijke vraag in het werkgebied. 

 

 

4.5 Ontwikkelingen 

In de vergadering van juni heeft de RvC gesproken over de invulling van de RvC voor de 

komende jaren. Dit naar aanleiding van het aftreden van de voorzitter per 1-2-2020. 

Besloten is om: 

- Per 1 februari 2020 het aantal leden van de RvC op 5 te bepalen; 
- Per 1 februari 2020 Nanda de Wilde en Stefan van Kessel respectievelijk te 

benoemen tot voorzitter RvC en vicevoorzitter RvC; 
- De geschiktheidsmatrix is in 2019 opnieuw ingevuld en vastgesteld om inzicht te 

geven in de samenstelling van de RvC met 5 leden per 1 februari 2020. Deze 
besluiten zijn genomen op basis van de artikelen 12, lid 1 en 19 van de statuten.  
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De RvC heeft in 2019 de directeur-bestuurder beoordeeld en herbenoemd per 1 januari 

2020 voor de periode van 4 jaar en deze is voorzien van een positieve zienswijze van de  

AW en een verklaring conform artikel 25 lid 7 van de Woningwet. De komende 4 jaar wil 

de RvC meer op strategie toezien.  

 

De bestuurder heeft aangegeven dat voor de komende jaren de volgende zaken meer 

aandacht zullen krijgen: 

- Aansluiting blijven houden bij maatschappelijke ontwikkelingen; 
- Een betere positionering van bewoners; 
- Bijzondere doelgroepen huisvesten zonder dat dit ten koste gaat van de 

leefbaarheid; 
- Samenwerking met maatschappelijke partners waaronder met name 

zorginstellingen en instellingen voor maatschappelijke opvang; 
- Duurzaamheid blijft speerpunt omdat de opgave groot is; 
- Proactieve samenwerking met de gemeente; 
- Positionering als corporatie in de regio en samenwerking met Woonmeij; 
- Maatschappelijke positionering. 

 

Tot slot: De RvC is benieuwd naar de dialoog over de vraag of Area genoeg doet en hoe 

breed deze belicht en besproken wordt. In 2020 zal hier over gesproken worden.  
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5. Verklaring van de directie 
 
 

Het bestuur heeft het (bestuurs-)jaarverslag en volkshuisvestelijk verslag van Area 2019 

opgesteld en in de vergadering van bestuur en management van 14 april 2020 

geaccordeerd en vastgesteld na kennis genomen te hebben van de bevindingen op 

voornoemde stukken van de accountant als bedoeld in artikel 37 lid 1 van de Woningwet,   

conform art 21, lid 3 van de Statuten.  

 

De directeur/bestuurder, de heer J.M.H.M. van Vucht, in zijn hoedanigheid als bestuurder 

van Area, verklaart dat alle uitgaven van Area zijn gedaan in het belang van de 

volkshuisvesting. 

 

 

Uden, 14 april 2020 

 

 

 

 

 

 

Was getekend: J.M.H.M. van Vucht 

Directeur/bestuurder 

 

 

 
 



Kengetallen over de afgelopen drie jaren: 2019 2018 2017

Aantal verhuureenheden (VE)
Ultimo boekjaar

In exploitatie:

1. Woningen en woongebouwen

- Vooroorlogs 15 15 15

- Naoorlogs 8.078 7.969 7.869

- Zorgwoningen 350 360 324

2. Autoboxen 383 383 387

3. Overige objecten

- Bergingen 5 5 5

- Opslagruimten 2 2 2

- Parkeerplekken 118 117 116

- Woonwagens met standplaatsen 0 2 2

- Maatschappelijk vastgoed 24 29 33

- Bedrijfsruimten 2 2 3

8.977 8.884 8.756

In het boekjaar:

- verkochte woningen 7 5 5

- verkochte autoboxen 0 4 2

- uit exploitatie genomen/sloop woningen 26 0 3

- in exploitatie genomen woningen 123 133 29

- in exploitatie genomen garages/parkeerplaats/gemeenschappelijke ruimte 3 4 0

- splitsing wooneenheden/bog 0 0 7

- in aanbouw 25 65 93

Personeelsbezetting indeling vanaf 2017
Ultimo boekjaar in vaste dienst

Team wonen 16,2 15,3 25,7

Team wijkontwikkeling 16,2 18,9 31,8

Team bedrijfsvoering 14,2 13,9 14,2

Team dienstverlening 24,5 26,5

Directie en team staf 7,0 6,4 5,4

Totaal (gewogen gemiddelde per jaar) 78,1 81,0 77,1

* In 2018 is afdeling KCC (9,46 fte) van Team wonen en afdeling Servicedienst (16,4 fte) van team wijkontwikkeling overgegaan 

naar team dienstverlening.

Verhuur en incasso

1. Woningzoekenden bij  woningcorporatie 20.717 17.936 30.495

2. Verhuringen 677 715 620

3. Leegstaande woningen > 3 maanden 16 9 11

4. a. goedkope woonruimte 904 926 814

b. betaalbare woonruimte 5.898 5.789 5.895

c. dure woonruimte 1.088 1.155 1.080

d. duur boven toeslaggrens 553 474 419

5. Huurachterstand in % 1,02 0,95 0,92

6. Huurderving in % 0,42 0,46 0,48

Kwaliteit woningbezit

1. Normaal onderhoud per VE 350 412 331

2. Niet activeerbare uitgaven van 

planmatig onderhoud per VE 1.293 1.297 1.361
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Vervolg kengetallen over de afgelopen drie jaren: 2019 2018 2017

Balans en winst- en verliesrekening

1. Eigen vermogen per VE 122.299 111.658 79.970

2. Voorzieningen per VE 1.161 1.978 879

3. Dotaties voorzieningen per VE -796 1.112 -375

4. Leningen per VE 24.033 23.130 21.587

5. Overige bedrijfslasten per VE 1.645 1.673 1.645

6. Salarissen en sociale lasten per VE 648 637 589

7. Bedrijfsresultaat per VE 1.848 681 1.366

8. Financiële baten en lasten per VE -829 -841 -851

9. Jaarresultaat voor belastingen per VE 11.439 34.086 1.644

10. Jaarresultaat na belastingen per VE 11.798 32.840 1.437

11. Opbrengst verkoop woningen per VE 270 72 18

12. Waardeveranderingen MVA per VE 9.781 32.676 120

Financiële ratio's norm

1. ICR 1,40 2,35 1,77 2,73

2. LTV op basis van marktwaarde < 75% 17% 18% 22%

LTV op basis van beleidswaarde 30% 38%

3. Solvabiliteit op basis van marktwaarde > 20% 80% 79% 74%

Solvabiliteit op basis van beleidswaarde 66% 55%

4. Dekkingsratio o.b.v. marktwaarde vastgoed < 70% 17% 18% 22%

Genormaliseerd resultaat (x € 1 mln.)
105,9 291,8 12,6

0,4 0,6 0,5

5,7 14,0 8,8

-93,5 -304,2 -9,8

0,0 0,0 0,0

-3,2 11,1 1,8
15,3 13,1 13,9
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"Genormaliseerd" jaarresultaat
Correctie "Belastingen (latentiemutatie)"

Jaarresultaat conform resultatenrekening

Correctie "Afschrijvingen"

Correctie "Overige waardeveranderingen"

Correctie "Niet gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille/VOV/verplichting

Correctie "Waardeveranderingen financiële vaste activa"
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Balans per 31 DECEMBER 2019
voor resultaatbestemming (* € 1.000,-)

Ref. 31-12-2019 31-12-2018
ACTIVA

VASTE ACTIVA

Vastgoedbeleggingen 1

DAEB vastgoed in exploitatie 1.01 1.246.848 1.139.965

Niet DAEB vastgoed in exploitatie 1.02 78.450 75.000

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 1.03 23.299 26.060
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.04 4.388 5.747

1.352.985 1.246.772

Materiële vaste activa 2

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 2.01 4.552 4.594

4.552 4.594

Financiële vaste activa 3

Latente belastingvorderingen 3.01 3.091 0

Overige financiële vaste activa 3.02 67 56

3.158 56

TOTAAL VASTE ACTIVA 1.360.695 1.251.422

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 4

Vastgoed bestemd voor verkoop 4.01 644 803

Overige voorraden 4.02 203 153

847 956

Vorderingen 5

Huurdebiteuren 5.01 209 233

Overheid 5.02 25 15

Overige vorderingen 5.03 2.414 3.561

Overlopende activa 5.04 421 196

3.069 4.005

Liquide middelen 6 7.355 6.100

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 11.271 11.061

TOTAAL ACTIVA 1.371.966 1.262.483
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Balans per 31 DECEMBER 2019
voor resultaatbestemming (* € 1.000,-)

Ref. 31-12-2019 31-12-2018
PASSIVA

Eigen vermogen 7

Overige reserves 7.01 183.405 -814

Herwaarderingsreserve 7.02 808.567 701.032

Resultaat boekjaar 7.03 105.911 291.754

1.097.883 991.972

Voorzieningen 8

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 8.01 10.100 12.608

Voorziening latente belastingverplichtingen 8.02 0 4.660

Voorziening reorganisatiekosten 8.03 100 100

Voorziening overig 8.04 227 208

10.427 17.576

Langlopende schulden 9

Schulden/leningen overheid 9.01 5.990 7.764

Schulden/leningen kredietinstellingen 9.02 207.984 196.048

Waarborgsommen 9.03 602 615

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder

voorwaarden contracten (VOV) 9.04 22.826 25.544

237.402 229.971

Kortlopende schulden 10

Schulden aan overheid 10.01 1.774 1.677

Schulden aan kredietinstellingen 10.02 10.063 8.040

Schulden aan leveranciers 10.03 4.124 3.520

Belastingen en premies sociale verzekeringen 10.04 4.207 3.017

Schulden ter zake van pensioenen 10.05 1 0

Overige schulden 10.06 863 1.522

Overlopende passiva 10.07 5.223 5.188

26.255 22.964

TOTAAL PASSIVA 1.371.966 1.262.483
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Winst- en verliesrekening over 2019
(* € 1.000,-)

Functionele indeling Ref. 2019 2018

Huuropbrengsten 11 56.055 54.246

Opbrengsten servicecontracten 12.01 1.844 2.017

Lasten servicecontracten 12.02 -1.844 -2.032

Overheidsbijdragen 13

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten * 14 -2.069 -2.030

Lasten onderhoudsactiviteiten * 15 -16.927 -17.400

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit * 16 -10.173 -9.697

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 26.887 25.104

Opbrengst verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 3

Toegerekende overige organisatiekosten 0 0

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 17 0 3

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 5.100 4.151

Toegerekende overige organisatiekosten -58 -53

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -4.047 -3.113

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 18 995 985

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 19.01 -5.736 -13.954

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 19.02 93.585 303.961
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht 

onder voorwaarden 19.03 -43 284

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 19 87.806 290.291

Opbrengsten overige activiteiten * 309 417

Kosten overige activiteiten * -598 -664

Nettoresultaat overige activiteiten 20 -289 -247

Overige organisatiekosten * 21 -4.202 -4.783

Leefbaarheid * 22 -1.061 -1.054

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 6 4

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 44 35

Rentelasten en soortgelijke kosten -7.495 -7.515

Saldo financiële baten en lasten 23 -7.445 -7.476

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 102.690 302.824

Belastingen 24 3.221 -11.070

Resultaat deelnemingen 25 0

RESULTAAT NA BELASTINGEN 105.911 291.754

*) gewijzigd ten opzichte van de jaarrekening 2018, zie algemene grondslagen voor resultaatbepaling
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Kasstroomoverzicht over 2019
(* € 1.000,-)

(Volgens de directe methode)
 

Ontvangsten
Huren:

- Zelfstandige huurwoningen 53.875 52.129

- Onzelfstandig wooneenheden 225 51

- Intramuraal 1.617 1.635

- Maatschappelijk onroerend goed 178 201

- Bedrijfsmatig onroerend goed 117 117

- Parkeervoorzieningen 240 238

Vergoedingen 1.989 1.975

Overige bedrijfsontvangsten 855 731

Renteontvangsten 43 33

Saldo ingaande kasstromen 59.139 57.110

Uitgaven
Erfpacht 20

Personeelsuitgaven 5.935 5.632

Onderhoudsuitgaven 15.025 14.646

Overige bedrijfsuitgaven 9.931 10.178

Rente-uitgaven 7.488 7.366

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat 0 583

Verhuurderheffing 6.793 6.581

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 609 371

Vennootschapsbelasting 3.154 6.083

Saldo uitgaande kasstromen 48.955 51.440

Kasstroom uit operationele activiteiten 10.184 5.670

MVA ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet- woongelegenheden
1.378 1.073

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop 3.455 3.078

Verkoopontvangsten grond 87

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 4.833 4.238

MVA uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huur-, woon- en niet- woongelegenheden 16.275 17.837

Woningverbetering, woon- en niet- woongelegenheden 6.792 9.636

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden

Aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop 2.446 2.719

Aankoop grond

Investeringen overig 564 169

Externe kosten bij verkoop

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA 26.077 30.361

FVA
Ontvangsten verbindingen

Ontvangsten overig 31

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 31 0

Kasstroom uit (des) investeringen -21.213 -26.123

Financieringsactiviteiten ingaand
Nieuwe te borgen leningen 22.000 30.100

Uitgaven
Aflossingen geborgde leningen -8.039 -9.017

Aflossingen ongeborgde leningen -1.677 -1.586

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 12.284 19.497

Mutatie geldmiddelen 1.255 -956

Wijzigingen kortgeldmutaties

Liquide middelen per 1 januari 6.100 7.056

Liquide middelen per 31 december 7.355 6.100

Mutatie geldmiddelen 1.255 -956
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Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 
2019. Alle bedragen luiden in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld.

Activiteiten

Stichting Area, statutair gevestigd en kantoor houdende in Leeuweriksweg 12, Uden, is 
een toegelaten instelling in de zin van artikel 19 van de Woningwet. De stichting stelt zich 
ten doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting zoals 
omschreven in artikel 45 van de Woningwet. Zij streeft daarbij naar het bevorderen van 
een goede huisvesting in vitale wijken en steden en richt zich daarbij in het bijzonder op 
de huisvesting van de tot haar doelgroepen behorende personen in de regio Uden/Veghel. 

Het KvK-nummer van Stichting Area is 16024880.
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Algemene grondslagen van waardering in de jaarrekening

De jaarrekening van Stichting Area is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit 
toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 
9 Boek 2 BW toe te passen, behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Tevens 
is deze jaarrekening opgesteld volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving 
uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting en de 
toelichtingsvereisten van de WNT. 

Oordelen, schattingen, veronderstellingen en onzekerheden

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening 
vormt het bestuur van Area zich diverse oordelen en schattingen. Onzekerheid omtrent 
deze schattingen en veronderstellingen kan resulteren in materiële aanpassingen van de 
jaarrekening in toekomstige jaren.

De belangrijkste oordelen en schattingen hebben betrekking op de vastgoedbeleggingen 
in exploitatie (zowel DAEB als niet-DAEB), de voorzieningen, de waardeveranderingen en 
de acute en latente belastingen. De hierbij behorende veronderstellingen zijn vermeld in 
de toelichting bij de hiervoor genoemde jaarrekeningposten.

Oordelen

Bij het toepassen van de grondslagen van Area, vormt het bestuur de volgende oordelen 
die een belangrijk effect hebben op de geconsolideerde jaarrekening:

Classificatie lease overeenkomsten vastgoedbeleggingen – Area als lessor

Area is operationele lease overeenkomsten aangegaan waarbij vastgoed wordt verhuurt 
met verschillende looptijden en waarbij een vast bedrag per periode is afgesproken. De 
beoordeling of een overeenkomst een lease bevat, vindt plaats op grond van de 
economische realiteit op het tijdstip van het aangaan van het contract. De classificatie van 
lease overeenkomsten als financiële leasing of operationele leasing vergt een beoordeling 
van subjectieve elementen zoals de leaseperiode ten opzichte van de economische 
levensduur en een inschatting van de contante waarde van de minimale leasebetalingen 
ten opzichte van de reële waarde van het leaseobject. De leaseovereenkomsten van de 
groep bevatten een leaseperiode welke (waarschijnlijk) niet het belangrijkste deel van de 
economische levensduur omvat en waarvan de contante waarde van de minimale 
leasebetalingen lager is dan 90% van de reële waarde van het leaseobject. Derhalve zijn 
de lease overeenkomsten als operationele leases geclassificeerd.

Schattingen en veronderstellingen

Area maakt de schattingen en veronderstellingen op basis van de omstandigheden en 
informatie beschikbaar op het moment van opmaak van de jaarrekening. Schattingen 
gebaseerd op toekomstige gebeurtenissen (of het zich niet voordoen van verwachte 
gebeurtenissen) kunnen onderhevig zijn aan toekomstige veranderingen in de markt en 
omstandigheden buiten de invloedssfeer van de groep. Deze schattingswijzigingen worden 
prospectief verwerkt. De belangrijkste schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen zijn:
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Herwaardering vastgoedbeleggingen

Area waardeert de vastgoedbeleggingen tegen de reële waarde waarbij veranderingen in 
de reële waarde in de winst-en-verliesrekening worden verantwoord. De reële waarden 
van de vastgoedbeleggingen zijn bepaald met behulp van de contante waarde methode, 
zoals voorgeschreven door het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde (bijlage 2 
bij de Regeling Toegelaten Instellingen 2015). 

In sommige gevallen zijn de reële waarden van de vastgoedbeleggingen bepaald aan de 
hand van recente transacties met gelijksoortige kenmerken en locaties als het vastgoed 
van Area. Area heeft onafhankelijke waarderingsexperts ingeschakeld voor het bepalen 
van de reële waarde. De waardering is het meest gevoelig voor veranderingen van de 
disconteringsvoet. Voor een verdere toelichting met betrekking tot de aannames en 
schattingen in het bepalen van de reële waarde, wordt verwezen naar de toelichting op 
het vastgoed in exploitatie.

Bijzondere waardeverminderingen

Area beoordeelt op elke balansdatum of een actief of een groep van activa een bijzondere 
waardevermindering heeft ondergaan. De realiseerbare waarde is veelal gebaseerd op de 
marktwaarde van de kasstroomgenererende eenheid per balansdatum, bepaald met 
behulp van de contante waarde methode, zoals voorgeschreven door het Handboek 
modelmatig waarderen marktwaarde (bijlage 2 bij de Regeling Toegelaten Instellingen 
2015). De kasstroomprojecties bevatten aannames en schattingen van toekomstige 
verwachtingen. De marktwaarde is gevoelig voor de disconteringsvoet, de verwachte 
toekomstige kasstromen en de groeivoet gehanteerd voor extrapolaties. Voor een verdere 
toelichting met betrekking tot de aannames en schattingen in het bepalen van de 
bijzondere waardeverminderingen, wordt verwezen naar de toelichting op het vastgoed in 
ontwikkeling.

Latente belastingvorderingen

De waardering van latente belastingvorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen 
van de door Area, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van 
activa, voorzieningen, schulden of overlopende passiva. Latente belastingvorderingen 
worden gewaardeerd tot de hoogte waarop het waarschijnlijk is dat fiscale winst 
beschikbaar zal zijn voor de verrekening. Area betrekt in deze beoordeling het 
beschikbaar zijn van latente belastingverplichtingen ter saldering, de mogelijkheid van 
planning van fiscale resultaten en de hoogte van toekomstige fiscale winsten in 
combinatie met het tijdstip en/of periode waarin de latente belastingvorderingen worden 
gerealiseerd. 

Voor een verdere toelichting met betrekking tot de aannames en schattingen in het 
bepalen van de hoogte van de latente belastingvorderingen, wordt verwezen naar de 
toelichting op de financiële vaste activa.
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Schattingswijziging
Area waardeerde het tijdelijke verschil in commerciële en fiscale waardering van haar 
onroerende zaken in exploitatie in 2018 op basis van de contante waarde over een looptijd 
van gemiddeld ca. 80 jaar. Conform een publicatie vanuit Aedes d.d. 20 december 2019, 
schat Area nu in dat het tijdelijke verschil in de toekomst niet zal leiden tot fiscale 
afwikkeling gedurende de levensduur van de portefeuille. 

Uitgangspunt is daarbij de veronderstelling dat Area de omvang van de portefeuille in 
exploitatie in stand houdt. Als gevolg hiervan, is de contante waarde van het tijdelijke 
verschil in commerciële en fiscale waardering van de onroerende zaken in exploitatie ultimo 
2019 contant gemaakt over een oneindige periode.

Concreet heeft dit tot gevolg dat:
- de passieve belastinglatentie ultimo 2019 is gewaardeerd op € 0 (2018: € 5,8 miljoen);
- een actieve belastinglatentie is gevormd ultimo 2019 uit hoofde van fiscaal 
afschrijvingspotentieel van € 1,2 miljoen (2018: nihil);
- het als zodanig verwerken van bovenstaande latenties heeft geresulteerd in een 
belastingbate uit hoogde van latente belastingen van circa € 7,7 miljoen (2018: negatief 
€7,4 miljoen);
- het effect van de gevormde belastinglatentie op de overige reserves is teruggedraaid en 
aan de herwaarderingsreserve is toegevoegd (€ 22 miljoen).

Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening 
opgenomen uitsluitend indien en voor zover:
een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd 
vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen ; en
het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te 
wikkelen.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals 
vorderingen, effecten en schulden, als financiële derivaten verstaan.

Alle aan- en verkopen volgens standaard markconventies van financiële activa worden 
opgenomen per transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop de groep de bindende 
overeenkomst aangaat. Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt 
verwezen naar de behandeling per balanspost.

Bijzondere waardevermindering van financiële activa
Area beoordeelt op elke balansdatum of een financieel actief of een groep van financiële 
activa een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Voor alle categorieën financiële 
activa die tegen (geamortiseerde) kostprijs worden gewaardeerd, wordt bij aanwezigheid 
van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen, de omvang van het 
verlies uit hoofde van de bijzondere waardevermindering bepaald en in de winst-en-
verliesrekening verwerkt.

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen (geamortiseerde) kostprijs wordt de omvang 
van het verlies bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best 
mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve 
rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het 
instrument . Een voorheen opgenomen waardevermindering wordt teruggenomen, indien de 
afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na 
afboeking, tot maximaal het bedrag dat benodigd is om het actief te waarderen op de 
(geamortiseerde) kostprijs ten tijde van de terugname, als geen sprake zou zijn geweest 
van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies dient in de winst-en-
verliesrekening te worden verwerkt. De boekwaarde van de vorderingen wordt verlaagd met 
gebruikmaking van een voorziening wegens oninbaarheid.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

1. Vastgoedbeleggingen

1.01 - 1.02  DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Classificatie en kwalificatie

Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB (sociaal) en 
niet-DAEB (commercieel) vastgoed, conform het door de Autoriteit Woningcorporaties 
goedgekeurde ‘scheidingsvoorstel’ en de hierop volgende transacties tussen de ‘DAEB-tak’ 
en de ‘niet-DAEB-tak’, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de 
Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten 
instellingen. 

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke 
organisaties, waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en 
dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de 
Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de 
staatssteun voor toegelaten instellingen.

Complexindeling

Het DAEB en niet-DAEB vastgoed is opgedeeld naar waarderingscomplexen. Een 
waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit 
vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, 
en dat als één geheel aan een derde partij in verhuurde staat kan worden verkocht. Een 
waarderingscomplex kan daarom worden gedefinieerd als een aaneengesloten blok 
verhuureenheden van dezelfde bouwperiode. Alle verhuureenheden van de toegelaten 
instelling maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk 
waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit sociaal 
en commercieel vastgoed. In dat geval wordt, nadat de waarde van het 
waarderingscomplex is bepaald, de waarde opgesplitst in een deel dat aan het sociaal 
vastgoed, respectievelijk aan het commerciële deel kan worden toegerekend.

Waardering bij eerste verwerking DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie

Bij de eerste verwerking wordt het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie 
gewaardeerd tegen de kostprijs . De kostprijs omvat de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de koopsom en alle direct toe te rekenen 
uitgaven, inclusief transactiekosten (waaronder juridische advieskosten, 
overdrachtbelasting en andere transactiekosten) minus eventuele 
investeringssubsidies. De vervaardigingsprijs omvat op grond van artikel 2:388 BW de 
aanschaffingskosten van gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die 
rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Voorts kunnen in de 
vervaardigingskosten worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de 
rente op schulden over het tijdvak dat aan de vervaardiging kan worden toegerekend.

De in de toekomst te maken kosten van sloop worden ten laste van het resultaat 
verantwoord in het jaar dat de exploitatie door sloop wordt beëindigd.
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Waardering na eerste verwerking 

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet 
na de eerste verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van 
het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen 
de marktwaarde. Het Besluit actuele waarde is niet van toepassing. Op grond van artikel 
14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering 
tegen marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 
van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (“Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde”).

Op basis van artikel 31 van het BTIV wordt bij de waardering onderscheid gemaakt naar 
de volgende categorieën:
- woongelegenheden;
- bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (BOG en MOG);
- parkeergelegenheden;
- intramuraal zorgvastgoed.

Area hanteert de full versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.
Bij de waardering van het vastgoed worden een doorexploiteer- en een uitpondscenario 
onderscheiden.

De marktwaarde is de hoogste van beide waarderingen. Het handboek volgt de netto 
contante waarde methode, de DCF-methode. Via de DCF-methode worden de toekomstige 
inkomende en uitgaande kasstromen contant gemaakt naar het heden aan de hand van 
een disconteringsvoet, inclusief de eindwaarde die de geschatte opbrengstwaarde is van 
het vastgoed aan het einde van de DCF-periode. Hierbij wordt verondersteld dat de 
jaarbedragen medio het jaar ontvangen, respectievelijk betaald worden. De berekening 
van de netto contante marktwaarde wordt bij alle typen vastgoed uitgevoerd voor een 
exploitatieperiode van vijftien jaar. 

De bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen vindt bij 
woongelegenheden en parkeergelegenheden plaats aan de hand van twee scenario’s: 
enerzijds op basis van het doorexploiteerscenario en anderzijds op basis van het 
uitpondscenario. Bij BOG, MOG en intramuraal vastgoed is alleen het 
doorexploiteerscenario van toepassing.

Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of ‒ vermeerdering van de 
marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie verantwoord in de winst-en-
verliesrekening van de periode waarin de wijziging zich voordoet. De waardevermindering 
of ‒ vermeerdering wordt separaat tot uitdrukking gebracht en in het resultaat 
verantwoord als Niet-gerealiseerde waardeveranderingen. 

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. 
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Herwaarderingsreserve

Jaarlijks wordt op balansdatum de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie 
opnieuw bepaald. Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van 
het onroerende zaken in exploitatie worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening. 

Voor het positieve verschil tussen de marktwaarde van het waarderingscomplex en de 
initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met enige 
afschrijving of waardevermindering, wordt een herwaarderingsreserve gevormd. 
Het expliciet opnemen van een herwaarderingsreserve in de balans als onderdeel van het 
eigen vermogen benadrukt voor de gebruiker van de jaarrekening dat een deel van het 
eigen vermogen op het waarderingsmoment nog niet gerealiseerd is. 

Afschrijvingen

Op de vastgoedbeleggingen in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet 
afgeschreven.

Buitengebruikstelling als gevolg van sloop

Indien op het waarderingscomplex of een deel daarvan, op balansdatum een, ook voor 
een derde, onherroepelijke verplichting tot sloop van toepassing is, wordt hier bij de 
waardering rekening mee gehouden. De sloopkosten worden in het jaar van uitgave ten 
laste van het resultaat gebracht.

Grondslagen voor de bepaling van de beleidswaarde

Corporaties vermelden m.i.v. het jaarverslag 2018 de beleidswaarde in plaats van de 
bedrijfswaarde in de toelichting van de jaarrekening. In het bestuursverslag wordt een 
beleidsmatige beschouwing opgenomen. 

De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Area en beoogt inzicht te geven in de 
verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. Onder de 
beleidswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een waarderingscomplex 
(zie 'Complexindeling') toe te rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het beleid 
van Area. De grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie 
(zelfstandige- en onzelfstandige woongelegenheden) komen overeen met de grondslagen 
voor de bepaling van de marktwaarde, met uitzondering van: 

1. Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een 
uitpondscenario en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in 
exploitatie. Hierbij wordt tevens uitgegaan van eeuwigdurende looptijd in de eindwaarde. 
Ten aanzien van de gehanteerde exit yield wordt direct aangesloten bij de gehanteerde 
methodiek volgens het Handboek modelmatig waarderen. Deze is daarmee niet langer als 
vrijheidsgraad toegepast. 
2. Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het 
ingeschatte moment van (huurders)mutatie. De streefhuur betreft de huur die volgens het 
beleid van Area bij mutatie in rekening wordt gebracht, passend binnen de geldende wet-
en regelgeving, feitelijke beklemmingen en prestatieafspraken met gemeenten. Area 
hanteert tot en met 2018 in haar beleid een streefhuur van 68% van de maximaal 
redelijke huur. 
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3. Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het 
(onderhouds)beleid van Area en het als onderdeel daarvan vastgestelde meerjaren 
onderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats van onderhoudsnormen in de 
markt. 
4. Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerslasten in plaats van marktconforme 
lasten ter zake. Hieronder worden verstaan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks 
zijn te relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten van de corporatie en zoals deze 
worden opgenomen onder het hoofd ‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ in de 
resultatenrekening. 

De beleidswaarde van BOG / MOG / ZOG en parkeerplaatsen is gelijk aan de marktwaarde 
en hierbij wordt dus verondersteld dat de marktuitgangspunten overeenkomen met de 
eigen beleidsuitgangspunten. 

De uitgangspunten, alsmede de schattingsonzekerheid van de beleidswaarde, zijn nader 
toegelichting in de toelichting op het vastgoed in exploitatie.

1.03 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn gekwalificeerd als een 
financieringstransactie worden gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek 
van de korting.

Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele waarde van onroerende 
zaken verkocht onder voorwaarden worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening 
over de periode waarin de wijziging zich voordoet, onder de categorie “Niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen vastgoedportefeuille”. 

1.04 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande 
complexen (woningverbetering, herstructurering, zie hiervoor tevens de grondslag onder 
uitgaven na eerste verwerking hiervoor). De waardering bij eerste verwerking is tegen de 
kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekening houdend 
met eigen ontwikkelingskosten en overige hieraan direct toerekenbare kosten.

De waardering na eerste verwerking van het vastgoed in ontwikkeling is tegen de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde . De marktwaarde 
wordt bepaald met behulp van geprognosticeerde kasstromen op basis van aannames 
zoals hiervoor toegelicht onder vastgoed in exploitatie onder Waardering na eerste 
verwerking.

Indien gerede twijfel bestaat of de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen worden, 
wordt het vastgoed tegen de lagere marktwaarde van het project in het bestaande 
ontwikkelingsstadium gewaardeerd en wordt het nadelig verschil in het resultaat 
verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen.
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In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische 
investeringsverplichtingen inzake sociaal en commercieel vastgoed in ontwikkeling, 
waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan de marktwaarde, wordt het 
verschil eerst in mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het 
resterend bedrag een voorziening gevormd voor onrendabele investeringen en 
herstructureringen. De afwaardering van de bestede kosten tot nihil wordt in het resultaat 
verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen.

Herclassificatie van vastgoed 

Herclassificatie geschied slechts indien sprake is van een wijziging van het gebruik of het 
beleid, gestaafd door:
a) daadwerkelijke aanvang van activiteiten ten behoeve van verkoop van onroerende 
zaken die niet meer in exploitatie zijn, waarbij als verkrijgingsprijs van de onroerende 
zaak ten behoeve van opvolgende waardering, de marktwaarde op het moment van 
wijziging van het gebruik wordt genomen;
b) verkoop onder voorwaarden van onroerende zaken in exploitatie waarbij de transactie 
kwalificeert als financieringstransactie. De onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
worden gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de korting, waarbij 
een eventuele waardevermeerdering of -vermindering van de boekwaarde van de 
onroerende zaken op het moment van de herclassificatie wordt verantwoord in de winst-
en-verliesrekening;
c) terugkoop van onder voorwaarden verkochte onroerende zaken die als 
financieringstransactie zijn aangemerkt ten behoeve van de eigen exploitatie of verkoop:

- bij terugkoop ten behoeve van de eigen exploitatie, vindt herclassificatie plaats van 
onroerende zaken verkocht onder voorwaarden naar onroerende zaken in exploitatie. De 
onroerende zaken in exploitatie worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op grond van 
artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Een eventuele 
waardevermeerdering of -vermindering van de boekwaarde van de onroerende zaken bij 
terugkoop wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening.

- bij terugkoop ten behoeve van verkoop, vindt herclassificatie plaats van onroerende 
zaken verkocht onder voorwaarden naar voorraden. De terugkoopwaarde geldt als de 
waardering voor de onroerende zaken op het moment van wijziging van het gebruik.



 

78  

2. Materiële vaste activa 

2.01 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op 
basis van de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien 
van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van 
een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 
van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het 
moment dat deze zich voordoen. Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden 
gewaardeerd tegen de boekwaarde dan wel de lagere opbrengstwaarde.

Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of 
wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding 
worden verwacht . De bate of last die voortvloeit uit de desinvestering wordt in de winst-
en-verliesrekening verwerkt.

3. Financiële vaste activa 

3.01 Latente belastingvorderingen

Voor de waardering en verwerking van latente belastingvorderingen wordt verwezen naar 
de afzonderlijke paragraaf Belastingen.

3.02 Overige financiële vaste activa

In geval van verstrekte leningen worden deze bij de eerste verwerking opgenomen tegen 
de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke 
gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 
De overige financiële vaste activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de 
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk 
zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
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4. Voorraden

4.01 Vastgoed bestemd voor verkoop

Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen (opgeleverd en nog niet 
verkocht) die niet meer in exploitatie zijn en zijn aangewezen voor verkoop. Vastgoed 
bestemd voor verkoop wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs dan wel 
vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde 
wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.
De verkrijgingsprijs wordt bepaald op basis van de marktwaarde op het moment dat het 
vastgoed uit exploitatie wordt genomen. De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de 
directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen 
worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte 
verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

4.02 Overige voorraden

De overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-
opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele 
beoordeling van de voorraden. De waardering van de overige voorraden komt tot stand 
op basis van fifo.

5. Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van inschatting van de inbaarheid van de 
vorderingen.

6. Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter 
dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder 
schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter 
vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
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7. Eigen vermogen

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

Herwaarderingsreserve
Bij de herwaardering is rekening gehouden met de invloed van belastingen op vermogen 
en resultaat door een voorziening latente belastingen ten laste van de 
herwaarderingsreserve te vormen. 

8. Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd indien Area op balansdatum een in rechte afdwingbare of 
feitelijke verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een 
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar is te 
schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per 
balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders vermeld, worden voorzieningen gewaardeerd 
tegen nominale waarde. 

Pensioenvoorziening
De aan de pensioenuitvoerder (SPW als bedrijfstakpensioenfonds voor de 
woningcorporatiesector) te betalen premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening 
verantwoord. Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt 
als overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord.
Voor verplichtingen naast de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt een 
voorziening opgenomen, indien per balansdatum sprake is van een in rechte afdwingbare 
of feitelijke verplichting aan de pensioenuitvoerder en/of werknemer, het waarschijnlijk is 
dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is 
en er een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van de 
verplichting . De voorziening voor additionele verplichtingen aan de pensioenuitvoerder 
en/of werknemer wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen . 
De voorziening wordt gewaardeerd tegen de contante waarde als het effect van de 
tijdswaarde van geld materieel is (waarbij de disconteringsvoet vóór belastingen de 
marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties weergeeft ). 

Een pensioenvordering uit hoofde van aanwezige overschotten bij de pensioenuitvoerder 
wordt opgenomen als de groep beschikkingsmacht heeft over het overschot, het 
waarschijnlijk is dat het tot toekomstige economische voordelen voor de groep leidt en 
het betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een pensioenoverschot wordt op dezelfde wijze 
gewaardeerd als een voorziening .

Ultimo 2019 (en 2018) waren er voor Area geen pensioenvorderingen en geen 
verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder 
verschuldigde premie.
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8.01 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke 
verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en 
extern gecommuniceerd”. 
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de woningcorporatie zijn gedaan richting 
huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake 
toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke 
verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de woningcorporatie rondom 
projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de 
formalisering van de verplichting heeft plaatsgevonden.
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen 
worden als bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van 
het complex waartoe de investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte 
verliezen de boekwaarde van het desbetreffende complex overtreffen, wordt voor dit 
meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband 
verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus de aan deze 
investering toe te rekenen marktwaarde.

8.02 Voorziening latente belastingverplichtingen

Voor de waardering en verwerking van de voorziening latente belastingen wordt verwezen 
naar de afzonderlijke paragraaf Belastingen. Deze voorziening wordt contant 
gewaardeerd. 

8.03 Voorziening reorganisatiekosten

Dit betreft een voorziening, gewaardeerd tegen nominale waarde, voor te verwachten 
kosten van reorganisatie waarvoor reeds in het verslagjaar planvorming en interne 
communicatie met betrokkenen heeft plaatsgevonden.

8.04 Voorziening overig

Deze voorziening, gewaardeerd tegen nominale waarde, heeft betrekking op kosten voor 
loopbaanontwikkeling van personeel en is gevormd voor die groep waarvoor een feitelijke 
verplichting is ontstaan.

9. Langlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de 
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De aflossingsverplichting voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende 
schulden.
Stichting Area heeft in het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden 
een terugkoopverplichting die afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woningen. 
De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. 
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10. Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Geamortiseerde kostprijs
De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een financieel actief of financiële 
verplichting bij de eerste verwerking in de balans wordt opgenomen, verminderd met 
aflossingen op de hoofdsom, vermeerderd of verminderd met de via de effectieve-
rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie van het verschil tussen dat eerste bedrag 
en het aflossingsbedrag en verminderd met eventuele afboekingen (direct, dan wel door 
het vormen van een voorziening) wegens bijzondere waardeverminderingen of 
oninbaarheid.

Reële waarde van financiële instrumenten
De reële waarde van de financiële instrumenten die op actieve markten worden 
verhandeld per de balansdatum, wordt bepaald op basis van genoteerde beurskoersen, 
zonder aftrek van transactiekosten. 

Voor financiële instrumenten die niet op een actieve markt worden verhandeld, wordt de 
reële waarde bepaald met passende waarderingsmethoden. Dergelijke methoden zijn 
onder meer:
- het gebruikmaken van recente markttransacties tussen onafhankelijke partijen;
- het gebruikmaken van de actuele reële waarde van een ander instrument dat 

nagenoeg hetzelfde is;
- analyse op basis van contant gemaakte kasstromen of andere  

waarderingsmodellen. 

Een overzicht van de reële waarden van de financiële instrumenten wordt verschaft in de 
toelichting op de financiële instrumenten.

Niet langer in de balans opnemen van financiële activa en verplichtingen
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie 
er toe leidt dat alle, of nagenoeg alle, rechten op economische voordelen en alle, of 
nagenoeg alle, risico’s met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen.

Leasing
De beoordeling of een overeenkomst een lease bevat, vindt plaats op grond van de 
economische realiteit op het tijdstip van het aangaan van het contract. Het contract 
wordt aangemerkt als een leaseovereenkomst als de nakoming van de overeenkomst 
afhankelijk is van het gebruik van een specifiek actief of de overeenkomst het recht van 
het gebruik van een specifiek actief omvat.

Area als lessor

Bij operationele lease worden de leasebaten op tijdsevenredige basis over de leaseperiode 
ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Initiële directe kosten worden 
toegerekend over de leaseperiode tegenover de leasebaten.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Als gevolg van een herijking van de kostenverdeelstaat, zijn de vergelijkende cijfers in de 
winst- en verliesrekening gewijzigd ten opzichte van de gepubliceerde winst- en 
verliesrekening 2018. Dit heeft enkel betrekking op de verdeling van indirecte kosten en 
heeft derhalve géén invloed gehad op resultaat en vermogen.

11. Huuropbrengsten

Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed 
worden gegenereerd. Dit zijn zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB-
vastgoed als het niet-DAEB-vastgoed.
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. 

12.01 en 12.02 Opbrengsten en lasten servicecontracten

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en 
worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en 
verlening van de diensten. 
De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. 
Verrekening op basis van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte 
servicekosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten in het verslagjaar 
waarop de servicekosten betrekking hebben.

13. Overheidsbijdragen

Overheidsbijdragen betreffen de vrijval uit de egalisatierekening rijksbijdragen en overige 
overheidsbijdragen. De overheidsbijdragen hebben betrekking op specifieke regelingen en 
worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid. 

14. Lasten verhuur en beheeractiviteiten

Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren 
aan de verhuur- en beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan:
- lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het   

vastgoed;
- kosten klanten contact center.
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “28. Toerekening baten en lasten”.

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie
De afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd 
op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire 
methode op basis van de geschatte economische levensduur. Afschrijving van het actief 
vindt plaats tot de restwaarde is bereikt. 
De afschrijvingen worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de 
systematiek toegelicht in “28. Toerekening baten en lasten”.
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Lonen, salarissen en sociale lasten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt 
in de winst-en-verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van 
toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar 
hebben plaatsgevonden door de werknemers. De lonen, salarissen en sociale lasten 
worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in 
“28. Toerekening baten en lasten”.

15. Lasten onderhoudsactiviteiten

Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de 
onderhoudslasten. Dit betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige 
bedrijfslasten. De systematiek van toerekening is toegelicht onder “28. Toerekening baten 
en lasten”.

Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van 
onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke 
werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. 
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op 
balansdatum worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Het klachten- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen 
dienst. In de winst-en-verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen 
onder de rubriek "Lasten onderhoudsactiviteiten". 

16. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit 
toegerekend die geen betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of 
onderhoudsactiviteiten. Gedacht kan worden aan:
- verhuurderheffing;
- onroerendezaakbelasting;
- verzekeringskosten.
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “28. Toerekening baten en lasten”.

17. Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

De post nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling betreft het saldo van de 
behaalde verkoopopbrengst minus de vervaardigingsprijs van projecten voor derden en de 
toegerekende organisatie- en financieringskosten. Opbrengsten worden verantwoord naar 
rato van de verrichte prestaties op balansdatum. Mogelijke verliezen op 
nieuwbouwkoopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

18. Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

De post nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde 
verkoopopbrengst minus de boekwaarde van het bestaand bezit en de toegerekende 
organisatiekosten. Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering. 



 

85  

19. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is 
ontstaan door gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke 
verplichtingen met betrekking tot investeringen in nieuwbouw en herstructurering. Ook 
kosten met betrekking tot de afboeking van projectkosten van projecten welke geen 
doorgang meer zullen vinden, worden hier geboekt.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of 
mogelijke verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van de 
vastgoedportefeuille in het verslagjaar.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder 

voorwaarden

In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille 
verkocht onder voorwaarden verantwoord die zijn ontstaan door een wijziging in de 
waarde van de vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden in het verslagjaar.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen verantwoord van de 
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop die zijn ontstaan door een wijziging in de 
waarde van de vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop in het verslagjaar.

20. Nettoresultaat overige activiteiten

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

21. Overige organisatiekosten

Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere bedrijfsactiviteiten toegerekend kunnen 
worden middels de systematiek toegelicht in “28. Toerekening baten en lasten”.

22. Leefbaarheid

Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten 
en wijken bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke 
werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.

23. Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van die betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de 
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de 
ontvangen leningen.
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24. Belastingen

Acute belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat uitgaande van 
het geldende belastingtarief, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten, de 
vaststellingsovereenkomst (VSO) en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.

De belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de 
algemene voorwaarden voor saldering.

Latente belastingen

Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale 
balanswaardering, wordt een latente belastingverplichting opgenomen. Voor alle 
verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering en 
voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een latente belastingvordering 
opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor 
verrekening. De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen 
onder de financiële vaste activa respectievelijk voorzieningen.

De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de 
fiscale gevolgen van de door Area, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of 
afwikkeling van activa, voorzieningen, schulden of overlopende passiva. Hierbij wordt 
uitgegaan van het geldende belastingtarief. De latente belastingverplichtingen 
en -vorderingen worden gewaardeerd tegen contante  waarde.

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien Area een in 
rechte afdwingbaar recht heeft om actuele belastingvorderingen te salderen met actuele 
belastingverplichtingen en de uitgestelde belastingvorderingen en de uitgestelde 
belastingverplichtingen verband houden met winstbelastingen die betrekking hebben op 
dezelfde fiscale eenheid en door dezelfde belastingautoriteit worden geheven.

28. Toerekening baten en lasten

Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik 
gemaakt van een kostenverdeelstaat. Hierbij worden de personeelslasten verdeeld op 
basis van de werkelijke activiteiten van de werknemers. De overige bedrijfskosten worden 
toegerekend naar werkelijke activiteiten door verdeelsleutels te hanteren per categorie.

29. Toerekening investeringssubsidies

Investeringssubsidies zijn subsidies voor bestedingen die worden toegerekend aan een 
aantal jaren waarin de besteding geacht wordt een nuttig effect op te leveren. 
Investeringssubsidies kunnen worden gezien als vermindering van het in het 
desbetreffende object te investeren bedrag dan wel als bijdrage in de financiering 
daarvan.

Als investeringssubsidies zijn verwerkt "korting verhuurderheffing" en "stepsubsidies". 
Deze subsidies zijn in mindering gebracht op investeringen.
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Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 

Huren, vergoedingen, overige bedrijfsontvangsten, ontvangen interest, 
personeelsuitgaven, onderhoudsuitgaven, overige bedrijfsuitgaven, betaalde interest en 
verhuurderheffing worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

Nieuw geldleningen en aflossingen worden opgenomen onder de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten. 

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, 
worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit 
hoofde van het financiële-leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op 
de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte 
dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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VASTE ACTIVA

1. Vastgoedbeleggingen

1.01 - 1.02  DAEB en Niet DAEB vastgoed in exploitatie

Een overzicht van het vastgoed  in exploitatie is hierna opgenomen:

DAEB- Niet-DAEB

vastgoed in vastgoed 

exploitatie in exploitatie Totaal

€ € €

1 januari 2019
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 448.368 63.022 511.390

Cumulatieve herwaarderingen 706.748 16.715 723.463

Cumulatieve waardeveranderingen -15.151 -4.737 -19.888

Boekwaarde per 1-1-2019 1.139.965 75.000 1.214.965

Mutaties:

Investeringen – initiële verkrijgingen 191 191

Overboeking vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie 20.258 20.258

Desinvesteringen -2.120 -2.120

Subsidies -38 -38

Overboekingen naar niet-DAEB-/DAEB-vastgoed in exploitatie 613 -613 0

Aanpassing marktwaarde 89.834 3.882 93.716

De Bogerd herwaardering vóór sloop -1.151 -1.151

Herwaardering bij oplevering -820 -820

Herwaardering naar leegwaarde bij classificatie 116 181 297

Totaal mutaties 2019 106.883 3.450 110.333

31 december 2019
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 469.012 61.365 530.377

Cumulatieve herwaarderingen 788.103 20.464 808.567

Cumulatieve waardeveranderingen -10.267 -3.379 -13.646
Boekwaarde per 31-12-2019 1.246.848 78.450 1.325.298

Marktwaarde

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

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

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

marktwaarde middels de Discounted Cash Flow (DCF) Methode bepaald.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft op 3 maart 2020 een aanvullende Q&A gepubliceerd

ten aanzien van de toepassing van het 'Handboek'. Naar aanleiding van die Q&A bleek dat Aareon in haar gecertificeerde

softwarepakket een andere interpretatie had gekozen voor de indexering van de markthuur in het rekenmodel.

Aareon heeft besloten deze nadere explicitering van het Handboek niet te verwerken in haar oplossing. 

Op basis van de validatieportefeuilles heeft Aareon bepaald dat de impact op de markt- en beleidswaarde (gemiddeld 

-/-0,412%) marginaal is en dit niet opweegt tegen de proces verstorende invloeden. 

Als gevolg hiervan zou de marktwaarde van de vastgoedportefeuille van Area ook 'marginaal' kunnen afwijken. Hierbij 

wordt opgemerkt dat de in de jaarrekening verwerkte marktwaarde overeenkomt met dewaardering van de taxateur.
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Voor het bepalen van de marktwaarde is de full methode van het waarderingshandboek toegepast. Hiermee is de waardering 

tot stand gekomen met behulp van een onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het 

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. De variabelen in de berekening van de marktwaarde komen in de basis uit het 

waarderingshandboek met de mogelijkheid voor de taxateur om voor een negental vrijheidsgraden een aangepaste waarden 

als rekenparameter te hanteren.

De in de verloopoverzichten weergegeven "overboekingen naar niet-DAEB-/DAEB-vastgoed in exploitatie", hebben betrekking 

op sfeerovergangen tussen DAEB en niet-DAEB als gevolg van nieuwe contracten. De herclassificaties hebben voor zover het 

sfeerovergangen betreft van DAEB naar niet-DAEB, geleid tot andere waarderingsgrondslag, en hebben effect op vermogen of 

resultaat door de herwaardering naar leegwaarde. 
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Area heeft per 31 december 2019, verdeeld naar categorie, de volgende aantallen onroerende zaken:

DAEB- Niet-DAEB

vastgoed in vastgoed Totaal
exploitatie in exploitatie

Woongelegenheden 7.822 319 8.141

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed 12 13 25

Parkeergelegenheden 508 508

Intramuraal vastgoed 303 303

Totaal 8.137 840 8.977

Disconteringsvoet

De volgende disconteringsvoet is gebruikt voor de verschillende categorieën onroerende zaken:

Woongelegenheden

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed

Parkeergelegenheden

Intramuraal vastgoed

Methoden

De marktwaarde is verhuurde staat is per categorie vastgoed als volgt bepaald:
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Intramuraal vastgoed

De hoogste waarde van de twee scenario’s (doorexploiteer scenario of 

uitpondscenario) leidt tot de marktwaarde van het waarderingscomplex

Doorexploiteer scenario

Categorie onroerende zaken

> 3%  < 7,21%

> 5,75%  < 9,00%

De berekening wordt uitgevoerd over een DCF-periode van vijftien jaar. In het doorexploiteerscenario wordt de huur bij 

mutatie aangepast naar de markthuur of de maximale huur, afhankelijk of de woongelegenheid bij mutatie is te liberaliseren. 

Methoden

De hoogste waarde van de twee scenario’s (doorexploiteerscenario of 

uitpondscenario) leidt tot de marktwaarde van het 

waarderingscomplex. Echter conform handboek 2019 is in sommige 

gevallen de 7 jaars exploitatieverplichting van toepassing.

Doorexploiteer scenario

> 5%  < 5,75%

Bij het doorexploitatiescenario is de veronderstelling dat het volledige complex in exploitatie blijft gedurende de DCF-periode. 

Bij het uitpondscenario is de veronderstelling dat na mutatie tot verkoop van individuele woningen tegen leegwaarde wordt 

overgegaan. 

‒      Indien de maximale huur lager dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur het minimum van de 

markthuur en de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelstel.

‒      Indien de maximale huur hoger is dan liberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur de markthuur. 

> 4,60%  < 7,25%

Parkeergelegenheden

Woongelegenheden

Bedrijfsmatig en maatschappelijk 

Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is gebruik gemaakt van meerdere macro economische parameters 

en/of schattingen. Het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde bepaalt de marktwaarde van de onroerende zaken in 

exploitatie op basis van de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen (Discounted Cash Flow methode). De 

toekomstige kasstromen worden bepaald aan de hand van een doorexploitatie- en een uitpondscenario. 
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Relevante veronderstellingen

Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is voor Area rekening gehouden met de volgende 

(spreiding) van relevante veronderstellingen:

Woongelegen- 
heden

Bedrijfsmatig 
en 
maatschappe- 
lijk onroerend 
goed

Parkeer-
gelegenheden

Intramuraal 
vastgoed

7,7% 1,7% 8,9% 1,1%

100% 100% 100% 100%

 N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Erfpacht (aantallen) 36 0 0 0

0 0 0 0

Erfpachtcanon  €                 20 0 0 0

Beklemmingen 

enkel 7 jaars 

exploitatie- 

verplichting

geen geen geen

Parameters

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

parameters:

Parameters woongelegenheden 2020 2021 2022 2023 e.v.

1,30% 1,50% 1,80% 2,00%

2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

3,50% 2,50% 2,50% 2,50%

4,60% 2,00% 2,00% 2,00%

90

In aanvangsjaar tussen € 849 en € 876

In aanvangsjaar tussen € 289 en € 1.334

In aanvangsjaar tussen € 805 en € 884

In aanvangsjaar tussen € 409 en € 1.200

Bouwkostenstijging

Leegwaardestijging (afhankelijk van 

ligging)

Instandhoudingsonderhoud 

uitponden per vhe – MGW 

(afhankelijk van bouwjaar)

Instandhoudingsonderhoud 

doorexploiteren per vhe – 

Zorgeenheid (extramuraal) 

(afhankelijk van bouwjaar)

Instandhoudingsonderhoud 

uitponden per vhe – Zorgeenheid 

(extramuraal) (afhankelijk van 

bouwjaar)

Instandhoudingsonderhoud 

uitponden per vhe – EGW 

(afhankelijk van bouwjaar)

Instandhoudingsonderhoud 

doorexploiteren per vhe – MGW 

(afhankelijk van bouwjaar)

Instandhoudingsonderhoud 

doorexploiteren per vhe – 

Studenteneenheid onzelfstandig 

(afhankelijk van bouwjaar)

In aanvangsjaar tussen € 1.050 en € 2.090

* Mutatiekans is voor alle typologieën berekend op basis van een 5-jaars historisch gemiddelde conform Handboek modelmatig 

waarderen marktwaarde 2019.

Bedrag achterstallig onderhoud

Erfpacht afkoopbedrag

Mutatiekans *

Mogelijkheid tot verkoop

In aanvangsjaar tussen € 632 en € 1.443

In aanvangsjaar tussen € 1.295 en € 1.322

Prijsinflatie

In aanvangsjaar tussen € 1.034 en € 2.195

Instandhoudingsonderhoud 

uitponden per vhe – 

Studenteneenheid zelfstandig 

(afhankelijk van bouwjaar)

Loonstijging

Woongelegenheden

Instandhoudingsonderhoud 

doorexploiteren per vhe – 

Studenteneenheid zelfstandig 

(afhankelijk van bouwjaar)

Instandhoudingsonderhoud 

doorexploiteren per vhe – EGW 

(afhankelijk van bouwjaar)

In aanvangsjaar tussen € 580 en € 1.413
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Parameters woongelegenheden 2020 2021 2022 2023 e.v.

€ 447,00 € 447,00 € 447,00 € 447,00

€ 439,00 € 439,00 € 439,00 € 439,00

Beheerkosten per VHE - 

Zorgeenheid 

(extramuraal)

€ 405,00 € 405,00 € 405,00 € 405,00

Beheerkosten per VHE - 

Studenteneenheid
€ 413,00 € 413,00 € 413,00 € 413,00

0,09% 0,09% 0,09% 0,09%

0,11% 0,11% 0,11% 0,11%

0,09% 0,09% 0,09% 0,09%

0,56% 0,56% 0,56% 0,54%

1,00% 1,20% 1,30% 0,50%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

0 0 0 0 

3 3 3 3 

1,40% 1,40% 1,40% 1,40%

3% 3% 3% 3%
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In aanvangsjaar tussen € 184 en € 324

Achterstallig onderhoud per vhe – 

EGW

Beheerkosten per VHE - EGW

Juridische splitsingskosten per 

eenheid

Belastingen, verzekeringen en 

overige zakelijke lasten (% van de 

WOZ)

Verhuurderheffing (% van de WOZ)

Huurstijging boven prijsinflatie – 

onzelfstandige eenheden

Gemeentelijke OZB (% van de 

WOZ) Uden

Gemeentelijke OZB (% van de 

WOZ) Meierijstad

Instandhoudingsonderhoud 

uitponden per vhe – 

Studenteneenheid onzelfstandig 

(afhankelijk van bouwjaar)

Huurderving (% van de huursom)

Mutatieleegstand – geliberaliseerde 

woningen (in maanden)

Achterstallig onderhoud per vhe – 

MWG

Mutatieleegstand – gereguleerde 

woningen (in maanden)

Achterstallig onderhoud per vhe – 

Zorgeenheid (extramuraal)

Technische splitsingskosten per 

eenheid

Verkoopkosten bij uitponden (% 

van de leegwaarde)

Overdrachtskosten (% van de 

berekende waarde)

Huurstijging boven prijsinflatie – 

zelfstandige eenheden

Beheerkosten per VHE - MGW

Niet van toepassing binnen Area portefeuille

Niet van toepassing binnen Area portefeuille

Niet van toepassing binnen Area portefeuille

Norm van € 531,00 per te splitsen eenheid.

Er zijn geen technische splitsingskosten opgenomen.
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2020 2021 2022 2023 e.v.

€ 9,40 € 9,40 € 9,40 € 9,40

€ 11,40 € 11,40 € 11,40 € 11,40

€ 11,40 € 11,40 € 11,40 € 11,40

14,00% 14,00% 14,00% 14,00%

3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

0,24% 0,24% 0,24% 0,24%

0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

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

0,36% 0,36% 0,36% 0,36%

6 6 6 6

7% 7% 7% 7%

2020 2021 2022 2023 e.v.

€ 27,00 € 27,00 € 27,00 € 27,00

€ 38,00 € 38,00 € 38,00 € 38,00

0,24% 0,24% 0,24% 0,24%

€ 531,00 € 531,00 € 531,00 € 531,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 531,00 € 531,00 € 531,00 € 531,00

6 6 6 6

7% 7% 7% 7%

* Uitgangspunt: De normbedragen en percentages zoals opgenomen gelden voor jaar 2020 en zijn voor de volgende jaren 

   nog niet geindexeerd met de hiervoor bedoelde inflatie.

* Uitgangspunt: Voor wat betreft instandhoudingsonderhoud bij woongelegenheden is een min/max range benoemd.
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In aanvangsjaar € 3.053

In aanvangsjaar tussen € 188 en € 4.400

In aanvangsjaar tussen € 179 en € 1.140

Instandhoudingsonderhoud 

doorexploiteren garagebox per jaar

Instandhoudingsonderhoud 

uitponden garagebox per jaar

In aanvangsjaar tussen € 46 en € 131

In aanvangsjaar tussen € 46 en € 131

In aanvangsjaar tussen € 47 en € 131

In aanvangsjaar tussen € 47 en € 131

Marketing (% van de 

marktjaarhuur)

Mutatieonderhoud MOG per m2 BVO incl. BTW

Mutatieonderhoud ZOG per m2 BVO incl. BTW

Niet van toepassing binnen Area portefeuille

Gemeentelijke OZB BOG MOG (% 

van de WOZ) Gemeente Uden 

Gemeentelijke OZB BOG MOG (% van de WOZ) 

Gemeente Meierijstad

Belastingen, verzekeringen en 

overige zakelijke lasten BOG MOG 

(% van de WOZ)

Parameters 
parkeergelegenheden

Belastingen, verzekeringen en 

overige zakelijke lasten (% van de 

WOZ)

Technische splitsingskosten per 

eenheid

Overdrachtskosten (% van de 

berekende waarde)

Instandhoudingsonderhoud MOG per m2 BVO incl. 

BTW

Achterstallig onderhoud per vhe

Instandhoudingsonderhoud ZOG per m2 BVO incl. 

BTW

Mutatieonderhoud BOG per m2 BVO excl. BTW

Beheerkosten – BOG (% van de 

markthuur)

Beheerkosten – MOG (% van de 

markthuur)

Mutatieleegstand (in maanden)

Overdrachtskosten (% van de 

berekende waarde)

Parameters bedrijfsmatig-, maatschappelijk en 
zorg onroerend goed
Instandhoudingsonderhoud BOG per m2 BVO excl. 

BTW

Belastingen, verzekeringen en 

overige zakelijke lasten ZOG (% 

van de WOZ)

Mutatieleegstand (in maanden)

Instandhoudingsonderhoud 

uitponden parkeerplaats per jaar

Beheerkosten parkeerplaats per 

jaar

Instandhoudingsonderhoud 

doorexploiteren parkeerplaats per 

jaar

Beheerkosten garagebox per jaar

Juridische splitsingskosten per 

eenheid

Verkoopkosten per eenheid

Beheerkosten – ZOG (% van de 

markthuur)
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Inschakeling taxateur 

Toepassing vrijheidsgraden 

De hierna genoemde vrijheidsgraden hebben betrekking op de mate van afwijking ten opzichte van de basisvariant.

Schematische vrijheid

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Markthuur(stijging)

Exit yield

Leegwaarde(stijging)

Disconteringsvoet

Mutatie- en verkoopkans

Onderhoud

Technische splitsingskosten

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Bijzondere omstandigheden

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Erfpacht

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Exploitatiescenario

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.
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Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur is van mening dat de disconteringsvoet die tot stand komt op grond van de 

basisversie onvoldoende recht doet aan de afwijkende risicoprofielen van de complexen onderling, en heeft derhalve per 

complex een inschatting gemaakt van de disconteringsvoet.

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd, uit de NVM-database teneinde 

marktconforme leegwaarde(stijgingen) in de woningtaxaties te kunnen verwerken.

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd uit de NVM-database teneinde 

marktconforme markthuur(stijgingen) voor elk type vastgoed in de taxaties te kunnen verwerken.

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur is van mening dat de mutatiekans afwijkt van het historische gemiddelde van een 

corporatie op moment in een marktconforme waardering de huurniveaus opgeschroefd worden naar marktconforme niveaus 

voor de kwaliteit die men daarvoor terugkrijgt als wooncomfort. De verhoging van de huurniveaus resulteert in een hogere 

verhuisgeneigdheid, waardoor een hogere mutatiekans redelijk geacht wordt.

Jaarlijks wordt 1/3 deel van de onroerende zaken in exploitatie getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake deskundige 

externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Dit betekent dat elk derde deel van de 

onroerende zaken in exploitatie minimaal eens per drie jaar opnieuw wordt getaxeerd. Met afsluiting van jaargang 2019 heeft 

2/3e van de portefeuille een volledige taxatie gehad door de taxateur, en is nog 1/3e deel door Area intern via 

aannemelijkheid gewaardeerd. Het taxatierapport en het taxatiedossier waarin de waardering en de daarbij gehanteerde 

aanpassingen ten opzichte van de basisvariant zijn onderbouwd en vastgelegd zijn in het bezit van Area en op aanvraag 

beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties. 

Area heeft voor haar vastgoedbezit de full versie van het Handboek toegepast. De reikwijdte, aard en omvang van de 

aanpassingen zijn van toepassing op meerdere complexen, derhalve worden de gehanteerde vrijheidsgraden hierna 

schematisch op portefeuilleniveau toegelicht. Indien en voor zover op complexniveau is afgeweken van de vrijheidsgraden op 

portefeuilleniveau, dan wordt dit separaat toegelicht.

Ten slotte wordt hier opgemerkt dat bij de gehanteerde vrijheidsgraden zoveel als mogelijk aansluiting is gezocht bij het 

document “Best Practices vrijheidsgraden behorende bij het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde”, dat tot stand is 

gekomen op basis van een samenwerking tussen diverse gespecialiseerde partijen.

Deze vrijheidsgraad is alleen toegepast bij het waarderen van BOG MOG en ZOG vastgoed. Daarnaast is een uitzondering 

gemaakt bij het waarderen van de tijdelijke woningen. Taxateur acht een inschatting van de exit yield op basis het model van 

taxateur (waarbij onder meer de aanwezige huurpotentie als uitgangspunt wordt gehanteerd) beter passend en tot meer 

marktconforme waarderingsuitkomsten komt.

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van regulier onderhoud op basis van de Vastgoedtaxatiewijzer 

2019 beter passend.
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Schattingen

Parameters

x € 000.000
In % van de 

reële waarde
Disconteringsvoet cf. vaststelling door taxateur als vrijheidsgraad + 0,5% - € 62,9 -4,7%

Leegwaarde cf. vaststelling door taxateur als vrijheidsgraad - 10% - € 87,3 -6,6%

Onderhoud cf. vaststelling door taxateur als vrijheidsgraad + 10% - € 9,1 -0,7%

De activa zijn verzekerd voor de recontructie- en/of reproductiekosten en/of extra kosten. Jaarlijks wordt de waarde 

aangepast aan het indexcijfer voor nieuwbouwwoningen zoals dit door het CBS wordt berekend. 

In de post DAEB-vastgoed in exploitatie zijn 8.137 (2018: 8.039) verhuureenheden opgenomen en in de post niet-DAEB

zijn 840 (2018: 845) verhuureenheden opgenomen. De geschatte waarde gebaseerd op de meest recente 

WOZ-beschikkingen van deze verhuureenheden bedraagt € 1.363 mln. (2018  € 1.264 mln.).

Ontwikkeling van de marktwaarde 2019 versus 2018

Het vastgoed in exploitatie van Area haar portefeuille is jaar op jaar van 2018 naar 2019 toegenomen met € 110.333

en komt uit op € 1.325.298. Dit betreft een opwaarts waarde effect van 9%.
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Gelet op de huidige marktomstandigheden kunnen toekomstige marktontwikkelingen waarop zowel door interne als door 

externe taxateurs gehanteerde aannames en schattingen ter bepaling van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen zijn 

gebaseerd, ten opzichte van de werkelijk te verwachten marktontwikkelingen van significante invloed zijn op de uitkomsten 

van de huidige waardering in de jaarrekening.

Om inzicht te geven in de effecten van redelijkerwijs mogelijke wijzigingen in belangrijke parameters op de reële waarde, is 

ten aanzien van de woongelegenheden gewaardeerd volgens de DCF-methode, de volgende gevoeligheidsanalyse opgenomen: 

Gehanteerd in 
marktwaarde

Stel mogelijke 
afwijking

Effecten van de wijziging

De waardeontwikkeling van 9% is veroorzaakt door een combinatie van een voorraadtoename en een positieve 

marktontwikkeling. De koopmarkt in de regio heeft zich sterk ontwikkeld als gevolg van een toegenomen vraag en krapte op 

de woningmarkt. Het gevolg hiervan zijn hogere verkoopprijzen. Het investeringsklimaat onder beleggers is net als in 2018 

onverminderd positief. Beleggers zien weinig risico in het woningsegment en verleggen hun horizon ook steeds maar naar 

andere sectoren, zoals zorgvastgoed. Het resultaat is stijgende beleggingsvolumes en dalende aanvangsrendementen waar 

beleggers genoegen mee nemen. Een verloopstaat is gesimuleerd om duiding te krijgen in de effecten van invloed op de 

waardeontwikkeling jaar op jaar. De marktwaarde 2019 is ontwikkeld vanuit verschillende componenten die hier op hoofdlijn 

worden benoemd. De belangrijkste componenten die zorgen voor de waardestijging betreffen autonome ontwikkeling met € 

35,3 miljoen, parameter wijzigingen met € 37,3 miljoen, wijzigingen door taxatie met € 18,5 miljoen en de investeringen met 

€ 20,3 miljoen. De autonome ontwikkeling komt door het effect van één jaar opschuiven met de beschouwingsperiode. De 

parameter wijzigingen komt door hoger vastgestelde macro economische parameters zoals een hoger geprognosticeerde 

leegwaardestijging voor Brabant ten opzichte van jaar 2018. De wijzigingen door taxatie betreffen met name de risico afname 

in de disconteringsvoet en tot slot het effect van het toevoegen van de nieuwbouw investeringen gedurende 2019 aan de 

vastgoedportefeuille van Area.
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Zekerheden en beperkingen

Juridische en feitelijke verplichtingen inzake de waardering van het vastgoed

Vastgoed in exploitatie bestemd voor verkoop

Beleidswaarde
De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie van Area bedraagt ultimo 2019: € 752.102.

Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde bestaat uit de volgende onderdelen:

2019 2018
Marktwaarde verhuurde staat 1.325.298 1.214.965

Beschikbaarheid (doorexploiteren) -118.846 -191.472

Betaalbaarheid (huren) -395.752 -344.538

Kwaliteit (onderhoud) -76.144 -51.153

Beheer (beheerkosten) 17.546 -69.566

Subtotaal € -573.196 -656.729

Beleidswaarde 752.102 558.236

Maatschappelijk inzet 573.196 656.729
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Zonder toestemming van het WSW is het Area niet toegestaan om de woningen die met door het WSW geborgde leningen zijn 

gefinancierd te bezwaren met een beperkt recht (recht van pand/hypotheek, recht van opstal, recht van erfpacht, recht van 

vruchtgebruik) of de verplichting aan te gaan om deze woningen met een zekerheidsrecht te bezwaren (positieve 

hypotheekverklaring). Als gevolg hiervan zijn de woningen die met geborgde leningen zijn gefinancierd, niet met hypothecaire 

zekerheden bezwaard. Daarnaast heeft het WSW recht van eerste hypotheek op de woningen van de corporatie betreffende de 

door het WSW geborgde financiering.

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

het WSW geborgde leningen. Deze obligoverplichting is in de toelichting op de geconsolideerde balans vermeld onder de Niet in 

de balans opgenomen verplichtingen en activa.

Area heeft voor de eerstkomende vijf jaar een meerjarenbegroting opgesteld waarin gemiddeld 10 woningen bestemd zijn voor 

verkoop. De verwachte opbrengstwaarde van deze woningen bedraagt in totaal minimaal € 2,0 miljoen.

Aangezien de corporatie zich jegens de gemeente heeft verplicht om 182 woningen met een huurprijs tot liberalisatiegrens 

voor onbepaalde tijd niet te verkopen maar aan te houden voor de primaire doelgroep, is de marktwaarde voor dit deel van de 

vastgoedportefeuille bepaald met behulp van een correctiepost aan afdrachtsverplichting in jaar 1.
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Area heeft de volgende uitgangspunten gehanteerde in de beleidswaarde:

2019
Streefhuur conform huurprijsklasses verschillend per object

Onderhoudsnorm € 1.745

Beheerlasten € 638

Verhuurderheffing cf. marktwaarde

Discontovoet cf. marktwaarde (scenario doorexploiteren)

Parameters

x € 000.000
In % van de 

beleidswaarde
Disconteringsvoet cf. marktwaardescenario Doorexploiteren + 0,5%  €             -70,1 -9,3%

Streefhuur per maand

Verschillend 

bedrag per 

object

+ € 25  €              49,6 6,6%

Onderhoudslasten per 

jaar
 €        1.745,39 + € 100  €             -23,1 -3,1%

Ontwikkeling van de beleidswaarde 2019 versus 2018

De beleidswaarde voor het vastgoed in exploitatie van Area is toegenomen met een waarde van € 194.866 en komt uit op 

€ 752.102. Dit betreft en waarde ontwikkeling van 34,7%.
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Voor zover afwijkend voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde uitgangspunten, zijn de 

gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie - zoals toegepast voor de bepaling van de beleidswaarde van de 

activa in exploitatie - afgeleid van de meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten en de lasten van verhuur 

& beheer) en geënt op de wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV artikel 151.

Area heeft hierbij uitgangspunten bepaald die mede van invloed zijn op de beleidswaarde. Wijzigingen van deze 

uitgangspunten zijn derhalve van invloed op deze waarde. In onderstaande tabel wordt aangegeven welk effect een positieve 

of negatieve aanpassing van deze uitgangspunten heeft op de beleidswaarde:

Gehanteerd in 
beleidswaarde

Stel mogelijke 
afwijking

Effecten van de wijziging

De beleidswaarde is voor het eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in ontwikkeling was. De 

beleidswaardeberekening is voor 2019 verder aangescherpt met de mogelijkheid om de huurstijging conform huurbeleid van 

corporatie op te voeren voor de gereguleerde huurcontracten met als maximum de stijgingspercentages die gelden voor de 

boveninflatoire huurverhoging die in de marktwaardebepaling van toepassing zijn. Dit resulteert voor Area in een negatief 

effect op de beleidswaarde ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast is de berekening van de eindwaarde in de beleidswaarde 

aangepast voor wat betreft het rekenen met de onderhoudsnorm. Hiervoor dient sinds 2019 standaard uitgegaan te worden 

van beleidsonderhoud in plaats van de laagste van de normen voor beleidsonderhoud en marktonderhoud wat in 2018 nog van 

toepassing was. Ook dit resulteert voor Area in een fors opwaarts effect van de beleidswaarde ten opzichte van vorig jaar. En 

de berekening van de overdrachtskosten is uit de beleidswaardeberekening gehaald omdat het uitgangspunt is dat geen 

vastgoed verkocht wordt en alleen wordt doorgeexploiteerd. Ook deze wijziging heeft een opwaarts effect voor de 

beleidswaarde van Area ten opzcihte van vorig jaar. Tot slot hebben de aanscherpingen in de definiëring van de onderhoud- en 

beheernorm door de autoriteiten zijn invloed bij het vaststellen van de beleidswaardenormen om de afslagen voor onderhoud 

en beheer voor de waterval te berekenen. Per saldo zorgen deze aanscherpingen in de definities voor een opwaarts effect van 

de beleidswaarde ten opzichte van vorig jaar.
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De waardeontwikkeling van 34% in de beleidswaarde wordt met name veroorzaakt door de categorie 'Methodische wijzigingen' 

waarin de wijzigingen rondom het meenemen van de onderhoudsnorm in de eindwaarde inbegrepen zitten. De belangrijkste 

wijziging met impact betreft het schrappen van de verouderingsopslag in het doorexploiteerscenario.

Daarnaast is dit jaar in de eindwaardeberekening van de beleidswaarde ook alleen de beleidsonderhoudnorm van toepassing 

ten opzichte van de laagste norm van de twee van beleidsonderhoud of marktonderhoud die vorig jaar nog van toepassing 

was. Vervolgens is ook het berekenen van de overdrachtskosten geschrapt in de beleidswaardeberekening, omdat in de 

beleidswaarde alleen van doorexploiteren uitgegaan wordt en dus niet wordt uitgepond/verkocht. Deze beide methodische 

wijzigingen hebben een fors opwaarts effect in de vaststelling van de beleidswaarde ten opzichte van vorig jaar.

Ook de wijzigingen in de beleidswaardenormen hebben een positief effect op de beleidswaarde. Met name de wijziging omtrent 

de streefhuur waarvoor dit jaar de vastgestelde huurprijsklassen per object meegenomen zijn ten opzichte van de 68%-

regeling van de maximale huur vorig jaar waar een woning na mutatie voor verhuurd werd. Daarnaast komen per saldo de 

onderhoud- en beheernorm opgeteld circa € 60 per jaar per verhuurbare eenheid lager uit dan vorig jaar.
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1.03 - 1.04 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden en vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor eigen exploitatie

Een overzicht van de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden en het vastgoed in ontwikkeling voor eigen 

exploitatie is hierna opgenomen:

DAEB

Onroerende Vastgoed in

zaken ontwikkeling

verkocht bestemd voor

onder eigen 

voorwaarden exploitatie Totaal

€ €

1 januari 2019

21.877 8.766 30.643

516 516

3.667 -3.019 648

26.060 5.747 31.807

Mutaties:

Investeringen 25.599 25.599

Desinvesteringen -2.865 -18 -2.883

Overboekingen -20.258 -20.258

Renovaties ten laste van waardeveranderingen -5.054 -5.054

Waardeverandering VOV 104 104

Mutatie voorziening onrendabele investeringen 0

Overige waardeverminderingen en terugnemingen daarvan 0 -1.628 -1.628

Totaal mutaties 2019 -2.761 -1.359 -4.120

31 december 2019

19.502 9.036 28.538

473 473

3.324 -4.648 -1.324

23.299 4.388 27.687

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden: 2019 2018

Koopgarant Koopgarant

Aantal verhuureenheden 1 januari 125 139

Verkopen boekjaar

Terugkopen boekjaar -14 -14

Aantal verhuureenheden 31 december 111 125

Bij de contracten gebaseerd op het "Koopgarant"-principe geldt dat er sprake is van verleende kortingen tussen 

10% en 33,7%. Daarnaast heeft Area een terugkoopverplichting. 

DAEB-vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie

Ter zake vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie wordt geen bouwrente geactiveerd.
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Cumulatieve verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs

Cumulatieve herwaarderingen

In de post Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn in totaal 111 (2018 125) eenheden opgenomen. Deze zijn alle 

verkocht met een terugkoopplicht. Gebruik wordt gemaakt van contractvormen die de goedkeuring van de Minister hebben.

De actuele waarde van de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden is gebaseerd op een waardering uitgevoerd door een 

interne financieel medewerker op basis van een NVM-indexatie.

Boekwaarde per 31-12-2019

Cumulatieve waardeveranderingen 

en afschrijvingen

Boekwaarde per 1-1-2019

Cumulatieve waardeveranderingen 

en afschrijvingen

Cumulatieve verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs

Cumulatieve herwaarderingen
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2 . Materiële vaste activa

2.01 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Een overzicht van de materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie is hierna opgenomen:

Onroerende

en roerende

zaken ten

dienste van

de exploitatie

€

1 januari 2019

7.453

-2.859

4.594

Mutaties:

Investeringen 333

Desinvesteringen

Correctie afschrijving i.v.m. desinvesteringen

Afschrijvingen -375

Totaal mutaties 2019 -42

31 december 2019
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 7.786

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen -3.234
4.552

De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt:

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie:

Bedrijfsgebouwen lineair 40 jaar

Terreinen geen afschrijvingen 0 jaar

Automatisering lineair 3 - 5 jaar

Inventaris lineair 10 jaar

Vervoersmiddelen lineair 5 jaar

De actuele waarde van het bedrijfspanden ten dienste van de exploitatie bedraagt € 2,2 mln. voor het kantoor in Uden 

en het kantoor in Veghel € 0,5 mln. (taxatie 2018). (2018: samen € 1,7 mln.).  

De actuele waarde van de overige materiële vaste activa wijkt niet belangrijk af van de historische kostprijs.
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Boekwaarde per 1-1-2019

Boekwaarde per 31-12-2019

Cumulatieve verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs

Cumulatieve waardeveranderingen 

en afschrijvingen
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3. Financiële vaste activa
(3.01 t/m 3.05)

3.01 Latente belastingvorderingen

Het saldo betreft latente belastingvorderingen die zijn ontstaan uit hoofde van verschillen tussen de 

waarde van de activa en passiva voor de fiscale resultaatbepaling en de waarde in deze jaarrekening.

De waarderingsverschillen betreffen de waardering van leningen, afschrijvingspotentieel en andere beperkte tijdelijke

verschillen.

Het verloop van de post latente belastingvorderingen is als volgt:

2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 0 2.696              

Realisatie tijdelijke verschillen 0 -109                 

Mutatie tijdelijke verschillen 4.309               -1.384              

Saldering met passiva -1.218              -1.203              

Overboeking naar 8.02 Voorziening latente belastingverplichtingen 0 0

Boekwaarde per 31 december 3.091              0

Fiscaal afschrijvingspotentieel

Vastgoed verkocht onder voorwaarden

Leningen o/g en u/g
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In 2019 is er sprake van een schattingswijziging, deze is nader toegelicht in de algemene grondslagen onder 

'Schattingswijziging'. 

Er is sprake van fiscaal afschrijvingspotentieel indien sprake is van een positief verschil tussen de fiscale boekwaarde en de 

fiscale bodemwaarde. In de situatie dat de fiscale boekwaarde hoger is dan de commerciële boekwaarde (marktwaarde) is er 

sprake van een tijdelijk verrekenbaar verschil. Dat betekent dat bij doorlopende exploitatie het tijdelijk verschil per 

balansdatum kan worden afgewikkeld tijdens de afschrijvingstermijn. Voor dit bedrag wordt een latente belastingvordering 

opgenomen, waarbij de waardering tegen contante waarde wordt verwerkt. 

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

boekwaarde wordt afgewikkeld en een gedeelte van de boekwaarde in de vorm van een winstrecht wikkelt pas na terugkoop 

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

moment van afwikkeling van de latentie op voorhand niet vast staat en een lange termijn kan zijn, is deze latentie tegen de 

contante waarde opgenomen.

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

waarde verantwoord voor het verschil tussen de waardering die de fiscus toepast (i.c. reële waarde) en de waardering als 

toegepast in de jaarrekening (geamortiseerde kostprijs). De latentie loopt af over de resterende looptijd van de leningen. Het 

verschil bedraagt € 983, contant gemaakt met disconteringsvoet van 3,0% leidt dit tot een actieve latentie van € 140.
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jaarrekening Fiscaal Verschil 25%
Contante 

Waarde

1.246.848 992.258 -254.590 -63.648 0

0 5.968 5.968 1.492 1.213

78.450 69.048 -9.402 -2.351 0

0 8.778 8.778 2.195 1.065

-16.490 400 16.890 4.223 0

4.552 6.086 1.534 384 90

473 4.508 4.035 1.009 559

0 983 983 246 140

-100 0 100 25 24

1.313.733 1.088.029 -225.704 -56.426 3.091

Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 289 (2018 € 138) binnen een jaar wordt 

gerealiseerd. De nominale waarde van de belastinglatentie bedraagt € 9.572 (2018: € 5.832).

3.02 Overige financiële vaste activa
2019 2018

€ €

Vordering korting Kopen naar Wens 61 56

Overige financiële vaste activa 6 0

67 56
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De vordering kopen naar wens betreft een uitgestelde betaling inzake 4 verkochte woningen (2018 4) uit ons bestaand 

bezit. De vordering is geïndexeerd met + 7% en een opgerent met een percentage van 2,5%.

Waarde van vastgoed in exploitatie 

Niet-DAEB

Waarde van onderhanden projecten

De specificatie van de in de jaarrekening tot waardering gebrachte latente belastingverplichting per 31-12-2019 en de 

waarderingsverschillen waarop deze zijn gebaseerd is als volgt:

Waarde van vastgoed in exploitatie 

DAEB

Waarde van vastgoed t.d.v. 

exploitatie

Waarde minus verplichtingen VOV 

woningen

Waarde van leningen o/g

Waarde overige voorzieningen

Tijdelijk verrekenbaar tijdens 

afschrijvingsperiode Niet-DAEB

Tijdelijk verrekenbaar tijdens 

afschrijvingsperiode DAEB 
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VLOTTENDE ACTIVA

4. Voorraden

4.01 Vastgoed bestemd voor verkoop 2019 2018

€ €

Vervaardigingsprijs 644 803

Boekwaarde per 31 december 644 803

Verloopoverzicht

Boekwaarde per 1 januari 803 543

Investeringen 2.740 2.720

Desinvesteringen -2.899 -2.460

Overboeking naar Daeb-vastgoed in exploitatie 0

Boekwaarde per 31 december 644 803

4.02 Overige voorraden 2019 2018

€ €

Vervaardigingsprijs 203 153

Boekwaarde per 31 december 203 153

Dit betreft de voorraad onderhoudsmaterialen ten behoeve van de technische dienst. De waardering geschiedt 

tegen de laatst bekend zijnde inkoopprijzen.

5. Vorderingen
2019 2019 2018 2018

Totaal > 1 jaar Totaal > 1 jaar

€ € € €

Huurdebiteuren 209 0 233 0

Gemeenten 25 8 15 15

Overige vorderingen 2.414 2.011 3.561 940

Overlopende activa 421 0 196 0

3.069 2.019 4.005 955

5.01 Huurdebiteuren

Het saldo huurdebiteuren kan als volgt worden gespecificeerd.

2019 2018

€ €

Huurdebiteuren 565 545

Af: voorziening wegens oninbaarheid -356 -312

Boekwaarde per 31 december 209 233

De huurachterstand huurdebiteuren ad. € 565 eind 2019 is 0,98% van de netto-jaarhuur (2018: 0,97%)

In 2019 is er € 64 afgeboekt aan oninbare vorderingen onder de huurdebiteuren. 

In 2018 heeft Area € 77 moeten afboeken aan oninbare vorderingen.

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari -312 -334

Dotatie ten laste van de exploitatie -108 -55

Afgeboekte oninbare posten 64 77

Boekwaarde per 31 december -356 -312
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De voorraad verkoopwoningen bestaat uit 3 (2018: 4) teruggekochte koopgarant woningen. De reguliere verkoop voorraad 

bedraagt 0 (2018: 0). 
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5.02 Overheid

Het saldo overheid kan als volgt worden gespecificeerd:

2019 2018

€ €

Vordering op gemeente Veghel 25 15

Totaal gemeenten 25 15

De post vorderingen op gemeenten betreft van gemeenten te ontvangen subsidies en overige vorderingen. 

5.03 Overige vorderingen

Het saldo overige vorderingen kan als volgt worden gespecificeerd:

2019 2018

€ €

Nog te ontvangen posten 2.219 3.539

Nog te factureren posten 0 0

Nog te factureren aan VvE's 0 1

Overige debiteuren 195 21

2.414 3.561

De "nog te ontvangen posten" bestaan uit diverse subsidies van isolatieprojecten voor een bedrag van € 1.800 en te 

ontvangen gemeentelijke subsidies voor een bedrag van € 207 voor De Borders (huur en koop), D'n Hospes, Oranjewijk 

Onder overige vorderingen is 1 verkoop woning opgenomen welke op 31 december is gepasseerd waarvan het bedrag 

begin januari is bijgeschreven.

5.04 Overlopende activa

Het saldo overlopende activa kan als volgt worden gespecificeerd:

2019 2018

€ €

Vooruitbetaalde posten 122 118

Overige overlopende activa 299 78

421 196

De vooruitbetaalde posten eind 2019 bestaan uit diversen kosten, abonnementen en contracten voor boekjaar 2020.

Eind 2018 was o.a. voor circa € 118 vooruitbetaald aan abonnementen en contracten voor boekjaar 2019.

Overige overlopende activa bestaan uit nagekomen posten welke in 2020 geactiveerd worden.

6. Liquide middelen
2019 2018

€ €

Kas 1 1

Bank 7.354 6.099

7.355 6.100

Bij de Rabobank bedraagt het krediet in rekening-courant € 2.500. De debetrente bedraagt het 1-maands 

Euribor tarief verhoogd met een opslag van 1,25%-punt.

Bovengenoemd krediet wordt ingeperkt met € 72 voor een in 2010 afgegeven bankgarantie, voor het overige staan

de liquide middelen ter vrije beschikking aan Area.
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en De Bolken. 
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7. Eigen vermogen 2019 2018

€ €

Stand  per 1 januari 991.972 700.218

Bij/af: jaarresultaat 105.911 291.754

Eigen vermogen per 31 december 1.097.883 991.972

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Herwaar-

deringsreserve 

DAEB vastgoed 

in exploitatie

Herwaar-

deringsreserve 

niet DAEB 

vastgoed in 

exploitatie

Overige 

reserves, niet 

zijnde 

herwaarderings- 

reserve Totaal

€ € € €

684.696 16.336 290.940 991.972
0

0

-3.064 3.064 0

307 -19 -288 0

1.295 -1.295 0

82.816 3.768 -86.584 0

Sub-totaal 766.050 20.085 205.837 991.972

22.053 379 -22.432 0

0 0 105.911 105.911

788.103 20.464 289.316 1.097.883

Per 31 december 2019 is in totaal € 808,6 mln. aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen vermogen begrepen 

(2018: € 701,0 mln.), zijnde het verschil tussen de marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie en

de kostprijs. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen bepaald en

is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten

geldend ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving.

Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is een bedrag van € 573,2 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 Area. 

De mogelijkheden voor Area om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde 

staat van het DAEB-bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en 

maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. 

Omdat de doelstelling van Area is om duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in 

kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. Daarnaast zal bij 

mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd tot de markthuur en zijn de werkelijke 

onderhouds- en beheerslasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en 

beheersituatie van de corporatie.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019
In de statuten van Area is geen regeling opgenomen omtrent de winstbestemming.

Het bestuur stelt voor het resultaat over 2019 ad € 105.911 ten gunste te brengen van de overige reserves.

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019
De jaarrekening 2019 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden op 4 mei 2020.

De vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
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Realisatie uit hoofde van verkoop en sloop

Realisatie uit hoofde van herclassificatie

Ontstaan door investeringen

Toename uit hoofde van stijging van de marktwaarde

Af: effect belastinglatentie

Realisatie door afschrijving

De herwaarderingsreserve betreft het positief verschil tussen de boekwaarde op basis van de marktwaarde en de initiële 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Resultaat

Boekwaarde per 31-12-2019

Boekwaarde per 1-1-2019
Overboeking beginbalans
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8. Voorzieningen

Pensioenvoorziening
De gehanteerde pensioenregeling van Area is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds 

voor de Woningcorporaties (SPW). De belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling zijn :

•       Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen;

•       Er is sprake van een middelloonregeling;

•       De pensioen(richt)leeftijd is 68 jaar;

•       De regeling kent zowel een levenslang als een tijdelijk partner- en wezenpensioen waarbij het partner- en 

    wezenpensioen is verzekerd op risicobasis;

•       Voor het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen stelt het bestuur van het pensioenfonds jaarlijks 

    een premie vast met een maximum van 25% van de ouderdomspensioengrondslag;

•       Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het bestuur van het pensioenfonds de opgebouwde 

    aanspraken van (gewezen) deelnemers en de ingegane pensioenen aanpassen overeenkomstig de 

    consumentenprijsindex voor alle huishoudens. De toeslagverlening is voorwaardelijk. Er is geen recht op

    toeslagverlening en het is voor langere termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. 

    Het bestuur van het pensioenfonds beslist jaarlijks in hoeverre pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken worden 

      aangepast.

De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn :

•       Deelneming in het ondernemingspensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers en directie van Area.

•       Area is uitsluitend verplicht tot betaling van de vastgestelde premies. In geen geval is een verplichting tot bijstorting

    of recht op teruggave/premiekorting. Derhalve is geen voorziening opgenomen.

De (maand)dekkingsgraad van SPW bedraagt ultimo 2019 113,1% (ultimo 2018: 110,3%). De beleidsdekkingsgraad 

bedraagt ultimo 2019 110,7% (ultimo 2018: 115,9%). Met deze beleidsdekkingsgraad voldoet het pensioenfonds aan de 

minimaal vereiste 104,1% die is voorgeschreven door De Nederlandse Bank (DNB). Er is daarom geen sprake van een 

dekkingstekort. 

Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad van 126% is er wel sprake van een reservetekort. 

SPW zal daarom in het eerste kwartaal van 2020 een herstelplan indienen bij DNB waarin wordt aangetoond hoe het

pensioenfonds verwacht dat binnen tien jaar tijd de dekkingsgraad herstelt tot het niveau van de vereiste dekkingsgraad. 

Het bestuur heeft verder een financieel crisisplan opgesteld waarin is beschreven welke aanvullende maatregelen kunnen 

worden genomen om tijdig herstel mogelijk te maken. Het bestuur zal, indien blijkt dat het fonds niet tijdig kan herstellen, 

conform dit financieel crisisplan, aanvullende maatregelen moeten nemen. Tevens heeft het bestuur van het 

pensioenfonds in 2019 besloten de opgebouwde aanspraken van (gewezen) deelnemers en de ingegane pensioenen per 

1 januari 2020 te verhogen met een gedeeltelijke toeslag. Er was ruimte voor een gedeeltelijke toeslag omdat de 

beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2019 hoger was dan 110%. Het fonds had echter onvoldoende middelen voor een 

volledige toeslag. Daarvoor moet de beleidsdekkingsgraad hoger zijn dan 125%. Voor gewezen deelnemers en 

pensioengerechtigden betekende de gedeeltelijke toeslag een verhoging van de opgebouwde aanspraken met 0,10%. 

De ambitie van het fonds was 1,50%. Voor actieve deelnemers betekende de gedeeltelijke toeslag een verhoging van de 

opgebouwde aanspraken met 0,41%. De ambitie van het fonds was 6,35% (cao-verhogingen in de sector in de periode 

van 31 juli 2018 tot en met 31 juli 2019).
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8.01 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

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

2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 12.608 7.418
Aanwending door oplevering -1.542 -7.763

Dotatie t.l.v. het resultaat 663 11.147

Onttrekkingen (overboeking t.l.v. activa in ontwikkeling) -1.629 1.806

Boekwaarde per 31 december 10.100 12.608

Voorziening 

onrendabele 

investering Daeb-

vastgoed

Voorziening 

onrendabele 

investering Daeb 

verbeteringen Totaal

€ € €

Boekwaarde per 1-1-2019 3.969 8.639 12.608
Overboeking bij oplevering -1.542 0 -1.542

Dotatie t.l.v. resultaat 1.090 -427 663

Af: salderen met de activa in ontwikkeling 204 -1.833 -1.629

Boekwaarde per 31-12-2019 3.721 6.379 10.100

De voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen wordt opgebouwd ter dekking van het verschil tussen 

de marktwaarde van het vastgoed in ontwikkeling en de stichtingskosten van de vastgoedontwikkeling. 

8.02 Voorziening latente belastingverplichtingen

Het saldo betreft latente belastingschulden die zijn ontstaan uit hoofde van verschillen tussen de waarde 

van de activa en passiva voor de fiscale resultaatbepaling en de waarde in deze jaarrekening. 

Het verloop van de post voorziening latente belastingverplichtingen is als volgt:

2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 4.660 0
Realisatie tijdelijke verschillen -15

Mutatie tijdelijke verschillen -5.878 5.878

Saldering met activa 1.218 -1.203

Boekwaarde per 31 december 0 4.660

Bij toelichting 3.01 is reeds toegelicht waarom de passieve latentie in 2019 is "omgeklapt" naar een actieve latentie.

8.03 Voorziening reorganisatiekosten

Het verloop van de post voorziening reorganisatiekosten is als volgt:

2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 100 80
Dotaties 100 100

Onttrekkingen -100 -80

Boekwaarde per 31 december 100 100

De voorziening reorganisatiekosten is overwegend kortlopend van aard en is gevormd voor toekomstige vergoedingen

van nog te sluiten vaststellingsovereenkomsten. 
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8.04 Voorziening overig

Het verloop van de post voorziening overig is als volgt:

2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 208 202
Dotaties 49 26

Onttrekkingen -30 -20

Boekwaarde per 31 december 227 208

De voorziening overig is een reservering gevormd volgens de CAO voor een budget van de individuele 

loopbaanontwikkeling van de medewerker.

9. Langlopende schulden

9.01 Schulden/leningen overheid 

Het verloop van de post schulden/leningen overheid van AREA is als volgt:

2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 7.764 9.441
Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingsverplichting komend jaar -1.774 -1.677

Boekwaarde per 31 december 5.990 7.764

Marktwaarde van schuldrestant per 31 december 8.839 10.919

De aflossingsverplichting binnen 12 maanden bedraagt in 2019 € 1.774 (2018  € 1.677).

9.02 Schulden/leningen kredietinstellingen

Het verloop van de post schulden/leningen kredietinstellingen

kredietinstellingen van AREA is als volgt:

2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 196.048 177.988

Bij: nieuwe leningen 22.000 26.100

Af: aflossingsverplichting komend jaar -10.064 -8.040

Boekwaarde per 31 december 207.984 196.048

Marktwaarde van schuldrestant per 31 december 311.539 274.012

De aflossingsverplichting binnen 12 maanden bedraagt in 2019 € 10.064 (2018 € 8.040).

Borging door WSW
Per ultimo 2019 is er in totaal voor een schuldrestant ad € 222.906 (2018: € 208.058) borging verstrekt door het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Onder de langlopende schulden zijn geen achtergestelde schulden begrepen.

De gemiddelde rentevoet voor 2019 bedraagt 3,28% en voor 2018 3,48%

Aflossingsverplichting 2020 ter hoogte van € 11.837 opgenomen onder de kortlopende schulden, 

is opgenomen in de hierboven genoemde overzicht.

Per 30 april 2019 is er een hypothecaire zekerheid van € 3.038 (2018 € 0) verstrekt met betrekking tot de onroerende 

en roerende zaken ten dienste van de exploitatie met een boekwaarde van € 4.552 (2018 € 4.594).
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In 2019 is één flexlening aangevuld, groot €2.000, twee fix leningen aangetrokken, groot € 13.000 en één flexlening 

opgenomen, groot € 7.000.
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9.03 Waarborgsommen

2019 2018

€ €

Fonds waarborgsommen 340 347

Rente waarborgsommen 262 268

602 615

De waarborgsommen betreffen, buiten de actuele niet-DAEB verhuringen welke via de makelaar verhuurd worden, 

een verplichting uit het verleden aangegaan in Uden.

Area hanteert voor haar sociale verhuringen géén actief waarborgsommen beleid meer. Het gehanteerde 

rentepercentage bedraagt momenteel 1%.

9.4 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden contracten (VOV)

De terugkoopverplichting woningen VOV betreft de terugkoopverplichting van onroerende zaken die onder

een regeling Verkoop onder Voorwaarden zijn overgedragen aan derden. De terugkoopverplichting wordt

jaarlijks gewaardeerd en getoetst aan de bij overdracht ontstane verplichting. Bij de jaarlijkse toetsing van

de terugkoopverplichting wordt rekening gehouden met de waardeontwikkeling van onroerende zaken en 

specifieke contractvoorwaarden met derden.

2019 2018

€ €

1 januari:
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 21.877 24.263

Waardevermeerderingen/-verminderingen 3.667 1.578

Boekwaarde per 1 januari 25.544 25.841

Mutaties

Investeringen 0 0

Desinvesteringen -2.809 -2.546

Mutatie door waardeverandering 91 2.249

Saldo mutaties -2.718 -297

31 december:
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 21.877 21.877

Waardevermeerderingen 949 3.667

Boekwaarde per 31 december 22.826 25.544

Gedurende 2019 zijn géén woningen onder een VOV-regeling aan derden overgedragen (2018: 0). 

In 2019 zijn er 14 woningen teruggekocht (2018: 14).

Als gevolg van een gemiddelde waardestijging van de overgedragen onroerende zaken van 0,45% (2018 10,89%) stijgt de 

terugkoopverplichting in 2019 met € 91 (2018 € 2.249).

10. Kortlopende schulden
2019 2018

€ €

Schulden overheid 1.774 1.677

Schulden kredietinstellingen 10.063 8.040

Schulden aan leveranciers 4.124 3.520

Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.207 3.017

Schulden ter zake van pensioenen 1 0

Overige schulden 865 1.522

Overlopende passiva 5.222 5.188

Totaal kortlopende schulden 26.256 22.964
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10.01 Schulden aan overheid
2019 2018

€ €

Boekwaarde per 31 december: 1.677 1.500

Bij: toevoegingen 1.774 1.677

Af: aflossingen -1.677 -1.500

Boekwaarde per 31 december: 1.774 1.677

Bovenstaand saldo vloeit voort uit rubriek 9.01.

Voor de schulden aan overheid staat het onroerend goed van Stichting Area ter borging aan het WSW.

10.02 Schulden aan kredietinstellingen:
2019 2018

€ €

Boekwaarde per 31 december: 8.040 995

Bij: toevoegingen 10.063 8.040

Af: aflossingen -8.040 -995

Boekwaarde per 31 december: 10.063 8.040

Bovenstaand saldo vloeit voort uit rubriek 9.02.

Voor de schulden aan kredietinstellingen staat het onroerend goed van Stichting Area ter borging aan het WSW.

Aflossing FIXE leningen in 2019 was € 7.000 (aflossing FIXE leningen in 2018: € 8.000). 

10.03 Schulden aan leveranciers:

De post schulden aan leveranciers is als volgt samengesteld:

2019 2018

€ €

Schulden aan leveranciers 4.124 3.520

Totaal schulden aan leveranciers 4.124 3.520

10.04 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Het saldo te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen kan als volgt worden

gespecificeerd:

2019 2018

€ €

Loonheffing en premies sociale verzekeringen 233 232

Omzetbelasting 1.680 1.868

Vennootschapsbelasting (2016) 0 -97

Vennootschapsbelasting (2017) 0 88

Vennootschapsbelasting (2018) -446 926

Vennootschapsbelasting (2019) 2.740 0

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 4.207 3.017

10.05 Schulden ter zake van pensioenen

De post schulden ter zake van pensioenen is als volgt samengesteld:

2019 2018

€ €

Af te dragen pensioenpremie 1 0

Totaal schulden ter zake van pensioenen 1 0
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10.06 Overige schulden

De post overige schulden is als volgt samengesteld:

2019 2018

€ €

Nog te betalen posten 710 1.409

Overige 153 113

Totaal overige schulden 863 1.522

Bovengenoemd bedrag bestaat uit de overlopende facturen, schuld opgebouwde vakantie-uren en

teveel ontvangen huur van vertrokken huurders.

Onder de post "nog te betalen posten" is in 2019 een bedrag van € 167 (2018: € 267) opgenomen voor de bestrating

rondom de te verkopen nieuwbouw in project "De Gaarden".

10.07 Overlopende passiva
2019 2018

De post overlopende passiva is als volgt samengesteld: € €

Fonds leveringen en diensten 165 335

Niet vervallen rente leningen 4.206 4.207

Vooruitontvangen posten 533 401

Vakantiegeldverplichting 177 187

Overige overlopend 142 58

Totaal overlopende passiva 5.223 5.188

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

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

instrumenten.

De primaire financiële instrumenten van Area dienen ter financiering van de operationele activiteiten of vloeien direct uit 

deze activiteiten voort. Area heeft geen derivaten zoals valutatermijncontracten en renteswaps.

Het beleid van Area is dan ook om niet te handelen in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden.

De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van Area zijn het rente- en kasstroomrisico en overig 

prijsrisico, het kredietrisico en het liquiditeitsrisico.

Het beleid van Area om deze risico’s te beperken, luidt als volgt:

Rente- en kasstroomrisico 

Renterisico is het risico dat de reële waarde van toekomstige kasstromen van een financieel instrument fluctueert als 

gevolg van wijzigingen in marktrentetarieven. Het door Area gelopen risico wegens fluctuaties in de marktrentes heeft

 voornamelijk betrekking op haar variabelrentende langlopende verplichtingen. 

Area beheerst haar renterisico door een evenwichtige portfolio van vast- en variabelrentende opgenomen leningen aan 

te houden. 

De contractuele renteherzieningsdata of aflossingsdata indien laatstgenoemde eerder liggen en de effectieve rentevoet 

van de financiële instrumenten van Area waarover rente- en kasstroomrisico wordt gelopen, luiden als volgt:
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Rente- en kasstroomrisico

Hierna is de leningportefeuille (schuldrestant eind 2019 en de aflossingsverplichting) uitgesplitst naar rentepercentage 

en naar resterende looptijd.

€

Resterende 

looptijd €

< 1% 20.000 < 1 jaar 9.000

1%-2% 30.000  1- 5 jaar 42.494

2%-3% 29.612  5-10 jaar 48.412

3%-4% 50.295 10-15 jaar 32.167

4%-5% 92.411 15-20 jaar 29.606

5%-6% 0 > 20 jaar 64.133

> 6% 3.494

225.812 225.812

Rentekasstroomrisico

€

Resterende 

looptijd €

< 1% 17.000 < 1 jaar

1%-2%  1- 5 jaar 10.000

2%-3%  5-10 jaar 7.000

3%-4% 10-15 jaar

4%-5% 15-20 jaar

5%-6% > 20 jaar

> 6%

17.000 17.000

Overige kasstroomrisico’s leningen overheid en kredietinstellingen
Onderstaande vervalkalender van de leningenportefeuille geeft inzicht in de jaarlijkse bedragen betreffende de 

contractueel bepaalde kasstromen uit hoofde van de jaaraflossingen, de eindaflossingen en de renteconversies:

Jaar-aflos-
singen

Eind-
aflossingen

Rente-
conversies

Aanpassing 
BRO leningen 

(50%)

Variabele 
leningen

2020 2.837 9.000 2.746 2.500 17.000

2021 3.004 11.000 2.216 5.500 17.000

2022 2.314 0 3.790 2.500 17.000

2023 1.691 10.000 1.386 2.500 17.000

2024 1.724 18.000 0 8.000 7.000

2025 1.743 7.000 0 2.500 0

2026 1.764 0 0 2.500 0

2027 1.376 10.000 0 2.500 0

Hierna worden de renterisico’s van de leningenportefeuille per lening soort toegelicht:

‒      De rente van de vastrentende leningen is voor de gehele looptijd gefixeerd dan wel tot het renteherzienings-moment.

    Het risico van deze leningen betreft:

‒      op het moment van renteherziening indien de rente hoger dan wel lager is dan de oude contractrente;

‒      de herfinanciering van de tussentijdse en eindaflossingen van de lening in een nieuwe lening met een hogere dan 

    wel lagere rente.

‒      De rente van de variabel rentende leningen (roll-over leningen) zijn allen gebaseerd op driemaands Euribor. De rente 

    van de roll-over leningen is opgebouwd uit het Euribor percentage en een liquiditeitsafslag respectievelijk opslag die 

    varieert van 0,27 basispunten tot 0,13 basispunten.

‒      Het renterisico van de roll-over leningen (waarbij de rente per drie maanden wordt herzien) is niet afgedekt.

‒      De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee componenten, zijnde een basisrente en een 

      kredietopslag. De basisrente geldt voor de volledige looptijd van de leningen. De kredietopslag geldt voor de 

      overeengekomen periode, waarbij de eerste minimale looptijd vijf jaar bedraagt. Na vijf jaar dient een nieuwe 

      kredietopslag met de bank overeengekomen te worden. De kredietopslag van de huidige basisrenteleningen bedraagt 

      tussen de 2 basispunten en de 25 basispunten.
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Rentepercentages

Rentepercentages

Area heeft ultimo 2019 twee variabel rentende leningen met variabele hoofdsom (maximaal € 20.000, 2018: € 17.000). 

Hiervan is ultimo 2019 € 17.000 opgenomen (2018: € 15.000). Over dit bedrag loopt Area risico dat kasstromen wijzigen door 

wijzigingen in de rentevoet. Area heeft géén renteswap(s) aangetrokken om dit kasstroomrisico te mitigeren.
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Kredietrisico
Area handelt enkel met kredietwaardige partijen en heeft procedures opgesteld om de kredietwaardigheid te bepalen. 

Tevens heeft Area richtlijnen opgesteld om de omvang van het kredietrisico bij elke financiële instelling en debiteur te 

beperken. Bovendien bewaakt Area voortdurend haar vorderingen en hanteert Area een strikte aanmaningsprocedure. 

Door de bovenstaande maatregelen is het kredietrisico voor Area minimaal. Het maximale kredietrisico aangaande 

vorderingen, liquide middelen en niet in de balans opgenomen financiële activa is weergegeven onder de desbetreffende 

toelichtingen. 

Liquiditeitsrisico
Periodiek worden liquiditeitsbegrotingen opgesteld. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden

liquiditeitsrisico’s beheerst. In de liquiditeitsbegrotingen wordt rekening gehouden met beperkte beschikbaarheid van

liquide middelen waaronder bankgaranties.

Reële waarde 
De reële waarde van financiële instrumenten is (wanneer deze afwijkt van de boekwaarde ultimo boekjaar) toegelicht 

onder de betreffende toelichting. De marktwaarde van de langlopende schulden is geschat aan de hand van de contante 

waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente.
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Obligo

Aankopen en investeringen

2019 € 389.619.

Saneringssteun

‒      2020: € 577.000;

‒      2021: € 596.000;

‒      2022: € 621.000;

‒      2023: € 645.000.

‒      2024: € 665.000.

Kredietfaciliteit

Operationele lease

Schadeclaim

VVE

Afdrachtsverplichting
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Area heeft in het verleden grond aangekocht van de gemeente Uden tegen een korting. Bij uitponden van deze kavels is Area 

afdracht van deze korting verschuldigd aan de gemeente. Deze kasstroom van circa 2,26 mln. is ingerekend in de 

marktwaarde.

Er wordt eind 2019 een obligo aangehouden bij het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) van maximaal € 8.389.386. 

Deze obligoverplichting houdt in dat indien het risico-vermogen van het WSW onder een kwart procent komt van de uitstaande 

geborgde schuldrestanten, de deelnemers verplicht zijn naar rato een bijdrage te storten ter compensatie van het 

liquiditeitstekort van het WSW. 

Door Stichting Area is een volmacht afgegeven aan Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Deze volmacht stelt 

het WSW in staat een recht van hypotheek te vestigen op het gehele woningbezit van Area.

Area heeft belang in 44 verenigingen van eigenaren. Hieruit vloeien verplichtingen voort zoals bijdrage in de verzekeringen, 

onderhoud en beheer.

Er zijn geen lopende schadeclaims ten aanzien van de projectontwikkeling voor Area en er zijn dan ook geen risico's te 

verwachten.

De toekomstige verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane operationele-leaseovereenkomsten voor printers 

bedragen in totaal € 8.150 (31.12.2018: € 17.950). Hiervan vervalt binnen 1 jaar € 8.150 (31.12.2018: € 9.790), tussen 1 en 

5 jaar € 0 (31.12.2018: € 8.160) en na 5 jaar € 0 (31.12.2018: € 0). De resterende looptijd van het leasecontract is 1 jaar. 

Area heeft een duurzaamheidsambitie tot 2035. De omvang van deze ambitie in euro's is nog niet duidelijk. Wel moet er 

rekening gehouden worden met een forse investering waarbij een aanzienlijk deel als onrendabel moet worden verwerkt. In de 

jaarrekening 2019 is voor de duurzaamheidsambitie nog geen onrendabele top gereserveerd.

Bij noodzakelijke wijzigingen van het bestemmingsplan in verband met nieuwbouw- en herstructureringsprojecten is Area 

verplicht een overeenkomst te ondertekenen en een bankgarantie aan de gemeente af te geven met betrekking tot de 

mogelijke aansprakelijkheid in verband met het risico van planschade-claims. Dit heeft de afgelopen jaren reeds tot enige 

beperkte schadeclaims geleid. Ook voor toekomstige bouwprojecten blijft dit risico aanwezig. 

Aangegane verplichtingen inzake nieuwbouw bedraagt ultimo 2019 € 5.071.697 

De aangegane verplichtingen voor renovatie projecten is ultimo 2019 € 1.298.392 en voor onderhoud is dit ultimo 

De rekeningcourant-faciliteit heeft een kredietfaciliteit van € 2.500.000 Deze kredietfaciliteit is ingeperkt met een aan de 

gemeente Veghel verstrekte bankgarantie van € 72.800. Het kredietmaximum bedraagt derhalve € 2.427.200 Er zijn geen 

extra zekerheden voor het rekening courant krediet afgegeven. 

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft aan de corporatiesector een heffing voor saneringssteun opgelegd. Het WSW heeft 

bij de opvraag van de prognose-informatie 2020-2024 aangegeven dat rekening gehouden moet worden met een heffing voor 

saneringssteun in de jaren 2020 tot en met 2024 van jaarlijks 1,0% van de jaarlijkse huursom. Op basis van deze percentages 

en de geschatte jaarlijkse huursom verwacht de corporatie dat de heffing in de komende jaren als volgt zal zijn:
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Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille

11. Huuropbrengsten
2019 2018

€ €

Huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie

Woningen en woongebouwen 52.698 50.975

Onroerende zaken, niet zijnde woningen 79 19

Af: huurderving wegens leegstand -208 -207

Oninbare debiteuren -64 -47

Subtotaal huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie 52.505 50.740

Huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Woningen en woongebouwen 3.045 2.998

Onroerende zaken, niet zijnde woningen 540 556

Af: huurderving wegens leegstand -30 -40

Oninbare debiteuren -5 -8

Subtotaal huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 3.550 3.506

Totaal huuropbrengsten 56.055 54.246

Hierna is een overzicht opgenomen van de huuropbrengsten die in de verschillende

gemeenten zijn behaald:

2019 2018

€ €

Gemeente Uden 33.906 32.811
Gemeente Veghel 22.149 21.435

Totaal huuropbrengsten 56.055 54.246

Area heeft per 1 juli 2019 een gemiddelde huurverhoging van 1,97 % toegepast (2018: 2,03 %).

Dit percentage bestaat uit 1,6% inflatie en voor 0,37% uit een inkomensafhankelijk deel.

12.01 Opbrengsten servicecontracten 2019 2018

€ €

Overige goederen, leveringen en diensten 1.858 2.032

Af: Opbrengstenderving wegens leegstand -14 -15

Totaal opbrengsten servicecontracten 1.844 2.017

Dit betreffen de vergoedingen die de huurders boven de kale huurprijs betalen voor warmwatervoorzieningen, 

energiekosten, schoonmaakonderhoud en overige diensten.

Deze vergoedingen zijn gebaseerd op geraamde kosten en worden, indien noodzakelijk, jaarlijks aangepast.

Hierna is een overzicht opgenomen van de opbrengsten die in de verschillende

gemeenten zijn behaald:

2019 2018

€ €

Gemeente Uden 1.199 1.295
Gemeente Veghel 645 722

Totaal opbrengsten servicecontracten 1.844 2.017
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12.02 Lasten servicecontracten

2019 2018

€ €

Overige goederen, leveringen en diensten 1.844 2.032

Totaal lasten servicecontracten 1.844 2.032

Het te restitueren saldo en nog te betalen kosten voor levering en diensten van € 165 is in 2019 opgenomen onder

rubriek 12.02 "Lasten servicecontracten". 

Hieronder is een overzicht opgenomen van de lasten servicecontracten die in de verschillende gemeenten 

zijn gerealiseerd:

2019 2018

€ €

Gemeente Uden 1.199 1.304

Gemeente Veghel 645 728
Totaal lasten servicecontracten 1.844 2.032

14. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

2019 2018

€ €

Geactiveerde productie m.b.t. nieuwbouw huurwoningen -35 -23

Toegerekende personeelskosten 1.058 1.012

Toegerekende overige organisatiekosten 956 889

Toegerekende afschrijvingen 90 152

Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten 2.069 2.030

15. Lasten onderhoudsactiviteiten 2019 2018

€ €

Onderhoudslasten (niet planmatig) 3.478 3.979

Onderhoudslasten (planmatig) 11.605 11.521

Overige bedrijfsopbrengsten -193 -183

Geactiveerde productie m.b.t. nieuwbouw huurwoningen -59 -41

Toegerekende personeelskosten 869 840

Toegerekende overige organisatiekosten 1.067 1.040

Toegerekende afschrijvingen 160 245

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 16.927 17.400

2019 2018

€ €

Lasten onderhoudsactiviteiten DAEB-vastgoed in exploitatie 16.276 16.464

Lasten onderhoudsactiviteiten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 653 936

Totaal onderhoudslasten 16.929 17.400
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De onderhoudskosten voor het DAEB-vastgoed in exploitatie zijn te verdelen in:

2019 2018

€ €

Klachtenonderhoud 2.076 1.990

Mutatieonderhoud 1.217 1.806

Planmatig onderhoud 11.248 10.881

Overige bedrijfsopbrengsten -182 -177

Geactiveerde productie m.b.t. nieuwbouw huurwoningen -55 -38

Toegerekende personeelskosten 818 789

Toegerekende overige organisatiekosten 1.003 974

Toegerekende afschrijvingen 150 245

Totaal onderhoudslasten 16.275 16.470

De totale onderhoudslasten (ook het planmatig onderhoud) worden rechtstreeks ten laste van het resultaat 

gebracht. In deze onderhoudskosten zijn toerekening van de kosten voor het eigen personeel inbegrepen. 

Deze zijn voor 2019 becijferd op ca. € 667 (2018: € 708).

De onderhoudskosten voor het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie zijn te verdelen in:

2019 2018

€ €

Klachtenonderhoud 127 125

Mutatieonderhoud 57 59

Planmatig onderhoud 357 641

Overige bedrijfsopbrengsten -11 -6

Geactiveerde productie m.b.t. nieuwbouw huurwoningen -4 -3

Toegerekende personeelskosten 50 51

Toegerekende overige organisatiekosten 67 67

Toegerekende afschrijvingen 9 0

Totaal onderhoudslasten 652 934

De totale onderhoudslasten (ook het planmatig onderhoud) worden rechtstreeks ten laste van het resultaat 

gebracht. Hierin zijn geen toerekening van de kosten voor het eigen personeel begrepen. 

Deze zijn voor 2019 becijferd op ca. € 50 (2018: € 51).

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 16.927 17.404

16. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 2019 2018

€ €

Overige bedrijfsopbrengsten -313 -384

Belastingen (WOZ) 3.060 2.922

Verhuurdersheffing 6.793 6.581

Toegerekende overige organisatiekosten 633 578

Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit 10.173 9.697
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Overige bedrijfsopbrengsten
2019 2018

€ €

Vergoedingen voor algemeen beheer en administratie 71 82

Overige opbrengsten (niet af te rekenen servicekosten) 314 325

Verhuur kantoorpand Veghel 87 80

Nagekomen bedrijfsopbrengsten 10 42

Pro rata BTW 0 50

Overige bedrijfsopbrengsten 110 4

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 592 583

De ontvangen huur kantoorpand Veghel bestaat uit de vergoeding voor huur en servicekosten.

Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit 10.173 9.697

Totaal nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 26.887 25.104

17. Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling:

2019 2018

€ €

Opbrengst verkopen projecten 0 0

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 3

Totaal toegerekende kosten verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0

Totaal netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 3

Toegerekende kosten verkocht vastgoed in ontwikkeling:

2019 2018

€ €

Toegerekende overige organisatiekosten 0 0
Toegerekende afschrijvingen 0 0

Totaal toegerekende kosten verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0

Totaal nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 3
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18. Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het resultaat van de opbrengsten uit verkopen van bestaand bezit 

DAEB- en niet-DAEB-vastgoed aan derden en de opbrengst uit verkochte nieuwbouwwoningen en is als volgt te 

specificeren:

2019 2018

€ €

DAEB-vastgoed in exploitatie

Opbrengst verkopen bestaand bezit 1.564 644

Opbrengst verkoop herclassificatie 864

Af: direct toerekenbare kosten -47 -17

Af: boekwaarde -1.069 -260

Af: Boekwaarde verkoop herclassificatie -864

Af: toegerekende personeelskosten -29 -26

Af: Toegerekende overige organisatiekosten -25 -21
Toegerekende afschrijvingen -1 -2

Totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit DAEB 

vastgoed in exploitatie 393 318

2019 2018

€ €

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Opbrengst verkopen bestaand bezit 7 429

Opbrengst verkoop herclassificatie 1.597

Opbrengst verkopen teruggekochte koopgarant 3.529 3.078

Af: direct toerekenbare kosten -32 -47

Af: boekwaarde 0 -329

Af: Boekwaarde verkoop herclassificatie -1.597

Af: boekwaarde verkopen teruggekochte koopgarant woningen -2.899 -2.460

Af: toegerekende personeelskosten -2 -2

Af: Toegerekende overige organisatiekosten -2 -2

Totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit niet DAEB 

vastgoed in exploitatie 601 667

2019 2018

€ €

Geactiveerde productie m.b.t. nieuwbouw huurwoningen -1 -1

Overige bedrijfsopbrengsten -1 1

Toegerekende afschrijvingen 1 2

Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten -1 2

7 3

0 2

0 4

15 13

22 22

Totaal netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 994 985
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Verkochte woningen in aantallen:

Verkopen Daeb woningen

Verkopen Niet-Daeb woningen

Verkochte garages

Verkopen teruggekochte koopgarant woningen

Totaal
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Functionele indeling   (* € 1.000,-)

19.01. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2019 2018

€ €

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Onrendabele investering activa in ontwikkeling -663 -11.147

Onrendabele investering duurzaamheid -5.054 -3.258

Onrendabele investering activa in ontwikkeling nagekomen 0 423

Afwaardering grond naar marktwaarde

Afboeking nagekomen investeringen -14 -2
Afboeking stopgezette projecten -5 30

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd 

voor eigen exploitatie -5.736 -13.954

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen 

wordt verwezen naar de toelichting op de vastgoedbeleggingen.

De oorzaak van de waardevermindering betreft voornamelijk afboeking van onrendabele

toppen nieuwbouw.

Voor onrendabele investeringen activa in ontwikkeling zijn zowel nieuwe projecten als

terugname van reeds eerder opgenomen onrendabele investeringen.

19.02. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2019 2018

€ €

DAEB-vastgoed in exploitatie

Toename marktwaarde 89.834 286.246

Aanwending voorziening door oplevering 1.542 7.763

Afname marktwaarde -1.854 0

Totaal overige waardeveranderingen DAEB-vastgoed in exploitatie 89.522 294.009

2019 2018

€ €

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Toename marktwaarde 4.063 9.952

Totaal overige waardeveranderingen niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 4.063 9.952

Totaal Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 93.585 303.961

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen 

wordt verwezen naar de toelichting op de vastgoedbeleggingen.
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Functionele indeling   (* € 1.000,-)

19.03. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

2019 2018

€ €

Vastgoed verkocht onder voorwaarden

Toename marktwaarde -43 284

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed verkocht 

onder voorwaarden -43 284

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen van het vastgoed verkocht onder voorwaarden wordt verwezen naar de toelichting 

op de materiële vaste activa.

19.01 tm 19.03 Totaal waardeveranderingen vastgoedportefeuille 87.806 290.291

20. Nettoresultaat overige activiteiten

2019 2018

€ €

Overige bedrijfsopbrengsten 309 417

Totaal Opbrengsten overige activiteiten 309 417

Kosten overige activiteiten 2019 2018

€ €

Onderhoudslasten met vergoeding (niet planmatig) 330 394

Toegerekende personeelskosten 143 157

Geactiveerde productie m.b.t. nieuwbouw huurwoningen 0 -1

Toegerekende overige organisatiekosten 119 103

Toegerekende afschrijvingen 6 10
598 664

Totaal nettoresultaat overige activiteiten -289 -246

21. Overige organisatiekosten

2019 2018

€ €

Overige bedrijfsopbrengsten 58 74

Totaal Opbrengsten overige activiteiten 58 74

Kosten overige activiteiten 2019 2018

€ €

Toegerekende personeelskosten 2.696 2.507

Geactiveerde productie m.b.t. nieuwbouw huurwoningen -308 -243

Toegerekende overige organisatiekosten 1.770 1.847

Saneringsheffing 0 583

Toegerekende afschrijvingen 102 163
4.260 4.857

Totaal overige organisatiekosten     -4.202 -4.783
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Totaal kosten overige activiteiten

Totaal kosten overige activiteiten
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Functionele indeling   (* € 1.000,-)

22. Leefbaarheid

De leefbaarheidskosten zijn te verdelen in niet-cyclisch en cyclisch:

2019 2018

€ €

Leefbaarheid (sociaal) 786 660

Leefbaarheid (fysiek) 276 396

Totaal leefbaarheid 1.061 1.056

De leefbaarheidskosten verdeeld in DAEB- en niet-DAEB vastgoed in exploitatie:

2019 2018

€ €

Leefbaarheid DAEB-vastgoed in exploitatie 1.001 988

Leefbaarheid niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 60 65

Totaal leefbaarheid 1.061 1.053

2019 2018

€ €

Kosten projecten en leefomgeving 441 416

Overige bedrijfsopbrengsten -9 -8

Geactiveerde productie m.b.t. nieuwbouw huurwoningen -9 -21

Toegerekende personeelskosten 351 405

Toegerekende overige organisatiekosten 271 236

Toegerekende afschrijvingen 16 26

Totaal leefbaarheid 1.061 1.054

Totaal leefbaarheid 1.061 1.054

23. Financiële baten en lasten

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

2019 2018

€ €

Waardeveranderingen van financiële vaste activa 6 4

Totaal waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten 6 4

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren

2019 2018

€ €

Overige opbrengsten 44 35

Totaal opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren 44 35

Rentelasten en soortgelijke kosten

2019 2018

€ €

Rentelasten leningen overheid en kredietinstellingen -7.412 -7.379

Rentelasten rekening-courant -26 -28

Rentelasten waarborgsommen -6 -6

Rentelasten borgstellingsprovisie -43 -39

Overige rentelasten -8 -63

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten -7.495 -7.515

Totaal saldo financiële baten en lasten -7.445 -7.476
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Functionele indeling   (* € 1.000,-)

24. Belastingen
2019 2018

€ €

Acute vennootschapsbelasting

Lopend jaar -5.315 -3.624

Nagekomen acute vennootschapsbelasting 784 -89

-4.531 -3.713

Latente vennootschapsbelasting

Lopend jaar 7.752 -7.357

7.752 -7.357

Totaal belastingen 3.221 -11.070

Aansluiting commercieel en fiscaal resultaat:

De effectieve belastingdruk is negatief 2,4% (2018: 3,6%) en kan als volgt worden gespecificeerd:

2019 2018

€ €

Commercieel resultaat voor vennootschapsbelasting 102.690              302.823              

Af:

Correctie opbrengst verkopen -1.054                -1.046                

Correctie onderhoud -3.883                

Correctie afschrijvingen -1.156                -968                   

Fiscale vrijval disagio leningen o/g -183                   -182                   

Correctie waardeveranderingen -87.811               -290.262             

Bij:

Correctie huuropbrengst 43                      52                      

Correctie overige bedrijfslasten 583                     

Geactiveerde rentelasten 175                     316                     

Gemengde kostenaftrek 17                      16                      

Correctie onderhoud 350                     

Terugname waardeverandering lagere WOZ waarde 7.217                  7.087                  

Niet aftrekbare rente in gevolge ATAD regeling 1.016                  
Belastbaar bedrag 21.304                14.536                

Belastingbedrag 19% over € 200   (2018 20% over € 200) -38                     -40                     

Belastingbedrag 25% over € 14.336   (2018 € 14.336) -5.277                -3.584                
Totaal -5.315                -3.624                

Nagekomen vennootschapsbelasting 784                     -89                     

Specificatie latente vennootschapsbelasting

Mutatie belastinglatentie 7.752 -7.357
7.752 -7.357

Belastingdruk acuut + latent 2.437                  -10.981               

Effectieve belastingdruk -2,4% 3,6%

25. Resultaat deelnemingen
2019 2018

€ €

Resultaat Area N-Daeb 0 0

Resultaat deelneming Area Partner B.V. 0 0

Totaal resultaat deelnemingen 0 0
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Functionele indeling   (* € 1.000,-)

26. Afschrijvingen 
2019 2018

€ €

Afschrijving (on)roerende zaken ten dienste van de exploitatie 375 597

Totaal afschrijvingen 375 597

2019 2018

De afschrijvingskosten  zijn als volgt gealloceerd:

90 152

160 245

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 1 2

Netto resultaat overige activiteiten 6 10

Overige organisatiekosten 102 163
Leefbaarheid 16 26

Totaal 375 597

27. Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

2019 2018

€ €

Lonen en salarissen 4.348 4.275

Sociale lasten 798 748

Pensioenlasten 668 635

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 5.814 5.658

De stijging van de personeelskosten zijn o.a. te verklaren door tijdelijke contracten in plaats van inhuur van extern 

personeel en vervanging van ziekte.

Het gemiddelde aantal werkzame werknemers, berekend op fulltimebasis en uitgesplitst naar activiteiten, bedroeg:

2019 2018

Team wonen 16,2 15,3

Team wijkontwikkeling 16,2 18,9

Team bedrijfsvoering 14,2 13,9

Team dienstverlening 24,5 26,5
Directie en team staf 7,0 6,4

Totaal 78,1 81,0

In 2017 is de team officmanagement (6 fte) overgegaan naar team bedrijfsvoering, wijkontwikkeling en directie.

In 2018 is afdeling KCC (9,5 fte) van team wonen en afdeling Servicedienst (15,3 fte) van team wijkontwikkeling 

overgegaan naar team dienstverlening.

Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam.
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Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille --> Lasten onderhoudsactiviteiten 

(Exploitatie vastgoedportefeuille)

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille --> Overige directe operationele 

lasten exploitatie bezit

Lasten onderhoudsactiviteiten

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille --> Lasten 

verhuur en beheeractiviteiten 
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Functionele indeling   (* € 1.000,-)

2019 2018

De personeelskosten zijn als volgt gealloceerd:

666 709

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 31 28

Netto resultaat overige activiteiten 143 157
Overige organisatiekosten 2.696 2.507

Leefbaarheid 351 405

Totaal toegerekende lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 5.814 5.658

28 Toegerekende overige organisatiekosten
2019 2018

€ €

Toegerekende overige organisatiekosten:

Automatiseringskosten 1.365 1.408
Bestuurs- en toezichtskosten 161 151

Huisvestingskosten 308 220

Overige personeelskosten 759 984

Algemene kosten 356 315

Huurdersparticipatie/voorlichting 102 92

Kantoorkosten 249 268

Advieskosten 451 343

Projectkosten 246 104

Bedrijfsvervoersmiddelen 133 130

Verzekeringen 187 189

Overige exploitatielasten 405 422

VvE-bijdrage bezit 122 88

Totaal toegerekende overige organisatiekosten 4.844 4.714

2019 2018

De toegerekende overige organisatiekosten zijn als volgt gealloceerd:

Beheerkosten:

956 889

1.067 1.040

633 578

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 27 23

Nettoresultaat overige activiteiten 119 103

Overige organisatiekosten 1.770 1.847

Leefbaarheid 271 236

Totaal toegerekende overige organisatiekosten 4.843 4.714
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De daling van de toegerekende overige organisatiekosten wordt met name veroorzaakt door minder inhuur van externe 

inleenkrachten en door lagere diverse bedrijfslasten.

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille --> Lasten verhuur en 

beheeractiviteiten 

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille --> Lasten onderhoudsactiviteiten 

(Exploitatie vastgoedportefeuille) 869 840

1.058 1.012

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille --> Lasten verhuur en 

beheeractiviteiten 

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille --> Overige directe operationele 

lasten exploitatie bezit

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille --> toerekening indirecte kosten 

onderhoud

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille -->Toegerekende salariskosten eigen 

servicedienst aan lasten onderhoudsactiviteiten (Exploitatie vastgoedportefeuille)
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Functionele indeling   (* € 1.000,-)

Overige toelichtingen

Bezoldiging van topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen  (* € 1,-)

Bezoldiging topfunctionarissen

De bezoldiging van de topfunctionarissen van Area is als volgt:

2019 2018

€ €

Naam

Functiegegevens
Directeur-

Bestuurder

Directeur-

Bestuurder

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

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

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 140.284 135.082

Beloningen betaalbaar op termijn 21.716 21.020

Bijtelling auto 0 0

Gratificatie 0 0

Totaal bezoldiging 162.000 156.102

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 162.000 156.000

Bezoldiging van commissarissen

Naam E. Kemperman H. Vos
Functiegegevens Voorzitter Lid

Bezoldiging 2019 18.700 12.500

Bezoldiging 2018 18.000 12.000

Aanvang en einde functievervulling in het verslagjaar 01/01-31/12 01/01-31/12

Aanvang en einde functievervulling in het vergelijkend jaar 01/01-31/12 01/01-31/12

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2019 24.300 16.200

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2018 23.400 15.600
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J.M.H.M. van Vucht J.M.H.M. van Vucht

De WNT is van toepassing op Area. Het voor Area toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 162.000. Dit op basis 

van bezoldigingsklasse F, welke voortkomt uit het feit dat Area per 31 december 2017 beschikt over 8.379 gewogen 

verhuureenheden. Daarnaast bevindt het merendeel van het vastgoed zich in Gemeente Uden, welke op 1 januari 2018 

41.725 inwoners telt.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 

topfunctionaris worden aangemerkt.
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Functionele indeling   (* € 1.000,-)

Naam T. Kardol S. Günal
Functiegegevens Lid Lid

Bezoldiging 2019 12.500

Bezoldiging 2018 3.000 3.700

Aanvang en einde functievervulling in het verslagjaar 01/01-31/12

Aanvang en einde functievervulling in het vergelijkend jaar 01/01-31/03 10/09-31/12

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2019 16.200

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2018 3.847 4.830

Naam S. van Kessel N. de Wilde
Functiegegevens Lid Lid

Bezoldiging 2019 12.500 12.500

Bezoldiging 2018 12.000 12.000

Aanvang en einde functievervulling in het verslagjaar 01/01-31/12 01/01-31/12

Aanvang en einde functievervulling in het vergelijkend jaar 01/01-31/12 01/01-31/12

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2019 16.200 16.200

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2018 15.600 15.600

Naam W. Bruinenberg
Functiegegevens Lid

Bezoldiging 2019 12.500

Bezoldiging 2018 12.000

Aanvang en einde functievervulling in het verslagjaar 01/01-31/12

Aanvang en einde functievervulling in het vergelijkend jaar 01/01-31/12

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2019 16.200

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2018 15.600

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Honoraria accountantsorganisatie:

Hieronder is een overzicht opgenomen van de honoraria voor de controle van de jaarrekening, andere 

controleopdrachten, fiscale adviesdiensten en andere niet-controlediensten. De honoraria is verantwoord zoals deze

ten laste van het resultaat is gebracht.

2019
Totaal

Deloitte Mazars netwerk

Controle van de jaarrekening 115 115

Andere controleopdrachten 12 12

Fiscale adviesdiensten 50 50

50 127 177

126                     

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 

een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
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Functionele indeling   (* € 1.000,-)

2018
Totaal

Deloitte Mazars netwerk

Controle van de jaarrekening * 5 106 111

Andere controleopdrachten 12 12

Fiscale adviesdiensten 58 58

Andere niet-controlediensten 5 5

68 118 186

* waarvan 5 (Deloitte) betrekking heeft op 2017.

Gebeurtenissen na balansdatum

127                     

In januari 2020 is het probleem van het coronavirus pas echt bekend geworden en in de maanden daarna is de impact 

geleidelijk duidelijker geworden. Deze gebeurtenis na balansdatum heeft voor Area geen voorzienbare invloed op de 

jaarcijfers over 2019. Er is geen sprake van materiële afwaarderingen van activa, afwaarderingen van openstaande 

vorderingen, contractbreuken of boetes. 

Het uitbreken van het Corona virus en de preventieve maatregelen genomen door de overheid zorgen voor grote 

economische onzekerheid op tenminste de korte termijn en waarschijnlijk ook de langere termijn. Voor Area spelen er geen 

materiële risico’s op omzetdaling of marktwaardedaling. We hebben in dit kader gevoeligheidsanalyses uitgevoerd op onze 

basis-meerjarenbegroting, waarbij Area blijft voldoen aan de WSW-risico’s. De ontwikkelingen zijn op dit moment echter 

zeer onzeker en onderhevig aan veranderingen. Aangezien deze situatie niet kon worden voorzien op balansdatum is de 

eventuele impact hiervan op Area niet verwerkt in de jaarrekening per 31 december 2019. Gegeven de hoge mate van 

onzekerheid over de ontwikkeling van de Corona-crisis is het ook niet mogelijk een redelijke schatting te geven van de 

impact hiervan op Area. Echter, gezien de uitkomsten van onze gevoeligheidsanalyses, hebben wij geen twijfels omtrent 

onze continuïteitsveronderstelling.



Balans per 31 DECEMBER 2019 DAEB
voor resultaatbestemming (* € 1.000,-)

Ref. 31-12-2019 31-12-2018
ACTIVA

VASTE ACTIVA

Vastgoedbeleggingen 1

DAEB vastgoed in exploitatie 1.01 1.246.848 1.139.965
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.04 4.388 5.747

1.251.236 1.145.712

Materiële vaste activa 2

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 2.01 4.552 4.594

4.552 4.594

Financiële vaste activa 3

Deelnemingen en vorderingen op groepsmaatschappijen 24.375 26.000

Latente belastingvorderingen 3.01 1.467 0

Overige financiële vaste activa 3.04 6 0

Netto vermogenswaarde niet-DAEB 3.06 61.458 54.584

87.306 80.584

TOTAAL VASTE ACTIVA 1.343.094 1.230.890

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 4

Vastgoed bestemd voor verkoop 4.01 -187 0

Overige voorraden 4.02 203 153

16 153

Vorderingen

Huurdebiteuren 193 201

Overheid 24 14

Overige vorderingen 5.03 2.414 3.561

Overlopende activa 5.04 421 196

3.052 3.972

Liquide middelen 3.945 3.302

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 7.013 7.427

TOTAAL ACTIVA 1.350.107 1.238.317
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Balans per 31 DECEMBER 2019 DAEB
voor resultaatbestemming (* € 1.000,-)

Ref. 31-12-2019 31-12-2018
PASSIVA

Eigen vermogen 7

Overige reserves 7.01 183.405 -814

Herwaarderingsreserve 7.02 808.567 701.032

Resultaat boekjaar 7.03 105.911 291.754

1.097.883 991.972

Voorzieningen 8

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 8.01 10.100 12.608

Voorziening latente belastingverplichtingen 0 5.143

Voorziening reorganisatiekosten 8.03 100 100

Voorziening overig 8.04 227 208

10.427 18.059

Langlopende schulden 9

Schulden/leningen overheid 9.01 5.991 7.764

Schulden/leningen kredietinstellingen 9.02 207.984 196.047

Waarborgsommen 549 571

214.524 204.382

Kortlopende schulden 10

Schulden aan overheid 10.01 1.774 1.677

Schulden aan kredietinstellingen 10.02 10.063 8.040

Schulden aan leveranciers 10.03 4.124 3.520
Schulden aan maatschappijen waarin wordt 

deelgenomen 1.368 1.270

Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.207 3.017

Schulden ter zake van pensioenen 10.06 1 0

Overige schulden 575 1.239

Overlopende passiva 5.161 5.141

27.273 23.904

TOTAAL PASSIVA 1.350.107 1.238.317
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Balans per 31 DECEMBER 2019 Niet-DAEB
voor resultaatbestemming (* € 1.000,-)

Ref. 31-12-2019 31-12-2018
ACTIVA

VASTE ACTIVA

Vastgoedbeleggingen 1

Niet DAEB vastgoed in exploitatie 1.02 78.451 75.000

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 1.03 23.299 26.060

101.750 101.060

Financiële vaste activa 3

Latente belastingvorderingen 1.624 483

Overige financiële vaste activa 3.02 61 56

1.685 539

TOTAAL VASTE ACTIVA 103.435 101.599

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 4

Vastgoed bestemd voor verkoop 4.01 831 803

831 803

Vorderingen 5

Huurdebiteuren 16 32

Overheid 1 0

Vorderingen op groepsmaatschappijen 1.368 1.270

Overige vorderingen 0 0

Overlopende activa 0 0

1.385 1.302

Liquide middelen 6 3.410 2.798

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 5.626 4.903

TOTAAL ACTIVA 109.061 106.502
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Balans per 31 DECEMBER 2019 Niet-DAEB
voor resultaatbestemming (* € 1.000,-)

Ref. 31-12-2019 31-12-2018
PASSIVA

Eigen vermogen

Overige reserves 34.120 27.733

Herwaarderingsreserve 20.464 16.336

Resultaat boekjaar 6.874 10.515

61.458 54.584

Voorzieningen

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 0 0

Voorziening reorganisatiekosten 0 0

Voorziening overig 0 0

0 0

Langlopende schulden 9

Schulden aan groepsmaatschappijen 24.375 26.000

Waarborgsommen 53 44

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder

voorwaarden contracten (VOV) 9.05 22.826 25.544

47.254 51.588

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers 0 0

Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 0

Schulden ter zake van pensioenen 0 0

Overige schulden 288 280

Overlopende passiva 61 50

349 330

TOTAAL PASSIVA 109.061 106.502
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Winst- en verliesrekening over 2019 Daeb
(* € 1.000,-)

Functionele indeling Ref. 2019 2018

Huuropbrengsten 11 52.505 50.740

Opbrengsten servicecontracten 1.782 1.942

Lasten servicecontracten -1.759 -1.948

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten * 14 -1.921 -1.902

Lasten onderhoudsactiviteiten * 15 -16.276 -16.468

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit * -9.863 -9.730

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 24.468 22.634

Opbrengst verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0

Toegerekende overige organisatiekosten 0 0

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 17 0 0

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 2.428 1.452

Toegerekende overige organisatiekosten -52 -47

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.979 -1.085

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 18 397 320

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -5.675 -13.726
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 19.02 89.522 294.009

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 19 83.847 280.283

Opbrengsten overige activiteiten 294 379

Kosten overige activiteiten * -567 -605

Nettoresultaat overige activiteiten -273 -226

Overige organisatiekosten * -3.907 -4.456

Leefbaarheid * 22 -1.001 -988

Rentebaten interne lening

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 525 1.015

Rentelasten en soortgelijke kosten -7.495 -7.514

Saldo financiële baten en lasten -6.970 -6.499

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 96.561 291.068

Belastingen 2.476 -9.829

Resultaat deelnemingen
Resultaat niet-DAEB-tak 6.874 10.515

RESULTAAT NA BELASTINGEN 105.911 291.754

*) gewijzigd ten opzichte van de jaarrekening 2018, zie algemene grondslagen voor resultaatbepaling
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Winst- en verliesrekening over 2019 N-Daeb
(* € 1.000,-)

Functionele indeling Ref. 2019 2018

Huuropbrengsten 11 3.550 3.507

Opbrengsten servicecontracten 62 74

Lasten servicecontracten -85 -84

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten * -147 -132

Lasten onderhoudsactiviteiten * 15 -653 -934

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit * -310 33

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 2.417 2.464

Opbrengst verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 3

Toegerekende overige organisatiekosten 0 0

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 17 0 3

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 5.133 3.858

Toegerekende overige organisatiekosten -4 -4

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -4.528 -3.188

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 18 601 666

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -62 -228

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 19.02 4.020 10.236
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht 

onder voorwaarden 19.03 0 0

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 19 3.958 10.008

Opbrengsten overige activiteiten * 14 39

Kosten overige activiteiten * -31 -58

Nettoresultaat overige activiteiten -17 -19

Overige organisatiekosten * -295 -325

Leefbaarheid * 22 -60 -65

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 6 4

Rentelasten interne lening -481 -980

Saldo financiële baten en lasten -475 -976

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 6.129 11.756

Belastingen 745 -1.241

Resultaat deelnemingen 0 0

RESULTAAT NA BELASTINGEN 6.874 10.515

*) gewijzigd ten opzichte van de jaarrekening 2018, zie algemene grondslagen voor resultaatbepaling
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Kasstroomoverzicht over 2019 DAEB
(* € 1.000,-)

(Volgens de directe methode)
 

Ontvangsten
Huren:

- Zelfstandige huurwoningen 50.761 49.154

- Onzelfstandig wooneenheden 225 51

- Intramuraal 1.617 1.635

- Maatschappelijk onroerend goed 10 19

Vergoedingen 1.918 1.902

Overige bedrijfsontvangsten 771 656

Renteontvangsten 43 33

Rente ontvangsten interne lening 481 980

Saldo ingaande kasstromen 55.826 54.430

Uitgaven
Personeelsuitgaven 5.586 5.236

Onderhoudsuitgaven 14.471 13.828

Overige bedrijfsuitgaven 9.316 9.476

Rente-uitgaven 7.488 7.366

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het 

resultaat 0 542

Verhuurderheffing 6.677 6.472

Leefbaarheid externe uitgaven niet 

investeringsgebonden 575 344

Vennootschapsbelasting 2.933 5.425

Saldo uitgaande kasstromen 47.046 48.689

Kasstroom uit operationele activiteiten 8.780 5.741

MVA ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet- 

woongelegenheden 1.303 644

(Des)investeringenontvangsten overig 808

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 1.303 1.452

MVA uitgaande kasstroom

Nieuwbouw huur-, woon- en niet- woongelegenheden
16.275 17.837

Woningverbetering, woon- en niet- 

woongelegenheden 6.792 9.636

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 0 352

Investeringen overig 307 169

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA 23.374 27.994
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Kasstroomoverzicht over 2019 DAEB
(* € 1.000,-)

(Volgens de directe methode)

FVA
Ontvangsten verbindingen

Ontvangsten overig 24

Aflossing cq. verstrekken interne lening 1.625 2.000

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 1.649 2.000

Kasstroom uit (des) investeringen -20.422 -24.542

Financieringsactiviteiten ingaand
Nieuwe te borgen leningen 22.000 30.100

Uitgaven
Aflossingen geborgde leningen -8.039 -9.017

Aflossingen ongeborgde leningen -1.677 -1.586

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 12.284 19.497

Mutatie geldmiddelen 642 696

Wijzigingen kortgeldmutaties 0 0

Liquide middelen per 1 januari 3.302 2.606

Liquide middelen per 31 december 3.944 3.302

Mutatie geldmiddelen 642 696
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Kasstroomoverzicht over 2019 Niet-DAEB
(* € 1.000,-)

(Volgens de directe methode)
 

Ontvangsten
Huren:

- Zelfstandige huurwoningen 3.113 2.974

- Onzelfstandig wooneenheden

- Maatschappelijk onroerend goed 168 182

- Bedrijfsmatig onroerend goed 117 117

- Parkeervoorzieningen 240 238

Vergoedingen 72 74

Overige bedrijfsontvangsten 84 75

Renteontvangsten

Saldo ingaande kasstromen 3.794 3.660

Uitgaven
Personeelsuitgaven 350 396

Onderhoudsuitgaven 554 818

Overige bedrijfsuitgaven 633 701

Rente uitgaven interne lening 481 980

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het 

resultaat 0 41

Verhuurderheffing 116 109

Leefbaarheid externe uitgaven niet 

investeringsgebonden 34 27

Vennootschapsbelasting 221 658

Saldo uitgaande kasstromen 2.389 3.730

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.405 -70

MVA ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet- 

woongelegenheden 429

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na 

inkoop 3.529 3.078

Verkoopontvangsten grond 87

(Des)investeringenontvangsten overig 352

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 3.529 3.946

MVA uitgaande kasstroom
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 808

Aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop 2.447 2.720

Investeringen overig 257

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA 2.704 3.528
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Kasstroomoverzicht over 2019 Niet-DAEB
(* € 1.000,-)

(Volgens de directe methode)

FVA
Ontvangsten overig 7

Aflossing cq. verstrekken interne lening -1.625 -2.000

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA -1.618 -2.000

Kasstroom uit (des) investeringen -793 -1.582

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie geldmiddelen 612 -1.652

Wijzigingen kortgeldmutaties 0 0

Liquide middelen per 1 januari 2.798 4.450

Liquide middelen per 31 december 3.410 2.798

Mutatie geldmiddelen 612 -1.652
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OPMAKEN VAN DE JAARREKENING

Uden, 14 april 2020

Was getekend: J.M.H.M. van Vucht, 

Directeur/bestuurder

VASTSTELLING

Was getekend: Mevr. N. de Wilde voorzitter

Was getekend: Dhr. W.  Bruinenberg lid

Was getekend: Dhr. H. Vos lid

Was getekend: Dhr. S van Kessel lid

Was getekend: Mevr. S Günal lid
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Het jaarverslag en de jaarrekening van Stichting Area is vastgesteld door de Raad van Commissarissen in de vergadering 

4 mei 2020 (conform artikel 35 woningwet), na kennis genomen te hebben van de controleverklaring van de extern 

accountant, conform artikel 37 lid 4 van de Woningwet en artikel 21 lid 3 van de Statuten.

Deze jaarrekening is opgemaakt door de bestuurder en is geaccordeerd in de vergadering van het bestuur en management van 

14 april 2020.



OVERIGE GEGEVENS

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

In onze statuten is niets opgenomen betreffende de bestemming van het resultaat.

Wel is in onze statuten het volgende opgenomen:

Statutaire regeling betreffende de jaarstukken

In artikel 25 van de statuten van de stichting is het volgende bepaald over de jaarstukken:
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4.    Het bestuur stelt de stukken als bedoeld in het tweede lid niet vast en de Raad van Commissarissen keurt deze niet goed 

alvorens zij kennis hebben genomen van de bevindingen van de accountant.

6.    De jaarrekening en het jaarverslag worden door de leden van het bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen 

ondertekend. Ontbreekt de handtekening van een van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

5.    Indien de Raad van Commissarissen de stukken als bedoeld in het eerste lid goedkeurt, verleent de raad tevens decharge 

aan het bestuur. Deze decharge heeft alleen betrekking op de stukken die aan de Raad van Commissarissen zijn overgelegd. 

1.    Het bestuur maakt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een jaarverslag, een 

volkshuisvestingsverslag en een overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses op, die moeten voldoen aan de 

voorschriften die ter zaken voor toegelaten instellingen gelden.

2.    De Raad van Commissarissen laat de in het eerste lid bedoelde stukken onderzoeken door een door hem aangewezen 

accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van hat Burgerlijk Wetboek of aan een organisatie waarin 

zodanige accountants samenwerken. Wijst de Raad van Commissarissen geen accountant aan, dan wordt deze door het 

bestuur aangewezen..

3.    De opdracht tot beoordeling van deze stukken kan worden ingetrokken door het orgaan dat deze opdracht heeft verleend. 

Indien het bestuur de opdracht tot beoordeling heeft verleend, kan deze tevens worden ingetrokken door de Raad van 

Commissarissen.



Controleverklaring 
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M A Z A R S

CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de raad van commissarissen van Stichting Area

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN
JAARREKENING 2019

ONS OORDEEL

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Area te Uden gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Area op 31 december 2019
en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij
en krachtens artikel 35 van de Woningwet en de Wet normering topinkomens (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de winst- en verliesrekening over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2019. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie  Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening .

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Area zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties, de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Christiaan Geurtsweg 8 - Postbus 1180 - 7301 BK Apeldoorn
Tel: 088 27 72 200 - backoffice@mazars.nl

Mazars Accountants N.V.
Statutair gevestigd te Rott  dam (K K Rotterda  nr. 24402415) Praxity
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M A Z A R S

BENADRUKKING VAN DE UITGANGSPUNTEN VAN DE BELEIDSWAARDE IN DE
VERGELIJKENDE CIJFERS 2018

Wij vestigen de aandacht op de in de toelichting op de beleidswaarde opgenomen
vergelij ende cijfers 2018 van activa in exploitatie zoals vermeld op pagina 91 in de
jaarrekening. De hieraan ten grondslag liggende uitgangspunten en de invulling van dit
waardebegrip zijn afgelopen jaar nader uitgewerkt. Deze nadere uitwerking is niet verwerkt in
de vergelijkende cijfers 2018. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze
aangelegenheid.

NALEVING ANTICUMULATIEBEPALING WNT NIET GECONTROLEERD

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, subj Uitvoeringsregeling
WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake
is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen,
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
• het Bestuursverslag;
• het Volkshuisvestelijkverslag:
• de Kengetallen; en
• de Overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; en
• alle informatie bevat die op grond van artikel 36 en 36a van de Woningwet is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in rubriek A van het
accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij artikel 17 van de Regeling toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag, het volkshuisvestelijk verslag en de overige gegevens in overeenstemming
met artikel 36 en 36a van de Woningwet.
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M A Z A R S

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN
COMMISSARISSEN VOOR DE JAARREKENING

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de
Woningwet en de WNT.

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die
het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de
jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd artikel 35 van de
Woningwet moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten
instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijken  ijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico s bepalen en
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M A Z A R S

uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen,
het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de toegelaten instelling;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een toegelaten instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften
over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle
relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over
de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Apeldoorn, 4 mei 2020

MAZARS ACCOUNTANTS N.V.

w.g.

drs. F. Mazenier RA
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