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1 Inleiding 

De jaarstukken 2016 hebben ten opzichte van voorgaande jaren een metamorfose 

ondergaan. Als gevolg van de eisen die de Woningwet 2015 stelt is de vastgoedwaardering 

nu gebaseerd op de marktwaarde in verhuurde staat. Daardoor is ons eigen vermogen met 

200 miljoen euro toegenomen.  

Het jaar 2016 heeft grotendeels in het teken gestaan van de Woningwet en de 

implementatie hiervan. Eind 2016 kunnen we vaststellen dat we volledig compliant zijn 

conform de wetgeving. Bovendien is het scheidingsvoorstel (daeb/niet-daeb) op basis van 

de vastgestelde vastgoedstrategie tijdig gerealiseerd. 

De samenwerking met onze belanghouders, de gemeente IJsselstein en de 

Huurdersvereniging IJsselstein is in 2016 intensief geweest. Door middel van 

workshopsessies is actief informatie uitgewisseld en uiteraard open discussie gevoerd. 

Daarbij ging het vooral over onze keuze voor de zogenaamde hybride variant, daarnaast 

was  het aantal sociale huurwoningen dat wij naar de niet-daeb tak wilden overhevelen 

onderwerp van discussie. Uiteindelijk hebben beide belanghouders een positieve zienswijze 

geleverd. Daarbij hebben wij wel een aantal extra zekerheden vastgelegd met betrekking 

tot hun invloed op de omvang van de sociale huurvoorraad. Parallel aan dit proces is ook de 

samenwerkingsovereenkomst met de HVIJ herzien en zijn met gemeente en 

huurdersvereniging prestatieafspraken voor 2017 overeengekomen. 

 

Ondanks het gegeven dat de implementatie van de Woningwet 2015 veel tijd en energie 

heeft gevraagd, is Provides ook in staat gebleken om haar ambities in 2016 te realiseren. 

Met de nieuwbouwoplevering van 60 sociale huurwoningen aan het Kloosterplantsoen en de 

realisatie (en bijna volledige verkoop) van 64 koopwoningen aan de Cape Kennedy heeft 

Provides haar projecten gerealiseerd. Ook is in de organisatie het leanmanagement 

geïmplementeerd, gericht op het continu verbeteren van de effectiviteit en efficiency van de 

bedrijfsprocessen. De focus is daarbij gericht op het belang van de klant. De ontwikkeling 

van het klantportaal ‘Mijn Provides’ is eind 2016 afgerond. In 2017 zal het klantportaal 

gefaseerd operationeel worden. Het huisvesten van statushouders vraagt urgentie van 

gemeente IJsselstein en Provides. De opgave in 2016 is lang niet gehaald door het beperkte 

aanbod aan vrijkomende woningen en de gespannen woningmarkt. De urgentie neemt 

steeds verder toe en vraagt in 2017 van beide partijen adequate oplossingen.  

 

In het laatste kwartaal van 2016 heeft voor de derde keer een visitatie plaatsgevonden 

uitgevoerd door Cognitum. De beoordeling van het maatschappelijk presteren staat 

centraal. Op basis van een documentenonderzoek en gesprekken met de organisatie en de 

belanghouders is een beeld gevormd over de prestaties. De resultaten op het gebied van 

presteren naar vermogen en ambities zijn positief gewaardeerd. Aandachtspunt ligt bij het 

onderdeel Governance. 

 

Met dank aan de organisatie voor haar inzet en veerkracht om onze doelstellingen op het 

gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van sociale huurwoningen te 

realiseren. 

 

H.T.J. van den Heiligenberg 

Directeur-bestuurder 
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2 Aandacht voor sociaal wonen 

2.1 Inleiding 

In ons bedrijfsplan is onze kerntaak, zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor 

mensen in een kwetsbare positie, de koers en richting voor vijf jaar aangegeven. Wij vinden 

betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit daarbij het belangrijkste.  

 

Dat is vertaald in het Portefeuillebeleid dat in 2016 is vastgesteld waarin wij de 

wensportefeuille voor 2036 - en de weg daar naar toe - hebben beschreven. Hiervoor heeft 

een woningmarktanalyse inzichten gegeven voor onze koers die wij vertaalden in veertien 

strategische doelstellingen. Dit zijn geen harde noodzakelijke doelen, maar bedoeld om een 

visie te vormen en richting te geven aan de vastgoedsturing van Provides. Ze zijn 

kaderstellend voor de wensportefeuille. Om tot de wensportefeuille te komen moeten de 

strategische doelstellingen vervolgens in relatie worden gebracht tot de haalbaarheid, zowel 

volkshuisvestelijk als financieel. 

 

 

In dit bestuursverslag hebben wij onze activiteiten van 2016 belicht vanuit deze 

strategische keuzes. 

 

Het wachten is op de nieuwe Woonvisie van de gemeente IJsselstein op basis waarvan wij 

ons portefeuilleplan kunnen actualiseren. Pas na vaststelling van deze Woonvisie kunnen 

prestatieafspraken gemaakt worden voor de periode 2018 en verder. Ter overbrugging zijn 

in 2016 prestatieafspraken opgesteld voor het jaar 2017. Daarin is onder meer opgenomen 

dat wij de regie gaan voeren over een integraal stedenbouwkundig plan voor een deel van 

de wijk Europakwartier en de Randdijk. Dat laat onverlet dat de mogelijkheden op 

inbreidingslocaties in IJsselstein beperkt zijn, en als ze er al zijn, vergen die grote 

investeringen. In de afspraken is aangegeven dat er tot 2036 300 tot 500 extra sociale 

huurwoningen nodig zijn. 

 

Als de gemeente in de Woonvisie uitbreidingslocaties aanwijst zullen hier kansen voor 

ons ontstaan. Reële mogelijkheden liggen er in onze ogen in Zuid-Zuid waar wij 

grondposities hebben. Blijven die achterwege dan zullen wij ons buiten IJsselstein gaan 

oriënteren.  

 

2.2 Betaalbaarheid 

2.2.1 Betaalbaarheid en onze huurders 

Provides wil voldoende betaalbare woningen bieden voor de primaire doelgroep. Dat zijn 

mensen met een inkomen tot € 35.739,- (prijspeil 2016).  

 

In het kader van betaalbaarheid wordt tenminste 70% van ons bezit betaalbaar gehouden, 

wat wil zeggen dat de huurprijs onder de eerste en tweede aftoppingsgrens blijft. Eind 2016 

zijn dit 2.653 woningen (74%).  

 

De overheid biedt ruimte om jaarlijks een inkomensafhankelijke huurverhoging toe te 

passen en stelt een maximaal percentage huurverhoging voor per inkomenscategorie. 

Provides heeft de maximale huurverhoging van 2,1% niet doorgevoerd voor de doelgroep, 

maar deze beperkt tot het inflatiepercentage van 0,6%. Bovendien is voor deze doelgroep 

de huur in 2016 niet verhoogd boven de beleidshuur (aftopping op streefhuurpercentage of 
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aftoppingsgrenzen conform Strategisch Voorraadbeleid). Zo blijven woningen voor de 

doelgroep (huishoudinkomens onder € 34.678,- toewijzigingsgrens sociale huur 2014) 

betaalbaar.  

 

Voor de middengroep, huishoudens met een inkomen tussen € 34.678,- en € 44.360,-, is 

een verhoging van maximaal 2,1% doorgevoerd (maximum toegestaan was 2,6%). Deze 

huurders gaan niet meer rekenhuur betalen dan de maximale sociale huur van € 710,68. 

 

Voor de groep met een inkomen boven € 44.360,- is het inkomensafhankelijke huurbeleid 

van de overheid gevolgd: 4,6%. Daar kiezen wij voor om deze huurders te stimuleren door 

te stromen zodat de schaarse sociale huurwoningen beschikbaar komen voor de doelgroep. 

Voor deze hogere inkomens kunnen de huurprijzen doorgroeien tot de maximale huur 

(100%) op basis van de WWS-punten van de desbetreffende woning. Daardoor kunnen de 

huurprijzen boven de maximale sociale huurgrens van €710,68 uitkomen.  

 

Doelgroep Inkomen(2014) Aandeel Max. toegestane 

huurverhoging 

Werkelijke 

huurverhoging 

Primaire Tot € 34.678,- 77% 2,1%  

(inflatie +1,5%) 

0,6% 

(inflatie) 

Middeninkomens € 34.678,- - 

€ 44.360,- 

10% 2,6% 

(inflatie + 2%) 

2,1% 

(inflatie + 1,5%) 

Hoge inkomens Boven € 44.360,- 13% 4,6% 

(inflatie + 4%) 

4,6% 

(inflatie +4%) 

 

In 2016 zijn 51 bezwaarschriften tegen de verhoging ontvangen. Daarvan is 59% gegrond 

verklaard, vooral omdat hun persoonlijke situatie in die periode is veranderd. Daarnaast 

hebben 20 huurders een verzoek tot huurverlaging ingediend omdat hun inkomen in 2014 

of 2015 was gedaald, die zijn allemaal gehonoreerd.  

 

De huuropbrengst van de sociale huurwoningen bedroeg op 31 december 72,2% van de 

maximale huur.  

 

Wij voeren een succesvol preventief incassobeleid. Dit heeft er toe geleid dat wij de 

huurachterstand hebben beperkt tot gemiddeld 1%, terwijl ons streven 1,15% was.  

Naar aanleiding van de goede resultaten van de pilot ‘Vroeg erop af’, die we samen met 

corporaties in de Lekstroom en WIL hebben gehouden, is er een convenant met de 

betrokken gemeenten getekend om deze aanpak voort te zetten. Hierbij is sinds 2016 ook 

het Sociaal Team van de gemeente IJsselstein betrokken.  

 

2.2.2 Betaalbaarheid in de toekomst 

Provides wil rendabel bouwen. Dit staat in onze Portefeuillestrategie tot 2036 die in 2016 is 

uitgewerkt. Daaruit blijkt de noodzaak om in de toekomst onze woningvoorraad uit te 

breiden met 300 - 500 woningen. Dit is besproken met gemeente en huurdersvereniging.  

 

IJsselstein vergrijst en het aantal kleine huishoudens waarvoor wij kleine, toegankelijke en 

betaalbare woningen voor de toekomst moeten realiseren, groeit. Daarvoor willen wij 

rendabele Provides-woningen bouwen waarbij het gaat om die betaalbaarheid. Inmiddels is 

in kaart gebracht wat dat voor gevolgen heeft voor het type woningen, de grootte van de 

woningen, maar ook voor de grondkosten die we kunnen en willen betalen. In de praktijk 

zal moeten blijken wat voor onze vraag best-practice is.  
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2.3 Beschikbaarheid 

2.3.1 Beschikbaarheid voor onze huurders 

Met 24 corporaties, georganiseerd in de SWRU (Stichting Woonruimteverdeling Regio 

Utrecht), vormt Provides een regionale woningmarkt die zich vooral uitstrekt over de 

provincie Utrecht. De uitvoering van het verdeelsysteem is door deze corporaties uitbesteed 

aan WoningNet waarbij de regionale huisvestingsverordening leidend is. Dat is belangrijk 

om tot een zo eerlijk mogelijke verdeling van het aanbod te komen. Woningzoekenden 

weten het aanbod via de website woningnetregioutrecht.nl goed te vinden en reageren 

gericht. 

 

In de regio waarin Provides werkzaam is, zijn sociale huurwoningen door het blijvend grote 

aantal woningzoekenden schaars.  

 

  2016 

  IJsselstein   Regio 

Woningzoekenden  7.718 236.964 

     Doorstromers 23% 23% 

     Overige 77% 77% 

Aantal actief woningzoekenden  955 32.721 

     Doorstromers 28% 24% 

     Overige 72% 76% 

Gemiddelde wachttijd in jaren (excl. urg/med. ind.)  8,4 9,1 

     Doorstromers 9,8 10,0 

     Overige 8,0 8,2 

Gemiddelde reactiegraad  64 100 

Gemiddelde aanbiedingsgraad 4,1 4,8 

 

Uit dit overzicht blijkt dat de reactiegraad in IJsselstein lager ligt dan regionaal. Dit is een 

momentopname, beïnvloed door het grote aantal nieuwbouwwoningen dat in het eerste 

kwartaal beschikbaar kwam. 

Provides wil voldoende betaalbare woningen bieden voor de primaire doelgroep. Deze wordt 

gevormd door gezinnen, jongeren en senioren met een inkomen tot € 35.937 (prijspeil 

2016). Wij labelen zo weinig mogelijk woningen voor een specifieke doelgroep omdat wij 

een breed toegankelijk aanbod willen bieden. 

 

Verhuringen totaal Aantal 

Geliberaliseerde woongelegenheden 9 

Sociale woongelegenheden 269 

Eindtotaal 278 
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Verhuringen woongelegenheden jongeren t/m 22 < 65 >=65 Eindtotaal 

Boven liberalisatiegrens 

 

9 

 

9 

Jongerengrens <= 409,92 19   19 

Kwaliteitsgrens <= 409,92  17 1 18 

Sub. huur 409,92 t/m 586,86 2 89 17 108 

Sub. huur 586,87 t/m 628,76 1 40 2 43 

Sub. huur 628,77 t/m 710,68 1 67 13 81 

Eindtotaal 23 222 33 278 

 

Verhuringen sociale 

woongelegenheden: huurklasse  Urgentie 

Regulier  

(incl. taakstelling) Aantal 

% 

urgent 

Aftopping hoog 8 35 43 19 

Aftopping laag 26 82 108 24 

Bereikbaar 1 80 81 1 

Jongerengrens 3 8 11 27 

Kwaliteitsgrens 10 16 26 38 

Eindtotaal 48 221 269 18 

 

Met lokaal maatwerk spelen wij in op specifieke situaties in ons werkgebied. Zo behouden 

jonge woonstarters die een éénkamerwoning in de binnenstad van IJsselstein betrekken hun 

inschrijftijd, zodat zij sneller een volgende stap kunnen zetten in hun - vaak snel 

veranderende – wooncarrière. In 2016 gold dat voor acht huurders. Daarnaast bieden wij 

ouderen die in een grote (4 kamer of meer) woning wonen, de mogelijkheid om door te 

stromen naar een beter passende kleinere woning. Grotere woningen die daardoor 

vrijkomen, worden aan gezinnen aangeboden, in 2016 gebeurde dat vier keer. 

 

Aantal toewijzingen 2016 

1-persoon   Huur <= 409,92 Huur 409,92 t/m 586,68 Huur > 586,68 Totaal 

< 65 jaar <= € 22.200,- 29 46 2 77 

  > € 22.201,- 0 1 54 55 

>= 65 jaar <= € 22.200 1 6 1 8 

  > € 22.201,- 0 3 4 7 

Subtotaal         147 

2-personen   Huur <= 409,92 Huur 409,92 t/m 586,68 Huur > 586,68 0 

< 65 jaar <= € 30.150 7 24 1 32 

  > € 30.151 0 1 3 4 

>= 65 jaar <= € 30.175 0 8 2 10 

  > € 30.176,- 0 0 8 8 

Subtotaal         54 

>= 3-personen   Huur <= 409,92 Huur 409,92 t/m 628,76 Huur > 628,76 0 

< 65 jaar <= € 30.150 0 58 1 59 

  > € 30.151 0 0 9 9 

>= 65 jaar <= € 30.175 0 0 0 0 

  > € 30.176,- 0 0 0 0 

Subtotaal         68 

Eindtotaal 0 37 147 85 269 
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Wij bieden de volgende woningen voor specifieke doelgroepen: 

 vijf Wmo woningen die in overleg met de gemeente worden toegewezen;  

 achttien 3- en 4-kamerwoningen in de Schakelflats voor mensen met een beperking 

samen met Stichting Fokus;  

 appartementen in verschillende wijken voor cliënten van Stichting Reinaerde;  

 Lister houdt kantoor in een woning aan het Eurovisieplein van waaruit zij cliënten 

begeleiden die zelfstandig wonen in IJsselstein;  

 22 onzelfstandige en zeven zelfstandige wooneenheden voor volwassenen met een 

verstandelijke beperking samen met ZOMO Zorg; 

 de BOKA aan Stichting Tussenvoorziening voor regionale dak- en thuislozen opvang; 

 drie doorstroomplekken voor dak- en thuislozen die worden geëxploiteerd door 

Stichting Tussenvoorziening.  

 

Wij werken actief mee aan het bieden van huisvesting aan statushouders. Dit doen we in 

samenwerking met gemeente, COA en Vluchtelingenwerk Nederland. De omvang van de 

taakstelling die door de overheid aan de gemeente IJsselstein wordt opgelegd, baart 

zorgen. In 2016 moesten we 90 statushouders huisvesten (excl. 3 van vorig jaar), waarvan 

wij 47 statushouders hebben gehuisvest in 19 woningen. De overigen betreffen vooral 

éénpersoonshuishoudens waarvoor wij weinig aanbod hebben.  

Het overleg met Lopikerwaardgemeenten en - corporaties begin 2016 over de opvang 

van statushouders heeft geen resultaten opgeleverd. Eind 2016 hebben wij het initiatief 

genomen om met de gemeente IJsselstein de mogelijkheid te onderzoeken om (semi-) 

permanente kleine appartementen binnen de rode contouren te realiseren voor starters en 

vergunninghouders.  
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2.3.2 Beschikbaar aanbod 

Leegstand van sociale woningen proberen we zoveel mogelijk te voorkomen, door 

woningverbetering of asbestsanering lukt dat niet altijd. Dagelijks aanbieden, een strakker 

verhuur/mutatieproces, scherpe afspraken met ketenpartners en een andere vorm van 

asbestsanering zijn maatregelen waarmee wij de leegstandsduur verkorten. In 2016 kenden 

wij bij onze sociale huurwoningen een gemiddelde leegstandsduur van veertien dagen.  

De leegstand bij huuropzegging van vrije sector huurwoningen blijft langer dan bij die van 

sociale huurwoningen (gemiddeld negentien dagen in 2016). Er bestaan voor deze 

woningen geen wachtlijsten. Door in te spelen op de marktontwikkelingen lukt het die 

leegstand te verkorten. 

In 2016 hebben wij 29 woningen verkocht, waarvan 9 regulier en 20 Koopgarant. Afgelopen 

jaren hebben we veelal Koopgarant (Maatschappelijk Gebonden Eigendom) ingezet bij de 

verkoop van woningen in Nieuwpoort (koopstarters). Van de 213 woningen die hier 

aangewezen zijn voor sociale koop zijn er inmiddels 66 verkocht. In IJsselveld-Oost, waar 

we streven naar meer differentiatie in de wijk, hebben we Koopgarant ingezet om de 

verkoop op gang te brengen. Van de 110 woningen die we hiervoor aangewezen hebben 

zijn er inmiddels 42 verkocht via Koopgarant. In tijden van recessie en moeizame verkopen 

was Koopgarant een goed verkoopproduct. Nu de markt verandert evalueren wij of het nog 

steeds de beste optie is.  

De verkoopactiviteiten van woningen in New Limits zetten wij door. In 2016 zijn er vier 

woningen verkocht, er resteren nu nog 4 vrije sector woningen. 

 

2.3.2.1 Uptown aan Cape Kennedy 

In het project Uptown, aan Cape Kennedy, zijn 64 appartementen gebouwd. Begin 2016 zijn 

deze als koopwoningen op de markt gezet om op die wijze bij te dragen aan de 

uitgangspunten van de wijkvisie voor IJsselveld-Oost waarin differentiatie in de wijk een 

van de speerpunten is. Niet zonder succes. Van de appartementen, waarvan de oplevering 

in het 4e kwartaal van 2016 startte, waren eind 2016 zestig appartementen verkocht.  

2.3.2.2 Huurappartementen Kloosterplantsoen 

Aan Kloosterplantsoen zijn in 2016 60 sociale huurappartementen opgeleverd. In het 

tweede kwartaal van 2016 zijn deze allemaal verhuurd.  

2.3.2.3 Clinckhoeff 

Het voornemen om 33 sociale huurwoningen af te nemen na vernieuwing van 

winkelcentrum Clinckhoeff is nog niet ingevuld omdat de plannen verder zijn vertraagd. Wij 

lopen hier geen financieel risico.  

2.3.2.4 Hitteschild 

Voor deze locatie, op en naast de plek waar de BOKA nu is gevestigd, zijn wij in gesprek 

met de gemeente om te komen tot een haalbaarheidsstudie. Daarvoor hebben wij een 

concept stedebouwkundigplan voor dit gebied opgesteld. 
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2.4 Kwaliteit 

2.4.1 Kwaliteit voor onze huurders 

Wij meten continu het oordeel van onze 

klanten over onze dienstverlening. 

Daardoor kunnen wij direct en actief 

reageren op reacties van ontevreden 

klanten en zo nodig processen verbeteren. 

In 2016 streefden wij naar een minimale 

score van een zeven op onze 

klantprocessen, dat is een 7,5 geworden 

zodat wij het KWH huurlabel behouden. 

 

Om onze kerntaak kwalitatief goed te 

kunnen blijven uitvoeren en tevreden 

huurders te houden, investeren wij actief 

in een goede woon- en leefomgeving. 

De kwaliteit van het woonmilieu, de 

directe leefomgeving van onze huurders, 

hangt nauw samen met  (het voorkomen 

van) overlast. Daar kunnen wij aan 

bijdragen door ondersteuning te bieden die 

het voor onze huurders beter mogelijk maakt om ‘een goede buur’ van elkaar te zijn en te 

blijven. 

Onze Wijkbeheerders lossen in hun directe klantcontacten zaken snel en adequaat op; dat 

werkt bovendien preventief. Zij bemiddelen bij overlast of verwijzen door naar  

Buurtbemiddeling en informeren nieuwe huurders over hun woonomgeving. Zo proberen wij 

te voorkomen, dat bewoners in het kansbeleid terecht komen, wat leidt tot stevige 

maatregelen. Daarnaast handhaven de Wijkbeheerders ons schotelantennebeleid en 

tuinbeleid en pakken signalen met betrekking tot onrechtmatige bewoning op.  

 

Het succesvolle beleid ‘Schoon is gewoon’, waarbij de Wijkbeheerders door middel van het 

geven van gele en rode kaarten verrommeling van de afgesloten gemeenschappelijke 

ruimten in onze complexen tegengaan, wordt ook voortgezet.  

  

Bron KWH, december 

 

Bron: KWH 
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Inmiddels zijn in drie portieken camera’s geplaatst, die preventief werken. Die inzet gaat 

door.  

 

Sinds 2015 zijn wij nauw betrokken bij het project PleinPortiers, dit project is in 2016 

doorgezet. Dat zijn groepen kinderen die zich inzetten voor het verbeteren van eigen plein 

en portiek. In een paar middagen worden zij door Provides en Pulse ‘opgeleid’ om in hun 

eigen omgeving aan de slag te gaan. Zij opperden ideeën en organiseerden activiteiten, een 

betrokkenheid die hopelijk overslaat naar buurtbewoners.  

 

De samenwerking in het integrale wijkteam met gemeente, Pulse en politie is succesvol. Dit 

betekent dat de opbouwwerker, jongerenwerker, wijkagent en Wijkbeheerder hun 

activiteiten in de verschillende wijken optimaal op elkaar kunnen afstemmen. De inzet van 

Provides richt zich daarbij op de leefbaarheid rondom onze woningen. IJsselstein kent 

daarnaast één sociaal wijkteam en één jeugdteam waarmee zorg- en welzijnspartijen zich 

richten op individuele cases (achter de voordeur). De Leefbaarheidsconsulent neemt op 

afroep deel aan dit samenwerkingsverband. 

 

De onafhankelijke Geschillenadviescommissie (GAC), waarvan de samenstelling en 

werkwijze in een reglement zijn vastgelegd, heeft in 2016 drie klachten afgehandeld 

waarvan er één was ingediend in november 2015. 

 

De klacht van november 2015 betrof een geval van muizenoverlast. Deze klacht is begin 

2016 afgehandeld en is ongegrond verklaard. 

 

In februari 2016 is een klacht ingediend wegens het verzuim van Provides om bij acceptatie 

van de woning te melden dat het een sloopproject betrof. De opgebouwde inschrijftijd 

verviel bij de acceptatie van de woning. Terugkeer was niet mogelijk wegens de hogere 

huurprijs. Door bemiddeling van de GAC kwam mevrouw in aanmerking voor een-van-de-

tien woningen die mogen worden aangeboden buiten WoningNet om.  

 

De laatste klacht betrof woningtoewijzing. Conform het reglement van de 

Geschillenadviescommissie behandelt zij geen klachten over de registratie als 

woningzoekende of over de manier waarop huurwoningen worden verdeeld. Deze klachten 

worden behandeld door de Geschillencommissie Woonruimteverdeling. Betrokkene is naar 

deze instantie doorverwezen. 

 

Provides ontwikkelt zich als een communicatieve corporatie waar alle medewerkers mede 

verantwoordelijk zijn voor het contact met klanten, belanghouders en zakelijke relaties. 

Daarbij worden zij volop gefaciliteerd zodat aanpak en tone-of-voice herkenbaar zijn als 

Provides uitingen.  

Onder het motto ‘Provides Paraat’ wordt veel aandacht besteed aan de bereikbaarheid. 

Provides staat 24/7 paraat voor haar klanten. Belangrijke hulpmiddelen daarbij zijn de 

digitale kanalen. De website www.provides.nl is actueel en interactief. In 2016 is hard 

gewerkt aan de optimalisatie van het klantenportaal ‘Mijn Provides’. Daarmee is het voor 

onze klanten mogelijk om - als het hen uitkomt – zelf zaken af te handelen. Ze kunnen 

bijvoorbeeld zelf reparatieverzoeken melden en inplannen, een serviceabonnement 

aanvragen en betalingen doen. Ook kan men online persoonlijke gegevens raadplegen en 

contact zoeken met de corporatie. Om er zeker van te zijn dat het portaal voldoet (je krijgt 

maar één kans voor een eerste indruk) wordt begin 2017 gestart met een pilot onder 400 

schakelflatbewoners. 

 

Bij onze projecten is participatie belangrijk. Door onze klanten goed te informeren over de 



Bestuursverslag 

Pagina 13 van 106 

 

plannen, de doorlooptijden en het resultaat, nemen wij hen mee in het traject om begrip te 

krijgen voor de overlast die vaak gepaard gaat met onderhoud en woningverbetering. 

Omwonenden informeren wij met nieuwskaarten over de mogelijke overlast in de wijk. Als 

ondersteuning van de communicatie is ons digitale bewonersblad ‘Provides bij u thuis’ in 

2016 tweemaal verschenen. 

 

2.4.2 Kwaliteit met belanghouders 

In 2016 is één belanghoudersbijeenkomst georganiseerd, deze stond in het teken van de 

gevolgen van de Woningwet 2015 en de opvang van statushouders. Voor de gemeente en 

de Huurdersvereniging IJsselstein zijn drie workshops georganiseerd om tot een optimale 

implementatie van de nieuwe Woningwet te komen.  

Daarnaast hebben we hen en andere belanghouders betrokken bij de Maatschappelijke 

Visitatie. Daarvoor zijn verschillende belanghouders en enkele huurders geïnterviewd. 

 

Provides heeft een actieve bijdrage geleverd aan een langjarig legitimatieproject van Aedes. 

De wijze waarop Provides belanghouders betrekt is beschreven in de ‘Handleiding 

praktijkvoorbeelden stakeholderbetrokkenheid’ van Aedes die in november 2016 is 

verschenen.  

 

In het verslagjaar zijn extra kennismakingbijeenkomsten met de vernieuwde RvC 

georganiseerd. Naast een excursie langs het bezit is door de Raad gesproken met OR, HVIJ 

en medewerkers. 

 

2.4.3 Kwaliteit van ons aanbod 

Aan de Meester Abbink Spainkstraat is gestart met het onderhoud aan de buitenschil van 

acht woningen. Zeven zijn er inmiddels gereed, de achtste volgt op verzoek van de bewoner 

in januari 2017. Na uitvoering van het groot onderhoud is sprake van een labelsprong van D 

naar A. Bij dit project zijn kozijnen van Accoya hout geplaatst als alternatief voor producten 

als hardhout en kunststof waarbij bij de productie veel CO2 vrijkomt. Deze pilot moet 

uitwijzen of dit in levensduur en wat betreft onderhoudslasten op termijn een goed 

alternatief is.  

 

In Nieuwpoort wordt in 2017 gestart met onderhoud aan de schil van 30 woningen die 

daarmee worden opgewaardeerd naar label B. De voorbereiding van dit project is in 2016 

afgerond. 
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In 2016 hebben wij de eerste fase van groot onderhoud Europakwartier geëvalueerd. Bij de 

start van de tweede fase begin 2017 nemen wij deze ervaringen mee. 

 

Het dagelijks onderhoud bestaat uit reparatie-, mutatie- en contractonderhoud. Doelstelling 

is om met interne aannemerij meer zelf te doen tegen een marktconform tarief. Het gebruik 

van het aannemersportaal moet leiden tot een betere dienstverlening voor onze klanten en 

een vergroting van de effectiviteit van onze processen.  

284 

1094 

964 

909 

229 
86 

24 

Energielabels 01-01-2016 

Label A

Label B

Label C

Label D

Label E

Label F

Label G

329 

1113 

970 

890 

231 
84 

27 

Energielabels 31-12-2016 

Label A

Label B

Label C

Label D

Label E

Label F

Label G
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Doelstelling is dat eind 2020 onze woningen gemiddeld energie label B hebben. In 2016 

wilden wij 18 woningen verbeteren naar label A of B. Deze doelstelling is gedeeltelijk 

gehaald. Reden is de gewijzigde berekeningssystematiek van de labels. 

 

Het planmatig onderhoud is gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) die wij 

digitaal up-to-date houden. Inmiddels is deze voor alle woningen uitgewerkt tot einde 

levensduur.  

 

In 2016 is geïnventariseerd hoe wij een conditiemeting van het vastgoed kunnen gaan doen 

als objectieve kwaliteitsmeting. Nu is de meerjarenonderhoudsbegroting gebaseerd op 

expertise van de afdeling vastgoed en het onderhoudsbeleid.Met de NEN 2767 

conditiemeting wordt deze expertise gekoppeld aan een norm, waardoor er een eenduidig 

beeld ontstaat over nut en noodzaak van de onderhoudsingreep. Hierdoor wordt het ook 

beter uitlegbaar aan onze klanten. 

 

Daarnaast is het van belang omdat wij tot vastgoedsturing willen komen. Onderdeel hiervan 

is het sturen op complexplannen waarbij onderhoud een belangrijke norm is voor de 

prestatie van een complex. Tevens stelt het ons in staat wijzigingen in onderhoudsbeleid 

direct door te rekenen.  

 

Provides zet in op professionalisering van  Vastgoedsturing. Vastgoedsturing wordt 

getypeerd als het managementmodel om te komen tot een optimalisatie van het 

maatschappelijke resultaat tegen een rendement dat de continuïteit waarborgt en een 

aanvaardbaar risico. Relevant criterium is dat Informatiemanagement op orde is. Een 

middel om de data te ontsluiten is BIM. BIM staat voor Building Information Model. In 2016 

is een pilot gestart om te onderzoeken in hoeverre via BIM –lees de tekening van de 

woning- alle relevante data van de organisatie kan worden ontsloten. Deze pilot kent een 

koppeling met de doelstelling om ons bezit tegen marktwaarde te waarderen. Hiervoor was 

het relevant dat de oppervlakten in 2016 zijn opgemeten conform de NEN 2580. Zowel het 

inmeten van de woningen als de BIM pilot zijn afgerond. Er is nog geen besluit genomen 

over het wel of niet implementeren van BIM in de organisatie. Dit wordt verder opgepakt in 

2017. 
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3 Vereniging en bedrijf 

3.1 Vereniging 

Jaarlijks wordt onder leiding van de voorzitter van de Raad van Commissarissen tijdens een 

ledenvergadering van gedachten gewisseld over de geleverde prestaties van de Toegelaten 

Instelling. Er is in 2016 een extra ledenvergadering gehouden over de vernieuwde statuten 

om er voor te zorgen dat deze voldoen aan de eisen uit de Woningwet 2015, zoals de 

veranderde rol tussen vereniging en RvC. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt om de 

handelsnaam de IJsselsteinse Woningbouwvereniging definitief om te zetten naar Provides. 

3.2 Bedrijf 

Onze organisatie staat constant onder druk van de externe omgeving. Dit maakt dat wij als 

organisatie flexibel moeten zijn. Provides moet klantgericht zijn en constant in staat om in 

te spelen op de veranderingen om aan de doelstellingen voor wat betreft betaalbaarheid, 

beschikbaarheid en kwaliteit te kunnen (blijven) voldoen. 

 

Om daarop voorbereid te zijn hebben alle medewerkers in 2016 een basistraining Lean 

gevolgd. Aansluitend hebben veertien medewerkers,waaronder het MT en de bestuurder, de 

Greenbelt gehaald. In het najaar is gestart met het Leanteam, om het continu verbeteren 

door de leanmethodieken in de organisatie te implementeren en daarna in 2017 te borgen. 

Buiten de dagstarts (want dan zou het aandeel 100% zijn) is 85% van de medewerkers wel 

op een of andere wijze bij een leanproces betrokken. Voor 2016 en 2017 zijn zogenaamde 

Hoshin matrixen opgezet die inzicht geven in de bedrijfsbrede Kpi’s, doorlooptijden, 

noodzakelijk verbeteringen en de daarvoor benodigde personele inzet. Een aantal 

zogenaamde waardestroomanalyses leidden onder meer tot een verbeterd verkoopproces, 

verdere digitalisering van de facturenstroom en een beter inzicht in de totstandkoming van 

het jaarverslag.  

 

Het verslagjaar stond daarnaast in het teken van de gevolgen van de Woningwet 2015. 

Naast de eerder genoemde statutenwijziging zijn een geheel nieuw financieel reglement en 

het splitsingsvoorstel daeb niet-daeb opgesteld en aan de betrokken partijen voorgelegd. 

Statuten en financieel reglement zijn inmiddels goedgekeurd door de Autoriteit Wonen. Het 

splitsingsvoorstel is eind december, vergezeld van instemmende zienswijzen van gemeente 

en huurdersvereniging, verstuurd. Uit die instemming blijkt, dat het goed is geweest dat 

deze belanghouders intensief zijn betrokken bij de totstandkoming er van. 

 

In 2016 is de organisatie voor de derde keer aan een maatschappelijke Visitatie 

onderworpen. De resultaten daarvan zijn begin 2017 bekend gemaakt en daaruit bleek dat 

Provides in de jaren 2012 - 2105 op alle fronten goed heeft gescoord.  

 

Integrale scorekaart 2012 - 2015 Eindcijfer 

Presteren naar opgaven en ambities 7,5 

Presteren volgens belanghebbenden 7,0 

Presteren naar vermogen 6,7 

Governance 6,4 

Visitatierapport Provides 16 januari 2017  
 

Personeel is steeds meer een strategische factor, daarom werken wij met een strategische 

personeelsplanning om tot een optimale (kwalitatief én kwantitatief, vast én flexibel) 

duurzame personeelsbezetting te komen. Daar waar zich mogelijkheden voordoen om op 
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onderdelen samen te werken met andere partijen, wordt dit nader verkend.  

Onze medewerkers zijn georganiseerd rondom onze kernactiviteiten: 

● Wonen: activiteiten die betrekking hebben op het verhuren en verkopen van 

woningen; 

● Vastgoed: activiteiten die betrekking hebben op het beheren, onderhouden, 

ontwikkelen en vernieuwen van vastgoed. 

 

De medewerkers van deze afdelingen worden gefaciliteerd door onze backofficeafdelingen: 

Bedrijfsvoering (Financieel Beheer, Risk Management en Control en ICT/Functioneel beheer) 

en Organisatie Ondersteuning. Begin 2017 is een Controller aangesteld.  

 

 
 

3.3 Huisvesting 

In het stadhuis van IJsselstein is door inkrimping van de gemeentelijke organisatie 

kantoorruimte vrijgekomen die ook geschikt is voor Provides. Naast een goede 

herkenbaarheid en het feit dat na de verhuizing verschillende diensten aan de inwoners van 

IJsselstein ‘onder één dak’ worden aangeboden, leidt een verhuizing naar deze locatie ook 

tot besparing op de huisvestingskosten van de organisatie. De onderhandeling over verkoop 

van het pand en over het huurcontract aan de Overtoom zijn naar volle tevredenheid 

verlopen zodat eind 2016 de lichten voor de verhuizing op groen zijn gezet. Zoals het er nu 

voor staat is de verhuizing begin september 2017 een feit.   

3.4 Opleidingen 

In 2016 hebben alle medewerkers kennisgemaakt met lean, 14 medewerkers hebben de 

Greenbelt gehaald. Onze inzet is de organisatie mogelijkheden te bieden continu te 

verbeteren. Daartoe heeft iedereen toegang gekregen tot het digitale cursusaanbod van 

GoodHabitz. Via de corporatieacademie hebben medewerkers functiegebonden trainingen 

gevolgd. Daarnaast hebben verschillende medewerkers opleidingen gevolgd. 
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3.5 Veilige publiek taak 

Agressie en geweld tegen medewerkers wordt niet geaccepteerd. Daarom is in september 

een convenant getekend met de titel “Samen staan we sterk tegen agressie en geweld”. 

Verschillende regionale organisaties, politie en gemeenten hebben daarin afspraken 

gemaakt over duidelijke normen, heldere procedures en ondersteuning, begeleiding en 

opvang van werknemers die geconfronteerd zijn met agressie en geweld. 

3.6 Ziekteverzuim en Arbo 

In 2016 is het reguliere ziekteverzuim op niveau gebleven, wel hebben we te maken gehad 

met een paar langdurige verzuimsituaties. Daarvoor is extra begeleiding ingezet wat heeft 

geresulteerd in een positieve bijdrage in het herstel en daarmee een vermindering van het 

ziekteverzuim. In 2016 is er weer de noodzakelijke aandacht voor BHV (opleidingen) en 

onze risico-inventarisatie geweest. Het Arbobeleid heeft alle aandacht en beslaat zaken als 

een Arbowijzer, een goede werkplek en een sluitend BHV beleid. De Arbowijzer is, samen 

met de Personeelswijzer en Wij zijn wijzer terug te vinden in de Provideswijzer die in 2016 

is geactualiseerd.  
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4 Toekomstvisie 

Provides bouwt aan sociaal wonen, dat doen wij al meer dan honderd jaar als ‘toegelaten 

instelling‘, wat de wettelijke legitimatie aangeeft van ons werk. Wij vinden beschikbaarheid, 

betaalbaarheid en kwaliteit daarbij het belangrijkste. Dat doen wij als lokale speler in 

IJsselstein en – samen met andere corporaties - in de regio Utrecht. Wij voelen ons 

betrokken bij de samenleving. Door ons in te zetten voor mensen die aangewezen zijn op 

de sociale huurmarkt zoals mensen met lage inkomens, mensen die een dak boven hun 

hoofd moeten, mensen op leeftijd, mensen met psychische of lichamelijke problemen, 

mensen die voor het eerst een woning zoeken.  

 

Beschikbaarheid is alleen te realiseren met oog voor betaalbaarheid. Daar maken wij ons 

hard voor. Wij willen voldoende betaalbare woningen bieden om mensen uit de primaire 

doelgroep dezelfde kansen op een woning te bieden als ieder ander. Als gevolg van het 

tekort aan sociale woningen is dit niet altijd mogelijk.  

 

Wij bieden onze huurders een goede prijs-kwaliteit verhouding. Door naar hen te luisteren 

en waar mogelijk keuzevrijheid te bieden. We zijn innovatief bij investeringen in de kwaliteit 

van onze bestaande woningvoorraad. Wij betrekken onze huurders bij vernieuwing van 

wijken en buurten. Onze organisatie zet zich in met open vizier en is aanspreekbaar op de 

resultaten. 

 

Strategische doelstellingen 

 

Thema’s Doelstelling 

1. Omvang portefeuille We hebben in 2036 ca. 3.880 sociale huurwoningen in 

portefeuille voor de primaire doelgroep.  

Betaalbaarheid  

2. Samenstelling 

huurklassen 

In 2036 valt 70% van ons sociaal bezit in de huurklasse 

betaalbaar (tot de aftoppingsgrenzen) en 30% duur tot de 

huurtoeslaggrens.  

Beschikbaarheid  

3. Producttypes Provides gaat bij toevoegingen aan de voorraad woningen 

bouwen, geschikt voor 1- en 2-persoonshuishoudens. 

4. Nieuwbouw Provides bouwt tot en met 2036 ca. 800 sociale huurwoningen, 

waarvan ca. 300 woningen na sloop worden gerealiseerd. 

Hierbij gaan we rendabel bouwen.  

5. Werkgebied Provides richt zich in de periode tot en met 2036 primair op de 

woningvoorraad in IJsselstein.  

6. Vrije sector Provides richt zich tot 2036 niet actief op uitbreiding van deze 

portefeuille, maar kan ingezet worden als middel ten gunste van 

de maatschappelijke doelstellingen.  

7. Verkoop  Provides verkoopt per jaar minimaal 5 en maximaal 25 

woningen. 

8. Bijzondere 

doelgroepen 

Provides levert een bijdrage aan (langer) zelfstandig wonen van 

bijzondere doelgroepen door in samenwerking met zorgpartijen 

woonconcepten aan te bieden die aansluiten bij de woon- en 

zorgvraag.   

9. BOG/MOG Provides heeft geen groeidoelstelling op de BOG-portefeuille. Bij 

uitbreiding moet dit bijdragen aan maatschappelijke 

doelstellingen.  

Kwaliteit  

10. Toegankelijkheid In 2036 bestaat minimaal 40% van de sociale voorraad uit 
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toegankelijke woningen.  

11. Energieprestatie Alle woningen met strategie door exploiteren hebben in 2036 

minimaal label B.  

12. Kwaliteit van de 

woningen 

  

In 2036 blijft minimaal 100% van de voorraad voldoen aan de 

‘basiskwaliteit’ van Provides, waarbij ingezet wordt op 

differentiatie van kwaliteitsniveaus.  

13.Evenwichtige 

wijkopbouw 

In 2036 is de concentratie van sociale huurwoningen in 

IJsselveld-Oost en Nieuwpoort verlaagd naar maximaal 50%  

14. Kwaliteit van de wijk In 2036 zijn de wijken waar Provides woningen verhuurt, wijken 

waar men graag woont; 90% van de bewoners waardeert de 

buurt als prettig.  

 

In 2016 is de vastgoedstrategie tot 2036 opgesteld. Voor deze strategie is het behalen van 

de doelstellingen een belangrijke ambitie. Op basis van woningmarktonderzoeken blijkt een 

toename van het aantal kleinere huishouden en de vergrijzing van lokale bevolking. De 

strategie is er op gericht om meer kleine woningen toe te voegen, waarna wij grotere 

woningen op ander wijze in kunnen zetten. Dan sluit ons aanbod beter aan op de 

woonbehoefte van de toekomst. De verwachting is dat in 2036 het aantal betaalbare sociale 

huurwoningen substantieel is gegroeid en daarmee de beschikbaarheid van woningen 

verder toeneemt.  

Bij het opstellen van het scheidingsvoorstel daeb niet-daeb is deze strategie al toegepast, 

de gemeente IJsselstein en de Huurdersvereniging zijn hier positief over.  

 

De veranderingen als gevolg van de Woningwet 2015 raken onze investeringscapaciteit. In 

ons bedrijfsplan (2015 – 2019) staan wij daar nadrukkelijker bij stil. Met veel aandacht voor 

onze governance en de (financiële) risico’s die wij lopen. Door inzicht te geven in de 

investeringscapaciteit waarin het risicokapitaal verdisconteerd is.  

 

De nieuwe gemeentelijke woonvisie die in 2017 het licht ziet, en de daaruit voortkomende 

prestatieafspraken, geeft inzicht in de mogelijkheden die Provides straks in IJsselstein heeft 

om invulling te geven aan de lokale opgave. De beschikbaarheid van bouwlocaties binnen 

de rode contouren zijn nu zeer beperkt. De focus in de woonvisie richt zich naar 

verwachting op een locatie buiten de rode contouren terwijl de provincie in haar 

structuurvisie strak vast houdt aan deze contouren. Blijft dat zo dan zal Provides in het 

kader van het presteren naar vermogen en ambities verkenningen doen voor 

nieuwbouwmogelijkheden in de regio Utrecht buiten de grenzen van IJsselstein.  

 

Provides wil het ‘continu verbeteren’ van bedrijfsprocessen en projectmatige activiteiten 

stevig verankeren. Bij de zoektocht naar verbeteringen is de Hoshinmatrix, voor 2017 en 

verder, het kompas voor de langere termijn doelstellingen in relatie met de 

jaardoelstellingen, de verbeteracties en de inzet van de benodigde resources.  

Daarbij zoeken wij steeds weer naar oplossingen om onze effectiviteit, door efficiëntie, 

klantgerichtheid en innovatie te vergroten.  

 

Bij de innovatie wordt nadrukkelijk gekeken naar nieuwe technologieën. Ontwikkelingen op 

gebied van Big Data, Internet of things en Cyber security horen daarbij. Indien de 

technologie bewijst een bijdrage te kunnen leveren aan onze bedrijfsdoelstellingen dan 

worden die zeker ingezet. 

 

Personeel is bij Provides een strategische factor. Door strategische personeelsplanning 

beschikken wij continu over de best passende personele invulling. De organisatiestructuur is 

daarbij niet leidend maar moet passen bij de besturingsprincipes en ook effectief kunnen 

zijn bij toekomstige samenwerkingen. Daarbij laten wij ons leiden door effectiviteit, 

efficiency en de wil om continu te verbeteren. Dat is ook terug te vinden in onze 
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besturingsprincipes waarin centraal staat dat wij werken vanuit de bedoeling (waarom zijn 

we op aarde), denken vanuit klantwaarde en zorgen voor voldoende betaalbare woningen 

voor de primaire doelgroep. Daarvoor liggen de verantwoordelijkheden laag in de 

organisatie, bij medewerkers die op hun taak berekend zijn.  

 

De ambities voor de komende jaren zijn uitdagend en onzeker. Desalniettemin zal Provides 

alle mogelijkheden die beschikbaar zijn benutten om haar ambities waar te maken. Wij 

zullen er de komende jaren alles aan doen om onze haalbare vastgoedportefeuille zo dicht 

mogelijk naar de wensportefeuille (van gemeente, belanghouders en onszelf) te brengen. 

Op die manier leveren wij in onze ogen de beste en grootste bijdrage aan de uitdaging waar 

wij voor staan:  

 

Provides bouwt aan sociaal wonen.  
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5 Financieel beleid 

5.1 Financiële positie 

 

Provides is financieel gezond en met het huidige financiële perspectief en met de huidige  

omstandigheden zijn we in staat invulling te geven aan onze bedrijfsdoelstellingen voor de 

komende jaren.  De operationele kasstroom is structureel positief en het eigen vermogen is 

sterk. Door wijziging van de waardering van het vastgoed naar marktwaarde is het eigen 

vermogen op papier met circa € 200 miljoen toegenomen. Op papier omdat de 

verantwoorde marktwaarde gezien onze doelstelling niet verzilverd zal worden. Bij 

waardering op bedrijfswaarde is het eigen vermogen € 120 miljoen, waarvan eveneens het 

grootste deel nog gerealiseerd dient te worden.   

 

De huidige financiële positie geeft geen garantie voor de toekomst. Hiervoor is de 

beoordeling van het financieel perspectief van belang. Op basis van onze 

meerjarenprognose blijft het eigen vermogen de komende 10 jaar ruim boven de 

ondergrens van 20% (voor DAEB vastgoed) hetgeen in onderstaande grafiek zichtbaar is. 

 

 
 

De solvabiliteit van het vastgoed (DAEB en niet-DAEB) op basis van marktwaarde ligt 

tussen de 60-70%. De solvabiliteit op bedrijfswaarde van het bezit ligt tussen de 40-50% 

en daarmee ruim boven de norm. Dit geldt ook voor de solvabiliteit op basis van 

volkshuisvestelijke bestemming waarbij het minimum van 20% relevant is. Deze 

volkshuisvestelijke bestemming wordt verkregen door alle waarderingen door te rekenen als 

doorexploitatiescenario, in plaats van de markthuur te rekenen met de eigen beleidshuur. 

De contante waarde die dit oplevert wordt afgetrokken van de marktwaarde in verhuurde 

staat. 

 

Het verschil tussen de marktwaarde en bedrijfswaarde is groot, ultimo 2016 € 205 miljoen. 

De bedrijfswaarde is gebaseerd op eigen beleid terwijl de marktwaarde is gebaseerd op 

uitgangspunten van de markt. Bij de bedrijfswaarde is de doelstelling gericht op 

doorexploitatie, waarbij wordt uitgegaan van 50 jaar met een restwaarde die gelijk is aan 

de netto grondwaarde. Bij de marktwaarde wordt uitgegaan van een periode van 15 jaar 

waarbij steeds wordt bekeken wat het beste is bij mutatie: verkopen (uitponden) of 

doorexploiteren. De restwaarde is niet de netto grondwaarde maar is gebaseerd op de 

verwachte opbrengst die het bezit oplevert op dat moment. Voor alle woningen geldt dat 
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het uitpondscenario een hogere marktwaarde oplevert dan doorexploiteren.  

 

De bedrijfswaarde geeft de daadwerkelijke kasstromen weer voor de toekomst gebaseerd 

op onze portefeuillestrategie en de meerjarenbegroting. De marktwaarde laat zien welk deel 

we aan marktpotentie niet benutten vanuit onze maaschappelijke doelstelling. We kiezen 

bijvoorbeeld niet voor uitponden maar houden woningen in bezit om onze doelgroep te 

bedienen. Ons beheer gaat verder dan alleen het verhuren van een woning, ons onderhoud 

is gebaseerd op doorexploitatie en niet op verkoop. Onze kosten voor onderhoud en beheer 

zijn dan ook aanzienlijk hoger dan de normatieve bedragen die zijn opgenomen in de 

marktwaarde. In onderstaande tabel is op hoofdlijnen het cijfermatige verschil in kaart 

gebracht tussen de marktwaarde en de bedrijfswaarde. 

 

 

Marktwaarde Bedrijfswaarde verschil 

netto huur          187.454             607.194         -419.740  

Onderhoud          -26.092            -184.289           158.197  

Beheer          -11.371             -85.855            74.485  

Belasting en verzekeringen          -10.168             -21.858            11.690  

Netto verkoopopbrengsten          254.489               11.967           242.522  

Verhuurderheffing          -22.146             -79.811            57.665  

Netto eindwaarde           84.556                4.481            80.075  

Waarde ultimo 2016          456.723              251.829           204.893  

     

Van belang is om te benadrukken dat de verantwoorde marktwaarde in de jaarrekening niet 

gerealiseerd gaat worden. De bedrijfswaarde is hiervoor wel maatgevend. Dit impliceert dat 

het eigen vermogen voor € 205 miljoen bestaat uit een ongerealiseerde herwaardering die 

nooit gerealiseerd gaat worden. Dit is het maatschappelijke offer. Onze doelstelling is en 

blijft gericht op het huisvesten van de primaire doelgroep. Waardering op marktwaarde sluit 

hierbij niet aan. Wel geeft deze waarde aan op welke onderdelen we maatschappelijke inzet 

doen. Voor dit doel is de marktwaarde een meerwaarde.  

 

Bij het beoordelen van het financiële perspectief hanteren we in de basis de normen die de 

Autoriteit Woningcorporaties (Aw) hanteert bij het beoordelingskader scheiding DAEB/niet-

DAEB. De basis en doelstellingen van de kengetallen is in onderstaande tabel weergegeven. 

 
Aspect van financiële continuïteit, 
levensvatbaarheid en financierbaarheid 

 
Kengetal  

 
Basis 

Het op korte en lange termijn voldoende operationele 
kasstromen genereren om aan renteverplichtingen te 
voldoen, uitgaande van continuïteit in de exploitatie 

ICR Kasstroomprognose over 
eerstkomende 10 jaar 

Het aandeel eigen vermogen ten opzichte van het totale 
vermogen is voldoende 

Solvabiliteit Balansprognose over 
eerstkomende 5 jaar o.b.v. 
marktwaarde in verhuurde staat 
waarbij eigen vermogen DAEB 
wordt onderscheiden naar een deel 
voor volkshuisvestelijke 
bestemming 

Op lange termijn voldoende operationele kasstromen 
genereren ten opzichte van de schuldpositie, uitgaande van 
continuïteit in de exploitatie 

LTV Schuld- en Bedrijfswaarde- 
prognose over de 
eerstkomende 5 jaar 

Op korte termijn voldoende operationele kasstromen 
genereren om aan rente- en aflossingsverplichtingen te 
voldoen, uitgaande van discontinuïteit in de exploitatie 

DSCR Kasstroomprognose over 
eerstkomende 10 jaar 

De verhouding tussen de schuldpositie en de 
onderpandwaarde van het bezit (op basis van marktwaarde 
in verhuurde staat) is voldoende (laatste uitvalsbasis bij 
een slechte financiële positie) 

Dekkings-
ratio 

Balansprognose over 
eerstkomende vijf jaar o.b.v. 
marktwaarde in verhuurde staat 
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In de volgende tabel zijn de normen weergegeven die het WSW en AW hanteren. 

 
 DAEB Niet-DAEB 

 Minimum Maximum Minimum Maximum 

Interest Coverage Ratio 1,4  1,8  

Solvabiliteit 1 20%  40% 60% 

Loan to Value 2  75%  75% 

Debt Service Coverage Ratio 1,0  1,0  

Dekkingsratio 3  70%  70% 

 

In de nieuwe normen wordt de waarderingsgrondslag “marktwaarde in verhuurde staat” 

naast de “bedrijfswaarde” gehanteerd. De marktwaarde in verhuurde staat wordt 

gehanteerd bij de normen Solvabiliteit en Dekkingsratio. De minimum norm voor de 

Solvabiliteit bij waardering op bedrijfswaarde is 20%. Bij de nieuwe normen wordt voor 

DAEB eveneens uitgegaan van 20% waarbij de marktwaarde in verhuurde staat wordt 

gecorrigeerd met de volkshuisvestelijke bestemming. Voor niet-DAEB wordt een hogere 

minimum norm gehanteerd van 40% omdat daar de grondslag de marktwaarde in 

verhuurde staat is zonder correctie. Als maximum wordt 60% gehanteerd.  

 

De norm voor de dekkingsratio bij WOZ-waarde is 50%. De nieuwe norm van 70% is 

gebaseerd op marktwaarde in verhuurde staat. In de door het WSW en Aw gestelde normen 

is de factor risico-opslag reeds verwerkt. Uit onze meerjarenbegroting 2017-2036 is 

onderstaande tabel ontleend. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

ICR          1,6           1,6           1,9           1,6           2,4  

DSCR          2,6           1,4           1,4           1,7           1,9  

Solvabiliteit        37,0         38,3         38,2         38,9         40,8  

Loan to Value        57,7         53,5         51,4         51,3         50,4  

Dekkingsratio        32,6         30,4         29,4         29,7         29,1  

 

Uit de tabel blijkt dat we de komende 5 jaar voldoen aan alle financiële ratio’s. De ratio’s na 

2021 geven een gelijksoortig beeld. 

 

  

                                           
1 Bij waardering op marktwaarde (minus deel volkshuisvestelijke bestemming) 
2 Bij waardering op bedrijfswaarde 
3 Bij waardering op marktwaarde 
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5.2 Jaarresultaat over 2016 

 

Het netto resultaat over 2016 is € 45,5 miljoen positief, waarvan € 40 miljoen bestaat uit 

waardeveranderingen vastgoed. Ten opzichte van de begroting is het bedrijfsresultaat 

minder positief. Ten gunste van de betaalbaarheid stijgen de huren minder dan begroot. 

Door aanscherping van de definitie van investeringen in 2016 wordt een deel van de 

uitgaven als onderhoud aangemerkt. Dit was niet begroot. De overschrijding van de overige 

kosten betreft de inhuur van tijdelijke krachten voor de implementatie van de woningwet en 

vervanging van medewerkers door langdurige ziekte. In onderstaande tabel is op 

hoofdlijnen de opbouw van het resultaat weergegeven ten opzichte van de begroting. 

Omdat de begroting op basis van het categoriale model is opgesteld is het resultaat over 

2016 ook op deze wijze gepresenteerd. Deze presentatie wijkt derhalve af van de 

jaarrekening.  

 
Bedragen x € 1.000,- 

  2016 Begroting Verschil 

        

Bedrijfsopbrengsten (excl. resultaat verkopen) 26.028 26.195 -167 

        

Personeelskosten -2.511 -2.569 58 

Onderhoudskosten -4.152 -3.874 -278 

Overige kosten -7.285 -7.010 -275 

Financiële baten en lasten -5.194 -5.229 35 

        

Bedrijfsresultaat (excl. Verkopen, 

waardeveranderingen en belastingen) 
6.886 7.513 -627 

        

Waardeveranderingen en verkopen 39.836 -1.289 41.125 

Belastingen -1.207 -1.542 335 

        

Netto resultaat 45.515 4.682 40.833 

        

 

Het jaarresultaat over 2016 wordt voor een belangrijk deel bepaald door 

waardeveranderingen van ons vastgoed. De opbouw en mutatie van de marktwaarde van 

het DAEB en niet-DAEB vastgoed is als volgt: 

 
Bedragen x € 1.000,- 

 

2016 2015 

Netto huur         187.454             173.982  

Onderhoud          -26.092             -24.781  

Beheer          -11.371             -10.486  

Belasting en verzekeringen          -10.168               -9.652  

Netto verkoopopbrengsten         254.489             235.874  

Verhuurderheffing          -22.146             -18.703  

Netto eindwaarde           84.556               65.169  

Netto marktwaarde          456.723              411.404  
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 Voor de bepaling van de marktwaarde gaan we primair uit van de basisvariant waarbij alle 

parameters door de Aw zijn voorgeschreven en geen eigen beleid in de waardering is 

verwerkt. Alleen de gegevens van het vastgoed, inclusief de huidige huurcontracten en de 

mutatiegraad, zijn onze eigen inputvariabelen. De marktwaarde is in 2016 met 11% 

gestegen ten opzichte van 2015. Wijzigingen in parameters en mutaties in het bezit zijn de 

belangrijkste oorzaken voor deze stijging. De disconteringsvoet is een dominante 

parameter. De disconteringsvoet van de referentiewoning die als norm wordt gehanteerd in 

de basisvariant is in 2016 met 0,7% gedaald (van 7,36% naar 6,66%). De mutatiegraad is 

licht gestegen in 2016 en de marktverwachtingen voor verkopen zijn positief hetgeen tot 

uitdrukking komt in hogere verkoopopbrengsten en een hogere eindwaarde.  

 

De kasstromen over 2016 zijn positief beïnvloed door de omzetting van het project Cape 

Kennedy van huur naar koop en door uitstel van een nieuwbouwproject. Hierdoor is de 

liquiditeitspositie ultimo 2016 hoger dan begrote, zijnde € 9,6 miljoen. In maart 2017 wordt 

een deel van de overtollige middelen gebruikt om de leningen af te lossen. De operationele 

kasstroom is gezond hetgeen blijkt uit de ICR die ruim boven de norm blijft.  

Door uitstel van nieuwbouwprojecten zal ook in 2017 onze liquiditeitspositie verbeteren. 

Waar mogelijk worden leningen vervroegd afgelost. Van financieringsbehoefte is geen 

sprake zolang we geen nieuwbouwprojecten kunnen ontwikkelen. 

5.3 Vermogensbeheer 

Het treasurybeleid is er op gericht om een blijvende toegang tot de financiële markten te 

waarborgen, en zo de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen zeker te stellen. 

De treasury commissie is in 2016 vier keer bij elkaar gekomen en richt zich op 

risicobeheersing en het beperken van de kosten van treasury. In 2016 is het 

treasurystatuut aangepast aan de gestelde eisen van de woningwet. Tot belangrijke 

wijzigingen heeft dit overigens niet geleid. 

 

Door omzetting van huur naar koop van het project Cape Kennedy is in de loop van 2016 

duidelijk geworden dat we over liquide zouden worden bij de oplevering van de woningen 

vanaf december 2016. Het vervroegd aflossen van leningen is door de lage rente geen reële 

optie gebleken. Afgesproken is om de overtollige middelen te gebruiken voor de aflossing 

van leningen in maart 2017 (€ 8 miljoen). Na aflossing blijft de overtolligheid van de 

liquiditeit een aandachtspunt aangezien nieuwbouwprojecten on hold staan. 

5.4 Voorstel scheiding DAEB / niet-DAEB 

In december hebben we ons voorstel scheiding DAEB / niet-DAEB ingediend. Het betreft een 

concept voorstel dat door de Aw moet worden goedgekeurd. Ons scheidingsvoorstel gaat uit 

van de hybride structuur. Hybride wil zeggen dat we opteren voor de keuze om een deel 

van het niet-DAEB bezit administratief te spitsen en een deel onder te brengen in een 

afzonderlijke entiteit. Provides heeft voor deze optie gekozen omdat we in bezit zijn van 

grondposities die zijn aangekocht voor uitbreiding van ons bezit. Aangezien nog onduidelijk 

is of en wanneer de grondposities ontwikkeld gaan worden willen we flexibel blijven in onze 

mogelijkheden. Het onderbrengen van de grondposities in een afzonderlijke entiteit is het 

meest flexibel. Voor een klein deel van ons bezit wordt geopteerd om over te hevelen naar 

de niet-DAEB tak. Ook hier is flexibiliteit een belangrijke reden. Het betreft hier uitsluitend 

grote woningen die qua WWS-punten ver boven de liberalisatiegrens liggen. Indien de 

markt hier op termijn om vraagt en het past binnen onze doelstellingen dan kunnen we 

deze woningen inzetten voor de niet-doelgroep. Zowel de DAEB-tak als de niet-DAEB tak 

zijn levensvatbaar. In 2017 zal het scheidingsvoorstel, na goedkeuring door de Aw, worden 

ingericht. 



Bestuursverslag 

Pagina 27 van 106 

 

5.5 Verbindingen 

Wij hebben twee verbindingen. 

 WoningNet N.V.: met 3.359 aandelen in het maatschappelijk kapitaal. Hierop is 

€ 30.105 gestort (75%). Er is geen sprake van bestuurlijke betrokkenheid; 

 Commanditaire Vennootschap Uithof III waarmee woningcorporaties in Utrecht samen 

een gebouw voor studentenhuisvesting exploiteren. Onze participatie is nominaal 

€ 650.000, de balanswaardering ultimo 2016 € 445.000. Doordat wij commanditair 

vennoot zijn (geen bestuurlijke betrokkenheid) is ons risico beperkt tot onze 

kapitaalinbreng. 

 

Verder bezitten wij 281 woningen en 7 bedrijfsruimten die onderdeel uitmaken van dertien 

Verenigingen van Eigenaren. Deze woningen verhuren wij aan onze huurders en behoren 

dus tot onze kernactiviteiten. Wij nemen niet deel in het vermogen van deze verenigingen, 

daarom komen ze niet voor op onze balans.  

5.6 Financiële instrumenten 

5.6.1  Kredietrisico 

Dit betreft het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen 

jegens Provides kunnen voldoen. Verder wordt hieronder vermeld het risico van 

oninbaarheid bij huurdebiteuren. We maken gebruik van meerdere banken teneinde dit 

risico te beperken. Verder handelen wij enkel met kredietwaardige partijen en hebben we 

procedures opgesteld om de kredietwaardigheid vast te stellen en de omvang van het 

kredietrisico bij elke partij te beperken. Het risico inzake huurdebiteuren is normaal. Voor 

dit risico is een voorziening getroffen.   

5.6.2  Liquiditeitsrisico 

Dit betreft het risico dat Provides over onvoldoende middelen beschikt om aan haar directe 

verplichtingen te kunnen voldoen. Om te waarborgen dat wij kunnen voldoen onze 

verplichtingen is een kredietfaciliteit beschikbaar voor een bedrag van in totaal € 3 miljoen 

(2015: € 3 miljoen). Voor een toelichting op de liquiditeitsrisico’s specifiek inzake de 

rentederivaten wordt verwezen naar paragraaf Hedges van dit hoofdstuk. 

5.6.3  Valutarisico 

Provides loopt geen valutarisico. Zij is alleen werkzaam in Nederland  waardoor alle 

inkomende en uitgaande kasstromen in euro’s zijn.  

5.6.4  Renterisico (kasstroomrisico’s) 

Provides loopt rentekasstroomrisico’s over de liquide middelen en rentedragende 

langlopende schulden. Voor schulden met variabele renteafspraken wordt het 

kasstroomrisico afgedekt door in geval van een significante verwachte stijging 

respectievelijk daling van de marktrente, renteswapcontracten af te sluiten waarbij de 

variabele rente wordt geruild voor een vaste rente. Verwezen wordt verder naar paragraaf 

“Hedges” van dit hoofdstuk. 

 

5.6.5 Marktrisico 

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

leningenportefeuille. 
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5.6.6  Derivaten en hedgeaccounting 

Algemene hedgestrategie 

Provides voert een strategie om het risico op wijzigingen van toekomstige rentekasstromen 

uit hoofde van bestaande en zeer waarschijnlijk in de toekomst af te sluiten leningen af te 

dekken. Daartoe worden als hedge-instrumenten renteswapcontracten afgesloten. Met een 

renteswap ontvangt Provides een variabele rente van de tegenpartij en betaalt zij een vaste 

rente terug.  

 

Hedge accounting 

Op basis van de hiervoor genoemde hedgestrategie wordt in de jaarverslaggeving 

kostprijshedge-accounting toegepast waarbij de waarderingsresultaten van de afgedekte 

posities (leningen) en het afdekkingsinstrument(renteswaps) gelijktijdig in de winst- en 

verliesrekening worden verwerkt teneinde aldus de toegepaste risicoafdekking in de 

verslaggeving tot uitdrukking te brengen. 

Renteswaps 

Provides heeft een tweetal swapcontracten afgesloten om renterisico’s voortvloeiend uit 

leningcontracten met een variabele rente af te dekken. De betalingscondities van de 

renteswap stemmen overeen met die van de onderhandse leningen. Hierbij wordt 

kostprijshedge-accounting toegepast, waardoor de renteswaps tegen kostprijs worden 

gewaardeerd (nagenoeg nihil) en waardemutaties niet in het resultaat worden verantwoord.  

 

5.7 Risicoparagraaf 

5.7.1 Algemeen 

Om onze bedrijfsdoelstellingen te kunnen realiseren vinden wij het van belang om op 

voorhand mitigerende beheersmaatregelen te treffen tegen risico’s die kunnen ontstaan of 

de gevolgen van de risico’s te beperken. Het belang van risicobeheersing wordt bij Provides 

breed gedragen. Het expliciet maken van risico’s, de beheersing hiervan en de 

risicobereidheid op verschillende niveaus en het inbedden in de organisatie is de volgende 

stap. De structuur hierbij moet duidelijk maken dat de verantwoordelijkheid van 

strategische risico’s bij de beleidsbepalende functies ligt en dat operationele risico’s 

onderdeel uitmaken van de processen. Om de organisatie hierop aan te passen hanteren we 

het ‘Three Lines of Defense’ model en gebruiken we ‘Leanmanagement’ om onze processen 

te optimaliseren. De controlfunctie is in 2016 ondergebracht bij Bedrijfsvoering (Business 

Controller). De corporate Controller is begin 2017 gestart ter invulling van de derde lijn. 

5.7.2 Significante risico’s 

Het maatschappelijke karakter van ons werk betekent dat de overheid een belangrijke 

belanghouder is. Het politieke klimaat is onrustig en onduidelijk is wat de uitkomst van de 

verkiezing van maart 2017 geeft.  Zowel lokaal als landelijk is de koers onduidelijk hetgeen 

voor ons een hoog risico is. Op lokaal niveau is er onzekerheid over de uitbreiding van 

bouwlocaties, op landelijk niveau is er onzekerheid over de continuering van de ingevoerde 

heffingen.  Niet wordt uitgesloten dat wij de verantwoordelijkheid van de overheid 

overnemen van de huurtoeslag. De exacte risico’s kunnen we niet goed inschatten. De 

financiële impact van politieke keuzes is vaak aanzienlijk. Wij proberen zo snel mogelijk te 

anticiperen op mogelijke veranderingen en brengen de impact (risico’s) hiervan in kaart 

waardoor we in staat zijn (tijdig) te blijven voldoen aan de wet- en regelgeving. Uiteraard 

zullen ook afdoende maatregelen worden genomen om deze risico’s te beheersen. 
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In ons bedrijfsplan is een aanzienlijke opgave van herontwikkeling en nieuwbouw 

opgenomen. Daarvoor willen we grondposities gebruiken die wij bezitten. Op dit moment is 

de bestemming van deze grond nog geen bouwbestemming. Ter beperking van de risico’s 

hebben we met de verkopers van de gronden een nabetalingsregeling afgesproken die 

alleen wordt geëffectueerd bij omzetting van de bestemming. We zijn met de gemeente 

continu in gesprek om onze plannen af te stemmen op de visie van de gemeente. De 

gemeente heeft door de Woningwet 2015 een prominentere rol gekregen bij de invulling 

van ons investeringsprogramma. De nieuwe woonvisie van de gemeente, die in 2017 op de 

agenda staat, moet duidelijkheid geven over de slaagkansen van onze herontwikkeling- en 

nieuwbouwdoelstellingen. Daarnaast willen we de betaalbaarheid voor onze huurder 

verbeteren en zorgen bij passend toewijzen voor voldoende beschikbare woningen met een 

goede prijs-kwaliteit verhouding. We sturen op de kpi’s die betrekking hebben op het aantal 

betaalbare woningen en passend toewijzen. 

Een ander belangrijk risico is de beschikbaarheid van vreemd vermogen en het renterisico 

ervan. Financiering van toekomstige commerciële (niet DAEB) activiteiten mag niet meer 

met WSW geborgd geld, waardoor we afhankelijk zijn van marktaanbieders die andere -

hogere- eisen stellen bij het verstrekken van krediet. Onze financiële ratio’s spelen hierbij 

een belangrijke rol, maar ook de marktwaarde van het te financieren vastgoed.  

 

Het renterisico op vreemd vermogen is aanzienlijk, niet alleen op onze huidige 

leningportefeuille maar ook voor toekomstige financieringen. De impact van dit risico is 

groot en kan invloed hebben op de realisatie van onze doelstellingen. Het streven is om het 

jaarlijkse renterisico in percentage van de totale leningportefeuille constant te krijgen, 

waardoor het risico wordt beperkt. De huidige portefeuille dient hiervoor in evenwicht 

gebracht te worden. 

5.7.3 Risicobereidheid (risico’s en gevolgenreductie) 

De inherente risico’s in combinatie met de kwaliteit van de beheersmaatregelen vormen het 

huidige netto risicoprofiel. Het huidige risico wordt vervolgens afgezet tegen het gewenste 

risico. Om risico’s of de gevolgen hiervan op het gewenste niveau te krijgen worden 

actieplannen opgesteld voor verdere beheersing. Ook worden kpi’s hierop aangepast en 

wordt bij de uitvoering van het controlplan meer focus gelegd op het bereiken van de 

doelstellingen om risico’s te beperken. In de risicomatrix is dit op hoofdlijnen weergegeven. 

 

 
          Huidig   Gewenst 

          risico   risico 

  Risico   Beheersmaatregel (en)   profiel   profiel 

                

S
tr

a
te

g
is

c
h
 

Beschikbaarheid van 
nieuwbouwlocaties 

  - Nabetaling verkopers bij bestemmingswijziging   
Hoog 

  
Midden 

  - Onderwerp bij Gemeente op de agenda zetten     

Aanbod woningen voor de 
doelgroep 

  - Monitoren van vraag en aanbod   
Laag 

  
Laag 

  - Marktontwikkelingen volgen     

Overheidsinvloeden, 
regelreflex 

  - Ontwikkelen volgen   

Hoog 

  

Midden   - Effecten van wijzigingen tijdig in kaart brengen     

     en anticiperen.     

 

 
  

 
  

 
  

 

O
p
e
ra

ti
o
n
e
e
l Leegstand van woningen 

  - Huurbeleid toetsen aan de markt   
Laag 

  
Laag 

  - KPI's als sturingsinformatie      

Grote huur- 
achterstanden, afboeking 
van vorderingen 

  - Kredietwaardigheid huurder beoordelen   

Laag 

  

Laag 
  - Duidelijke procedure huurincasso     

    en naleving hiervan     

  - Tijdig in gesprek met huurders     

Functionaliteiten en   - Tijdige (vervangings) Investeringen   Hoog   Laag 
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          Huidig   Gewenst 

          risico   risico 

  Risico   Beheersmaatregel (en)   profiel   profiel 

betrouwbaarheid 
Automatisering 

  - Monitoren projectenkalender.      

  - ISAE 3402 verklaring (beheersing systeem)     

Kwetsbaarheid van de 
organisatie 

  - Opleidingen   

Midden 

  

Midden   - Vaste kern met flexibele schil     

  - Brede inzetbaarheid van medewerkers     

Projectontwikkeling 

  - Besluitvormingsproces (per fase)   

Midden 

  

Laag   - Rendementseisen     

  - Ketenintegratie     

 

 
  

 
  

 
  

 

F
in

a
n
c
ie

e
l 

Beschikbaarheid van 
vreemd vermogen 

  - Meerjaren treasuryplan   

Midden 

  

Midden   - Liquiditeitsprognoses     

  - Marktontwikkelingen     

Overtollige liquide 

middelen 

  - vervroegd aflossen van leningen   
Hoog 

  
Laag  

  - investeringen naar voren halen     

Rente op vreemd 
vermogen 

  - Meerjaren treasuryplan   
Hoog 

  
Laag 

  - Renterisico per jaar is genormaliseerd     

 
 

  
 

  
 

  
 

C
o
m

- 

p
li
a
n
c
e
 

Wet- en regelgeving 
  - Stringente procedures en toetsing op naleving   

Midden 
  

Laag 
  - Wet persoonsbeveiliging (datalekken)     

Governancecode 
  - Procedures zijn gericht op naleving.   

Laag 
  

Laag 
  - Periodiek monitoren (toetsen)     

                

 

 

 

Op strategisch niveau zijn de beschikbaarheid van nieuwbouwlocaties en de invloed van de 

overheid een hoog risico. Deze zijn niet direct door ons te beïnvloeden of te beheersen. 

Door meer de verbinding te zoeken met de gemeente en samen de inhoud aan de woonvisie 

te geven kunnen we het risico enigszins beperken. De invloed van de overheid valt in 

dezelfde categorie qua beheersbaarheid. We volgen de politieke ontwikkelingen nauwlettend 

zodat we in staat zijn om tijdig in te spelen op wijzigingen.  

 

Operationeel zijn onze risico’s gevarieerd. Om de effectiviteit van de organisatie te 

vergroten, moeten we meer gebruik maken van de functionaliteiten die automatisering ons 

biedt en dient de continuïteit van de automatisering (risico hoog) gewaarborgd te zijn, maar 

ook de betrouwbaarheid van data. Met de basis op orde, zijn we in staat om sturing beter te 

ondersteunen met betrouwbare informatie. 

 

Bij de financierbaarheid wordt het renterisico als hoog ingeschat, door de 

herfinancieringsopgave voor de komende drie jaar en de onevenwichtigheid in het jaarlijkse 

renterisico. Het risico van overtollige middelen kan dit probleem oplossen. Bij uitblijven van 

nieuwbouwprojecten zal de omvang van overtollige middelen toenemen. Deze kunnen de 

komende jaren ingezet worden om leningen af te lossen waardoor het renterisico daalt. 

Alleen bij herfinanciering van leningen is er sprake van een renterisico.  

 

De beheersmaatregelen bij de naleving van wet- en regelgeving zijn effectief, maar de wet 

bescherming Persoonsgegevens moet nog worden geïmplementeerd. 

5.8 Risico’s en onzekerheden in 2016 

Door omzetting van huur naar koop van het nieuwbouwproject Cape Kennedy hebben we in 

2016 te maken gehad met een financieel- en verkooprisico. Dit risico was hoog doordat de 

taxatiewaarde van de woningen eind 2015 aanzienlijk lager lag dan de stichtingskosten, 
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waardoor per saldo een (fors) verlies zou ontstaan. In het voorjaar 2016 is gesteld verkoop 

alleen plaats te laten vinden bij verkoop boven de stichtingskosten. Om het risico te 

mitigeren zijn verkoopprijzen per woningen vastgesteld op 1% boven de stichtingskosten. 

De houdbaarheid van deze verkoopprijzen is daarbij afgestemd met de verkopende 

makelaars inclusief de risico’s die we zou lopen bij te hoge verkoopprijzen. Tevens is het 

besluit genomen geen kortingen te verstrekken op deze verkoopprijzen en niet verkochte 

woningen na oplevering (tijdelijk) te exploiteren. Eind 2016 waren 60 van de 64 woningen 

verkocht,  de overige 4 woningen in het eerste kwartaal van 2017. Alle woningen zijn hierbij 

verkocht conform de vastgestelde verkoopprijzen en aanzienlijk hoger dan de 

taxatiewaarden van de woningen eind 2015. We hebben in dit proces geen hernieuwde 

taxaties laten uitvoeren om te kunnen aantonen dat we geen woningen verkopen onder de 

90% van de taxatiewaarde. Hiermee hebben we in formele zin niet voldaan aan de 

wettelijke verkoopregels die gelden.  

 

Een ander risico dat zich in 2016 heeft voorgedaan is de naleving van wet- en regelgeving 

met betrekking tot de woningwet. Dit project heeft een grote impact gehad op de 

bedrijfsvoering. Door extra inzet van personeel,  prioritering van dit project binnen de 

organisatie en een goede samenwerking tussen de stakeholders heeft naleving 

plaatsgevonden. 

 

In 2016 is niet gestart met de bouw van Clinckhoeff door juridische geschillen tussen 

partijen. In de financieringsbehoefte was reeds rekening gehouden met deze investering. 

Door de uitstel is er eind 2016 sprake van overtollige liquide middelen. Vervroegde aflossing 

van leningen was geen reële optie vanwege de hoge boete. Door de omvangrijke 

aflossingsverplichtingen die de komende jaren gepland staan wordt het risico van 

overtolligheid beperkt. 

 

De gemeente heeft in 2016 niet haar woonvisie afgerond.  Hierdoor hebben we onze 

portefeuillestrategie niet kunnen toetsen aan de plannen van de gemeente. Als gevolg 

hiervan lopen we vertraging op bij de realisatie van onze doelstellingen. De impact is 

vooralsnog onzeker. 

. 

5.9 Kwantificering impact van de risico’s op resultaat en financiële 
positie 

Strategische risico’s 

In onze meerjarenbegroting hebben wij een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd door meerdere 

scenario’s door te rekenen op basis van geformuleerde risico’s.  

a) Risico: De huurtoeslag komt volledig voor rekening van Provides in plaats van de 

verhuurderheffing.  

Scenario: Uitgangspunt is dat de overheidsheffing maximaal € 8 miljoen per jaar 

bedraagt (lasten Provides); 

b) Risico: De vraag naar betaalbare woningen voor de doelgroep is groter dan het aanbod.  

Scenario 1: Alle sociale woningen (100% i.p.v. 70%) worden als betaalbaar gelabeld en 

bij mutatie de huur verlagen.  

Scenario 2: huur bij huurverhoging 2017 direct verlagen naar het gewenste niveau. 

c) Risico: De betaalbaarheid verslechtert bij inflatievolgend huurbeleid.  

Scenario: Jaarlijkse huurstijging 1% lager inrekenen dan de inflatie.  

d) Risico: Bouwkostenindexatie stijgt harder dan de huurindexatie.  

Scenario: Uitgangspunt is dat de bouwkostenindexatie 1,5% hoger ligt dan de 

huurindexatie. 
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e) Risico: De risico’s voor geldverstrekkers neemt toe doordat Provides langdurig 

saneringssteun moeten betalen om branchegenoten te helpen. Hierdoor verslechtert de 

financiële positie waardoor de risico-opslag wordt verhoogd, hetgeen leidt tot een 

hogere rente. 

Scenario: Uitgangspunt is dat de lange rente 2% hoger ligt dan verwacht. 

f) Risico: Aantal terugkopen van VOV-woningen is groter dan verwacht.  

Scenario: Aantal terugkopen 10% per jaar. 

g) Risico: Ontstaan van overtollige middelen door niet kunnen aflossen op leningen. 

Scenario: Nieuwbouwplannen gaan niet door en verkopen worden stilgelegd. 

h) Risico: We moeten meer financieren met eigen vermogen.  

Scenario: Investeringen met 50% eigen vermogen financieren. 

i) Risico: De netto beheerlasten per woning stijgen bij niet realiseren van nieuwbouw en 

stopzetten verkopen.  

Scenario: Effect netto beheerlasten bij niet realiseren van de nieuwbouw. 

 

Uit de sensitiviteitsanalyse komt naar voren dat de weerbaarheid van de 

meerjarenbegroting stevig is. Indien de huurtoeslag voor rekening van Provides komt 

(maximaal € 8 miljoen per jaar) wordt vrij snel niet meer voldaan aan alle normen van de 

financiële ratio’s. In onderstaand overzicht zijn de financiële ratio’s weergegeven indien dit 

scenario zich voordoet. Een rode kleur geeft aan dat het minimum niet behaald wordt. 
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2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 

ICR 0,7 1,0 1,4 0,7 0,9 0,7 1,1 0,9 0,9 0,8 

DSCR 1,1 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 

LTV 115% 114% 116% 113% 118% 118% 126% 133% 131% 132% 

DEKKING 25% 24% 25% 25% 27% 30% 33% 34% 33% 32% 

SOLV -9% -14% -9% -12% -15% -22% -25% -24% -25% -26% 

 

Indien dit scenario zich voordoet heeft dit primair gevolgen voor het behalen van onze 

doelstellingen. On hold zetten van nieuwbouw, aanpassing van kwaliteit en huurbeleid is 

noodzakelijk. Daarnaast zal verkleinen van de vastgoedportefeuille noodzakelijk zijn om de 

financiële ratio’s op aanvaardbaar niveau te brengen. Alternatief is verregaande 

samenwerking zoeken met andere corporaties om onze doelstellingen te realiseren. 

 

Bij een huurstijging van 1% lager dan inflatie wordt niet meer voldaan aan de 

solvabiliteitseis en de LTV.  Onderstaand overzicht laat de effecten zien van dit scenario. 

 

 
2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 

ICR 1,5 1,8 2,1 1,4 1,9 1,8 1,5 1,3 1,2 1,0 

DSCR 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 1,4 1,3 1,3 1,3 

LTV 86% 81% 84% 87% 99% 104% 122% 142% 154% 166% 

DEKKING 25% 22% 21% 21% 22% 23% 25% 26% 25% 24% 

SOLV 18% 10% 12% 6% 0% -18% -30% -32% -39% -45% 

 

De kans dat betaalbaarheid verslechtert wordt ingeschat als “hoog”. Indien dit scenario zich 

voordoet heeft dit effect op kasstromen, met name op de financiële ratio’s solvabiliteit en 

LTV. On hold zetten van nieuwbouw, aanpassing van kwaliteit en huurbeleid is noodzakelijk. 

Daarnaast zal verkleinen van de vastgoedportefeuille noodzakelijk zijn om de financiële 

ratio’s op aanvaardbaar niveau te brengen. Alternatief is verregaande samenwerking zoeken 

met andere corporaties om onze doelstellingen te realiseren. 

 

De overige scenario’s geven alleen incidentele defaults van de normen maar niet 

structureel. 

 

Operationele risico’s 

De grote financiële risico’s doen zich met name voor bij projectontwikkeling. 

Beheersbaarheid van kosten, stijging van bouwkosten en faalkosten tellen zwaar. Voor de 

komende tien jaar is voor € 65 miljoen aan investeringen ingerekend, waarvoor nog geen 

concrete afspraken zijn gemaakt. Een stijging van de bouwindex met 1,5% boven de 

huurindex (scenario d) leidt niet tot een onderschrijding van de financiële ratio’s.  

 

Financiële risico’s 

Voor de periode 2016-2025 is de financieringsbehoefte € 84 miljoen, inclusief 

herfinancieringen. Tot en met 2019 is de behoefte € 12 miljoen en door nieuwbouw stijgt dit 

vanaf 2020 jaarlijks met minimaal € 6 en maximaal € 12 miljoen. Ligt het rentepercentage 

bij herfinanciering 2% hoger dan begroot (scenario E) dan heeft dit voor de komende 10 

jaar niet of nauwelijks effect op de financiële ratio’s. Pas vanaf 2031 wordt niet voldaan aan 

de norm van de ICR.  
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Compliance risico’s 

Wordt niet voldaan aan naleving wet- en regelgeving dan heeft dat gevolgen voor de 

borgbaarheid van de financieringen in de toekomst. Dit betekent dat alleen commerciële 

financieringen nog mogelijk zijn. Buiten de vraag of financiering dan nog mogelijk is, is het 

rentepercentage hoger dan bij een geborgde financiering. Bij een extra risico-opslag van 

2% heeft dit dezelfde impact op de rentelasten als het hierboven beschreven renterisico. 

Niet naleving van de wet bescherming persoonsgegevens leidt tot aansprakelijkheidstelling 

van bestuur en boete. Een groter risico is imagoschade. Dit geldt ook voor de continuïteit 

(en betrouwbaarheid) van de automatisering. 

 

5.9.1 Verbeteringen in het systeem van risicomanagement die zijn of 
worden aangebracht 

 

In 2016 is gestart met de formalisering van risicomanagement door de business risks in 

kaart te brengen. Hiervoor zijn de 24 vragen die het WSW hiervoor hanteert gebruikt als 

basis. Op 8 onderwerpen is door het management team een risico-score gegeven waarbij 

een score van 1 het minimum is (risico laag) en 5 het maximum (risico hoog). In 

onderstaande grafiek is de score uiteengezet. 

 

 

 
 

In lijn met de risico-matrix is het risico bij economische en politieke ontwikkeling boven 

gemiddeld (score:3). Ook bij vastgoedvoorraad is de score boven gemiddeld. Dit heeft 

onder andere te maken met de geografische ligging van ons bezit in één gemeente en de 

 3,0  

 2,4  

 2,1  

 1,5  

 3,0  

 1,9  

 2,2  

 2,2  

Vastgoedvoorraad

Transitie

Beheer

Marktontwikkelingen
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Financiële sturing en
beheersing

Governance

Corporatie in control

Risico-score business risks 
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leeftijd en kwaliteit van de portefeuille. Ons bezit is relatief gezien eenzijdig en voor een 

belangrijk deel gebouwd in de jaren 70.  

Marktontwikkelingen worden niet als risico gezien omdat de vraag naar sociale woningen 

eerder toeneemt dan afneemt. Op het onderdeel financiële sturing en beheersing is de score 

onder gemiddeld hetgeen in lijn ligt met onze financiële positie en het perspectief. 

Op de overige onderdelen scoren we gemiddeld qua risico.  

 

Op basis van de risico-matrix is voor het onderdeel vastgoedvoorraad gesteld dat dit risico 

moet worden verlaagd. Een eerste stap hiertoe is de inventarisatie van ons bezit door een 

conditiemeting uit te voeren in 2017 op basis van NEN-normering. 
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6 Kengetallen 

 

Omschrijving 2016 2015 

 
  Aantal verhuureenheden (VHE) per 31 

december 

  Woningen en woongebouwen in exploitatie                                 3.631                                  3.586  

Overige objecten in exploitatie                                    120                                     120  

Subtotaal in exploitatie                                 3.751                                  3.706  

 
  Verhuureenheden in ontwikkeling: 

  Kloosterplantsoen                                        -                                       60  

 

  Totaal                                3.751                                 3.830  

 

  Aantal sociaal vastgoed                                 3.578                                  3.532  

Aantal commercieel vastgoed                                    173                                     174  

Totaal                                3.751                                 3.706  

 

  Aantal woningen verkocht onder Koopgarant                                    131                                     111  

 

  Waardeontwikkeling vastgoed 

  (bedragen x € 1.000) 

  
Marktwaarde in verhuurde staat sociaal vastgoed                              438.169                               392.958  

Marktwaarde in verhuurde staat commercieel 
vastgoed (exclusief verkopen) 

                              19.277                                18.838  

Totaal vastgoed                            457.446                             411.796  

   
(bedragen in €) 

  Marktwaarde in verhuurde staat per VHE sociaal 
vastgoed 

                             122.462                               111.257  

Marktwaarde in verhuurde staat per VHE 
commercieel vastgoed (in €) 

                             111.428                               108.264  

 

  

(bedragen x € 1.000) 

WOZ-waarde sociaal vastgoed                              550.304                               550.304  

WOZ-waarde commercieel vastgoed                               18.310                                18.310  

Totaal vastgoed                              568.614                               568.614  

   (bedragen in €) 
                             153.802                               155.805  

WOZ-waarde sociaal vastgoed per VHE  

WOZ-waarde commercieel vastgoed per VHE                              105.838                               105.230  
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Omschrijving 2016 2015 

   
Het verhuren van woningen 

  
Huurachterstand uitgedrukt in procenten van 
de huren en vergoedingen 

0,84% 1,16% 

Huurderving uitgedrukt in procenten van de 
huren en vergoedingen 

0,38% 0,89% 

Huuropbrengst per VHE per maand, na aftrek 
derving (in €) 

541 525 

   
Financiële continuïteit (bedragen x € 1.000) 

  
Eigen vermogen (exclusief 
egalisatierekeningen) 

320.078 274.562 

   
Vreemd vermogen (incl. kortlopend en 
voorzieningen) 

180.800 177.182 

   
Solvabiliteit in procenten balanstotaal (eigen 
vermogen/totaal vermogen) 

63,9% 60,8% 

   
Solvabiliteit o.b.v. volkshuisvestelijke 
bestemming (%) 

34,5% 38,5% 

   
Liquiditeit (vlottende activa / kortlopende 
schulden) 

58,5% 55,8% 

   
Interest Coverage Ratio (ICR, norm WSW 1,4) 2,2 2,2 

   
Debt Service Coverage Ratio (DSCR, 
benadering WSW kengetal, norm WSW 1,0) 

1,36 1,38 

   
Loan to Value bedrijfswaarde netto (%) 59,6% 65,2% 

   
Loan to Value marktwaarde netto 
(dekkingsratio netto) (%) 

32,8% 37,7% 

   
Dekkingsratio (geborgde langlopende 
geldleningen/marktwaarde in onderpand, norm 
WSW maximaal 70%) 

30,3% 31,2% 

   
Personeelsbezetting per 31 december 

  
Aantal formatieplaatsen per 1.000 VHE's: 

  
Directie, MT en Managementondersteuning 1,7 1,5 

Bedrijfsbeheer 1,6 1,6 

Vastgoedontwikkeling en beheer 3,5 3,6 

Wonen 2,6 3,5 

Totaal formatieplaatsen per 1.000 VHE's 9,4 10,2 

Aantal personeelsleden per 1.000 VHE's  10,7 11,6 
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7 Verslag van de Raad van Commissarissen 

7.1 Bericht van de voorzitter 

 

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is begin dit jaar aanzienlijk veranderd. 

Door de lange zittingstermijnen van drie commissarissen, zijn deze allen afgetreden en zijn, 

na een zorgvuldige selectieprocedure, twee nieuwe commissarissen per 4 februari benoemd. 

 

De Raad van Commissarissen is een belangrijk onderdeel van de governance van Provides. 

De RvC houdt toezicht op het gevoerde beleid en toetst besluiten vanuit de organisatie. Dit 

alles in het belang van Provides en haar belanghouders. Provides wil daarbij op een 

betrokken en efficiënte wijze een passend en betaalbaar aanbod van woningen bieden voor 

huishoudens met een lager inkomen in de regio Utrecht. 

 

De RvC richt zich in haar taken op de financiële gezondheid van Provides, waarbij gelet 

wordt op de kwaliteit van de financiële verantwoording, op de kwaliteit van het financieel 

risicobeheer en op de liquiditeit en solvabiliteit van de organisatie. De RvC doet dit aan de 

hand van de periodieke rapportages van Provides, de treasuryrapportages en overige 

rapportages. In 2016 is ruim aandacht besteed aan het risicomanagement proces bij 

Provides. Hierbij heeft de RvC goed inzicht gekregen in de risico’s. Met name het Business 

Risk overzicht voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft daarbij goed 

geholpen. Ook het WSW was onder de indruk van de kwaliteit van het 

risicobeheersingsproces. 

 

Daarnaast heeft de RvC oog voor aspecten van een goede governance zoals vastgelegd in 

de governance code van Provides. Hierbij kijkt de RvC of er een zorgvuldige bedrijfsvoering 

is met voldoende checks en balances. Naast bovengenoemde rapportages, laat de RvC zich 

informeren door de externe accountant. Bovendien heeft er dit jaar de vierjaarlijkse visitatie 

plaatsgevonden. Dit geeft de RvC ook een goed inzicht in de staat van de governance. Een 

belangrijke constatering betrof het functioneren van de RvC zelf. Zoals hierboven gemeld 

had een aantal commissarissen een te lange zittingstermijn. De oude RvC heeft daarop ook 

actie ondernomen en sinds begin dit jaar is een grotendeels nieuwe RvC aangetreden. De 

nieuwe RvC is zich bewust van haar taken en heeft geïnvesteerd in haar functioneren, 

samen met de bestuurder middels een zogenaamde Board Room dynamics sessie onder 

leiding van een coach gelieerd aan Nyenrode. Daarnaast heeft de RvC veel tijd gestoken in 

het leren kennen van Provides en in educatie (zowel extern als intern). 

 

Belangrijke onderdelen van de governance worden ook gestuurd door de nieuwe woningwet. 

In 2016 is een aantal reglementen ingevoerd of aangepast. Het betreft hier onder andere de 

statuten van de vereniging, het financieel reglement, het treasury statuut, het reglement 

van de RvC en het audit reglement. Daarnaast zijn enkele commissies ingesteld: de 

auditcommissie en de remuneratiecommissie. Beide commissies worden voorgezeten door 

een lid van de RvC. 

 

De speerpunten van Provides zijn betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. 

 

Ook in 2016 heeft het bestuur beleid gevoerd dat bijdraagt aan deze speerpunten. 

Ten eerste is zorgvuldig omgegaan met de huurverhogingen. Dit heeft geleid tot een slechts 

beperkte huurverhoging voor huurders met een inkomen onder de € 34.678. Ook de 
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huurverhoging voor inkomens tussen de € 34.678 en € 44.000 is lager dan maximaal 

toegestaan. Alleen voor de hogere inkomens is een forse huurverhoging doorgevoerd. Dit is 

ook om scheefwonen tegen te gaan en om deze huurverhogingen ten gunste te laten komen 

van de lagere inkomens. 

Een ander belangrijk punt, volgend uit de nieuwe woningwet, betreft het splitsen van de 

vastgoedportefeuille in zogenaamd daeb en niet-daeb vastgoed. Dit is een belangrijke stap 

voor Provides, aangezien haar hoofdtaak zich zal richten op het daeb bezit. Bij deze 

splitsing zijn diverse belanghebbenden betrokken om zo een zorgvuldige keuze te maken. 

 

Ten aanzien van de beschikbaarheid is met name de oplevering van het project 

Kloosterplantsoen een belangrijke mijlpaal. Daarnaast zijn de appartementen aan de Cape 

Kennedy opgeleverd. Deze appartementen zijn grotendeels verkocht. 

Met de gemeente is verder overleg gevoerd over de nieuwe woonvisie. Hierbij heeft 

Provides aangegeven veel te zien in de locatie Zuid-Zuid. Helaas heeft de woonvisie van de 

gemeente vertraging opgelopen, maar in 2017 zal Provides daar verder op inzetten. In 2016 

heeft de RvC het herziene portefeuillebeleid met het MT en de bestuurder besproken en 

goedgekeurd. 

 

Om de kwaliteit te verbeteren, is er door Provides weer veel werk verzet aan onderhoud. 

Tevens is de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd. De implementatie van het 

klantenportaal moet hier verder verbetering in brengen. 

De resultaten van 2016 zijn zeer positief. Financieel heeft Provides een goed jaar gehad met 

een winst van € 43,1 miljoen. Alle indicatoren staan op groen. Dat geeft de RvC veel 

vertrouwen in de toekomst van Provides. 

 

Voor 2017 staan er ook weer belangrijke zaken op de agenda. Naast de verdere 

ontwikkeling van de vastgoedportefeuille, zal de gemeente met haar nieuwe woonvisie 

komen. Provides zal daarbij uiteraard een prominente rol spelen. Provides zal op basis van 

de nieuwe woonvisie van de gemeente prestatieafspraken maken, die leidend zullen zijn 

voor het komende beleid van de organisatie. Ook zal de verdere invoering van de 

woningwet in 2017 plaatsvinden. Tot slot zal de organisatie van Provides in de loop van 

2017 verhuizen richting het stadhuis. Kortom, genoeg te doen, en gelukkig vanuit een hele 

gezonde situatie, zowel financieel als organisatorisch.  

 

J. R. Schepen  

Voorzitter Raad van Commissarissen Provides 
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7.2 Over besturen en toezicht houden 

7.2.1 Onze visie op toezicht en toetsing 

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op de bestuurder en op de algemene gang van 

zaken bij Provides. De RvC staat tevens de bestuurder met raad ter zijde.  

De RvC houdt onder andere toezicht op: 

 realisatie van de doelstellingen; 

 realisering van de volkshuisvestelijke opgaven; 

 strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten; 

 opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen; 

 kwaliteitsbeleid; 

 kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording; 

 financieel verslaggevingsproces; 

 naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. 

 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC zijn in (artikel 8 tot met 11 

van) de statuten van Provides. Een en ander is uitgewerkt in het reglement voor de RvC 

d.d. 20 juli 2016, dat te vinden is op de website van Provides en in de vergadering van 22 

augustus is vastgesteld. Hierin zijn regels over de besluitvorming van de bestuurder en de 

relatie RvC en directeur-bestuurder vastgelegd. In het kader van de Woningwet 2015 zijn in 

2016 de statuten aangepast en is de statutaire naam van de vereniging veranderd in 

Provides. 

 

In het Toezichtskader is beschreven waaraan wij de besluiten van de directeur-bestuurder 

toetsen. Tevens is daarin beschreven hoe wij met mogelijke risico’s en gevolgen die invloed 

hebben op het behalen van de bedrijfsdoelstellingen van de corporatie omgaan. Dit is 

eveneens op de website van Provides te vinden. 

 

De RvC kende in 2016 een Remuneratiecommissie en een Auditcommissie. 

7.2.2 Governancecode Woningcorporaties 2015 

Op 1 mei 2015 is de vernieuwde Governancecode voor woningcorporaties ingevoerd. Deze 

geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht. De vernieuwde 

code is mede opgesteld vanuit het besef dat de kwaliteit en de transparantie van bestuurder 

en toezicht aan hogere normen moeten voldoen.  

In de vernieuwde code is meer aandacht voor cultuur en gedrag, passend bij transparante 

en integere organisaties. Het belang van (toekomstige) bewoners en andere direct 

belanghebbenden staat daarbij voorop. De gemeente en de huurdersorganisatie hebben een 

uitdrukkelijker positie in de nieuwe code. 

 

De vernieuwde code kent vijf principes. De principes vullen elkaar aan en moeten in 

samenhang worden bezien. Het belang van (toekomstige) huurders of bewoners staat 

voorop in principe één, waar het gaat over waarden en normen die passen bij de 

maatschappelijke opdracht. Vervolgens behandelt principe twee de manier waarop 

bestuurder en RvC aanspreekbaar zijn op resultaten. Principe drie beschrijft de toetsstenen 

van geschiktheid voor bestuurder en RvC en principe vier behandelt de dialoog met 

(toekomstige) bewoners, gemeente en andere belanghebbende partijen. Principe vijf ten 

slotte besteedt aandacht aan het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten. 

 

Provides hecht belang aan goed bestuur, waaronder wordt verstaan: het integer en 

transparant handelen van de bestuurder, een goed toezicht daarop en het afleggen van 
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verantwoording over het uitgevoerde toezicht. Voor de nieuwe governancecode geldt het 

pas-toe-of-leg-uit beginsel. Wij onderschrijven de principes van de Governancecode en 

hebben dit geformaliseerd in de vergadering van 6 juni 2016 waarin wij deze hebben 

ondertekend. De dwingende bepalingen over de maximale zittingstermijn van de leden van 

de RvC en de maximale bezoldiging van bestuurder en RvC worden door ons nageleefd.  

Onder ‘Taak en werkwijze’ vindt u het rooster van aftreden. De rolverdeling binnen de RvC 

is als volgt: Jaap Schepen is voorzitter, Ineke Strijp en Gerard Jacobs zijn leden, waarbij 

Ineke Strijp voorzitter is van de Remuneratiecommissie en de huurdersvereniging HVIJ 

vertegenwoordigt. Gerard Jacobs is voorzitter van Auditcommissie. 

 

7.2.3 Toezicht op strategie 

Provides bouwt aan sociaal wonen, als ‘toegelaten instelling’, wat de wettelijke legitimatie 

aangeeft van ons werk. Wij vinden beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit daarbij het 

belangrijkste. Dit is vertaald in de volgende visie: Provides, betrokken en efficiënt, biedt in 

de regio Utrecht een passend en betaalbaar aanbod woningen voor huishoudens met een 

lager inkomen. 

 

In 2015 is het nieuwe Bedrijfsplan 2015-2019 vastgesteld. In 2016 zijn de acties die hieruit 

voortvloeien vastgelegd in de Kaderbrief 2017. Deze is, na te zijn besproken met de RvC in 

haar vergadering van 6 juni 2016 aangeboden aan de gemeente en de Huurdersvereniging. 

De gemeente is gestart met het opstellen van een nieuwe Woonvisie maar is er niet in 

geslaagd deze in 2016 af te ronden. De verwachting is dat deze in de eerste helft van 2017 

wordt vastgesteld. De plannen van Provides konden daarom niet getoetst worden aan een 

gemeentelijke Woonvisie. De kaderbrief is daarom aangeboden en geaccepteerd als ‘Bod’ 

aan deze partijen. Voor 2017 zijn door gemeente, huurdersvereniging en corporatie de 

prestatieafspraken vastgesteld en ondertekend. Aan de hand van helder beschreven kpi’s, 

die voortkomen uit die vastgestelde kaders, zijn wij in staat goed te monitoren of de 

organisatie op koers ligt. 

7.2.4 Woningwet 2015 

Op basis van een implementatieplan heeft Provides in 2016, samen met gemeente en 

huurdersvereniging, hard gewerkt aan de realisatie van de benodigde stukken en afspraken 

in het kader van de Woningwet 2015. Gedurende het proces zijn in de reguliere RvC 

vergaderingen regelmatig conceptstukken besproken en is de voortgang nauwlettend 

gevolgd. In drie bijeenkomsten zijn de betrokken partijen meegenomen in de overwegingen 

en keuzes die de corporatie maakte. Uiteindelijk heeft dit er in geresulteerd dat eind 2016 

alle benodigde stukken in het kader van de Woningwet 2015 gereed waren en zijn 

ingediend. Dat begon met de nieuwe statuten die in de ALV van 12 september zijn 

goedgekeurd. Op 22 augustus heeft de RvC ingestemd met het voorliggende Financieel 

reglement. Het scheidingsvoorstel is in de vergadering van 28 november besproken en door 

de RvC goedgekeurd. Eind december is dit voorstel, voorzien van positieve zienswijzen van 

gemeente, huurdersvereniging en enkele zorgpartijen aangeboden aan het ministerie. De 

RvC is van mening dat daarmee een intensief proces op uitstekende wijze voortvarend is 

gerealiseerd, waarvoor wij onze oprechte waardering uitspreken aan de bestuurder en de 

organisatie. 

7.2.5 Jaarverslag, jaarrekening, accountantsverslag 

Tweemaal heeft overleg plaatsgevonden met de externe accountant over respectievelijk de 

begroting 2017, het jaarverslag 2015 en de managementletter. Tijdens dit overleg is 

gesproken over de relevante ontwikkelingen en is ingezoomd op de positie van Provides in 
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de regio Utrecht. Tevens kwamen de voortgang van het bedrijfsplan, het risicoprofiel en de 

ontwikkeling van corporate governance aan de orde. Begin 2016 is met de bestuurder de 

begroting 2016 doorgenomen, die was geaccordeerd door de toenmalige RvC. De 

Auditcommissie heeft in 2016 vier keer vergaderd waarbij de accountant was uitgenodigd. 

De bevindingen van de Auditcommissie zijn op basis van de notulen van de vergaderingen 

door de RvC besproken.   
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7.3 Toezicht op financiële en operationele prestaties 

7.3.1 Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties 

In het jaarverslag rapporteert de bestuurder over de gerealiseerde maatschappelijke, 

operationele en financiële resultaten. Daarbij is ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid 

en de mate waarin Provides in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te 

vervullen (continuïteit). De resultaten sluiten aan bij de verwachtingen.  

De bestuurder respecteert de rol van de gemeente, voert daarmee overleg en maakt 

prestatieafspraken over de uitvoering van het geldende volkshuisvestingsbeleid. In 2016 

zijn, vooruitlopend op de nieuwe gemeentelijk Woonvisie, met gemeente en 

huurdersvereniging prestatieafspraken voor 2017 opgesteld. De RvC betreurt het dat de 

gemeente er niet in is geslaagd om de Stadsvisie en de daaruit volgende Woonvisie in 2016 

vast te stellen.  

De bestuurder heeft verslag uitgebracht over de ingediende klachten, in het verslag is 

hiervan een samenvatting opgenomen. De RvC is van mening dat het aantal klachten 

beperkt is en dat deze volgens de juiste procedures zijn behandeld en afgehandeld. 

7.3.2 Toezicht op belanghoudersdialoog 

De RvC heeft kennisgenomen van de inzet die in het verslagjaar is gedaan om verschillende 

groepen belanghouders te informeren over de activiteiten van Provides. De 

verantwoordelijkheid hiervoor ligt in verschillende lagen van de organisatie zodat de 

overleggen praktisch en zinvol zijn. Hiermee is ook geborgd dat alle belanghouders aan bod 

komen. In een open dialoog spreekt de bestuurder met gemeente en huurdersvereniging. 

Bij het opstellen van het bedrijfsplan is rekening gehouden met ideeën en wensen van deze 

partijen. In het verslagjaar hebben de gevolgen van de Woningwet 2015 extra aandacht 

gekregen in drie bijeenkomsten waarin met gemeente en huurdersvereniging de voortgang 

besproken is en partijen zijn meegenomen in de standpunten die Provides geformuleerd 

heeft. Ook de RvC heeft haar betrokkenheid getoond door overleg met de OR en het MT te 

voeren en een actieve rol richting de HVIJ waarmee op 30 september een overleg is 

gevoerd. Eind 2016 heeft Provides voor de derde keer een maatschappelijke visitatie laten 

uitvoeren. In dit kader is de RvC geïnterviewd door de Visitatiecommissie en zijn eind 

december de resultaten besproken.  

 

 

7.3.3 Toezicht op integraal risicomanagement 

De RvC vervult haar toezichthoudende rol door inzicht te krijgen in het risicoprofiel van de 

woningcorporatie dat is opgesteld door de bestuurder. Door het vertalen van de strategische 

risico’s naar tactische en operationele risico’s, waarbij de kans van het optreden van die 

risico’s en de impact hiervan inzichtelijk worden gemaakt en waar aandachtgebieden voor 

risicobeheersing liggen. Vervolgens is het van belang inzicht te krijgen in het voorkomen 

van de risico’s of het reduceren van de gevolgen van de beschreven risico’s door de 

kwaliteit van de maatregelen van het bestuur te beoordelen.  

Deze zogenoemde managementrespons is geen statische actie en kan door verandering van 

omstandigheden met invloed op het risicoprofiel leiden tot een review. In 2016 hebben 

bestuurder en MT een Eigen Risico Beoordeling op basis van de door het Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw (WSW) geformuleerde Business Risks opgesteld. Deze beoordeling is 

uitvoerig met de RvC besproken. 

Verdere actie ligt bij de bestuurder en/of de Raad van Commissarissen afhankelijk van de 

omstandigheden en de risicoperceptie van de individuele leden van de Raad van 

Commissarissen of bestuurder. In de risicoparagraaf van het jaarverslag wordt een actueel 
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beeld gegeven van het risicoprofiel. In haar vergaderingen heeft de RvC uitgebreid 

stilgestaan bij de benoemde risico’s. In 2016 zijn de maandrapportages en 

kwartaalrapportages anders vormgegeven waardoor een beter inzicht gegeven wordt in het 

risicoprofiel van de organisatie.  

7.3.4 Visitatie 

In 2016 moest Provides weer een maatschappelijk visitatie ondergaan. In de vergadering 

van juni zijn drie verschillende voorstellen van aanbieders besproken. Op basis hiervan zijn 

twee partijen uitgenodigd om hun aanpak en planning toe te lichten. Tevens zijn zij hierbij 

in de gelegenheid gesteld om de commissieleden voor te stellen. Begin juni hebben deze 

presentaties plaatsgehad. De RvC heeft haar voorkeur uitgesproken voor Cognitum uit 

Zeist, die de opdracht uiteindelijk ook verworven heeft. Eind december zijn de resultaten 

met de Visitatiecommissie besproken in het bijzijn van de bestuurder en het MT. 

De belangrijkste verbeterpunten voortvloeiend uit de visitatie zijn: 

 de corporatie moet stevig (bij)sturen om in de komende jaren een voldoende 

betaalbare aanbod te kunnen presenteren; 

 er moet meert aandacht zijn voor de verbetering van de gemiddelde energieprestatie 

van de woningvoorraad;  

 de ontevredenheid van de huurders over hun invloed op het huurbeleid, vraagt van 

Provides hierover in nader overleg te treden;  

 de toekomst van de verenigingsstructuur vraagt nadere verduidelijking;  

 bij de keuze over vormen van schaalvergroting en samenwerking mag de 

toekomstige rol en positie van de bestuurder worden meegenomen; 

 verbeteren van het strategisch en kwalitatieve gehalte van de rapportages door 

opgaven, doelen, resultaten en middelen in een meer samenhangend geheel te 

presenteren.  

 over de kwaliteit van het toezicht in de periode 2012 - 2015 is de commissie kritisch. 

De nieuwe RvC mag aandacht geven aan haar eigen en toekomstgerichte 

ontwikkeling.  

De bestuurder en de RvC zullen deze punten nader uitwerken tot een actieplan, waarbij de 

RvC de opvolging zal monitoren. 

7.4 Verslag vanuit de werkgeversrol 

De RvC is verantwoordelijk voor een goed bestuur, onder meer door benoeming, schorsing, 

ontslag en de jaarlijkse evaluatie van de bestuurder. In 2016 is de samenstelling van het 

bestuur niet gewijzigd. 

De RvC heeft in 2008 het bezoldigingsbeleid en de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder 

vastgesteld. Een en ander is vastgelegd in het remuneratieverslag. Contracten met de 

bestuurder worden in principe aangegaan voor onbepaalde tijd. De RvC hecht veel waarde 

aan de waarborging van de continuïteit afgezet tegen de grootte van de organisatie. Voor 

de directeur-bestuurder geldt een (wederzijdse) opzegtermijn van 12 maanden. In 2013 

zijn de gevolgen van de Wet Normering Topinkomens in kaart gebracht en naderhand in 

2014 de door de Minister vastgestelde staffel. Hieruit blijkt dat de directeur-bestuurder in 

de overgangsregeling valt, die doorloopt tot 2018. Vervolgens zal in drie jaar zijn salaris 

worden afgebouwd in overeenstemming met de staffel. Vanaf 1 januari 2012 is met 

instemming van de bestuurder zijn salaris bevroren op het niveau van dat jaar.  

 

De RvC heeft in de vergadering van 6 juni 2016 besloten het Modelreglement selectie- en 

remuneratiecommissie van Aedes, versie d.d. 25 januari 2016 van toepassing te verklaren. 

Gezien de samenstelling van de RvC, met slechts drie leden, is ten opzichte van dit model 

voor een andere samenstelling gekozen. Op basis van de afgesproken procedure heeft de 
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voorzitter van de commissie resultaatafspraken vastgesteld en besproken met de directeur-

bestuurder. Vervolgens zijn deze definitief vastgesteld door de RvC in haar vergadering van 

juni. Eind 2016 is, buiten de aanwezigheid van de bestuurder, zijn functioneren besproken. 

De remuneratiecommissie heeft vervolgens in het jaarlijkse beoordelingsgesprek op 28 

november 2016 vastgesteld dat de prestatie-eisen in 2016 overeenkomstig de verwachting 

bijna allemaal zijn gerealiseerd. Tijdens een opvolgende RvC-vergadering is een voorstel 

gedaan om de bezoldiging van de bestuurder vast te leggen op basis van de vastgestelde 

kwaliteiten en de geleverde prestaties van de bestuurder. De remuneratiecommissie geeft 

ook aan dat de directeur ten behoeve van zijn jubileum de hiervoor in de regeling 

vastgestelde gratificatie ontvangt. 

Over 2016 heeft de bestuurder de volgende beloning overeenkomstig de uitgangspunten 

van de sector brede beloningscode 2010 ontvangen: 

 
Naam Periodiek 

betaalbare 
beloning 

Variabele 
beloning 

Jaarlijkse 
pensioenver-
plichtingen 
 

Uitkeringen 
bij 
beëindiging 
dienstverband 

Verstrekte 
leningen / 
voorschotten 
/ garanties 

H.T.J. van den Heiligenberg € 146.710 0 € 27.204 0 0 

 

Ten behoeve van de uitvoering van zijn taken heeft de remuneratiecommissie in 2016 

eenmaal vergaderd, waarbij onder meer de volgende onderwerpen zijn besproken:  

 Beoordeling functioneren bestuurder 2016 

 Realisatie prestatieafspraken 2016 

 Bezoldigingsbeleid 2016 

 Beoordelingscriteria en prestatieafspraken bestuurder 2016 

 

De commissie heeft zijn bevindingen en adviezen over genoemde zaken gerapporteerd aan 

de RvC. De RvC is daarbij tot de conclusie gekomen dat de bestuurder goed functioneert. 

Voor 2017 zal de remuneratiecommissie prestatieafspraken maken met de bestuurder en 

deze periodiek evalueren. 
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7.4.1 Permanente educatie 

In het kader van permanente educatie heeft de bestuurder in 2016 de volgende PE punten 

behaald: 

Naam bestuurder Aantal behaalde PE-punten 

Over 2016 

Minimaal aantal te behalen punten 

in 2016/2017 

H.T.J. van den Heiligenberg 672 105 

 

Ondanks dat de bestuurder reeds voldoende punten heeft gehaald, zal hij zich ook de 

komende jaren verder bekwamen en zijn kennis verdiepen. 

 

7.4.2 Verhuizing 

Medio 2016 is de RvC geïnformeerd over het voornemen van de organisatie om te gaan 

verhuizen. In het stadhuis van IJsselstein is door inkrimping van de gemeentelijke 

organisatie ruimte vrijgekomen die ook geschikt is voor Provides. Naast een goede 

herkenbaarheid en het feit dat na de verhuizing verschillende diensten aan de inwoners van 

IJsselstein ‘onder één dak’ worden aangeboden, leidt dit ook tot besparing op de 

huisvestingskosten van de organisatie. In september heeft de RvC ingestemd met het 

voorstel tot verkoop van het huidige pand en daarmee groen licht gegeven voor de 

verhuizing in 2017. 

7.4.3 Organisatiecultuur en integriteit 

In 2016 heeft de organisatie zich weer geprofileerd als betrokken, deskundig en kritisch. De 

bedrijfscompetenties samenwerken, leervermogen, initiatief en klantgerichtheid zijn goed 

ingevuld waardoor de organisatie haar maatschappelijke taak optimaal kon vervullen. Zo’n 

zes keer per jaar praat de directeur-bestuurder de medewerkers bij tijdens een 

actualiteitenbijeenkomst. In 2016 zijn 14 medewerkers geslaagd voor Green Belt waarmee 

een stevige basis is gelegd voor het doorvoeren van lean in de gehele organisatie. Vanaf juli 

is een Lean-team actief van vijf medewerkers die de organisatie verder ondersteunen om in 

de praktijk met lean aan de slag te gaan. Omdat wij het als RvC belangrijk vinden om te 

weten wat de aanpak bij Provides inhoudt, hebben wij in oktober een introductie gehad over 

deze werkwijze. Op basis daarvan is afgesproken hoe wij dit proces verder volgen, 

stimuleren en de organisatie challengen. 

 

Aandacht voor de integriteitscode, onder meer opgenomen in de Provideswijzer die iedere 

medewerker ontvangt, draagt bij aan het integer handelen van alle medewerkers. Zij blijken 

in staat om in voorkomende gevallen hun collega’s aan te spreken op hun gedrag. In 2016 

hebben de directeur-bestuurder en de bestuursadviseur ronde tafelgesprekken gevoerd over 

de code, daarbij is tevens aandacht geweest voor risicomanagement in de dagelijkse 

praktijk. 
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7.4.4 Integriteit 

Wij zijn wijzer is de titel van de integriteitscode waarin de tien belangrijkste normen en 

waarden van Provides zijn beschreven. Om de integriteitscode goed te borgen in de 

organisatie is een vertegenwoordiging (projectgroep) actief om de code onder de aandacht 

te houden. Door middel van intranet worden de tien waarden periodiek onder de aandacht 

gebracht van de medewerkers.  

 

De navolgende waarden zijn geformuleerd: 

 Wij zijn een maatschappelijke onderneming. 

 Wij zijn een professionele organisatie. 

 Wij zijn een lerende organisatie met aandacht voor kwaliteit. 

 Wij waarborgen onze onafhankelijkheid en integriteit. 

 Wij voeren een eenduidig beleid. 

 Wij nemen onze procedures en regels serieus. 

 Wij nemen de verantwoordelijkheid die past bij onze functie. 

 Wij spreken elkaar aan op elkaars gedrag ongeacht de functie. 

 Wij handelen klantgericht. 

 Wij gaan zorgvuldig om met de bedrijfsmiddelen van Provides. 

 

Ook de RvC onderschrijft de in de integriteitcode benoemde waarden. Zij heeft de 

bestuurder opdracht gegeven ervoor te zorgen dat Wij zijn wijzer verankerd blijft. 
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8 Over de RvC 

8.1.1 Taak en werkwijze 

Per 31 december 2016 was de RvC van Provides als volgt samengesteld: 

 
Naam Functie Geboren Nevenfuncties Benoemd 

sinds 
Aftredend 
per 

Herbenoeming 
(ja/nee) 

J. Schepen Voorzitter 1964 CFO a.i. Bruna BV 
Partner ADI 
Partners/Premian BV 
Voorzitter Pensioenfonds 
Reed Elsevier 
Voorzitter Asset 
management 
adviescommissie 
Pensioenfonds British 
American Tabacco 
 

2016 4 februari 
2020 

Ja 

C.M.J. Strijp - 
Braanker 

lid 1957 Bestuurder bij GGZ 

Westelijk Noord-Brabant 
(GGZ WNB)  
Strada Beheer B.V. 
Voorzitter 
toezichthoudend bestuur 
Ieder(in) 

2016 4 februari 
2020 

Ja 

G.C.L. Jacobs lid 1964 Accountant Avant 
Accountants 
Penningmeester Stichting 
Restauratie- fonds St. 
Nicolaas basiliek 

2013 2017 Ja 

 

 

8.1.2 Profielschetsen 

Voor de RvC van Provides zijn profielschetsen opgesteld. De RvC beoordeelt ieder jaar of dit 

profiel nog voldoet of moet worden aangepast. De profielschets beschrijft de algemene en 

specifieke deskundigheden en de persoonlijke kwaliteiten waarover leden van de raad 

dienen te beschikken. De profielschets is in 2015 besproken en aangepast in het kader van 

de werving van twee nieuwe commissarissen. De profielschets is aangevuld om tot een 

passende vervanging te komen. De complete profielschetsen zijn te vinden op de website 

van Provides. 

8.1.3 Samenstelling 

De samenstelling en deskundigheid van de RvC sluiten aan bij de beschrijving daarvan in de 

profielschets van de RvC. Begin oktober is tijdens een strategiebijeenkomst waaraan de 

RvC, directeur-bestuurder en bestuursadviseur deelnamen, hierover uitvoerig gesproken. 

De RvC blijft van mening dat drie commissarissen op dit moment voldoende is. Wel is 

afgesproken dat de RvC dit onderwerp bij iedere zelfevaluatie op de agenda zet. 
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8.1.4 Integriteit en onafhankelijkheid 

In 2007 heeft de RvC een gedragscode voor zijn eigen leden, en een gedragscode voor de 

directeur-bestuurder vastgesteld. In deze gedragscodes zijn de bepalingen over 

onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen vastgelegd. Tevens heeft de RvC een ‘Regeling 

Melding Onregelmatigheden’ vastgesteld. Ieder lid van de RvC heeft de gedragscode 

getekend. De onafhankelijkheid van de leden van de RvC is in overeenstemming met 

bepaling III.2.2 van de Governance code Woningcorporaties.  

 

De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en 

welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en hun taak naar 

behoren kunnen vervullen. De leden van de RvC hebben geen nevenfuncties die 

tegenstrijdig zijn aan het belang van Provides. 

 

8.1.5 Aanspreekbaarheid  

De RvC hecht grote waarde aan zijn aanspreekbaarheid. Eenieder is uitgenodigd zich tot de 

RvC te wenden als daartoe aanleiding is. De open communicatie bij Provides maakt dit ook 

mogelijk. In 2016 zijn op initiatief van de RvC in dit kader gesprekken gevoerd met het 

bestuur van de huurdersvereniging en met de leden van de Ondernemingsraad. Daarnaast 

is met veel medewerkers kennisgemaakt en gesproken tijdens informele bijeenkomsten.  

8.1.6 Informatievoorziening 

Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de RvC zich regelmatig 

mondeling en schriftelijk door de bestuurder laten informeren over de maatschappelijke 

prestaties en de financiële resultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante externe 

ontwikkelingen en de wensen en behoeften van belanghebbenden. Directeur-bestuurder en 

voorzitter van de RvC stellen in onderling overleg de agenda van de RvC vergaderingen 

vast. Vervolgens worden de relevante stukken minimaal een week van tevoren aangeboden 

aan de RvC. Deze worden desgewenst in de vergadering toegelicht en besproken. De RvC 

laat zich ook informeren door belanghouders in en buiten de organisatie. De RvC vindt de 

contacten met de huurderorganisatie en de OR zeer belangrijk, deze belichten het 

functioneren van Provides vanuit een ander perspectief. Tevens halen de leden van de RvC 

zelf informatie op, onder andere bij de VTW (Vereniging van Toezichthouders in 

Woningcorporaties) en Aedes, bij diverse sector-gerelateerde bijeenkomsten en bij eigen 

netwerkcontacten. 

 

De raad van commissarissen steunt voor de vraagstukken op het gebied van 

risicomanagement, control en compliance op de Auditcommissie. In deze commissie acteren 

niet alleen een vertegenwoordiger van de Raad van Commissarissen, de bestuurder en de 

Manager Bedrijfsvoering, ook de externe accountant is deelnemer van deze commissie. De 

treasuryrapportage, de kwartaalrapportages, begroting, activiteiten businesscontrol, 

bestuursverslag en jaarverslag zijn de reguliere agendapunten. De voorzitter van 

Auditcommissie rapporteert aan Raad van Commissarissen.        

 

De kwaliteit van de informatievoorziening die beschikbaar wordt gesteld aan de RvC is in 

2016 verder verbeterd en daardoor nog inzichtelijker. Belangrijke onderdelen van de 

sturingsinformatie zijn onder meer: 

 Voortgangsrapportage gericht op de bedrijfsdoelstellingen; 

 Jaarlijkse risicoanalyse opgesteld onder verantwoordelijkheid van de bestuurder en 
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het managementteam; 

 Inzicht verkrijgen in welke maatregelen worden genomen op het gebied van 

risicobeheersing; 

 Inzicht verkrijgen in het detecterend, zelfcorrigerend en verandervermogen van de 

organisatie;  

 

8.1.7 Excursiedagen 

In 2016 heeft de RvC IJsselstein verkend waarbij verschillende complexen zijn bezocht en 

waar mogelijk (op dat moment leegstaande) woningen. Daarnaast zijn bezoeken gebracht 

aan de BOKA (crisisopvang), aan het Baanhuis (onderdeel lespakket Praktijkschool De 

Baanbreker) en de complexen van ZOMO (begeleid wonen) aan de Trekschuit. Tevens is 

Uptown bezocht.  

Tijdens een studiemiddag is aandacht besteed aan het Lean systeem, de RvC leden hebben 

een interne bijeenkomst over portefeuillestrategie bijgewoond en in oktober is onder leiding 

van een externe adviseur een strategiebijeenkomst gehouden.  

Vast onderdeel van de vergadering vormt de inventarisatie van themabijeenkomsten. Op 

basis van behoefte en/of de actualiteit worden themabijeenkomsten gehouden. Voor 2017 

zijn bijeenkomsten gepland over de Verenigingsvorm, de Woonvisie en de Strategische 

Agenda 2020 - 2025. 

8.1.8 Lidmaatschappen 

De leden van de RvC zijn lid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). 

Ze ontvangen diverse vaktijdschriften en brochures. De leden worden daarnaast in de 

gelegenheid gesteld om opleidingen te volgen. 

8.1.9 Zelfevaluatie 

De Raad van Commissarissen in de huidige samenstelling bestaat sinds 4 februari 2016. Die 

dag namen van de toenmalige RvC drie leden afscheid, waaronder de voorzitter, en traden 

twee nieuwe leden toe. De nieuwe RvC heeft zich in 2016 ingespannen om in korte tijd 

zoveel mogelijk inzichten en kennis te vergaren over organisatie, de omgeving waarin wordt 

geopereerd en de bedrijfstak waarin gewerkt wordt.  

De RvC heeft uit haar midden de heer Schepen benoemd als voorzitter. In een aantal 

sessies is veel aandacht besteed aan de boardroom dynamics. 

8.1.10  Permanente educatie 

In 2016 is er een opleidingsprogramma geweest voor de (nieuwe leden van) RvC. 

 

In het kader van permanente educatie hebben de RvC leden in 2016 de volgende PE punten 

behaald: 

Naam toezichthouder Aantal behaalde PE-
punten 
 

Minimaal aantal te 
behalen punten  

J. Schepen 9 2016: 3 

C.M.J. Strijp - Braanker 9 2016: 3 

G.C.L. Jacobs 12 2015-2016: 10  
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8.1.11  Bezoldiging RvC 

De honorering van de RvC is gekoppeld aan de zwaarte van de functie van de afzonderlijke 

leden en houdt rekening met maatschappelijke waarden en normen. De honorering is niet 

gekoppeld aan de prestaties van Provides maar vindt plaats volgens de beroepsregel 

Bezoldiging commissarissen 2015 en 2016. Wij onderschrijven de uitgangspunten die in de 

beroepsregel worden gehanteerd, waaronder de gepaste terughoudendheid die een RvC van 

een woningcorporatie dient te betrachten bij het vaststellen van de hoogte van zijn eigen 

bezoldiging. Soberheid en doelmatigheid zijn gepast vanwege de publieke taak van de 

corporatie. De maximale bezoldiging die de beroepsregeling hanteert ligt daarom duidelijk 

onder die die op basis van de wettelijke bepalingen van de WNT2 (Wet Normering 

Topinkomens 2) wordt voorgeschreven.  

 

Naam Functie Bruto 

vergoeding 

Onkosten 

vergoeding 

Totaal 

J. Schepen voorzitter RvC € 13.533  € 13.533 

C.M.J. Strijp - Braanker Lid RvC € 9.087  € 9.087 

G.C.L. Jacobs lid RvC € 10.056  € 10.056 

 

8.1.12  Vergaderingen, overig 

Het verslagjaar 2016 heeft onder meer in het teken gestaan van kennismaking met elkaar 

en kennismaken met de organisatie. Daartoe is een excursie gehouden, een lean-sessie en 

een dagbijeenkomst waarin naast de strategische agenda ook de samenwerking (boardroom 

dynamics) en de jaarplanning 2017 aan de orde zijn geweest. De RvC heeft zes keer 

vergaderd. 

 

In haar vergaderingen heeft de RvC ingestemd met: 

 Statuten  

 Programma rondje IJsselstein 

 Rolverdeling RvC: Voorzitter RvC J. Schepen, vervanger I. Strijp; Voorzitter 

Remuneratiecommissie I. Strijp, vervanger G. Jacobs; Voorzitter Auditcommissie G. 

Jacobs, vervanger J. Schepen 

 Bestuursverslag 2015 

 Proces statutenwijziging 

 Kaderbrief begroting 2017 is vastgesteld 

 Instemming: 

- verkoop van 64 koopappartementen tegen rendement van min. 1%, en 

het splitsen in 64 appartementsrechten; 

- beschikbaar stellen van extra budget van € 13.000 per woning + € 

35.000 verkoopkosten; 

- inzet van stimuleringspremie van max. € 1.500 per huishouden voor 

scheefwoners". 

 Goedkeuringsbesluit opstal Kloosterplantsoen 

 RvC committeert zich aan de governancecode woningcorporaties  

 Halfjaarsrapportage 

 Financieel reglement 

 Treasury statuut 

 Treasury functie- en procesbeschrijving 

 Nieuw RvC reglement 

 Auditreglement 

 Portefeuillebeleid 2013-2030 

 Verkoop van het kantoor 
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 Begroting 2017 

 Splitsingsvoorstel daeb/niet-daeb 

 Controleplan 2017 

 

 

9 Tot slot 

9.1 Vooruitblik 

2017 zal ook een enerverend jaar worden. Belangrijk dit jaar is de verdere implementatie 

van de Woningwet 2015. Daarnaast zal vervolg gegeven worden aan het jaarplan 2017 met 

de focus op betaalbaarheid voor de primaire doelgroep en kwaliteitsverbeteringen op basis 

van het meerjaren onderhoudsplan en de uitrol van het klantportaal. 

De gemeente zal verder haar woonvisie opleveren. Provides zal daarbij een belangrijke rol 

spelen. Het zal ook leiden tot hernieuwde prestatieafspraken met de gemeente. Vanuit de 

beschikbaarheidsdoelstelling is het voor de RvC van cruciaal belang wat IJsselstein te 

bieden heeft aan uitbreidingsmogelijkheden om de toenemende en veranderende vraag 

naar sociale woningen te kunnen waarborgen. 

 

Daarnaast zal de organisatie gaan verhuizen richting het stadhuis. Wij zullen de bestuurder 

en de organisatie daarbij zo veel mogelijk ondersteunen. 

 

Tot slot zal de nieuwe RvC zich tot taak stellen de bestuurder en de organisatie van 

Provides goed te ondersteunen en toezicht te houden op het behalen van de doelstellingen 

binnen de wettelijke kaders. 

9.2 Dankwoord 

 

In 2016 is een aantal commissarissen vertrokken naar aanleiding van hun lange 

zittingstermijn. Wij willen langs deze weg de vertrokken commissarissen bedanken voor hun 

toewijding en goede werk. Ed Caris, Marion van Hoof-Ward en Anke Koren hebben meer 

dan tien jaar Provides gediend en het bestuur en de vereniging ondersteund met raad en 

daad. Mede door hun betrokkenheid staat Provides waar het nu is, een zeer gezonde 

woningcorporatie met een sterke verankering in de gemeente IJsselstein. Daarnaast hebben 

zij gezorgd voor een goede overdracht naar de nieuwe leden van de RvC. 

Ook willen we graag onze waardering uitspreken voor de inzet van de bestuurder en zijn 

medewerkers. Wij complimenteren de organisatie dan ook met waar Provides staat: een 

zeer gezonde organisatie met goede resultaten, een aansprekend bedrijfsplan en een 

heldere stip op de horizon.
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10 Jaarrekening 2016 
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11 Balans per 31-12-2016 (na bestemming van het resultaat) 

 

 

 
ACTIVA   (bedragen x € 1.000) 2016 2015 

 
      

Ref.       

 
VASTE ACTIVA     

 
      

15.1 Materiële vaste activa     

 
DAEB vastgoed in exploitatie 438.169 392.958 

 
Niet DAEB vastgoed in exploitatie 19.277 18.838 

 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 20.179 15.678 

 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.250 9.555 

 
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 2.536 3.608 

 
Totaal materiële vaste activa 482.411 440.637 

 
      

15.2 Financiële vaste activa     

 
Deelnemingen 475 475 

 
Latente belastingvorderingen 454 1.713 

 
Totaal financiële vaste activa 929 2.188 

 
      

 
VLOTTENDE ACTIVA     

 
      

15.3 Voorraden     

 
Vastgoed bestemd voor de verkoop 1.032 2.566 

 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 129 0 

 
Overige voorraden 74 109 

 
Totaal voorraden 1.235 2.675 

 
      

15.4 Onderhanden projecten 6.279 0 

 
      

15.5 Vorderingen     

 
Huurdebiteuren 183 197 

 
Overige vorderingen 39 17 

 
Overlopende activa 156 335 

 
Totaal vorderingen 378 549 

 
      

15.6 Liquide middelen 9.646 5.695 

 
      

 
Totaal activa 500.878 451.744 
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PASSIVA   (bedragen x € 1.000) 2016 2015 

 
      

 
      

15.7 EIGEN VERMOGEN     

 
      

 
Overige reserve algemeen 82.233 73.348 

 
Overige reserve inzake waardeverandering vastgoed 237.845 201.214 

 
EIGEN VERMOGEN 320.078 274.562 

 
      

15.8 VOORZIENINGEN     

 
Overige voorzieningen 106 106 

 
Voorziening latente belastingverplichting 0 52 

 
TOTAAL VOORZIENINGEN 106 158 

 
      

15.9 LANGLOPENDE SCHULDEN     

 
Schulden/leningen kredietinstellingen 147.332 145.455 

 
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken     

 
verkocht onder voorwaarden 19.869 15.581 

 
TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN 167.201 161.036 

 
      

15.10 KORTLOPENDE SCHULDEN     

 
Schulden aan kredietinstellingen 8.123 9.690 

 
Schulden aan leveranciers 645 603 

 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 540 1.444 

 
Overlopende passiva 4.185 4.251 

 
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN 13.493 15.988 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
Totaal passiva 500.878 451.744 
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12 Winst- en verliesrekening 2016 

 

 
WINST- EN VERLIESREKENING FUNCTIONEEL  

 

 
(bedragen x € 1.000) 2016 2015 

 
   

 
Huuropbrengsten 24.352 23.413 

 
Opbrengsten servicecontracten 1.320 1.470 

 
Lasten servicecontracten -1.313 -1.465 

 
Lasten verhuur en beheeractiviteiten -6.981 -5.666 

 
Lasten onderhoudsactiviteiten -5.147 -4.799 

 
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -133 -257 

16.1 Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 12.098 12.695 

 
  

 

 
Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 4.026 0 

 
Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling -3.536 0 

 
Toegerekende organisatiekosten -273 0 

 
Toegerekende financieringskosten -358 0 

 
Mutatie onderhanden projecten 176 0 

16.2 Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 35 0 

 
   

 
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.648 2.966 

 
Toegerekende organisatiekosten -32 -23 

 
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.659 -2.424 

16.3 Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille -43 519 

 
   

 
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 1.988 1.243 

 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 37.702 11.422 

 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder 
voorwaarden 423 59 

 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 42 139 

16.4 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 40.155 12.863 

 
   

 
Opbrengst overige activiteiten 111 180 

 
Kosten overige activiteiten -25 -64 

16.5 Netto resultaat overige activiteiten 86 116 

 
   

16.6 Leefbaarheid -415 -441 

 
   

 
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 443 271 

 
Rentelasten en soortgelijke kosten -5.637 -5.884 

16.7 Saldo financiële baten en lasten -5.194 -5.613 

 
   

 
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTINGEN 46.722 20.139 

 
   

 
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  -1.206 -468 

 
Resultaat deelnemingen 0 0 

 
RESULTAAT NA BELASTINGEN 45.516 19.671 
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13 Kasstroomoverzicht 2016 (volgens de directe methode) 

 

 
  2016 2015 

(bedragen x € 1.000) Realisatie Realisatie 

   Huren 24.400 23.503 

Servicecontracten 1.204 1.384 

Overige bedrijfsontvangsten 148 235 

Rente ontvangsten 87 65 

Ontvangsten 25.839 25.187 

   Personeelsuitgaven 2.477 2.774 
Onderhoudsuitgaven 3.805 3.529 

Overige bedrijfsuitgaven 4.208 3.707 

Rente uitgaven 5.739 5.798 
Sector specifieke heffing  2.615 2.303 
Leefbaarheid  121 57 

Uitgaven 18.965 18.168 

   Totaal kasstromen uit operationele activiteiten 6.874 7.019 

   Ontvangsten 
  Verkoopontvangsten bestaande huurwoongelegenheden 4.712 3.674 

Verkoopontvangsten nieuwbouw woongelegenheden 4.635 216 

Ontvangsten financiële vaste activa 0 1.234 

Verkoopontvangsten overig 2 19 

Ontvangsten 9.350 5.143 

   Uitgaven 
  Nieuwbouw huurwoongelegenheden 3.580 14.981 

Woningverbetering 594 4.623 

Nieuwbouw koopwoongelegenheden 7.637 275 

Investeringen overig  8 150 

Terugkoop VOV woningen 681 602 

Externe kosten bij verkoop bestaand bezit 82 50 

Uitgaven 12.582 20.681 

   Totaal kasstromen uit (des)investeringen -3.232 -15.538 

   Ontvangsten 
  Nieuwe leningen 10.000 10.000 

Overige ontvangsten 0 23 

Ontvangsten 10.000 10.023 

   Uitgaven 
  Aflossing leningen 9.690 3.874 

Uitgaven 9.690 3.874 

   Totaal kasstromen uit financieringsactiviteiten 310 6.149 

   Totaal kasstromen 3.951 -2.370 

   Mutatie liquide middelen: 
  Liquide middelen begin boekjaar 5.695 8.065 

Liquide middelen einde boekjaar 9.646 5.695 

Mutatie liquide middelen in het boekjaar 3.951 -2.370 
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14 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening 

14.1 Algemeen 

Provides heeft de enkelvoudige jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 

Boek 2 Burgerlijk Wetboek. 

Provides is een vereniging met de status van ‘toegelaten instelling volkshuisvesting’. Zij heeft 

specifieke  toelating in de regio IJsselstein en Utrecht en is werkzaam binnen de juridische 

wetgeving van uit de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. De 

statutaire vestigingsplaats is IJsselstein. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en 

ontwikkeling van onroerende zaken. 

 

14.2 Regelgeving 

Provides heeft de enkelvoudige jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel 35 van de 

Woningwet. Het eerste lid van dit artikel schrijft de toepassing van BW2 Titel 9 voor, behoudens 

enkele specifieke uitzonderingen. Behalve de Woningwet zijn tevens het Besluit Toegelaten 

Instellingen Volkshuisvesting en de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting van 

toepassing. Verder zijn de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 

publieke en semipublieke sector (“WNT”) en de door de Raad voor de Jaarverslaggeving 

uitgegeven richtlijnen toegepast, waaronder Richtlijn 645 ‘Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 

(herzien 2016) in het bijzonder. 

14.3 Stelselwijziging 

 

Wijzigingen Richtlijn 645 

Met ingang van boekjaar 2016 is de herziene Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 

van toepassing.  

Provides waardeerde vastgoed tot en met 2015 tegen actuele waarde (bedrijfswaarde of 

marktwaarde). Als gevolg van de nieuwe Woningwet en daarin voorgeschreven waardering tegen 

marktwaarde volgens het waarderingshandboek dient een stelselwijziging te worden doorgevoerd. 

De herziene Richtlijn 645 heeft ertoe geleid dat Provides haar stelsel van waardering en 

resultaatbepaling vanaf 2016 heeft gewijzigd op de volgende onderdelen: 

a Waardering van sociaal vastgoed vond tot en met 2015 plaats op basis van bedrijfswaarde 

volgens Richtlijn 212. Vanaf 2016 vindt waardering plaats tegen marktwaarde in verhuurde 

staat, bepaald overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor 

onroerende zaken in exploitatie. 

b De tot en met 2015 voor commercieel vastgoed gevolgde waardering tegen marktwaarde 

volgens Richtlijn 213 is vanaf 2016 gewijzigd in waardering tegen marktwaarde in verhuurde 

staat, bepaald overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor 

onroerende zaken in exploitatie. 

c De voorraad bestemd voor de verkoop wordt als gevolg wijziging BW 2 Titel 9 per 1 januari 

2016 gewaardeerd op kostprijs danwel lagere reële waarde. Tot en met 2015 was de 

waarderingsgrondslag de reële waarde. Deze stelselwijziging is verwerkt zonder impact op 

vermogen en resultaat.  

 

Als gevolg van de waardering tegen marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie is een 

eventuele afwaardering van vastgoedontwikkelingsprojecten herrekend op basis van de 

marktwaarde in verhuurde staat als toets ter bepaling van eventuele duurzame 
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waardeverminderingen (waar de toets ter bepaling van eventuele duurzame 

waardeverminderingen nog op basis van bedrijfswaarde geschiedde). 

Functionele verlies- en winstrekening 

Tot en met 2015 presenteerde Provides de verlies en winstrekening volgens het categoriale model. 

Met ingang van 2016 presenteert Provides de verlies en winstrekening volgens het functionele 

model conform de richtlijnen van RJ645. Voor de niet direct toe te rekenen kosten is een 

verdeelsleutel gehanteerd op basis van het aantal FTE. 

Aanpassing vergelijkende cijfers van vermogen en resultaat 

De wijzigingen in de waarderingsgrondslagen zoals hiervoor genoemd zijn als stelselwijziging 

verwerkt in het vermogen en resultaat, waarbij de vergelijkende cijfers 2015 in de jaarrekening 

2016 zijn aangepast.  

De aanpassing van de vergelijkende cijfers houdt in dat deze zijn herrekend alsof de nieuwe 

waarderingsgrondslag reeds van toepassing was in voorgaande boekjaren. De invloed van de 

stelselwijziging (cumulatieve effect) is voor het deel dat betrekking heeft op de jaren tot en met 

2014 verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari 2015 en bedraagt € 199.940 positief (x 1.000). 

Het deel dat betrekking heeft op het resultaat 2015 is in de individuele posten van de winst-en-

verliesrekening verwerkt middels aanpassing van de vergelijkende resultaatcijfers 2015 en 

bedraagt in totaal € 4.238 (x 1.000) positief. In totaal bedraagt het cumulatief effect per 1 januari 

2016 € 192.550 (x 1.000). Dit effect alsmede het resultaateffect 2015, uitgesplitst naar de 

individuele posten is als volgt: 

 

  

Stand 1 
januari 2016 

vóór 
stelselwijziging 

Stand 1 
januari 2016 

ná 
stelselwijziging 

Cumulatief 
effect 1-1-

2016 

DAEB vastgoed in exploitatie 209.155 392.958 183.803 

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 16.930 18.838 1.908 

Vastgoed in ontwikkeling, bestemd voor eigen exploitatie 5.502 9.555 4.053 

      189.764 

        

Eigen vermogen: Overige reserves en Herwaarderingsreserve 82.012 274.562 192.550 

Voorziening latente belastingverplichtingen  197 52 -145 

Voorziening onrendabele investeringen  2.641 0 -2.641 

      189.764 
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Resultaateffect 2015 Baten/lasten 
2015 volgens 

WVR 2015 

Baten/lasten 
2015 voor 

vergelijkings-
doeleinden 
aangepast 

Aanpass. 
resultaat 2015 

voor 
vergelijkings-

doeleinden 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 13.012 12.863 -149 

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa -7.091 -398 6.693 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 361 519 158 

Vrijval van herwaardering uit hoofde van afschrijvingen 2.511 0 -2.511 

Belastingen -515 -468 47 

      4.238 

        

 

 
        

  
Stand 1-jan-
15 vóór 
stelselwijziging 

Stand 1 
januari 2015 

ná 
stelselwijziging 

Cumulatief 
effect 1-jan-

15 

Cumulatief effect 1 januari 2016     192.550 

Waarvan resultaateffect 2015     -4.238 

Waardestijging DAEB vastgoed     14.137 

Realisatie herwaardering door verkoop     -411 

Gerealiseerde herwaardering     -2.098 

Blijft: cumulatief effect tot 1 januari 2015     199.940 

        

Bestaande uit de balansposten per 1 januari 2015:       

DAEB vastgoed in exploitatie 186.227 369.824 183.597 

DAEB vastgoed in ontwikkeling, bestemd voor eigen exploitatie 3.848 6.357 2.509 

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 16.366 19.138 2.772 

      188.878 

        

Eigen vermogen 54.158 254.098 199.940 

Voorziening latente belastingverplichtingen 177 79 -98 

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 14.278 3.314 -10.964 

      188.878 

        

 

14.4 Oordelen en schattingen 

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

bestuur van de groep zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en 

schattingen hebben betrekking op de activa in exploitatie (zowel het sociaal als het commercieel 

vastgoed), de voorzieningen, de waardeverminderingen en de acute en latente belastingen. De 

hierbij behorende veronderstellingen zijn vermeld in de toelichting bij de hiervoor genoemde 

jaarrekeningposten. 

14.5 Salderen 

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

opgenomen uitsluitend indien en voor zover: 
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 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. 

 

14.6 Lijst van kapitaalbelangen 

 

 Woningnet N.V.: met 3.359 aandelen deel in het maatschappelijk kapitaal  Hierop is € 30.105 

gestort (75%). Er is geen sprake van bestuurlijke betrokkenheid; 

 Commanditaire Vennootschap Uithof III waarmee woningcorporaties in Utrecht samen een 

gebouw voor studentenhuisvesting exploiteren. Onze participatie is nominaal € 650.000, de 

balanswaardering ultimo 2016 € 445.000. Doordat wij commanditair vennoot zijn (geen 

bestuurlijke betrokkenheid) is ons risico beperkt tot onze kapitaalinbreng. 

 Er vindt geen consolidatie plaats aangezien Provides geen overheersende zeggenschap heeft. 

 

14.7 Financiële instrumenten 

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, 

effecten en schulden, als afgeleide instrumenten verstaan. Alle aan- en verkopen volgens 

standaard markconventies van financiële activa worden opgenomen per transactiedatum, dat wil 

zeggen de datum waarop de groep de bindende overeenkomst aangaat. Voor de grondslagen van 

de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Voor de 

waardering en verwerking van afgeleide instrumenten wordt verwezen naar de afzonderlijke 

paragraaf 14.7.11 Derivaten en hedge accounting. 
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14.8 Grondslagen van balanswaardering in de jaarrekening 

14.8.1 Materiële vaste activa 

14.8.1.1 Vastgoed in exploitatie 

Classificatie en kwalificatie 

Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB (sociaal) en niet-DAEB 

(commercieel) vastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese 

Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen.  

Op grond van deze criteria omvat het sociaal vastgoed de woningen met een huurprijs tot aan de 

huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) op contractdatum, het maatschappelijk vastgoed en het 

overige sociale vastgoed. 

 

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke 

organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en 

tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 december 

2009.  

Het commercieel vastgoed omvat volgens de eerder genoemde criteria de woningen met een 

huurprijs boven de huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) op contractdatum, het bedrijfsmatig 

vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commercieel vastgoed. 

Complexindeling 

Het sociaal vastgoed en het commercieel 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 Provides 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 sociaal en commercieel vastgoed 

 

Bij de eerste verwerking wordt het sociaal vastgoed in exploitatie en het commercieel vastgoed in 

exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten minus eventuele investeringssubsidies.  

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe kosten en 

de hieraan direct toerekenbare kosten.  

 

De in de toekomst te maken kosten van sloop worden ten laste van het resultaat verantwoord in 

het jaar dat de exploitatie door sloop wordt beëindigd. 

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 
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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  

 

Provides hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor 

woongelegenheden, MOG, parkeergelegenheden en intramuraal zorgvastgoed. Dit betreft een 

modelmatige waardering, waarbij inherent aan het gebruik van de basisversie, sprake is van het 

risico dat deze waardering in een bepaalde bandbreedte (+/- 10%) kan afwijken van de 

waardering op basis van de full versie van het handboek (waarbij vrijheidsheidsgraden mogen 

worden aangepast en een taxateur betrokken is). Voor BOG en Intramuraal zorgvastgoed (niet-

DAEB) hanteert Provides de full versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 

omdat de huursom van dit vastgoed meer bedraagt dan 5% van de totale huursom van de niet-

DAEB tak. 

 

Bij de waardering van het vastgoed worden een doorexploiteer- en een uitpondscenario 

onderscheiden. 

De marktwaarde is de hoogste van beide waarderingen. Het handboek volgt de netto contante 

waarde methode, de DCF-methode. Via de DCF-methode worden de toekomstige inkomende en 

uitgaande kasstromen contant gemaakt naar het heden aan de hand van een disconteringsvoet, 

inclusief de eindwaarde die de geschatte opbrengstwaarde is van het vastgoed aan het einde van 

de DCF-periode. Hierbij wordt verondersteld dat de jaarbedragen medio het jaar ontvangen, 

respectievelijk betaald worden. De berekening van de netto contante marktwaarde wordt bij alle 

typen vastgoed uitgevoerd voor een exploitatieperiode van 15 jaar.  

 

De bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen vindt bij woongelegenheden 

en parkeergelegenheden plaats aan de hand van twee scenario’s: enerzijds op basis van het 

doorexploiteerscenario en anderzijds op basis van het uitpondscenario. Bij BOG, MOG en 

intramuraal vastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van toepassing. 

 

Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of – vermeerdering van de marktwaarde van 

onroerende zaken in exploitatie verantwoord in de winst-en-verliesrekening van de periode waarin 

de wijziging zich voordoet. De waardevermindering of - vermeerdering wordt separaat tot 

uitdrukking gebracht en in het resultaat verantwoord als “Niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen”. Deze waardevermindering of – vermeerdering bestaat uit aanpassingen in 

het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde en uit ontwikkelingen van de woningmarkt en 

huurportefeuille van Provides.  

Tevens is bij toepassing van de basisversie sprake van een portefeuillewaardering in plaats van 

complexwaardering, waardoor er tevens een bepaalde onnauwkeurigheid kan bestaan in de 

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

Uitgaven na eerste verwerking 

Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van het complex aangaande het sociaal en 

commercieel vastgoed, die voldoen aan de algemene activeringscriteria worden geactiveerd tegen 

kostprijs en vervolgens getoetst aan het verschil in marktwaarde van het complex vóór en na deze 
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uitgaven. Het marktwaardeverschil wordt in het actief verwerkt als een waardevermindering of – 

vermeerdering en in het resultaat verantwoord als “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen”.  

Herwaarderingsreserve 

Jaarlijks wordt op balansdatum de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie opnieuw 

bepaald. Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde 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 onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet afgeschreven. 

Buitengebruikstelling als gevolg van sloop 

Indien op het waarderingscomplex of een deel daarvan, op de waardepeildatum 31 december 2016 

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. 

 

14.8.1.1 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Voor onroerende zaken in exploitatie die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden 

(VOV) door Provides wordt overgedragen aan derden waarbij de regeling kwalificeert als 

financieringstransactie, eindigt het eigen gebruik en wordt het vastgoed geherrubriceerd als 

vastgoed verkocht onder voorwaarden. De onroerende zaken verkocht onder voorwaarden worden 

gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de contractuele korting. Een 

eventuele waardevermeerdering of – vermindering van de boekwaarde van de onroerende zaken 

op het moment van de herclassificatie wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder de 

post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden. 

 

Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de getaxeerde leegwaarde na aftrek van de in 

het VOV-contract overeengekomen korting. De leegwaarde wordt jaarlijks opnieuw geschat. 

Waardeveranderingen worden in het resultaat verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.  

 

De regeling kwalificeert als een financieringstransactie indien niet alle belangrijke economische 

voor- en nadelen zijn overgedragen. Dit is in het kader van een regeling VOV doorgaans het geval 

indien sprake is van een terugkoopplicht dan wel een terugkooprecht tegen een significant lagere 

terugkoopprijs dan de verwachte reële waarde op terugkoopmoment. 

 

Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde heeft Provides een 

terugkoopverplichting, die jaarlijks wordt gewaardeerd op de bij overdracht ontstane 

terugkoopverplichting, rekening houdend met de contractvoorwaarden inzake terugkoop 

waaronder de deling van de jaarlijkse waardeontwikkeling van de woning in het economisch 

verkeer. De terugkoopverplichting wordt als verplichting op de balans opgenomen zonder rekening 

te houden met de tijdswaarde van geld aangezien inschatting van het tijdstip waarop terugkoop in 

de toekomst zal plaatsvinden, mede gelet op de onbeperkte terugkooptermijn, niet goed mogelijk 
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is. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden wordt de 

verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord. 

 

De waardeveranderingen ter zake van de woningen verkocht onder voorwaarden (na 

herclassificatie) en die ter zake de terugkoopverplichtingen worden in het resultaat verantwoord 

onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder 

voorwaarden.  

 

Ultimo boekjaar wordt het verschil (indien positief) tussen de dan opnieuw vastgestelde 

leegwaarde na aftrek van contractuele korting en de – gefixeerde – boekwaarde op moment van 

herclassificatie op basis van de oude grondslag verwerkt in een herwaarderingsreserve 

14.8.1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Vastgoed 

Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande complexen 

(woningverbetering, herstructurering, zie hiervoor tevens de grondslag onder uitgaven na eerste 

verwerking hiervoor). De waardering bij eerste verwerking is tegen de kostprijs. De kostprijs 

omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs), rekening houdend met eigen ontwikkelingskosten 

en overige hieraan direct toerekenbare kosten. 

 

De waardering na eerste verwerking van het vastgoed in ontwikkeling is tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De marktwaarde wordt bepaald met behulp 

van geprognosticeerde kasstromen op basis van aannames zoals hiervoor toegelicht onder 

vastgoed in exploitatie onder Waardering na eerste verwerking.  

 

Indien gerede twijfel bestaat of de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen worden, wordt het 

vastgoed tegen de lagere marktwaarde van het project in het bestaande ontwikkelingsstadium 

gewaardeerd en wordt het nadelig verschil in het resultaat verantwoord onder de post Overige 

waardeveranderingen. 

 

In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen 

inzake sociaal en commercieel vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het 

vastgoed hoger is dan de marktwaarde, wordt het verschil eerst in mindering gebracht op de reeds 

bestede kosten en wordt voor het resterend bedrag een voorziening gevormd voor onrendabele 

investeringen en herstructureringen. De afwaardering van de bestede kosten tot nihil wordt in het 

resultaat verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille.  

Grondposities  

Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen) worden aangeschaft met het oog op 

(her)ontwikkeling van huur- en koopprojecten. Aangezien nog geen inzicht bestaat in aard, 

omvang en samenstelling van deze projecten worden de grondposities beschouwd als 

vastgoedbeleggingen. 

 

De grondposities worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs en bijkomende 

kosten. Na eerste verwerking worden de grondposities gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere 

marktwaarde, welke de huidige marktverhoudingen omtrent de verwachte woningbouwwaarde van 

de grond weerspiegelt. De veranderingen in de marktwaarde worden in het resultaat verantwoord 

onder de post Overige waardeveranderingen. 
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14.8.1.3 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 afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de 

restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of 

restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden deze wijzigingen als een 

schattingswijziging verantwoord. 

 

Buiten gebruik gestelde onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden 

gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. Indien de verwachte 

opbrengstwaarde belangrijk hoger is dan de boekwaarde en besloten is tot verkoop, wordt 

overgegaan tot een incidentele herwaardering die verwerkt wordt als ongerealiseerde 

waardestijging in het eigen vermogen. Bij de realisatie van de waardestijging wordt deze als een 

afzonderlijke post in de winst- en verliesrekening verwerkt. 

  

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden niet langer in de balans 

opgenomen na vervreemding of wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of 

de vervreemding worden verwacht. 

 

14.8.2 Financiële vaste activa 

14.8.2.1 Deelnemingen 

De deelnemingen waarop Provides geen invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en 

financiële beleid, worden tegen de verkrijgingsprijs gewaardeerd. Indien sprake is van een 

duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering 

vindt plaats ten laste van de winst- en verliesrekening. 

14.8.2.2 Latente belastingvorderingen 

Voor de waardering en verwerking van latente belastingvorderingen wordt verwezen naar de 

afzonderlijke paragraaf ‘Belastingen’. 

 

14.8.3 Voorraden 

14.8.3.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop 

Dit betreft teruggekochte woningen uit hoofde van een terugkoopplicht, bestemd voor verkoop. 

De waardering van de teruggekochte woningen met een terugkoopplicht is op moment van 

verkrijging tegen de marktwaarde na aftrek van de contractuele korting, hetgeen tevens de 

verkrijgingsprijs is voor de waardering als voorraad, en na eerste verwerking rekening houdend 

met de lagere opbrengstwaarde. De lagere opbrengstwaarde is de verwachte verkoopprijs en wordt 

bepaald op basis van taxaties dan wel recente verkooptransacties van referentiewoningen. 

Hieronder is verder begrepen het vastgoed in exploitatie, geherclassificeerd als vastgoed bestemd 

voor verkoop. Bij eerste verwerking (i.c. moment van herclassificatie) en na eerste verwerking is 

de waardering tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), verminderd met 

cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen als gevolg 

van de lagere reële waarde (i.c. geschatte marktwaarde).” 
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14.8.3.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 

Dit betreft vastgoed in aanbouw voor verkoop dat nog niet verkocht is (onderhanden werk). De 

waardering is tegen vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten dan wel lagere 

opbrengstwaarde. De lagere opbrengstwaarde is gebaseerd op de verwachte verkoopprijs onder 

aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop. 

 

Onder de post voorraden zijn verder grondposities zonder concrete bouwbestemming opgenomen, 

waarvan besloten is tot afstoting. De waardering is tegen verkrijgingsprijs en daaraan 

toegerekende directe kosten dan wel lagere opbrengstwaarde. 

14.8.3.3 Vastgoed in exploitatie, geherclassificeerd als vastgoed bestemd voor verkoop 

Bij eerste verwerking (i.c. moment van herclassificatie) en na eerste verwerking is de waardering 

tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met cumulatieve 

afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen als gevolg van de lagere 

reële waarde (i.c. geschatte marktwaarde). 

 

14.8.3.4 Overige voorraden 

De overige voorraden betreffen onderhoudsmaterialen, welke worden gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. 

14.8.4  Onderhanden projecten 

Een onderhanden project in opdracht van derden (hierna: onderhanden project) is een project dat 

is overeengekomen met een derde, voor de constructie van een actief of combinatie van activa 

waarbij de uitvoering zich gewoonlijk uitstrekt over meer dan één verslagperiode. 

 

De onderhanden projecten worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten vermeerderd 

met de toegerekende winst ‒ indien deze betrouwbaar is te bepalen ‒ en verminderd met 

voorziening voor verwachte verliezen en gedeclareerde termijnen. 

 

De projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van het onderhanden project worden als 

opbrengsten en kosten in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestatie per 

balansdatum verwerkt, indien het resultaat van een onderhanden project op betrouwbare wijze 

kan worden ingeschat (percentage of completion-methode). Voor het bepalen van het percentage 

gereedheid wordt uitgegaan van de gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale 

projectkosten. 

 

Als het resultaat van een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, 

worden de opbrengsten alleen verwerkt in de winst-en-verliesrekening tot het bedrag van de 

gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald en worden de projectkosten in de  

winst-en-verliesrekening verwerkt in de periode waarin ze zijn gemaakt (percentage of completion 

with zero profit-methode).  

 

Als het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten zullen 

overschrijden, worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening 

verwerkt. 

 

De projectkosten bestaan uit de directe projectkosten, de opslag voor kosten die toerekenbaar zijn 

aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project gebaseerd op het 

normale niveau van projectactiviteiten en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever 

kunnen worden toegerekend, exclusief de rente op het vreemd vermogen. 
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Uitgaven die verband houden met projectkosten die na de balansdatum tot te verrichten prestaties 

leiden, zijn als voorraden (onderhanden werk of vooruitbetalingen op voorraden) of als 

overlopende activa verwerkt, indien het waarschijnlijk is dat ze in een volgende periode zullen 

leiden tot opbrengsten. 

 

Het nettobedrag per onderhanden project wordt verwerkt als vlottend actief of als kortlopende 

schuld, indien het saldo van het onderhanden project een debet- respectievelijk creditstand 

vertoont. 

 

Zolang het project nog niet is voltooid worden de in het boekjaar gerealiseerde projectopbrengsten 

gepresenteerd als “Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling”. In het jaar van voltooiing van het 

project worden dan de resterende projectopbrengsten gepresenteerd als “Omzet verkocht vastgoed 

in ontwikkeling”. De projectkosten worden gepresenteerd als “Uitgaven verkocht vastgoed in 

ontwikkeling”. 

14.8.5 Vlottende vorderingen 

De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, 

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

de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid. 

14.8.6 Liquide middelen 

Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen en de tegoeden op bankrekeningen. Liquide 

middelen worden gewaardeerd op basis van nominale waarde. Liquide middelen die (naar 

verwachting) langer dan twaalf maanden niet ter beschikking staan van Provides, worden als 

Financiële Vaste Activa gerubriceerd.  

14.8.7 Voorzieningen 

14.8.7.1 Algemeen 

Een voorziening wordt gevormd indien op balansdatum een in rechte afdwingbare of feitelijke 

verplichting is waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van middelen 

noodzakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten. De omvang van de voorziening 

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

verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders vermeld, worden 

voorzieningen gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven 

die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen een vergoeding van een derde zal worden 

ontvangen, wordt deze vergoeding gepresenteerd als een afzonderlijk actief. 

 

14.8.7.2 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 

In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen 

inzake sociaal en commercieel vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het 

vastgoed hoger is dan de aan deze investeringsverplichtingen toe te rekenen marktwaarde per 

balansdatum op basis van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde, wordt het verschil 

eerst in mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het resterend bedrag een 

voorziening gevormd voor onrendabele investeringen en herstructureringen. De afwaardering van 

de bestede kosten tot nihil en de vorming van de voorziening wordt in het resultaat verantwoord 

onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille.  

Daarnaast wordt deze voorziening gevormd voor bijzondere waardeveranderingen inzake 

nieuwbouwwoningen in ontwikkeling die bij oplevering aan derden worden overgedragen onder een 

“verkoop onder voorwaarden” regeling. 
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14.8.7.3 Voorziening latente belastingverplichting 

Voor de waardering en verwerking wordt verwezen naar de afzonderlijke paragraaf ‘Belastingen’. 

14.8.7.4 Overige voorzieningen 

Dit betreft voorzieningen in verband met rechten van medewerkers op een jubileumuitkering en 

een budget voor loopbaanontwikkeling. 

 

De voorziening voor jubileumuitkeringen aan personeel is gevormd voor in de toekomst uit te 

betalen jubileumuitkeringen aan personeel op grond van CAO-bepalingen uitgaande van het 

personeelsbestand ultimo boekjaar. Bij de bepaling van de omvang van de voorziening is rekening 

gehouden met verwachte salarisstijgingen, een geschatte blijfkans en leeftijd. De voorziening is 

tegen de contante waarde opgenomen uitgaande van een opnamekans van 5,25%. 

 

De voorziening voor loopbaanontwikkeling is gevormd ter dekking van toekomstige verplichtingen 

op het gebied van loopbaanontwikkeling, waarvoor medewerkers van Provides op grond van CAO-

bepalingen budgetrechten hebben opgebouwd. Bij het bepalen van deze voorziening wordt 

uitgegaan van het personeelsbestand ultimo boekjaar. De waardering is tegen nominale waarde 

gezien het onzekere tijdstip van besteding van het budget. 

14.8.8 Langlopende schulden 

Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde 

verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. 

 

De langlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-en-

verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, 

alsmede via het amortisatieproces. 

 

Voor de waarderingsgrondslag inzake terugkoopverplichtingen uit hoofde van onroerende zaken in 

exploitatie die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) door Provides zijn 

overgedragen aan derden, wordt verwezen naar paragraaf “onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden”. 

14.8.9 Kortlopende schulden 

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde 

verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende schulden 

worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de 

effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen zodra 

de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces. 

14.8.9.1 Belastingen 

14.8.9.2 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. 

14.8.9.3 Latente belastingen 

Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering, wordt 

een latente belastingverplichting cq vordering opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke 

verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering en voor beschikbare voorwaartse 
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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, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa, 

voorzieningen, schulden of overlopende passiva. Latente vorderingen worden opgenomen voor 

zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten zullen zijn die voor realisatie 

van het tijdelijk verschil dan wel compensabele verliezen kunnen worden aangewend. Hierbij wordt 

uitgegaan van het geldende belastingtarief. De latente belastingverplichtingen en -vorderingen 

worden gewaardeerd tegen contante waarde. De gehanteerde disconteringsvoet is hierbij 

gebaseerd op de gemiddelde rente op vreemd vermogen, na vennootschapsbelasting. 

 

De belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene 

voorwaarden voor saldering. 

14.8.9.4  Reële waarde en financiële instrumenten 

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

Voor financiële instrumenten die niet op een actieve markt worden verhandeld, wordt de reële 
waarde bepaald met passende waarderingsmethoden. Dergelijke methoden zijn onder meer: 

 het gebruikmaken van recente markttransacties tussen onafhankelijke partijen; 

 het gebruikmaken van de actuele reële waarde van een ander instrument dat nagenoeg 
hetzelfde is; 

 analyse op basis van contant gemaakte kasstromen of andere waarderingsmodellen.  

Een overzicht van de reële waarden van de financiële instrumenten wordt verschaft in de 

toelichting op de financiële instrumenten.  

14.8.9.5 Derivaten en hedge accounting 

14.8.9.6 In een contract besloten (embedded) derivaten 

Indien in enig contract zodanige bepalingen en afspraken zijn opgenomen die voldoen aan de 

kenmerken van een derivaat (‘embedded derivaat’) wordt vastgesteld of deze bepalingen en 

afspraken van het contract afgescheiden dienen te worden; afscheiding vindt plaats als: 

 er geen nauw verband bestaat tussen de economische kenmerken en risico’s van het in het 

contract besloten derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract; en 

 een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat 

zou voldoen aan de definitie van een derivaat; en 

 het samengestelde instrument niet tegen reële waarde wordt gewaardeerd met verwerking van 

de reële waardeveranderingen in het resultaat. 

 

Voor zover het afgescheiden derivaat niet kan worden aangewezen als onderdeel van een hedge-

relatie en hedge-accounting kan worden toegepast  wordt het afgescheiden derivaat geclassificeerd 

als “Overige derivaten”. Ultimo 2016 is er bij Provides geen sprake van embedded derivaten. 

 

In bepaalde huurcontracten is een huurprijsindexatieformule met referentie aan prijsindexcijfers 

opgenomen; geconcludeerd is dat geen sprake is van een af te scheiden derivaat. 
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14.8.9.7 Derivaten aangehouden voor hedging doeleinden 

De rentevoet van lopende financieringen is variabel van aard en gebaseerd op 6-maands Euribor. 

In de analyse van de financiële risico’s is het risico van renteschommelingen onderkend en 

geconcludeerd dit risico niet zelf te willen dragen doch af te dekken door middel van derivaten. 

Voor deze derivaten wordt kostprijshedge accounting toegepast op basis van generieke 

documentatie met vastlegging van: 

 de algemene hedgestrategie, hoe de hedgerelaties passen in de doelstellingen van risicobeheer 

en de verwachting aangaande de effectiviteit van deze hedgerelaties; 

 de in het soort hedgerelatie betrokken hedge-instrumenten en afgedekte posities; 

 

Op het moment van de eerste verantwoording worden deze derivaten gerubriceerd als ‘Derivaten 

met toepassing van kostprijshedge-accounting’. 

 

De waardering en resultaatbepaling is als volgt: 

 Op moment van eerste waardering wordt de reële waarde van het derivaat bepaald; over 

het algemeen is de uitkomst daarvan een nihil-waarde en wordt geen actief- of passiefpost 

op de balans opgenomen. 

 De vervolgwaardering geschiedt tegen kostprijs of lagere marktwaarde waarbij een lagere 

waarde in geval van een effectieve hedge relatie voor de waardering en resultaatbepaling 

niet in aanmerking wordt genomen. 

 Op moment van eerste waardering alsmede tussentijds bij aanpassing van de contractuele 

afspraken met betrekking tot het derivaat en/of het afgedekte renterisico van de 

betreffende lening wordt bepaald of sprake is van ineffectiviteit. Daartoe wordt beoordeeld 

of het referentiebedrag van het derivaat niet groter is dan de omvang van de lening 

alsmede dat de kritische kenmerken zoals omvang, looptijd, renteherzieningsdata, 

momenten van betaling van rente en aflossing, basis voor de rentevoet en dergelijke van 

het derivaat en het afgedekte renterisico aan elkaar gelijk zijn. 

 Indien de kritische kenmerken niet aan elkaar gelijk zijn of zijn geweest, is dit een indicatie 

dat de hedge relatie een ineffectief deel bevat. Indien en voor zover de ineffectiviteit per 

balansdatum op cumulatieve basis in een verlies resulteert, wordt de ineffectiviteit verwerkt 

in de winst-en-verliesrekening van het betreffende boekjaar. Blijkt op een later moment dat 

het cumulatieve verlies wegens ineffectiviteit is afgenomen dan wordt deze afname ten 

gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. 

 

Kostprijshedge-accounting wordt beëindigd indien: 

 Het hedge-instrument afloopt, wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend. Het cumulatieve 

gerealiseerde resultaat op het hedge-instrument dat nog niet in de winst- en 

verliesrekening is verwerkt toen er sprake was van een effectieve hedge, wordt afzonderlijk 

in de overlopende posten in de balans verwerkt tot de afgedekte transactie plaatsvindt. 

 De hedge-relatie niet meer voldoet aan de criteria voor hedge accounting. Indien de 

afgedekte positie een in de toekomst verwachte transactie betreft, vindt de verwerking van 

de hedgeresultaten als volgt plaats: 

 Indien de verwachte transactie naar verwachting nog plaatsvindt, wordt hedge accounting 

vanaf dat moment stopgezet. Het hiermee samenhangende cumulatieve resultaat op het 

hedge-instrument dat in de periode waarin de hedge effectief was buiten de winst- en 

verliesrekening of off-balance was gehouden, blijft afhankelijk van de situatie off balance of 

op de balans. 

 Indien de verwachte transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt wordt het hiermee 

samenhangende cumulatieve resultaat op het hedge-instrument dat in de periode waarin de 

hedge effectief buiten de winst- en verliesrekening of off-balance was gehouden, naar de 

winst- en verliesrekening overgebracht. 
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14.8.9.8 Niet langer in de balans opnemen van financiële activa en passiva 

Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe 

leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s 

met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen. 
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14.9 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

14.9.1 Algemeen 

Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze gerealiseerd 

zijn. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor 

waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) 

verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar 

worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden 

en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. 

 

Bijzondere baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, worden op grond van 

aard, omvang of het incidentele karakter afzonderlijk toegelicht teneinde een goed inzicht te geven 

in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en met de ontwikkeling daarin. 

Bijzondere posten worden met het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van de resultaten 

zoveel mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk toegelicht. 

14.9.1.1 Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 

14.9.1.2 Huuropbrengsten 

Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoord naar rato van de geleverde 

prestaties. 

De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid van de groep, rekening 

houdend met de door het Rijk bepaalde kaders (zoals maximale huurverhoging, maximaal redelijke 

huur en maximale huursomstijging) en onder aftrek van huurderving wegens leegstand en 

oninbaarheid. 

14.9.1.3 Opbrengsten servicecontracten 

De opbrengsten servicecontracten betreffen vergoedingen van huurders boven de netto huurprijs 

voor leveringen en diensten (zoals energie, water, huismeesters, schoonmaakkosten, 

glasverzekering). De opbrengsten worden verminderd met derving wegens oninbaarheid. De 

kosten van de leveringen en diensten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten. 

14.9.1.4 Lasten verhuur en beheeractiviteiten 

Hier worden zowel de directe lasten voor de verhuur en beheeractiviteiten als de indirecte lasten 

via de kosten- verdeelstaat verantwoord. 

14.9.1.5 Lasten onderhoudsactiviteiten 

De werkelijke onderhoudskosten voor dagelijks- en mutatieonderhoud en planmatig onderhoud 

worden ten laste van de exploitatie gebracht. Het dagelijks- en mutatieonderhoud wordt 

onderscheiden in de kosten van derden en de kosten van eigen dienst.  

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud 

verantwoord. 

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

plaatsgevonden. 

Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op 

balansdatum worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

14.9.1.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

Hieronder worden verantwoord de verhuurderheffing, de kosten gerelateerd aan het niet kunnen 

incasseren van vorderingen op huurders anders dan huur en andere exploitatiekosten die niet tot 

een meer specifieke kostensoort behoren. 



Jaarrekening 

Pagina 74 van 106 

 

 

 

14.9.2 Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 

 

14.9.2.1 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 

De opbrengsten van de verkopen van het vastgoed in ontwikkeling en onderhanden projecten 

worden hier verantwoord. 

14.9.2.2 Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling en toegerekende organisatie- en 

financieringskosten 

De uitgaven van het verkochte vastgoed in ontwikkeling inclusief de toegerekende 

organisatiekosten vanuit de kostenverdeelstaat en rente in het kader van financiering worden 

hieronder verantwoord. 

14.9.3  Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 

De verkoop van vastgoed is een regulier onderdeel van de bedrijfsactiviteiten en wordt derhalve 

als onderdeel van de omzet verantwoord. 

De post Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de 

behaalde verkoopopbrengst minus de toerekenbare verkoop- en organisatiekosten en de 

geactiveerde waarde met betrekking tot het vastgoed.  

 

Opbrengst uit verkoop van vastgoed wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle 

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot 

de activa zijn overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan 

worden bepaald en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is. 

Op basis van deze criteria wordt onder deze post de verkoopopbrengst van vastgoed in exploitatie 

onder aftrek van verkoopkosten en de boekwaarde verantwoord. De boekwaarde is op basis van de 

marktwaarde. Daarnaast wordt onder deze post verantwoordt de opbrengstwaarde van verkocht 

vastgoed bestemd voor de verkoop (koopwoningen voor derden) en de vervaardigingsprijs en 

daaraan toegerekende directe kosten, dan wel de lagere opbrengstwaarde. Verder wordt hieronder 

verantwoord de verkoopopbrengst van onder VOV teruggekochte en vervolgens zonder 

voorwaarden doorverkochte woningen onder aftrek van de boekwaarde. De boekwaarde is de 

marktwaarde op terugkoopmoment onder aftrek van de contractuele korting. 

Gerealiseerde verkoopresultaten worden verantwoord op het moment van levering (passeren 

transportakte). Eventuele verliezen op koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar 

zijn. 

 

Woningen verkocht onder voorwaarden worden niet in het resultaat verantwoord in het geval de 

belangrijkste economische voor- en nadelen niet zijn overgedragen aan de koper. Dergelijke 

transacties worden verantwoord als financieringstransactie. Verwezen wordt naar de post Vastgoed 

verkocht onder voorwaarden in de grondslagen van balanswaardering. 

14.9.4 Waardeveranderingen Vastgoedportefeuille 

Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen en de waardeveranderingen met 

betrekking tot de vastgoedportefeuille bestaande uit vastgoed in exploitatie, vastgoed in 

ontwikkeling, vastgoed verkocht onder voorwaarden en vastgoed bestemd voor verkoop. Niet-

gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, 

die ontstaan door een wijziging in de waarde van het vastgoed bestemd voor verkoop in het 

verslagjaar. 
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14.9.5 Netto resultaat overige activiteiten 

Hieraan zijn de opbrengsten die niet direct aan de andere activiteiten zijn toe te rekenen zoals 

eenmalige opbrengsten.  

14.9.6 Leefbaarheid 

Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten en fysieke activiteiten 

opgenomen. 

De uitgaven inzake sociale activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor ondersteuning van 

bewonersinitiatieven, gebiedsgericht personeel (zoals leefbaarheidscoördinator, wijkbeheerder, 

huismeester), leefbaarheidsonderzoeken en uitgaven voor activiteiten zoals 

welkomstbijeenkomsten nieuwe bewoners, bestrijding woonoverlast, buurtbemiddeling, opvang 

van dak- en thuislozen, schuldsaneringen, tweede kansbeleid et cetera. 

 

De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven. 

 

14.9.7 Financiële baten en lasten 

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

de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun 

ontvangst waarschijnlijk. 

Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de 

resterende hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende 

verslagperioden toegerekend zodanig dat samen met de over de lening verschuldigde 

rentevergoeding de effectieve rente in de winst- en verliesrekening wordt verwerkt en in de balans 

de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste 

van het jaar waarover zij verschuldigd worden. 

 

Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van 

vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief 

gebruiksklaar of verkoopklaar te maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de 

verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen en anders van de 

gewogen gemiddelde rentevoet van de rentedragende leningen, in verhouding tot de uitgaven en 

periode van vervaardiging.  

14.9.8 Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening 

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

verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten, de 

vaststellingsovereenkomst (VSO)  en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. 

Tevens wordt rekening gehouden met de wijzigingen in de latente belastingvorderingen en –

schulden uit hoofde van respectievelijk wijzigingen in het belastingtarief, herbeoordeling van de 

mogelijkheid tot realisatie van latente belastingvorderingen of een wijziging van de verwachte 

realisatie van een actief- of passiefpost.  

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

voor zover deze betrekking heeft op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden 

opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt.  

14.9.9 Resultaat deelnemingen 

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

van de deelnemingen bepaald op de waarderingsgrondslagen van deze jaarrekening. Het resultaat 

op deelnemingen gewaardeerd tegen de kostprijs is bepaald op basis van de ontvangen 

dividenden. 
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14.10 Grondslagen voor de opstelling van het  kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.  Ontvangsten en uitgaven uit 

hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de 

kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom 

uit financieringsactiviteiten. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit vrij 

besteedbare liquide middelen van Provides. De ontvangsten en uitgaven in dit overzicht zijn 

bepaald aan de hand van de treasury module van Provides. 
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15 Toelichting op de balans (bedragen x € 1.000) 

15.1 Materiele vaste activa 

Het verloop van de materiële vaste activa over 2016 is als volgt: 

 

  

DAEB vastgoed in exploitatie 

  

niet-DAEB vastgoed in 
exploitatie     

   
  

  
 

2016 2015   2016 2015 

   
  

  
Boekwaarde 1 januari: 209.155 186.227   16.930 16.366 

Invloed stelselwijziging (cumulatief effect) 183.803 183.597   1.908 2.772 

Herrekende boekwaarde     392.958           369.824            18.838       19.138  

 

    

  

    
 

  

Mutaties:   

Opleveringen 9.481 10.539   0 0 

Investeringen 163 4.586   0 0 

Desinvesteringen 0 0   0 0 

vastgoed bestemd voor de verkoop -1.467 -2.676   -229 -1.036 

Overboeking voorziening 0 0   0 0 

Aanpassingen marktwaarde 37.034 10.686   668 736 

Totaal van de mutaties      45.211             23.134                 439           -300  

   
  

  
Boekwaarde 31 december     438.169           392.958            19.277       18.838  

Inbegrepen ongerealiseerde herwaardering 222.741 188.340             3.311         2.399  
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Onroerende zaken verkocht 
onder voorwaarden 

  Vastgoed in ontwikkeling 
bestemd voor de eigen 

exploitatie     

   
  

  
 

2016 2015   2016 2015 

   
  

  
Boekwaarde 1 januari:      15.678  13.206             5.502  3.848 

Invloed stelselwijziging (cumulatief effect) 0 0   4.053 2.509 

Herrekende boekwaarde      15.678             13.206              9.555         6.357  

 

    

  

  

 

 
  

 

Mutaties:   
 

Investeringen 674             1.286              3.934       15.807  

Desinvesteringen -692               -428             -9.481      -10.539  

vastgoed bestemd voor de verkoop        2.352                 976    0 0 

Onderhanden werk 0 0            -4.242  0 

Overboeking voorziening 0 0   0 -3.313 

Aanpassingen marktwaarde        2.167                 638              2.484         1.243  

Totaal van de mutaties        4.501              2.472             -7.305         3.198  

   
  

  
Boekwaarde 31 december      20.179             15.678              2.250         9.555  

Inbegrepen ongerealiseerde herwaardering      12.566              8.956        

 

 

 

 
Materiele vaste activa 

 
ten dienste van exploitatie 

 
2016 2015 

   
Aanschafwaarde             6.211              6.104  

Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen           -2.603            -2.203  

Boekwaarde per 31 december 2015             3.608              3.901  

   Mutaties in het boekjaar: 
  Investeringen                 94                121  

Desinvesteringen                -66                 -16  

Afschrijvingen              -649               -398  

Desinvesteringen afschrijvingen                 45  0 

Duurzame waardeveranderingen              -496  0 

Totaal mutaties in het boekjaar           -1.072               -293  

   Stand per 31 december: 
  Aanschafwaarde             6.239              6.209  

Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen           -3.703            -2.601  

Boekwaarde 31 december 2016             2.536              3.608  
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De actuele waarde van het kantoorpand is 1,8 miljoen Euro. 

In de post DAEB vastgoed in exploitatie zijn 3.578 verhuureenheden opgenomen. De hierbij 

behorende geschatte WOZ-waarde, gebaseerd op de meest recente WOZ-waarde (WOZ 2016, 

waardepeildatum 01-01-2015) bedraagt ongeveer € 568 miljoen (2015: € 550 miljoen). 

 

 

15.1.1 DAEB vastgoed in exploitatie en Niet DAEB vastgoed in exploitatie 

15.1.1.1 Vastgoed in exploitatie bestemd voor verkoop 

Voor de eerstkomende vijf jaar is een verkoopplan opgesteld. In 2017 zullen naar verwachting 20 

woningen worden verkocht, waarvan 16 onder de voorwaarden van Koopgarant. De verwachte 

opbrengstwaarde van de woningen voor de reguliere verkopen bedraagt gemiddeld € 199.500 en 

voor de koopgarant verkopen gemiddeld € 138.000. De gemiddelde marktwaarde van de reguliere 

woningen is € 150.000 en van de koopgarant € 118.000. 

15.1.1.2 Uitgangspunten marktwaarde en bedrijfswaarde 

 

Marktwaarde: 

Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is gebruik gemaakt van meerdere macro 

economische parameters. Het handboek modelmatig waarderen marktwaarde bepaalt de 

marktwaarde van de onroerende zaken in exploitatie op basis van de contante waarde van de 

geschatte toekomstige kasstromen (Discounted Cash Flow methode).  

De toekomstige kasstromen worden bepaald aan de hand van een doorexploitatie- en een 

uitpondscenario.  

 

Bij het doorexploitatiescenario is de veronderstelling dat het volledige complex in exploitatie blijft 

gedurende de DCF-periode. Bij het uitpondscenario is de veronderstelling dat na mutatie tot 

verkoop van individuele woningen tegen leegwaarde wordt overgegaan.  

De berekening wordt uitgevoerd over een DCF-periode van 15 jaar. In het doorexploiteerscenario 

wordt de huur bij mutatie aangepast naar de markthuur of de maximale huur, afhankelijk of de 

woongelegenheid bij mutatie is te liberaliseren. 

  

– Indien de maximale huur lager dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de nieuwe 

huur het minimum van de markthuur en de maximale huur volgens het 

woningwaarderingsstelstel. 

– Indien de maximale huur hoger is dan liberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur de markthuur. 
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Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de 

macro-economische parameters: 

 

Parameters woongelegenheden 2016 2017 2018 2019 
2020 

e.v. 

Prijsinflatie 0,20% 0,60% 1,07% 1,53% 2.00% 

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

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

Leegwaardestijging provincie Utrecht   3,80% 2,90% 2,00% 2,00% 

Leegwaardestijging stad Utrecht   5,90% 3,90% 2,00% 2,00% 

Mutatieonderhoud per vhe – EGW*          823         823         823         823  

Mutatieonderhoud per vhe – MGW*          618         618         618         618  

Mutatieonderhoud per vhe – Studenteneenheid*          185         185         185         185  

Mutatieonderhoud per vhe – Zorgeenheid 

(extramuraal)* 
         618         618         618         618  

Beheerkosten per vhe – EGW*          420         420         420         420  

Beheerkosten per vhe – MGW*          413         413         413         413  

Beheerkosten per vhe – Studenteneenheid*          389         389         389         389  

Beheerkosten per vhe – Zorgeenheid (extra.muraal)*          381         381         381         381  

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) IJsselstein   0,1053% 0,1053% 0,1053% 0,1053% 

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) Utrecht   0,1096% 0,1096% 0,1096% 0,1096% 

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

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

Verhuurderheffing (% van de WOZ) *1)   0,536% 0,569% 0,569% 0,569% 

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar – 
zelfstandige eenheden  

  1,20% 0,80% 0,40% 0,00% 

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar – 

onzelfstandige eenheden 
  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Huurderving (% van de huursom)   1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

Gemiddelde mutatiekans bij doorexploiteren  min   2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Gemiddelde mutatiekans bij doorexploiteren  max   36,25% 36,25% 36,25% 36,25% 

Gemiddelde mutatiekans bij uitponden min   3,90% 2,00% 2,00% 2,00% 

Gemiddelde mutatiekans bij uitponden max *2)   36,25% 36,25% 36,25% 36,25% 

Verkoopkosten bij uitponden (% van de leegwaarde)   1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 

            

* prijspeil 2016           

*1) Vanaf 2023 0,543%           

*2) Vanaf 2022 70% van doorexploiteren           

            

 

 

 

Disconteringsvoet woongelegenheden 

Type Minimaal Maximaal 

EGW 6,16% 6,79% 

MGW 6,31% 6,94% 

Student 6,50% 6,50% 

Zorgeenheid (extramuraal) 6,61% 7,24% 
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Instandhoudingsonderhoud per verhuureenheid 

Type Bouwjaar 

  <1960 1960-1974 1975-1989 1990-2004 >=2005 

EGW 909 984 837 858 861 

MGW 849 969 787 859 846 

Studenteneenheid 502 513 453 570 555 

Zorgeenheid (extramuraal) 1018 1005 884 987 992 

            

 

Voorsplitsingskosteniseennormgehanteerdvan€ 500,-  per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit 

overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de berekende waarde van een verhuureenheid.  

 

Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk 

onroerend goed 
2017 2018 2019 2020 e.v. 

Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo*          5           5           5             5  

Mutatieonderhoud per m2 bvo (bij mutatie)*        10         10         10           10  

Beheerkosten % van de markthuur - BOG 3% 3% 3% 3% 

Beheerkosten % van de markthuur - MOG 2% 2% 2% 2% 

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,1787% 0,1787% 0,1787% 0,1787% 

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke 

lasten (% van de WOZ) 
0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 

Disconteringsvoet BOG minimaal 8,45% 8,45% 8,45% 8,45% 

Disconteringsvoet BOG maximaal 9,28% 9,28% 9,28% 9,28% 

Disconteringsvoet MOG minimaal 8,52% 8,52% 8,52% 8,52% 

Disconteringsvoet MOG maximaal 8,91% 8,91% 8,91% 8,91% 

  

*prijspeil 2016 

         

 

 

Parameters parkeerplaatsen 2017 2018 2019 2020 e.v. 

Instandhoudingsonderhoud – parkeerplaats* 46 46 46 46 

Instandhoudingsonderhoud – garagebox* 154 154 154 154 

Beheerkosten – parkeerplaats* 25 25 25 25 

Beheerkosten – garagebox* 35 35 35 35 

Gemeentelijke OZB, belastingen, 

verzekeringen en overige zakelijke lasten (% 

van de WOZ) 

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

Disconteringsvoet minimaal 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 

Disconteringsvoet maximaal 6,89% 6,89% 6,89% 6,89% 

          

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

Instandhoudingsonderhoud  per m2 bvo*           8            8            8            8  

Mutatieonderhoud per m2 bvo (bij mutatie)*          10           10           10           10  

Beheerkosten (% van markthuur op jaarbasis) 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Gemeentelijke OZB, belastingen, verzekeringen en 

overige zakelijke lasten (% van de WOZ) 
0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 

Disconteringsvoet minimaal 8,45% 8,45% 8,45% 8,45% 

Disconteringsvoet maximaal 9,28% 9,28% 9,28% 9,28% 

          

* prijspeil 2016         

          

Schattingen: 

 

Gelet op de huidige marktomstandigheden kunnen toekomstige marktontwikkelingen waarop zowel 

door interne als door externe taxateurs gehanteerde aannames en schattingen ter bepaling van de 

reële waarde van het commercieel vastgoed zijn gebaseerd, ten opzichte van de werkelijk te 

verwachten marktontwikkelingen van significante invloed zijn op de uitkomsten van de huidige 

waardering in de jaarrekening.  

 

Om inzicht te geven in de effecten van redelijkerwijs mogelijke wijzigingen in belangrijke 

parameters op de reële waarde, is de volgende gevoeligheidsanalyse opgenomen. 

 

Parameters Aanpassing parameter 
Vastgoed-
beleggings- Effect op reële waarde 

    soort (x € 1.000) In % 

Huurverhoging 
Boven inflatoire huurverhoging 

niet ingerekend  
woningen           -4.590 -1,02% 

Mutatiegraad  1% verhogen woningen          14.960  3,36% 

Mutatiegraad  1% verlagen woningen         -15.465  -3,47% 

Disconteringsvoet 1% verhogen gehele portefeuille         -38.818  -8,50% 

Disconteringsvoet 1% verlagen gehele portefeuille          54.136  11,85% 

          

 

De mutatie 1-1-2015 naar Marktwaarde is gebaseerd op het waarderingshandboek 2015. Voor de 

provincie Utrecht wordt hiervoor voor de indexatie een percentage van 3,9% genoemd. 

Zekerheden en beperkingen 

Vastgoedbeleggingen met een marktwaarde van € 457 mln. zijn hypothecair verbonden ten 

behoeve van kredietinstellingen.  

Juridische en feitelijke verplichtingen inzake de waardering van het vastgoed 

Provides heeft zich jegens de gemeente heeft verplicht om minimaal 2.400 woningen met een 

huurprijs tot € 628,75  aan te houden voor de primaire doelgroep. Hierbij is echter geen 

verkoopverbod opgelegd. In de marktwaarde is voor dit deel van de vastgoedportefeuille dan ook 

geen rekening gehouden met een verplicht  scenario doorexploiteren, uitgaande van een niet-

marktconforme verhuur aan deze doelgroep. 
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Bedrijfswaarde: 

 

Bij de bedrijfswaardeberekening zijn door Provides de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Prijsinflatie (%) 0,2 0,6 1,07 1,53 2 2 2 

Looninflatie (%)   1,6 1,9 2,2 2,5 2,5 2,5 

Bouwindex (%)   1,6 1,9 2,2 2,5 2,5 2,5 

Onderhoudsindex (%)   1,6 1,9 2,2 2,5 2,5 2,5 

Marktindex (%)   4,5 3,67 2,83 2 2 2 

Korte rente (%)   0,77 1,51 2,03 2,4 3,25 3,25 

Opslag korte rente (%)   0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Lange rente (%)   0,1 0,93 1,76 2,59 3,42 4,25 

Opslag lange rente (%)   0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

        

DAEB        

Reguliere huurstijging (%)  0,88 1,39 1,65 1,98 2,38 2,0 

Huurstijging als gevolg harmonisatie (%)  0,41 0,35 0,35 0,19 0,19 0,0 

Totaal huurstijging (%)  1,29 1,74 2 2,17 2,57 2 

Huurderving (%)  0,76 0,76 0,76 0,77 0,76 0,76 

        

Niet-DAEB        

Reguliere huurstijging (%)  0,20 0,60 1,07 1,53 2 2 

Huurstijging als gevolg harmonisatie (%)  0 0 0 0 0 0 

Totaal huurstijging (%)  0,20 0,60 1,07 1,53 2 2 

Huurderving (%)  3,10 3,12 3,04 3,03 2,99 3,02 

 

 Bij de jaarlijkse huurverhoging wordt de huursombenadering toegepast. De totale 

huurverhoging, inclusief harmonisatie mag maximaal prijsinflatie + 1% bedragen. Dit beleid 

geldt voor de periode 2017 tot en met 2021. Vanaf 2022 geldt een inflatievolgend beleid. Dit 

beleid sluit aan met de uitgangspunten uit de begroting 2017. 

 De liberaliseringsgrens is voor de jaren 2017 en 2018 niet geïndexeerd (bevroren); 

 Huurharmonisatie (huur optrekken naar de streefhuur, rekening houdende met de geldende 

aftoppingsgrens) vindt plaats bij mutatie. Deze wordt voor een periode van 5 jaar ingerekend. 

De gehanteerde mutatiegraad is 6,7% voor de woningen en 0% voor de niet zijnde woningen 

en is bepaald op basis van de ervaringen in de afgelopen 5 jaren (2011 t/m 2015). 

 Voor mutatieleegstand (incl. oninbaar) wordt voor sociale woningen jaarlijks 0,75% van de  

huur berekend, bij vrije sector woningen is dit 5,50%. Leegstand door renovaties bedraagt 

gemiddeld zes weken huur. Bij verkoop wordt geen derving wegens leegstand ingerekend. 

 Aantal gelabelde woningen voor verkoop bedraagt 258. Het aantal te verkopen woningen is 

ingeschat aan de hand van ervaringscijfers. De verkoopprijs is gebaseerd op de WOZ-waarden 

01-01-2015 (WOZ-aanslag 2016) geïndexeerd met de leegwaarde index 2015 en 2016. Voor 

koopgarantwoningen geldt een korting van 20% op de reguliere verkoopprijs. De gemiddelde 

verkoopkosten per woning bedragen € 4.000. Dit is inclusief mutatiekosten en asbestkosten.  

 Het onderhoudsbeleid is het kader (kwaliteitsniveau van het bezit) voor de 

meerjarenonderhoudsbegroting. De opgenomen bedragen zijn gebaseerd op de (huidige) staat 

van onderhoud, de gewenste kwaliteit conform programma van eisen. Voor elk complex wordt 

uitgegaan van 50 jaar exploitatie met behoud van de gewenste kwaliteit met uitzondering van 

complexen die worden gesloopt. De kwaliteit van de woning blijft hierbij gedurende de gehele 

looptijd up-to-date. Hiermee wordt bedoeld dat elke woning qua staat van onderhoud op elk 

moment tegen marktconforme prijs kan worden verkocht. De wijziging van levensduur naar 50 
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jaar zorgt ervoor dat grootschalige vernieuwingen / vervangingen nu worden beschouwd als 

zijnde planmatig onderhoud en niet meer als renovaties. Uitzondering hierbij is de renovatie bij 

mutatie die voor enkele complexen nog van toepassing is. Alleen energetische maatregelen 

worden gezien als investering omdat deze maatregelen leiden tot een hogere 

woningwaardering.   

 Voor het dagelijks onderhoud is het navolgende in de bedrijfswaarde 2016 ingerekend: 

o Het reparatieonderhoud bedraagt € 715.000 per jaar.  

o Het mutatieonderhoud bedraagt voor 2016 € 526.000, € 2.400 per mutatie.  Hierbij 

gaan we uit van 224 mutaties. 

o Het contractonderhoud bedraagt € 571.000. 

o Het onderhoud in woningen in de VvE’s bedraagt € 80.000 

o Het onderhoud voor het serviceabonnement bedraagt € 82.500 

 In het reparatie en mutatieonderhoud is aan loonkosten van ons eigen onderhoudsteam € 

475.000 ingerekend. Dit is gebaseerd op 4,9 fte’s en 1440 productieve uren per fte. In het 

planmatig onderhoud is rekening gehouden met € 241.000 toegerekende personeelskosten, 

gebaseerd op 2,5 fte’s.  

 Voor de netto beheerlasten geldt als doelstelling dat de gemiddelde kosten per woning 

maximaal € 1.000 bedragen. Voor leefbaarheid wordt € 44.000 per jaar ingerekend. Vanaf 

2020 wordt de norm geïndexeerd met de prijsinflatie. De beheerkosten worden op totaal niveau 

ingevoerd en naar rato van de kostenfactoren toegerekend aan de verhuureenheden.  

 De verhuurderheffing wordt gedurende de gehele looptijd van het bezit ingerekend. De 

verhuurderheffing bedraagt voor 2017 0,543%, 2018 0,591%, 2019 0,591%, 2020 0,592%, 

2021 0,592%, 2022 0,593% en vanaf 2023 0,567%. De WOZ-waarde wordt geïndexeerd met 

de marktindex van het voorgaande jaar. 

 De saneringsheffing is ingerekend voor de jaren 2017 tot en met 2021, zijnde 1% van de 

huuropbrengst van woongelegenheden. Daarnaast is een bijdrage voor de Aw opgenomen. Dit 

is een bedrag van € 3,30 per woongelegenheid en € 0,025 pe € 1.000 euro WOZ-waarde. Het 

Ministerie heeft aangegeven dat de heffing een jaarlijks terugkerend karakter heeft, en daarom 

in de bedrijfswaarde ingerekend moet worden. 

 Voor de componenten restwaarde, beheerkosten, belastingen en verzekeringen wordt gebruik 

gemaakt van kostenfactoren op totaalniveau. Voor onderhoud wordt de kostenfactor 

gehanteerd binnen het complex. Voor woningen en bedrijfsruimtes, behoudens enkele 

uitzonderingen, geldt een kostenfactor van 1, voor garages 0,2, voor bergingen 0,05 en voor 

gesplitste zelfstandige en onzelfstandige is de kostenfactor afhankelijk van het aantal 

verhuureenheden. 

 De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 5,0% en het disconteringsmoment is 

medionummerando; 

 Restwaarde: gerekend is met een normbedrag van € 5.000  per gewogen vhe, rekening 

houdend met de kostenfactor; 

 Vennootschapsbelasting wordt niet meegenomen. 

 

Analyse bedrijfswaarde  

 

De bedrijfswaarde van het vastgoed bedraagt ultimo 2016 € 251,8 miljoen, waarvan 233,4 miljoen 

DAEB en 18,4 miljoen niet-DAEB vastgoed. Dit is een stijging van € 21,7 miljoen ten opzichte van 

ultimo 2015. Wijzigingen in ons huurbeleid en een levensduur van 50 jaar hebben een positief 

effect op de bedrijfswaarde van  

€ 6,3 miljoen. De onderhoudsuitgaven zijn met € 69 miljoen gestegen. Dit wordt veroorzaakt door 

de wijziging van de levensduur naar 50 jaar, waardoor grootschalige vernieuwingen/vervangingen 

als onderhoud worden ingerekend. De verhuurderheffing is op basis van het aangepaste 

regeerakkoord aangepast hetgeen een negatief effect heeft op de bedrijfswaarde van € 1,6 

miljoen.  



Jaarrekening 

Pagina 85 van 106 

 

 

 

 

Het verlengen van de levensduur naar 50 jaar verhoogt de bedrijfswaarde met € 88,4 miljoen.  

 

De oplevering van 1 nieuwbouwproject verhoogt de bedrijfswaarde met € 6,5 miljoen.  

 

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

de omvang van de door het WSW geborgde leningen. Deze obligoverplichting is in de toelichting op 

de balans vermeld onder de Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa. 

 

15.1.1.3 Verstrekte zekerheden 

Zonder toestemming van het WSW is het Provides 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 Provides betreffende de door het WSW geborgde 

financiering. 

 

15.1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

15.1.2.1 Grondposities 

In 2003/2004 zijn gronden aangekocht in IJsselstein-Zuid, in 2006 in IJsselstein-Noord, met de 

intentie sociaal vastgoed hierop te realiseren. Deze gronden (22,5 hectare) zijn verwerkt onder  

vastgoed in ontwikkeling. De aanschaffingswaarde van deze gronden bedraagt € 5,1 miljoen. De 

getaxeerde waarde per 31-12-2016 bedraagt € 2,25 miljoen (2015: idem). Bij het bepalen van de 

taxatiewaarde is rekening gehouden met de kans op daadwerkelijke bestemmingswijziging. Met de 

verkopers van diverse percelen is een nabetaling bij wijziging van het bestemmingsplan 

overeengekomen. Deze voorwaardelijke verplichting tot nabetaling bedraagt ongeveer € 3,1 

miljoen. euro. 

15.1.2.2 Bouwrente 

In de waardering is rente op schulden tijdens de bouw opgenomen. Gedurende het boekjaar 2016 

is hiervoor een bedrag van € 410.279 geactiveerd.  De hierbij gehanteerde rentevoet is 3,8% 

(2015 idem). 

 

15.1.2.3 Verplichtingen 

Per 31-12-2016 is voor € 1,1 miljoen verplichtingen aangegaan vanwege nieuwbouwprojecten voor 

werkzaamheden die nog niet in 2016 zijn uitgevoerd. 

 

15.1.3 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Gedurende 2016 zijn 20 woningen (2015: 14 woningen) onder een VOV-regeling aan derden 

overgedragen. Het aantal woningen verkocht onder voorwaarden bedraagt ultimo 2016 131 (2015: 

111).  
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15.2 Financiële vaste activa 

 

15.2.1 Deelnemingen 

  
31-12-2016 31-12-2015 

  
    

Boekwaarde per 1 januari 
 

475 680 

Mutatie in de verslagperiode 
 

0 -205 

Boekwaarde per 31 december 

 

475 475 

    Specificatie: 
   Deelneming 3.359 aandelen Woningnet N.V. 
 

30 30 

Deelneming Uithof CV , Casa Confetti 

 

445 445 

Deelnemingen 
 

475 475 

 

 

15.2.2 Latente belastingvorderingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
31-12-2016 31-12-2015 

  
    

    Stand per 1 januari 
 

1.713 2.207 

Mutatie latentie  
 

-1.258 -494 

Latente belastingvorderingen 
 

454 1.713 

     

Bij een aantal jaarrekeningposten is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering van 

activa en passiva volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondslagen. Verder is sprake van 

fiscaal compensabele verliezen. De hieruit voortvloeiende latente belastingvorderingen worden 

hierna toegelicht.  

 Materiele en financiële vaste activa 

De hogere commerciële waardering dan fiscaal leidt tot een actieve belastinglatentie. Gezien het 

feit dat dit waarderingsverschil niet gerealiseerd gaat worden is de latentie op nihil 

gewaardeerd.  Het nominale verschil tussen de commerciele en fiscale waardering van het 

vastgoed bedraagt ultimo 2016 € 30,3 miljoen (2015: € 72 miljoen). 

 Te verkopen woningen 

Dit betreft de te verkopen woningen van de eerste 5 jaar. Het gehanteerde belastingtarief 

bedraagt voor jaar 1 tot en met 5 22,43% - 25%. 

 Leningen o/g en u/g 

In de jaarrekening is voor de leningenportefeuille een latente belastingvordering tegen de 

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

reële waarde) en de waardering als toegepast in de jaarrekening (geamortiseerde kostprijs). Het 

gehanteerde belastingtarief bedraagt contant 22,43% (2015:22,88%), gebaseerd op een 

looptijd van 5 jaar en een disconteringsvoet van 2,75% (2015:2,85%). 

 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

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. Het gehanteerde belastingtarief bedraagt 
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contant 6,61% (2015:6,31%), gebaseerd op een looptijd van 50 jaar en een disconteringsvoet 

van 2,75% (2015:2,85%). 

 Fiscaal verrekenbare verliezen 

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

voor zover er voldoende sterke aanwijzingen zijn dat er in de toekomst voldoende fiscale winst 

beschikbaar zal zijn ter realisatie van de latente vordering. In de jaarrekening  is hiervoor een 

latente belastingvordering tegen de contante waarde verantwoord. Het gehanteerde 

belastingtarief bedraagt 25,0% (2015:25%). 

 

15.3 Voorraden 

15.3.1 Vastgoed bestemd voor verkoop 

Ultimo boekjaar bestaat de voorraad te verkopen woningen uit 3 koopgarantwoningen, alle 3 te 

verkopen ‘sociale’ woningen.  Tevens bevat de voorraad 3 koopwoningen van het project Cape 

Kennedy. Het verloop van de voorraad is als volgt: 

 

  

31-12-2016 31-12-2015 

Boekwaarde 1 januari 
 

                  2.566                 1.581  

Bij: van DAEB vastgoed in exploitatie 
 

                  1.467                 2.676  

Bij: van niet-DAEB vastgoed in exploitatie 
 

                    229                 1.037  

Af: verkocht regulier 
 

                -1.572                -1.908  

Af: verkocht als "verkocht onder voorwaarden" 
 

                -2.352                   -976  

Bij: verkoopkosten 
 

                      -                        18  

Bij: niet-gerealiseerde waardeverandering 
 

                      42                    139  

Bij: van onderhanden projecten 
 

                    652                      -    

Boekwaarde 31 december 

 

                 1.032                2.566  

 

15.3.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 

Dit betreft 1 koopwoning van het project Cape Kennedy. 

15.3.3 Overige voorraden 

De overige voorraden hebben betrekking op onderhoudsmaterialen voor de interne aannemerij. Op 

de voorraad is geen voorziening voor incourante voorraad getroffen.  

15.4 Onderhanden projecten 

De onderhanden projecten betreft het project Cape Kennedy. 

 

  
31-12-2016 31-12-2015 

  
Realisatie Realisatie 

Gerealiseerde projectkosten 
 

6.752 0 

Toegerekende winst 
 

308 0 

Saldo 
 

7.060 0 

Naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 
 

-129 0 

Naar vastgoed bestemd voor verkoop 
 

-652 
 Onderhanden projecten 

 
6.279 0 

 

 

15.5 Vorderingen 

15.5.1 Huurdebiteuren 

Op de vordering op huurders is een voorziening in mindering gebracht vanwege dubieuze 
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debiteuren van € 78.000 (2015: € 99.000). De omvang van de voorziening is bepaald op basis van 

een beoordeling van de oninbaarheid van de vorderingen. De vordering op huurdebiteuren omvat 

naast de huren ook te vorderen servicekosten, herstelkosten en incassokosten. In de vordering op 

vertrokken huurders zijn tevens kosten van mutatieonderhoud voor rekening van de huurder 

begrepen.   

 

15.6 Liquide middelen 

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking. De kredietfaciliteit bij de Rabobank 

bedraagt € 3.000.000. In 2016 is er geen gebruik gemaakt van deze faciliteit. 

 

15.7 Eigen vermogen 

 

 
  Overige reserve   

 
Overige reserve inzake waarde-   

 
algemeen verandering vastgoed Totaal 

Stand 31 december 2015 1.204 80.808 82.012 

Stelselwijziging 72.144 120.406 192.550 

Stand 1 januari 2016 73.348 201.214 274.562 

Resultaat 2016 45.516                                   -  45.516 

mutatie waardeverandering -36.631 36.631 0 

 

82.233 237.845 320.078 

     

15.8 Voorzieningen 

 

15.8.1 Voorziening onrendabele investeringen 

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

 

  
31-12-2016 31-12-2015 

  
    

Stand 1 januari 

 
2.641 14.277 

Invloed stelselwijziging (cumulatief effect)  

 
-2.641 -10.963 

Herrekende voorziening 

 
0 3.314 

Vrijval 

 
0 -3.314 

Stand 31 december 

 
0 0 
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15.8.2 Overige voorzieningen 

De overige voorzieningen en het verloop ervan in het boekjaar is als volgt: 

 

 
Jubileum- Loopbaan- Totaal 

 
uitkeringen ontwikkeling   

Stand 1 januari 2016           79            27            106  

Dotatie             3            0               3  

Onttrekking 0               -3               -3  

Vrijval 0              0  0    

Stand 31 december 2016           82            24            106  

 

Vandejubileumuitkeringenis€15Kkorterdan1jaar,vandeloopbaanontwikkelingisdit€5K.  

 

15.8.3 Voorziening latente belastingverplichtingen 

De voorziening heeft betrekking op de commercieel – fiscale verschillen met betrekking tot de 

activa ten dienste van de exploitatie en de verkoop van woningen. 

 

  
31-12-2016 31-12-2015 

  
    

    Stand per 31 december 
 

197 176 

Stelselwijziging 
 

-145 -98 

Stand per 1 januari 
 

52 78 

Mutatie latentie  
 

-52 -26 

Voorziening latente belastingverplichting 
 

0 52 

 

15.9 Langlopende schulden 

  
    

 

2016 

 
    

 

Rente > 5 jaar > 1 jaar Totaal 

 

% 

   Schulden/leningen overheid 2,8%           16.699              133           16.832  

Schulden/leningen kredietinstellingen 3,6%           86.500         44.000         130.500  

     
Totaal 

 

        103.199         44.133         147.332  

     

     

 

2015 

 
    

 
 

> 5 jaar > 1 jaar Totaal 

 
 

   Schulden/leningen overheid 2,8%           16.699              256           16.955  

Schulden/leningen kredietinstellingen 3,8%           84.000         44.500         128.500  

     
Totaal 

 

        100.699         44.756         145.455  
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15.9.1 Leningen overheid en kredietinstellingen 

  
31-12-2016 31-12-2015 

    

    Boekwaarde per 1 januari 
 

145.455 145.145 

Bij: aflossingsverplichting komend jaar 
 

9.690 3.776 

Stand per 1 januari 
 

155.145 148.921 

    Opgenomen leningen 
 

10.000 10.000 

Aflossing in de verslagperiode 
 

-9.690 -3.776 

Stand per einde verslagperiode 
 

155.455 155.145 

Af: aflossingsverplichting naar kortlopende schulden 
 

-8.123 -9.690 

Schulden/leningen kredietinstellingen 
 

147.332 145.455 

 

 

Over 2016 is gemiddeld 3,67% rente betaald over de langlopende geldleningen (2015: 3,68%). 

De reële waarde van de leningenportefeuille bedraagt ultimo 2016 € 196,2 miljoen. Hierbij is de 

10-jaars IRS gehanteerd inclusief kredietopslag.  

 

Van het schuldrestant aan het einde van de verslagperiode wordt € 8,1 miljoen in 2017 afgelost. 

Deze aflossing is opgenomen onder de kortlopende schulden. € 44,1 miljoen wordt afgelost in de 

jaren 2018 t/m 2021. In de jaren na 2021 wordt € 103,2 miljoen afgelost. 

 

Zekerheden 

Van de leningen overheid en kredietinstellingen is € 138,5 miljoen (2015 € 128,5 miljoen) geborgd 

door het WSW. Voor de door het WSW geborgde leningen heeft Provides zich verbonden het 

onderliggend onroerend goed in exploitatie met een WOZ waarde van € 568 miljoen niet zonder 

toestemming te bezwaren, van bestemming te veranderen, te vervreemden of teniet doen gaan. 

 

Aflossingssysteem 

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

kostprijssysteem. 

 

15.9.2 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken 

Het verloop van deze post is als volgt: 

 

 
2016 2015 

 
    

   Boekwaarde per 1 januari               15.581            13.230  

Verplichting uit nieuwe overeenkomsten                 3.231              1.913  

Vervallen verplichting door terugkoop                  -674               -141  

Terugkoopresultaat                    -13                     -  

Waardeverandering in de verslagperiode                 1.744                 579  

Boekwaarde per 31 december               19.869            15.581  

 

De terugkoopverplichting uit hoofde van woningen verkocht onder de Koopgarantregeling heeft 

betrekking op 131 woningen (2015:111), waarvan 101 huurwoningen uit bestaand bezit (2015 : 

81) en 30 nieuwbouwkoopwoningen (2015: 30). 
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15.10 Kortlopende schulden 

15.10.1 Schulden aan kredietinstellingen 

Dit betreft de aflossingsverplichtingen van de leningen overheid en kredietinstellingen. Voor 2017 

betreft de aflossingsverplichting € 8,1 miljoen (2015: € 9,6 miljoen). 

 

15.10.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen 

  
31-12-2016 31-12-2015 

  
    

    Omzetbelasting 
 

471 1.367 

Loonheffing 
 

69 77 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
 

540 1.444 

 

 

15.10.3 Overlopende passiva 

 

  
31-12-2016 31-12-2015 

  
    

    Niet vervallen rente langlopende schulden 
 

2.891 2.981 

Aan huurders terug te betalen servicekosten 
 

196 228 

Overige schulden en overlopende passiva 
 

1.098 1.042 

Overlopende passiva 
 

4.185 4.251 

 

15.11 Financiële instrumenten 

15.11.1  Kredietrisico 

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

Provides kunnen voldoen. Verder wordt hieronder vermeld het risico van oninbaarheid bij 

huurdebiteuren. We maken gebruik van meerdere banken teneinde dit risico te beperken. Verder 

handelen wij enkel met kredietwaardige partijen en hebben we procedures opgesteld om de 

kredietwaardigheid vast te stellen en de omvang van het kredietrisico bij elke partij te beperken.  

Het risico inzake huurdebiteuren is normaal. Voor dit risico is een voorziening getroffen.   

15.11.2  Liquiditeitsrisico 

Dit betreft het risico dat Provides over onvoldoende middelen beschikt om aan haar directe 

verplichtingen te kunnen voldoen. Om te waarborgen dat wij kunnen voldoen onze verplichtingen 

is een kredietfaciliteit beschikbaar voor een bedrag van in totaal € 3 miljoen (2015: € 3 miljoen).  

Voor een toelichting op de liquiditeitsrisico’s specifiek inzake de rentederivaten wordt verwezen 

naar paragraaf Hedges van dit hoofdstuk. 

15.11.3  Valutarisico 

Provides loopt geen valutarisico. Zij is alleen werkzaam in Nederland  waardoor alle inkomende en 

uitgaande kasstromen in euro’s zijn.  
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15.11.4  Renterisico (kasstroomrisico’s) 

Provides loopt rentekasstroomrisico’s over de liquide middelen en rentedragende langlopende 

schulden. Voor schulden met variabele renteafspraken wordt het kasstroomrisico afgedekt door in 

geval van een significante verwachte stijging respectievelijk daling van de marktrente, 

renteswapcontracten af te sluiten waarbij de variabele rente wordt geruild voor een vaste rente. 

Verwezen wordt verder naar paragraaf “Hedges” van dit hoofdstuk. 

 

Ter beoordeling van het prijsrisico dat de groep loopt, zijn de leningen in onderstaand overzicht 

ingedeeld in groepen van overeenkomstige contractueel overeengekomen rentepercentages en 

looptijden: 

 
Ultimo 2016 Renteklasse (bedragen in 1.000 Euro)       

Restant 
Tot 3% 3% - 4% 4% - 5% 

5% - 6% 6% - 
7% 

> 7% Totaal 
looptijd   

1 – 5 jaar 
            

5.000  
                

12.886  
              

34.000    
          

370  
             

52.256  

6 – 10 jaar 
           

10.672  
                

12.000  
              

11.000     
             

33.672  

11 – 15 jaar 
            

5.000  
                

11.027      
             

16.027  

16 – 20 jaar 
            

5.000  
                

14.000      
             

19.000  

> 20 jaar 
            

5.000  
                

29.500      
             

34.500  

        

Totaal 
         

30.672  
              

79.413  
             

45.000  
                  

-    
            

-    
         

370  
         

155.455  

        

        Ultimo 2015 Renteklasse (bedragen in 1.000 Euro)       

Restant 
Tot 3% 3% - 4% 4% - 5% 

5% - 6% 6% - 
7% 

> 7% Totaal 
looptijd   

1 – 5 jaar 
            

5.000  
                

22.576  
              

34.000    
          

370  
             

61.946  

6 – 10 jaar 
           

10.672  

                

12.000  

              

11.000     

             

33.672  

11 – 15 jaar 
 

                
11.027      

             
11.027  

16 – 20 jaar 
 

                
14.000      

             
14.000  

> 20 jaar 
            

5.000  
                

29.500      
             

34.500  

        

Totaal 
         

20.672  
              

89.103  
             

45.000  
                  

-    
            

-    
         

370  
         

155.145  

 

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 (bedragen in 1.000 Euro): 

 

 
Jaaraflossingen Eindaflossingen Renteconversies 

    
2016  €                     8.123   €                      12.000   €                         -    

2017  €                   12.133   €                      14.500   €                         -    

2018  €                   14.500   €                      10.000   €                         -    

2019  €                   10.000   €                        7.500   €                    5.672  

2020  €                     7.500   €                             -     €                    5.355  
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Het gewogen gemiddelde van de restant looptijd van de leningenportefeuille overheid en 

kredietinstellingen bedraagt respectievelijk 12,5 jaar (2015: 7,9 jaar) en 10,7 jaar (2015: 11,2 

jaar). 

 

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 6-

maands Euribor. De rente van de roll-over leningen is opgebouwd uit het Euribor percentage en 

een liquiditeitsafslag respectievelijk opslag die varieert van  15 basispunten tot 27 basispunten; 

 Het renterisico van de roll-over leningen is voor € 10 miljoen geheel afgedekt met rente-

instrumenten (zijnde renteswaps).  

15.11.5  Marktrisico 

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

leningenportefeuille. 

15.11.6  Derivaten en hedgeaccounting 

Algemene hedgestrategie 

Provides voert een strategie om het risico op wijzigingen van toekomstige rentekasstromen uit 

hoofde van bestaande en zeer waarschijnlijk in de toekomst af te sluiten leningen af te dekken. 

Daartoe worden als hedge-instrumenten renteswapcontracten afgesloten. Met een renteswap 

ontvangt Provides een variabele rente van de tegenpartij en betaalt zij een vaste rente terug.  

 

Hedge accounting 

Op basis van de hiervoor genoemde hedgestrategie wordt in de jaarverslaggeving kostprijshedge-

accounting toegepast waarbij de waarderingsresultaten van de afgedekte posities (leningen) en het 

afdekkingsinstrument(renteswaps) gelijktijdig in de winst- en verliesrekening worden verwerkt 

teneinde aldus de toegepaste risicoafdekking in de verslaggeving tot uitdrukking te brengen. 

 

Hedge documentatie 

Provides heeft gekozen voor het toepassen van hedge accounting op basis van generieke 

documentatie met behulp waarvan de effectiviteit van de hedge-relatie wordt beoordeeld. Hierin 

zijn de doelstellingen van risicobeheer en van de hedgestrategie beschreven alsmede de afgedekte 

posities en in te zetten hedge-instrumenten inclusief de verwachte effectiviteit.  

Effectiviteit hedge-relatie 

Voor elke verslaggevingsperiode wordt ten aanzien van de rentestromen de effectiviteit van de 

hedge relaties getest middels het vergelijken van de kritische kenmerken (o.a. omvang en looptijd) 

van de hedge-instrumenten met die van de afgedekte en nog af te dekken posities. Indien 

ineffectiviteit wordt vastgesteld, wordt deze direct in de winst- en verliesrekening verwerkt. Op 

renteswaps wordt kostprijshedge-accounting toegepast. 

Renteswaps 

Provides heeft een tweetal swapcontracten afgesloten om renterisico’s voortvloeiend uit 

leningcontracten met een variabele rente af te dekken. De betalingscondities van de renteswap 

stemmen overeen met die van de onderhandse leningen. Zoals onder de waarderingsgrondslagen 

toegelicht wordt hierbij kostprijshedge-accounting toegepast, waardoor de renteswaps tegen 
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kostprijs worden gewaardeerd (nagenoeg nihil) en waardemutaties niet in het resultaat worden 

verantwoord.  

 

 

Derivaat Hoofdsom Ingangsdatum Einddatum 
Te bet. 

rente 
Te ontv. 

rente reële waarde reële waarde 

            31-12-16 31-12-15 

                

Rabo 1 € 5.000.000 28-01-2013 30-01-23 3,60% 6m euribor € -1.207.707 € -1.209.558 

Rabo 2 € 5.000.000 03-12-2013 05-12-23 3,74% 6m euribor € -1.070.556 € -1.090.360 

 
10.000.000 

    
€ -2.278.263 € -2.299.918 

15.11.7  Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

 

Heffing voor saneringssteun 

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft aan de corporatiesector een heffing voor 

saneringssteun opgelegd. Het WSW heeft bij de opvraag van de prognose-informatie 2017-2021 

aangegeven dat er voor het jaar 2016 geen rekening gehouden hoeft te worden met 

saneringssteun en voor de jaren 2017 t/m 2020 moet rekening gehouden worden met een heffing 

van 1% van de jaarlijkse huursom. Op basis van deze percentages en de geschatte jaarlijkse 

huursom verwacht Provides dat de heffing in de komende jaren als volgt zal zijn: 

 

Saneringssteun 

Jaar (x € 1.000) 

2017 240 

2018 241 

2019 244 

2020 248 

2021 252 

 

Borging en obligo WSW 

20 langlopende geldleningen met een schuldrestant per 31-12-2016 van in totaal € 138,5 miljoen 

is geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Wij hebben woningbezit met een 

WOZ-waarde (WOZ-aanslag 2016) van ongeveer € 562 miljoen bij het WSW ingebracht als 

onderpand. Vanwege de borging zijn wij gehouden een obligo aan te houden van € 5,3 miljoen 

(2015: € 4,9 miljoen) . Dit bedrag is opeisbaar indien het totale garantievermogen van het WSW 

onvoldoende is om alle aanspraken te dekken. 
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Verplichtingen uit vastgoedbeleggingen 

Met betrekking tot de aangekochte gronden in 2003/2004 en in 2006, is met de verkopers van de 

diverse percelen een nabetaling bij wijziging van het bestemmingsplan overeengekomen. Deze 

voorwaardelijke verplichting tot nabetaling bedraagt ongeveer € 3,1 miljoen. 

 

Pensioenen 

De pensioenen zijn ondergebracht bij het pensioenfonds voor woningcorporaties, SPW. Eind 2016 

bedroeg de dekkingsgraad 110%. (2015 109%) 

 

Wet Ketenaansprakelijkheid 

Wij zijn aansprakelijk uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Om het risico van deze 

aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken vindt er bij werken een selectie van aannemers 

plaats en worden bij omvangrijke werken de aannemers financieel beoordeeld. Om de risico’s 

verder te beperken, wordt gebruik gemaakt van storting op G-rekeningen en BTW-verlegd. 

 

Investeringen 

Per 31-12-2016 is voor € 1,1 miljoen verplichtingen aangegaan vanwege nieuwbouwprojecten voor 

werkzaamheden die nog niet in 2016 zijn uitgevoerd. 
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16 Toelichting op de winst- en verliesrekening (bedragen x € 1.000) 

16.1 Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 

16.1.1 Huuropbrengsten 

 

 

 

2016 2015 

 

    

 
  Woningen en woongebouwen DAEB 22.872 22.303 

Woningen en woongebouwen niet-DAEB 1.059 850 

Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB 115 135 

Onroerende zaken niet zijnde woningen niet-DAEB 398 338 

 

24.444 23.626 

Huurderving wegens leegstand -54 -85 

Huurderving wegens oninbaarheid -38 -128 

Huuropbrengsten 24.352 23.413 

 

De huurderving wegens leegstand en oninbaarheid bedraagt 0,38% van de te ontvangen huren en 

vergoedingen (2015: 0,89%). Dit is exclusief een onttrekking aan de voorziening voor dubieuze 

debiteuren van € 21.000. De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2016 bedroeg 1,16% (1 juli 

2015: 2,50%). 

 

16.1.2 Opbrengsten servicecontracten 

 

2016 2015 

 

    

   Te ontvangen vergoeding servicecontracten 1.522 1.710 

Af: vergoedingsderving 

  - wegens leegstand -5 -15 

- te restitueren middels afrekeningen -196 -225 

   Opbrengsten servicecontracten 1.321 1.470 

 

 

16.1.3 Lasten verhuur en beheeractiviteiten 

 
2016 2015 

 
    

 
  Belastingen exploitatie 778 742 

Verzekeringen 107 113 

Verhuurderheffing 2.594 2.291 

Toegerekende organisatiekosten 3.502 2.520 

Totaal 6.981 5.666 
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16.1.4 Lonen en salarissen 

De lasten betreffende lonen en salarissen voor Provides betreffen: 

 
 

2016 2015 

 
    

 
  Salarissen 1.916 2.018 

Sociale lasten 293 296 

Pensioenen 302 360 

Overige personeelskosten 1.258 555 

Totaal 3.769 3.229 

 

Gemiddeld over 2016 bestond het personeelsbestand uit 35,0 fte (2015 37,10 fte). Gesplitst naar 

afdeling is dit als volgt: Bestuur/managementteam/staf 3,7 fte, Wonen 14,2 fte, Bedrijfsvoering 

6,0 fte en Vastgoed 11,1 fte. 

 

16.1.5 Lasten onderhoudsactiviteiten 

 
2016 2015 

 
    

 
  Planmatig onderhoud 2.489 1.982 

Mutatieonderhoud 508 574 

Reparatie-/klachtenonderhoud 619 644 

Contractonderhoud 571 527 

Kosten serviceabonnement 117 108 

Onderhoud woningen in VvE's 220 202 

Af: salariskosten eigen technische dienst -372 -405 

Toegerekende organisatiekosten 995 1.167 

Totaal 5.147 4.799 

16.2 Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 

 

Het netto resultaat omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling heeft betrekking op het project Cape 

Kennedy. 

De toegerekende organisatiekosten aan verkocht vastgoed in ontwikkeling volgen uit de 

kostenverdeelstaat. Daarin worden de organisatiekosten, welke onder andere bestaan uit lonen en 

salarissen en overige bedrijfskosten, op basis van een interne inschatting van de urenbesteding 

naar activiteiten verdeeld. Hierbij wordt in hoofdlijnen onderscheid gemaakt naar exploitatie, 

projectontwikkeling, verkoop en leefbaarheid. Tevens is hierin de mutatie op het onderhanden 

project Cape Kennedy opgenomen. 

16.3 Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 

Voor het verkochte sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie is de boekwaarde de 

marktwaarde in verhuurde staat. Voor het teruggekochte vastgoed onder VOV dat is doorverkocht 

zonder voorwaarden, is de boekwaarde de marktwaarde op terugkoopmoment onder aftrek van de 

contractuele korting. Het in de winst-en-verliesrekening verantwoorde resultaat bij verkoop van 

vorengenoemd vastgoed is derhalve beperkt, gezien het geringe verschil tussen de 

opbrengstwaarde en de boekwaarde.  
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De specificatie van de verkoopresultaten is als volgt : 

  
 

2016 2015 

 
    

Verkoop huurwoningen (sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie) 
  

 
  Verkoopopbrengst 1.649 2.478 

Marktwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.572 -1.908 

Af: Verkoopkosten -83 -52 

Toegerekende organisatiekosten -32 -23 

nagekomen resultaat verkoop nieuwbouw 0 31 

Resultaat verkocht onder voorwaarden -5 -7 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille -43 519 

 

 
De verkoopopbrengst betreft 9 verkochte woningen (2015: 12 woningen). 
 

16.4 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 

16.4.1.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 

 

2016 2015 

 
    

   
Waardeverandering vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.484 1.243 

Afwaardering wegens onrendabel deel onroerende en roerende zaken -496 0 

ten dienste van de exploitatie 
  

Totaal 1.988 1.243 

 

16.4.1.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 

 

2016 2015 

 
    

   Waardeveranderingen commercieel vastgoed in exploitatie  668 736 

Waardeveranderingen sociaal vastgoed in exploitatie 37.034 10.686 

 
37.702 11.422 
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16.4.1.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder 

voorwaarden 

 

2016 2015 

 
    

 
  

Waardeveranderingen vastgoed verkocht onder voorwaarden 2167 638 

Waardeveranderingen terugkoopverplichtingen vastgoed verkocht -1744 -579 

onder voorwaarden 
  

Totaal 423 59 

 

16.4.1.4 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor 

verkoop 

 

2016 2015 

 
    

   
Waardeverandering Vastgoed bestemd voor verkoop 42 139 

Totaal 42 139 

16.5 Leefbaarheid 

 
 2016 2015 

 
Realisatie Realisatie 

   Bijdrage buurtbemiddeling 20 25 

Bijdrage leefmilieu en sociaal buurtbeheer 125 20 

Toegerekende organisatiekosten 271 396 

Leefbaarheid 415 441 

 

16.6 Financiële baten en lasten 

 

16.6.1 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

 2016 2015 

 
Realisatie Realisatie 

   Rente rekening-courant en spaarrekeningen 8 68 

Resultaat andere deelnemingen 20 -186 

Overige rentebaten 5 8 

Geactiveerde rente tijdens de bouw 410 381 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 443 271 
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16.6.2 Rentelasten en soortgelijke kosten 

  
2016 2015 

  
    

    Rente opgenomen langlopende leningen 
 

-5.610 -5.844 

Overige rentelasten 
 

-27 -40 

Rentelasten en soortgelijke kosten 
 

-5.637 -5.884 

 

16.7 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

 

  

Onderstaand is een specificatie opgenomen van het fiscaal jaarresultaat: 

 

Jaarresultaat vóór belastingen (x € 1.000)            46.722  

Fiscaal hogere afschrijvingen             -274  

Fiscaal lagere onderhoudslasten                212  

Afschrijving agio/disagio leningen o/g             -228  

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille         -40.228  

Waardemutatie VOV             -423  

Fiscaal hogere opbrengsten verkopen huurwoningen               123  

Mutatie herinvesteringsreserve (HIR)             -394  

Fiscaal lagere opbrengsten verkopen koopwoningen             -166  

Overige verschillen               -67  

Fiscaal jaarresultaat 2016 (x € 1.000)              5.277  

 

 

  
 2016 2015 
     

   Mutatie latente belastingvorderingen           -1.258  -494 

Mutatie voorziening latente belastingen 52 26 

Totaal mutatie latentie -1.206 -468 
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17 Overige toelichtingen 

17.1 Bezoldiging 

De bezoldiging van de huidige bestuurder, de heer H.T.J. van den Heiligenberg, bestaat uit 

periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, doorbetaling bij ziekte en vakantie, sociale 

premies, presentiegelden en ter beschikking stelling van een auto), beloningen betaalbaar op 

termijn (zoals pensioenlasten, sabbatical leave, jubileumuitkeringen, VUT- en 

prepensioenuitkeringen) en uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband. 

 

  H.T.J. van den Heiligenberg 

  2016 2015 

  
 

  

Periodiek betaalde beloning          159.209           158.937  

Beloning betaalbaar op termijn            27.204             30.126  

           186.413           189.063  

      

 

17.2 Wet Normering Topinkomens 

Vanaf boekjaar 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT) van kracht (Besluit van 15 november 2012). Toegelaten instellingen vallen bij 

algemene maatregel van bestuur onder de strekking van de WNT. Voor topfunctionarissen van 

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

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. Op grond van de 

WNT en deze regeling dienen de individuele inkomensgegevens van  topfunctionarissen te worden 

gerapporteerd. De opgave is als volgt (in euro’s): 
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17.2.1  Bestuurder 

bedragen x € 1 

H.T.J. van 

den 

Heiligenberg 

Functiegegevens 
Directeur-

bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling 

in 2016 

1 januari -              

31 december 

Omvang dienstverband (in fte)                1,0  

Gewezen topfunctionaris? Nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja 

    

Individueel WNT-maximum         131.000  

    

Beloning         146.710  

Belastbare onkostenvergoedingen                   -  

Beloningen betaalbaar op termijn           27.102  

Subtotaal         173.812  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag                   -  

Totaal bezoldiging 
         

173.812  

    

Verplichte motivering indien 

overschrijding 

Zie toelichting 

hieronder 

    

Gegevens 2015   

Aanvang en einde functievervulling 

in 2015 

1 januari -              

31 december 

Omvang dienstverband 2015 (in 

fte) 
               1,0  

    

Beloning         146.710  

Belastbare onkostenvergoedingen                   -  

Beloningen betaalbaar op termijn           30.126  

Totaal bezoldiging 2015         176.836  

 

 

 

De grootste gemeente waarin Provides verhuureenheden aanbiedt is de gemeente IJsselstein 

met ongeveer 34.000 inwoners. Op basis daarvan is Provides ingedeeld in bezoldigingsklasse E van 

de WNT-staffel. Op basis van deze bezoldigingsklasse overschrijdt de heer Van den Heiligenberg de 

WNT-norm zoals die in 2016 geldt.  

 

De heer Van den Heiligenberg maakt in 2016 echter gebruik van het overgangsrecht op grond van 

de WNT, omdat de bezoldigingen voor inwerkingtreding van de WNT zijn overeengekomen. 

Derhalve heeft de overschrijding van de WNT-norm geen gevolgen. 
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17.2.2  Commissarissen 

bedragen x € 1 
E.H.M.F. 

Caris 
M. van 

Hoof-Ward 

J.J.S. 

Koren 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 
1 januari -      

5 februari 

1 januari -      

5 februari 

1 januari -      

5 februari 

        

Individueel WNT-maximum          1.938           1.292           1.292  

        

Beloning          1.464             973              973  

Belastbare onkostenvergoedingen                -                 -                 -  

Beloningen betaalbaar op termijn                -                 -                 -  

Subtotaal          1.464             973              973  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag                -                 -                 -  

Totaal bezoldiging 
          

1.464  

             

973  

              

973  

        

Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

        

Gegevens 2015       

Aanvang en einde functievervulling in 2015 

1 januari -

31 

december 

1 januari -   

31 

december 

1 januari -   

31 

december 

        

Beloning        13.032           8.018           8.681  

Belastbare onkostenvergoedingen                -                 -                 -  

Beloningen betaalbaar op termijn                -                 -                 -  

Totaal bezoldiging 2015 
        

13.032  

          

8.018  

          

8.681  
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bedragen x € 1 
J.R. 

Schepen 

C.M.J. 

Strijp-

Braanker 

G.C.L. 

Jacobs 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 
5 februari - 

31 december 

5 februari - 

31 

december 

1 januari -      

31 december 

        

Individueel WNT-maximum        17.443         11.628          13.100  

        

Beloning        13.533           9.087          10.056  

Belastbare onkostenvergoedingen                -                 -                 -  

Beloningen betaalbaar op termijn                -                 -                 -  

Subtotaal        13.533           9.087          10.056  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag                -                 -                 -  

Totaal bezoldiging         13.533          9.087        10.056  

        

Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

        

Gegevens 2015       

Aanvang en einde functievervulling in 2015 n.v.t. n.v.t. 
1 januari -   

31 december 

        

Beloning              8.018  

Belastbare onkostenvergoedingen                -                 -                 -  

Beloningen betaalbaar op termijn                -                 -                 -  

Totaal bezoldiging 2015                    -  
                  

-  

          

8.018  
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17.2.3 Accountantskosten 

 

Het volgende overzicht bevat de gegevens volgens artikel 2:382a BW: 

 

 

2016 

 

Ernst & Young 
  

 

Accountants LLP Overig EY Totaal 

Onderzoek van de jaarrekening 50 
 

50 

Andere controleopdrachten 12 
 

12 

Andere niet-controlediensten 
 

24 24 

Totaal 62 24 86 

 

 
 

De specificatie is gebaseerd op de gefactureerde bedragen (in € 1.000) in 2016. 

 

ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING 

 

IJsselstein, 29 juni 2017 

Was getekend 

 

 

Directeur-bestuurder Raad van Commissarissen 

H.T.J. van den Heiligenberg J.R. Schepen 

 

 

 

 

 

 C.M.J. Strijp-Braanker 

 

 

 

 

 

 Dhr. G.C.L. Jacobs 
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18 Overige gegevens 

18.1 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 

18.2 Bestemming van het resultaat 2016 

 

Het bestuur heeft met goedkeuring van de Raad van Commissarissen d.d. 29 juni 2017 van het 

resultaat over het boekjaar 2016 € 45,5 miljoen toegevoegd aan het eigen vermogen. 

18.3  Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum en die geen nadere informatie 

geven over de toestand op balansdatum, voorgedaan. 


