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In 2019 hebben we een aantal

initiatieven ontwikkeld om beter

Terugblik
Voor u ligt het jaarverslag van Viverion over het jaar 2019. Op 1 juli 2019 ging
directeur-bestuurder Jan-Willem Allersma met welverdiend pensioen, en
sinds augustus 2019 vervul ik deze functie. Samen met mijn collega’s zet ik
mij in voor het (t)huis van onze huurders. Daarin zijn we ambitieus en maken
we keuzes met lef. Zoals de keuze om fors te investeren in het verduurzamen
van onze woningen om daarmee in 2025 op een gemiddeld A-label uit te
komen. We hebben ons ook in 2019 een duurzame en toegankelijke sociale
verhuurorganisatie getoond, en daar maken we u graag deelgenoot van in dit
jaarverslag.

in contact te zijn met onze huurders
Kwalitatief goede woningen

In 2019 hebben we een aantal initiatieven

Onze primaire opdracht is dat huurders

ontwikkeld om beter in contact te zijn

in een kwalitatief goed huis wonen dat

met huurders. In februari organiseerden

betaalbaar en toekomstbestendig is.

we samen met huurdersorganisaties het

Dat betekent dat we onze woningen

Huurdersevenement. We hadden op een

energiezuiniger willen maken. Dat kost

leuke, informele manier contact met onze

veel geld. Daarom moet iedere euro

huurders. Een geslaagde bijeenkomst

die we uitgeven raak zijn. En dat lukt

die door ruim 400 huurders enthousiast

aardig, want eind 2019 had 32% van

is ontvangen. We gaan dit in 2020 zeker

onze woningen energielabel A! Daar

weer doen!

Hart voor wonen

zijn we trots op. En dat bespaart in de

2019 was het eerste jaar van ons nieuwe ondernemingsplan: Hart voor wonen.

portemonnee van onze huurders.

Heel direct luisteren naar huurders deden

ambities voor de periode 2019-2021 hebben bepaald. Voorop staan betaalbare,

Contact met onze huurders

vertelden hoe zij de dienstverlening van

kwalitatief goede woningen, een fijne leefomgeving en goed contact met huurders en

Om ons werk goed te kunnen doen,

Viverion ervaren. Leerzaam! Gelukkig

woningzoekenden. In ons werk gaan we uit van drie belangrijke kernwaarden: gastvrij,

is direct contact met onze huurders

gaat er veel goed maar we zijn er nog

samen en duidelijk. Deze kernwaarden helpen ons te focussen en richting te bepalen

van groot belang. Op die manier

niet. We kunnen nog verbeteren. Met de

in de komende jaren. We willen dat deze waarden integraal onderdeel zijn van al onze

horen we uit eerste hand wat goed

verbeterpunten gaan wij aan de slag.

werkzaamheden de komende jaren.

gaat, en vooral: wat beter kan.

Een plan waarin we samen met onze huurders, medewerkers en stakeholders onze

we ook tijdens een Luisterpanel. Huurders

Terugblik
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Inspelen op wensen bij toewijzingsbeleid
Om mensen meer kans te geven in hun eigen kern en sociale omgeving te kunnen
blijven wonen, hebben we het toewijzingsbeleid aangepast. Vanaf begin 2019 kennen
we 50% van onze woningen in de kleine-kernen toe aan mensen die hier al wonen.
Ook voor jongeren hebben we ons beleid aangepast. Door de leeftijdsgrens voor
jongerenwoningen te verhogen tot 30 jaar hebben jongeren nu meer kans op een
woning. Mensen met een middeninkomen dreigen op de woningmarkt tussen wal en
schip te vallen. Dankzij de 80-10-10 regeling kunnen we nu ook deze groep helpen; deze
landelijke regeling geeft ons de ruimte om tot 10% van onze woningen te verhuren aan
woningzoekenden met een inkomen tussen € 38.035 en € 42.436.

Interne organisatie
In 2019 hebben we ook hard gewerkt aan de manier waarop we ons werk doen. Veel
dingen gaan al goed, maar er zijn ook dingen die we beter kunnen en willen doen.
Er zijn verbeteringen te behalen op het gebied van communicatie en duidelijkheid:
zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Vooral als het gaat om het oppakken en
afhandelen van klantvragen. Het afgelopen jaar hebben we hier al stappen gezet en in
2020 gaan we gastvrijheid en klantgericht werken verder uitrollen.

Wij kijken terug op een mooi en productief 2019 en verheugen
ons op 2020!
Tonita Garritsen
Directeur-bestuurder Viverion

Terugblik
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Huren bij Viverion bevalt goed
Jesse Kuiper (22 jaar) huurt een kleine twee jaar bij Viverion.
Hij woont in Diepenheim.

Zoeken naar een huis

Blij met huis

“Ik heb me ingeschreven bij Viverion,

“Ik heb nu een gelijkvloerse woning

nadat vrienden van mij via Viverion een

met tuin. Ik klus graag en dat kan prima

huis huurden. Dat is ongeveer twee jaar

in mijn tuin. Als ik uitga, dan ga ik naar

geleden. Ik woonde nog bij mijn ouders

Enschede of Lochem. Ik heb een auto, dus

in Lochem. Toen ik bedacht dat het tijd

de afstand is prima te doen. Diepenheim

was om op mijzelf te gaan wonen, heb ik

bevalt goed. Het is lekker rustig hier. Ik

me ingeschreven. Eerst heb ik in Lochem

heb niet veel contact met mensen in mijn

gezocht naar een huis, maar ik merkte

straat, maar dat ligt meer aan mij.”

dat daar veel mensen op reageerden.
De kans om daar een huis te vinden

Advies aan andere jongeren

was dus kleiner. En ik ontdekte dat ik in

“Wonen bij Viverion bevalt goed.

Diepenheim meer ruimte kon huren voor

Ik kan het jongeren aanbevelen als

hetzelfde huurbedrag. Toen was de keus

ze op zoek zijn naar hun eerste huis.

voor mij snel gemaakt. Ik heb geluk gehad

Het is goedkoper om te huren via een

dat ik snel een huis vond. Ik denk dat dat

woningcorporatie dan via de particuliere

komt omdat ik niet al te veel eisen stelde

verhuur. En als er iets met de woning

aan mijn  woning. Ik wil hier een tijdje

is, dan is het contact met Viverion ook

blijven wonen en dan nog reizen. Het is

goed.”

voor mij dus geen lange termijn woning.”

Interview Jesse Kuiper
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2.193

woningen

Rijssen-Holten

1 Reguliere verhuur

Hof van Twente
Viverion verhuurt als sociale woningcorporatie in de eerste plaats
betaalbare woningen aan mensen met een bruto jaarinkomen tot
€ 38.035*. Maar we zien dat mensen met een ‘middeninkomen’ tussen
€ 38.035 en € 42.436 per jaar soms ook moeilijk aan een woning kunnen
komen in onze woningmarkt. De wetgeving maakt het mogelijk om hen
op beperkte schaal te helpen, onder de noemer ‘10% beleid’.

Lochem

*) wettelijk vastgestelde inkomensgrenzen voor 2019

1.1 Woningbezit
Huurprijs

Hof van Twente

Lochem

Rijssen-Holten

Heel werkgebied

Totaal

Nieuw
verhuurd
in 2019

Totaal

Nieuw
verhuurd
in 2019

Totaal

Nieuw
verhuurd
in 2019

Totaal

Nieuw
verhuurd
in 2019

Mutatie %

321

33

315

31

496

54

1.132

118

10,0%

1.585

99

1.268

78

928

62

3.781

239

6,0%

Betaalbaar midden (tussen 607,46 - 651,03)

163

6

71

2

126

18

360

26

7,0%

Tot liberalisatiegrens (tussen 651,03 - 720,42)

99

4

21

0

51

1

171

5

3,0%

Boven liberalisatiegrens (vanaf 720,42)

25

0

3

0

7

0

35

0

0,0%

2.193

142

1.678

111

1.608

135

5.479

388

7,1%

Goedkoop (tot 424,44)
Betaalbaar laag (tussen 424,44 - 607,46)

TOTAAL

Fig. 1.1 – Woningbezit in 2019 naar huurprijsklasse, per gemeente

1  Reguliere verhuur     
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Rijssen-Holten

1 Reguliere verhuur

Hof van Twente
Viverion verhuurt als sociale woningcorporatie in de eerste plaats
betaalbare woningen aan mensen met een bruto jaarinkomen tot
€ 38.035*. Maar we zien dat mensen met een ‘middeninkomen’ tussen
€ 38.035 en € 42.436 per jaar soms ook moeilijk aan een woning kunnen
komen in onze woningmarkt. De wetgeving maakt het mogelijk om hen
op beperkte schaal te helpen, onder de noemer ‘10% beleid’.

Lochem

*) wettelijk vastgestelde inkomensgrenzen voor 2019

1.1 Woningbezit
Huurprijs

Hof van Twente

Lochem

Rijssen-Holten

Heel werkgebied

Totaal

Nieuw
verhuurd
in 2019

Totaal

Nieuw
verhuurd
in 2019

Totaal

Nieuw
verhuurd
in 2019

Totaal

Nieuw
verhuurd
in 2019

Mutatie %

321

33

315

31

496

54

1.132

118

10,0%

1.585

99

1.268

78

928

62

3.781

239

6,0%

Betaalbaar midden (tussen 607,46 - 651,03)

163

6

71

2

126

18

360

26

7,0%

Tot liberalisatiegrens (tussen 651,03 - 720,42)

99

4

21

0

51

1

171

5

3,0%

Boven liberalisatiegrens (vanaf 720,42)

25

0

3

0

7

0

35

0

0,0%

2.193

142

1.678

111

1.608

135

5.479

388

7,1%

Goedkoop (tot 424,44)
Betaalbaar laag (tussen 424,44 - 607,46)

TOTAAL

Fig. 1.1 – Woningbezit in 2019 naar huurprijsklasse, per gemeente

1  Reguliere verhuur     

9

Hart voor wonen
Jaarverslag 2019

6,2

maanden

Rijssen-Holten

1.2 Woningtoewijzing in 2019

Hof van Twente

Bij Viverion is iedereen die binnen de
inkomensgrens valt, welkom als huurder. Wie

Lochem

een huurwoning wil van Viverion, schrijft zich
in als woningzoekende en kan zo reageren op
woningen die vrijkomen. We hanteren voor
de toewijzing een lotingsysteem. Hoe snel
iemand een woning krijgt toegewezen, hangt
af van de wensen van de woningzoekende en
de gewildheid van de woning. Iemand met
veel eisen aan een woning, zal op minder
woningen reageren en daardoor langer
zoeken. Een populaire woning zal veel reacties
krijgen van woningzoekenden, waardoor de

Zoekduur in maanden*
2019

Hof van
Twente

Lochem

Rijssen-Holten

Totaal

kans kleiner wordt dat een woningzoekende

Tot en met 22 jaar

2,4

5,3

4,8

4,1

ingeloot wordt.

Van 23 tot en met 30 jaar

5,8

7,0

4,1

5,5

Van 31 jaar tot en met 55 jaar

7,2

7,1

6,0

6,7

Van 56 tot en met 65 jaar

5,4

7,6

2,5

5,3

66 jaar en ouder

7,9

5,5

3,8

5,2

Totaal

6,2

6,6

4,4

5,8

*) De definitie ‘zoekduur in maanden’ is de
tijd in maanden tussen de eerste reactie op
een woning in ons woningverhuursysteem, en
het moment waarop de woningzoekende een
woning accepteert.

Fig. 1.2 – Gemiddelde zoekduur woningzoekenden per gemeente

1  Reguliere verhuur     
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Rijssen-Holten

6,6

maanden

1.2 Woningtoewijzing in 2019

Hof van Twente

Bij Viverion is iedereen die binnen de
inkomensgrens valt, welkom als huurder. Wie

Lochem

een huurwoning wil van Viverion, schrijft zich
in als woningzoekende en kan zo reageren op
woningen die vrijkomen. We hanteren voor
de toewijzing een lotingsysteem. Hoe snel
iemand een woning krijgt toegewezen, hangt
af van de wensen van de woningzoekende en
de gewildheid van de woning. Iemand met
veel eisen aan een woning, zal op minder
woningen reageren en daardoor langer
zoeken. Een populaire woning zal veel reacties
krijgen van woningzoekenden, waardoor de

Zoekduur in maanden*
2019

Hof van
Twente

Lochem

Rijssen-Holten

Totaal

kans kleiner wordt dat een woningzoekende

Tot en met 22 jaar

2,4

5,3

4,8

4,1

ingeloot wordt.

Van 23 tot en met 30 jaar

5,8

7,0

4,1

5,5

Van 31 jaar tot en met 55 jaar

7,2

7,1

6,0

6,7

Van 56 tot en met 65 jaar

5,4

7,6

2,5

5,3

66 jaar en ouder

7,9

5,5

3,8

5,2

Totaal

6,2

6,6

4,4

5,8

*) De definitie ‘zoekduur in maanden’ is de
tijd in maanden tussen de eerste reactie op
een woning in ons woningverhuursysteem, en
het moment waarop de woningzoekende een
woning accepteert.

Fig. 1.2 – Gemiddelde zoekduur woningzoekenden per gemeente

1  Reguliere verhuur     
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maanden

Rijssen-Holten

1.2 Woningtoewijzing in 2019

Hof van Twente
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de gewildheid van de woning. Iemand met
veel eisen aan een woning, zal op minder
woningen reageren en daardoor langer
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krijgen van woningzoekenden, waardoor de
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tijd in maanden tussen de eerste reactie op
een woning in ons woningverhuursysteem, en
het moment waarop de woningzoekende een
woning accepteert.

Fig. 1.2 – Gemiddelde zoekduur woningzoekenden per gemeente
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2,4

x
aangeboden

Rijssen-Holten
Nieuwe huurders

Hof van Twente

Het aantal reguliere woningen dat een
nieuwe huurder vond in 2019 is 388 (zie
figuur 1.1). Dat is 7,1% van het totaal

Lochem

aantal woningen dat Viverion verhuurt.
Dit noemt men ook wel ‘mutatiegraad’.
Een woning wordt gemiddeld 2,3 keer
aangeboden voordat een woningzoekende deze accepteert. Dit noemen
we de ‘acceptatiegraad’.  

Acceptatiegraad 2019

Hof van
Twente

Lochem

Rijssen-Holten

Totaal

Goedkoop (tot 424,44)

3

3,2

1,7

2,7

Betaalbaar laag (tussen 424,44 - 607,46)

2

2,5

1,9

2,3

Betaalbaar midden (tussen 607,46 - 651,03)

1

1,5

2,2

1,9

1,7

0

1

1,4

1

0

1

1

2,4

2,7

1,9

2,3

Tot liberalisatiegrens (tussen 651,03 - 720,42)
Boven liberalisatiegrens (vanaf 720,42)

Totaal

Fig. 1.3 – Hoe vaak wordt een woning aangeboden voordat een woningzoekende deze accepteert

1  Reguliere verhuur     
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Rijssen-Holten

2,7 x

aangeboden

Nieuwe huurders

Hof van Twente

Het aantal reguliere woningen dat een
nieuwe huurder vond in 2019 is 388 (zie
figuur 1.1). Dat is 7,1% van het totaal

Lochem

aantal woningen dat Viverion verhuurt.
Dit noemt men ook wel ‘mutatiegraad’.
Een woning wordt gemiddeld 2,3 keer
aangeboden voordat een woningzoekende deze accepteert. Dit noemen
we de ‘acceptatiegraad’.  

Acceptatiegraad 2019

Hof van
Twente

Lochem

Rijssen-Holten

Totaal

Goedkoop (tot 424,44)

3

3,2

1,7

2,7

Betaalbaar laag (tussen 424,44 - 607,46)

2

2,5

1,9

2,3

Betaalbaar midden (tussen 607,46 - 651,03)

1

1,5

2,2

1,9

1,7

0

1

1,4

1

0

1

1

2,4

2,7

1,9

2,3

Tot liberalisatiegrens (tussen 651,03 - 720,42)
Boven liberalisatiegrens (vanaf 720,42)

Totaal

Fig. 1.3 – Hoe vaak wordt een woning aangeboden voordat een woningzoekende deze accepteert

1  Reguliere verhuur     

14

Hart voor wonen
Jaarverslag 2019

1,9

x
aangeboden

Rijssen-Holten
Nieuwe huurders

Hof van Twente

Het aantal reguliere woningen dat een
nieuwe huurder vond in 2019 is 388 (zie
figuur 1.1). Dat is 7,1% van het totaal

Lochem

aantal woningen dat Viverion verhuurt.
Dit noemt men ook wel ‘mutatiegraad’.
Een woning wordt gemiddeld 2,3 keer
aangeboden voordat een woningzoekende deze accepteert. Dit noemen
we de ‘acceptatiegraad’.  

Acceptatiegraad 2019

Hof van
Twente

Lochem

Rijssen-Holten

Totaal

Goedkoop (tot 424,44)

3

3,2

1,7

2,7

Betaalbaar laag (tussen 424,44 - 607,46)

2

2,5

1,9

2,3

Betaalbaar midden (tussen 607,46 - 651,03)

1

1,5

2,2

1,9

1,7

0

1

1,4

1

0

1

1

2,4

2,7

1,9

2,3

Tot liberalisatiegrens (tussen 651,03 - 720,42)
Boven liberalisatiegrens (vanaf 720,42)

Totaal

Fig. 1.3 – Hoe vaak wordt een woning aangeboden voordat een woningzoekende deze accepteert
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Regeling kleine kernen

80-10-10-regeling

Onder inwoners van de dorpen en andere

Een landelijke toewijzingsregel uit de

kleine kernen in ons werkgebied blijkt

Woningwet waar woning-corporaties mee

< € 38.035 (80%)

een grote behoefte te zijn om in de eigen

te maken hebben is de 80-10-10 regeling.

≥ € 38.035 < € 42.436 (10%)

kern te blijven wonen. Bij het lotings-

Volgens deze regeling moeten we mini-

systeem dat Viverion hanteert, krijgt elke

maal 80% van onze woningen verhuren

woningzoekende in principe evenveel

aan huishoudens met een inkomen tot

kans. Dat betekent dat woningen in kleine

€ 38.035 (prijspeil 2019). Daarnaast

kernen ook naar woningzoekenden van

mogen we 10% toewijzen aan huis-

elders kunnen gaan. Om te voorzien

houdens met een inkomen boven

in de behoeften van dorpsbewoners

€ 42.436, en 10% aan huishoudens met

hebben we in 2019 ons beleid aangepast,

een inkomen hiertussen. Deze laatste

Passend toewijzen

waardoor bewoners van de kleine kernen

zijn de zogenaamde ‘lage middeninko-

De norm is dat minimaal 95% van de woningen wordt toegewezen aan mensen met een

nu meer kans maken. Van alle woningen

mens’. In 2019 is 3,9% van onze woningen

inkomen tot de huurtoeslaggrens. In 2019 hebben we 100% van de woningen passend

die vrijkomen in een dorp, gaat 50% naar

naar mensen met een middeninkomen

toegewezen.

mensen die daar vandaan komen. Het

gegaan. In 2020 willen we meer bekend-

gaat om de kernen Barchem, Laren,

heid geven aan deze regeling om zo meer

Holten, Markelo, Diepenheim, Bentelo,

mensen met een middeninkomen aan

Ambt Delden, Hengevelde.

een woning te kunnen helpen.

Inkomen

Aantal

Percentage

373

96,1%

15

3,9%

≥ € 42.436 (10%)

0

0,0%

Inkomen onbekend

0

0,0%

388

100,0%

Totaal

Fig. 1.4 – Toewijzingen 80-10-10-regeling huur < € 720,42 (DAEB-activiteiten)
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1.3 Huurverhoging

Vroeg eropaf

Als woningcorporatie zien we het als

In november 2019 is Viverion samen

onze taak de gemeente hierbij te

We hebben per 1 juli 2019 de huren met gemiddeld 0,9% verhoogd. Dit is ingegaan per

met de gemeenten Hof van Twente

ondersteunen en zo onze huurders uit

1 juli 2019.

en Rijssen-Holten gestart met het

de betalingsproblemen te houden.

project ‘vroeg-signalering van schulden’.

1.4 Huurachterstanden

Vroeg-signaleren van schulden heeft

Ontruimingen

als doel om inwoners met beginnende

In 2019 moesten wij in drie gevallen

betaalachterstanden eerder in beeld te

overgaan tot ontruiming. In de

We willen voorkomen dat mensen met betalingsachterstanden verder in de problemen

krijgen. Het gaat om achterstanden in de

gemeente Hof van Twente waren twee

komen en bieden daarom zo vroeg mogelijk hulp. Na één maand huurachterstand

vaste lasten, dus naast de gemeentelijke

ontruimingen vanwege huurachterstand.

wordt er al contact gezocht met de huurder. Vaak wordt er niet gereageerd op onze

lasten ook de huur, energielasten en zorg-

In beide gevallen ging het om alleen-

brieven, mailtjes, telefoontjes. Huisbezoeken zijn veel effectiever; als de deur opengaat

verzekering. Bij het project zijn dan ook

staanden die ook voor veel overlast

komt het bijna altijd tot een gesprek. Regelmatig geven huurders aan het moeilijk te

energieleveranciers, waterleverings-

zorgden in de buurt. Samen met de

vinden om zelf stappen te zetten om hulp te vragen. Het bezoek en luisterend oor kan

maatschappijen en zorgverzekeraars

gemeente hebben we alles gedaan wat

helpen samen die eerste stap vast te stellen en de huurder helpen deze te zetten.

betrokken. Maandelijks worden betalings-

mogelijk is om niet te hoeven ontruimen.

achterstanden bij deelnemende partners

Zonder medewerking van de huurder zijn

verzameld en vergeleken. Dit gebeurt

de mogelijkheden beperkt, waardoor

binnen de regels van de AVG. Via de

ontruiming uiteindelijk de enige

gemeente worden bewoners met

mogelijkheid is. In Lochem was in 2019

Huurachterstanden
Zittende huurders
Gemiddelde achterstand
Vertrokken huurders
Gemiddelde achterstand

2018

2019

229

198

€ 764

€ 814

betalingsachterstanden een hulpaanbod

één ontruiming vanwege overlast door

14

16

gedaan, om de reguliere betaling te her-

de bewoner.

€ 909

€ 349

stellen en een oplossing te zoeken.

Fig. 1.5 – Huurachterstanden onder particuliere huurders op 31 december dat jaar
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1.5 Klanttevredenheid

dienstverlening van Viverion. Onder

omgeving en gemeente. Door onze

Klachten 2019

deskundige, onafhankelijke begeleiding

huurders te betrekken bij ons werk en

De klachten zijn onderverdeeld in

We waarderen onze huurders, ze zijn

werden de behoeften van huurders

onze plannen, en ze mee te laten denken

klachten over beleid, communicatie

ons bestaansrecht. In contactmomenten

rondom een bepaald thema opgehaald.

bij ontwikkelingen, kunnen we beter

en technische klachten. Het grootste

willen we dat onze huurders zich welkom

We hebben samen met onze aannemers

aansluiten bij wat er leeft. Samen met

gedeelte van de technische klachten

voelen, door te laten merken dat we ze

twee uur lang geluisterd en daardoor

onze huurderorganisaties maken we

ging in 2019 over uitgevoerde reparaties.

graag helpen. De manier om bij ons een

geleerd. We gaan nog meer samen

prestatieafspraken met gemeenten.

De meerderheid van de klachten over

woning te vinden, een reparatieverzoek

afstemmen om onze dienstverlening te

Deze prestatieafspraken gaan onder

communicatie ging over de snelheid en

in te dienen of een algemene vraag te

verbeteren.

meer over aantallen woningen en

duidelijkheid van onze reactie. Dit zijn

verduurzamingsopgaven, maar ook over

aandachtspunten voor 2020, waar wij ons

vraagstukken in het sociale domein.

extra voor gaan inzetten.

stellen willen we zo makkelijk mogelijk
maken. De huurder en woningzoekende

In de eerste helft van 2019 gingen we

kan zelf kiezen hoe hij met ons in contact

eens in de twee weken met huurders in

wil komen. Het kan via e-mail, de website

gesprek tijdens een inloop-koffie-uurtje

of het klantportaal. Maar ook telefonisch

met de directeur-bestuurder. Vragen,

of tijdens één van onze spreekuren op

opmerkingen en klachten konden in een

kantoor of bij de huurder thuis.

informele sfeer worden aangekaart. In

Viverion heeft een interne klachten-

2020 gaat de directeur-bestuurder zelf op

procedure met als doel klachten snel

We willen de buitenwereld naar binnen

de koffie, bij huurders die hebben aan-

en adequaat af te handelen. Daarnaast

halen; de belevingswereld van huurders

gegeven dat op prijs te stellen.

wil Viverion ook leren van haar fouten.

1.6 Klachten

12%

28%

60%

De klachtenprocedure kent een interne

onderzoeken door deze te ervaren. Om
zo onze dienstverlening te verbeteren.

Huurdersparticipatie

klachtencoördinator. De klachten-

We doen dit o.m. door het inzetten van

Wij vinden het belangrijk om onze

coördinator bewaakt de voortgang van

klantenpanels. In 2019 hebben we een

huurders te betrekken bij ons werk en

de afhandeling en signaleert en adviseert

luisterpanel georganiseerd. Acht huurders

onze plannen. Een huurder weet wat

waar verbetering nodig is.

gingen met elkaar in gesprek over de

er speelt in zijn straat, buurt, woon-

Beleid

Communicatie

Technisch

Fig. 1.6 – Verdeling type klachten
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Externe klachtenafhandeling

KWH-monitor

Wanneer een huurder er met Viverion niet uit komt, of wanneer de huurder niet

Viverion levert KWH periodiek overzichten van alle contactmomenten; denk daarbij

tevreden is met de klachtafhandeling door Viverion, kan de huurder de klacht melden

aan huuropzegging, woningtoewijzing, reparatieverzoeken en onderhouds-

bij een externe klachtencommissie. Viverion is hiervoor aangesloten bij de ‘Klachten-

werkzaamheden. KWH doet onder deze klanten een steekproef en stelt een aantal

commissie Woningcorporaties Twente’. In 2019 zijn er twee klachten binnengekomen

aanvullende vragen over hoe de hij of zij de dienstverlening per onderdeel heeft

bij de externe klachtencommissie; deze zijn afgehandeld volgens het advies van de

ervaren. Hieruit komt een eindcijfer. Onze verbeterinspanningen hebben resultaat,

commissie.

want ons eindcijfer laat al drie jaar een licht stijgende lijn zien. In 2020 willen we vooral
investeren in het onderdeel ‘algemene dienstverlening’, door gericht te werken aan

Percentage

Klachten in
behandeling

Afgehandelde
klachten

2

0

2

100%

0%

100%

Fig. 1.7 – Aantal klachten ingediend bij externe klachtencommissie

1.7 Kwaliteitscentrum Woningcorporaties
Huursector (KWH)

onze klantvriendelijkheid.
2017
Rapportcijfers KWH

2019

Binnengekomen
klachten

We meten op verschillende manieren de tevredenheid van onze huurders. Een van die
manieren is de monitor van het landelijke kwaliteitscentrum voor woningcorporaties.
We werken mee aan de jaarlijkse benchmark van Aedes. We laten ons dagelijks
monitoren via KWH, door bij klantcontact te vragen hoe klanten onze dienstverlening

2018

8

7,9
7,7
7,5

7,5
7,3

7

7,0

7,1

7,1

7,1

7,2

7,5

7,6

7,7

7,6

7,7

2019

7,8

7,3

7,3

7,4

7,5

6,9

6
Onderdeel

Algemene
dienstverlening

Woning
zoeken

Nieuwe
woning

Huur
Reparaties
opzeggen

Onderhoud

Eindcijfer

ervaring. Met hulp van het KWH hebben we ook het eerdergenoemde luisterpanel
opgezet.

Fig. 1.8 – Eindscores 2017, 2018 en 2019
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Wonen is mensenwerk

De menselijke kant
Een huis bestaat uit harde materialen,
maar erin wonen mensen. “Die menselijke kant verdient doorlopend aandacht”,
zegt Pieter. “Dat zagen we ook weer bij

Pieter van Zwanenburg is wethouder bij de gemeente Hof van
Twente. Tot zijn portefeuille behoren Wonen, Werk, Zorg en Welzijn.

het groot onderhoud en de verduurzaming van de wijk Tuindorp in Goor. Bij
zo’n project komt er veel op de bewoners

Als strategische partners op het gebied

Wat zijn de te verwachten gevolgen, ook

af. Mensen voelen zich onzeker over wat

van wonen hebben de gemeente Hof

financieel gezien? Hoe halen we jongeren

er gaat gebeuren, er lopen werklieden in

van Twente en Viverion veel met elkaar

weer terug na hun studie? En hoe regelen

en om je huis, er is geluidsoverlast etc.

te maken. Pieter van Zwanenburg is blij

we de zorg voor onze ouderen als de

Heel belangrijk dat daar aandacht voor

met die samenwerking. “De contacten

vergrijzing toeneemt? Allemaal zaken die

is. Viverion vangt dat goed op, in de vorm

verlopen prettig. We vinden elkaar steeds

we goed in kaart moeten brengen, vindt

van een projectconsulent en bewoners-

sneller en vullen elkaar goed aan.

Pieter.

begeleider.”

schappelijk bewogen en zichtbaarheid.

“Vooral dat laatste, de visie op het zorg-

Weten wat er leeft in de samenleving,

Zaken waar de gemeente Hof van Twente

landschap, is iets waarin alle aanbieders

volgen welke ontwikkelingen er zijn,

ook voor staat. Maar ik zie ook waar

in het sociale domein bij voorkeur samen

mensen zelfstandig houden. Sociale

we elkaar nog meer mogen vinden.

optrekken. Gemeenten, woningcorpo-

aspecten die de gemeente Hof van

Zo zouden wij vaker in gesprek willen

raties en zorgaanbieders.” Pieter maakt

Twente tot haar taak rekent, maar alleen

over vraagstukken die onze zorg hebben,

van de gelegenheid gebruik: “Ik gooi al-

samen met anderen kan realiseren.

zoals veiligheid in wijken en doorstroming

vast een balletje op voor een verkennend

“Medewerkers van Viverion komen

op de woningmarkt.”

gesprek… Volgens mij is het belangrijk dat

achter de voordeur. Zij zien of mensen

Viverion heeft een duidelijk profiel: maat-

we toekomstgericht en creatief denken.

extra zorg nodig hebben. Dat doen ze erg

De woningmarkt verandert,
woonwensen veranderen

Niet meer alleen woningen bouwen met

goed, dat mag best eens gezegd. En dat

een levensduur van minimaal 50 jaar,

is nodig, want als je een hulpvraag vroeg

Het oosten van het land heeft te maken

maar ook opties als flexwonen over-

signaleert, kun je veel leed voorkomen.

met slinkende gemeenschappen. Jonge-

wegen. Denk aan verplaatsbare woon-

Zeker als je daarin samenwerking zoekt

ren trekken weg uit de regio en er komen

units die je een aantal jaren in een wijk

met elkaar. Initiatieven als ‘Vroeg eropaf’

juist meer ouderen onze kant op. Wat

zet, en verplaatst als de vraag op plek A

en ‘Bereken uw recht’ zijn daar mooie

betekent die ‘ontgroening’?

afneemt en op plek B stijgt.”

voorbeelden van.”
Interview Pieter van Zwanenburg
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2 Extra zorg en aandacht
Onze medewerkers komen veel in de wijk en bij mensen thuis. Daardoor
hebben ze ook zicht op het ontstaan van sociale psychische problemen
bij bewoners. En een mogelijke behoefte aan (extra) zorg of begeleiding.
Viverion ziet het als haar verantwoordelijkheid om iets te doen met deze
signalen. We werken daarom nauw samen met onder andere zorg- en
welzijnsorganisaties, de stadsbank en gemeenten. Onze rol is signaleren
en agenderen, om te zo de hulpbehoevende huurder door te leiden naar
passende zorg of ondersteuning.

2.1 Signaleren, agenderen,
samenwerken

Samen zorgen
voor leefbaarheid
voorkomen dat we overgaan tot een

en daar wat mee te doen richting onze

zakelijk huurcontract, bijvoorbeeld

woonconsulenten. Hierdoor kunnen

als de betrokken huurder verminderd

wij gezamenlijk huurders nog beter

zelfstandig is en er een zorgpartij in beeld

verwijzen, als er wat aan de hand is.

is die het huurcontract kan overnemen.  

Woonfraude
Training ‘Waarnemen’

Woonfraude betekent dat een woning op

Niet alleen wij, maar ook de mede-

een manier wordt bewoond, verhuurd of

werkers van de aannemers komen over

gebruikt die niet is toegestaan. In de aan-

de vloer bij onze bewoners. Achter de

pak is samenwerking met ketenpartners

Bij verstoringen, onvrede of overlast

voordeur speelt soms veel. Voor onze

bepalend en bestrijding van woonfraude

zoeken we gezamenlijk naar een goede

aannemers en medewerkers die meer

verschilt dan ook per gemeente.

oplossing. Meestal lossen we het samen

gericht zijn op de techniek, hebben we

Samen met organisaties als gemeenten,

op. In uitzonderlijke gevallen hanteren we

de training ’beïnvloed je waarnemings-

welzijnsorganisaties, politie en zorg-

een huur-contract met aanvullende voor-

filters’ laten ontwikkelen. Dit geeft hen

partijen wordt regelmatig overlegd over

waarden, zoals ‘goed gedrag’ of ’onder

handvatten en verlaagt de drempel om

de leefbaarheid van een wijk of buurt.

begeleiding’. Het wil ook nog wel eens

waar te nemen en te signaleren,

2  Extra zorg en aandacht     
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2.3 Statushouders

Hennep

bovendien veel geld en moeite om de

Er is bij drie huurwoningen hennep

woning weer bewoonbaar te maken.

aangetroffen. In elke gemeente één

We hebben er belang bij dergelijke

Eén van onze taken als sociale woningaanbieder is het huisvesten van statushouders.

woning. Alle betrokken huurders hebben

situaties snel op te sporen en aan te

Dit doen we in samenwerking met de gemeenten, die hiervoor opgaven krijgen

de woning zelf opgezegd. Dit aantal is

pakken, en de huurders op te vangen.

toegewezen vanuit het Rijk. In de gemeenten Hof van Twente en Rijssen-Holten is

lager dan voorgaande jaren. Rondom het

Daarbij werken we nauw samen met de

voldaan aan de taakstellingseis van de overheid. In de gemeente Lochem hebben we

thema ‘hennep’ zijn meerdere regionale

gemeentes en welzijnsorganisaties.

niet voldaan aan de taakstellingseis. Er waren niet genoeg aanvragen vanuit het COA.

overleggen geweest met politie,

Voor het huisvesten van een gezin met acht personen zijn we nog op zoek naar een

gemeenten, woningcorporaties en

geschikte woning, dit gezin wordt worden in 2020 gehuisvest.

energieleveranciers. Hierdoor komen
signalen dat ergens een hennepkwekerij

2.2 Huisvesten mensen uit
intramurale voorzieningen

Statushouders

is, al vroeg boven tafel.
In 2019 heeft Viverion één persoon

Hof van Twente

Lochem

Rijssen-Holten

2018

2019

2018

2019

2018

2019

8

4

7

4

7

4

6%

3%

6%

4%

6%

3%

Vervuilde woonomgeving en
‘hoarding’

gehuisvest uit een intramurale instelling

We zien een toename in het aantal

loopt er in Lochem nog een aanvraag

woningen waarin ernstige vervuiling

voor een opstapwoning; een woning

optreedt. Ook het aantal hoarders

speciaal geschikt voor mensen die

(dwangmatige verzamelaars) neemt toe.

begeleid worden naar zelfstandig wonen.

Dat levert veiligheids- en gezondheids-

Bij goed functioneren kan de bewoner

risico’s op voor de huurder zelf en ook

na twee jaar dan doorstromen naar een

voor de omgeving op. Bij vertrek van de

reguliere woning en komt de opstap-

huurder kost het de woningcorporatie,

woning weer vrij voor een volgende

De urgentiecommissie heeft 32 urgentieaanvragen ontvangen in 2019. Er zijn

en daarmee dus de gemeenschap,

aanvraag.

uiteindelijk 21 aanvragen toegekend.

in de gemeente Rijssen-Holten. Daarnaast

Aantal toegekende
woningen Viverion
Percentage van totaal
toegewezen woningen

Fig. 2.1 – Toewijzing aan statushouders in 2018 en 2019

2.4 Urgenten
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We willen huurders helpen
André Morsink is voorzitter van
Stichting Huurdersbelang GBH en
vertegenwoordigt de belangen van
huurders van Viverion in Goor,
Bentelo en Hengevelde. Samen met
vier andere leden vormt hij het
dagelijks bestuur.

De rol en invloed van een
huurdersorganisatie is groot

Over al die onderwerpen wordt veel

is eerder en uitvoeriger te communiceren,

overlegd en afgestemd. André toont zich

zodat huurders zich beter kunnen voor-

tevreden over de samenwerking met

bereiden op de ingrijpende gebeurtenis

Viverion: “We weten elkaar goed te

die groot onderhoud en verduurzaming

vinden. Het overleg verloopt in een

van een woning nu eenmaal is. Mensen

prettige sfeer en het hele management-

staan misschien voor een ziekenhuis-

team is goed bereikbaar voor ons. Wel

opname, hebben vakantieplannen of

vind ik dat zaken soms sneller kunnen.

verkeren in bijzondere omstandigheden.

En duidelijker, want dat zorgt voor begrip.

Naast het tijdig betrekken van de huur-

Dat geven we dan ook aan.”

ders, willen we ook eerder instappen.

Huurdersorganisaties houden zich bezig

Juist ten tijde van de planvorming kunnen
we van toegevoegde waarde zijn. Zowel

perspectief van de huurder. Er is een

Hard maken voor belangen op
hoofdlijnen, maar ook
individueel

breed scala aan onderwerpen waarover

André Morsink: “We willen huurders

De laatste jaren heeft Viverion flinke

zij meedenken en adviseren. Om er een

helpen. We behartigen hun belangen op

stappen gezet binnen de mogelijkheden

paar te noemen: jaarlijkse huurverhoging,

hoofdlijnen, maar hebben ook aandacht

die er zijn. Want niet alles kan. André:

nieuwbouw, woningaanbod voor jon-

voor individuele huurders. Bijvoorbeeld

“Dat realiseren we ons en dat begrijpen

geren en ouderen, wel of niet verkopen

bij groot onderhoud en verduurzaming.

we natuurlijk. Voor alle ontwikkeling

van woningen. Al deze zaken komen ook

Een huurder heeft behoefte aan details,

moet voldoende tijd en geld zijn. We

aan bod bij het opstellen van de jaarlijkse

wil precies weten waar hij aan toe is. Dan

vinden dat Viverion binnen de ruimte die

prestatieafspraken tussen de gemeente,

weet hij wanneer hij nieuwe gordijnen

zij heeft, de juiste keuzes maakt. Er zijn

woningcorporatie en huurdersorganisatie.

kan kopen of binnen moet schilderen.

voor de komende jaren ook groeipunten.

Voor Huurdersbelang GBH zijn dat dus de

Corporaties denken vaak in projecten, in

Daar helpen we graag bij, en dat blijven

gemeente Hof van Twente en Viverion.

grote lijnen, over langere tijd. Ons advies

we doen. Voor de huurders.”

met alles waar corporaties zich ook
mee bezighouden, maar dan vanuit het

voor huurders, als voor de verhuurder.”

Interview André Morsink     
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In 2025 zitten al onze
woningen op een gemiddelde
energie-index van 1,18/A

3 Woningkwaliteit
We willen dat onze huurders prettig wonen in veilige, kwalitatief goede
en duurzame woningen. Met kwalitatief goed bedoelen we een netjes
onderhouden buitenzijde en binnenzijde. Wanneer huurders een reparatieverzoek hebben, zijn wij er verantwoordelijk voor dat dit snel, goed en in
één keer wordt uitgevoerd.

3.1 Duurzaamheidsambitie

Energielabels

Wij voeren duurzaamheidswerkzaam-

In 2019 hebben we grote vooruitgang

heden zoveel mogelijk tegelijk uit met

geboekt bij het verduurzamen van onze

groot onderhoud.  Dat geeft ook minder

woningen. Inmiddels voldoet 32% van ons

overlast voor de huurder.

woningbezit aan de duurzaamheidseisen
van deze tijd; in 2025 heeft 100% van

CO2-neutraal in 2050

ons totale woningbezit een gemiddel-

In het klimaatakkoord is opgenomen dat

De ontwikkelingen gaan zo snel, dat wij

de energie-index van 1,18/A. Om deze

alle woningen in Nederland in 2050 van

ervoor kiezen om volgend te zijn en aan

ambitie te realiseren nemen we in de

het aardgas afgekoppeld moeten zijn.

Duurzaamheid gaat voor Viverion verder

te sluiten bij ontwikkelingen die bewezen

periode 2020-2025 circa 2.300 woningen

Op welke wijze de woningen dan worden

dan het treffen van isolerende maatregelen

effectief zijn. En daarmee vaak ook kosten

onderhanden. Gemiddeld zijn dat 460

voorzien van energie uit duurzame

of het aanbrengen van zonnepanelen.

efficiënter. Zo kunnen we onze personele

woningen per jaar. De verduurzaming

energiebronnen is nog onduidelijk. Er zijn

We vinden circulair handelen binnen het

capaciteit en financiële middelen zo effi-

houdt met name in: het goed isoleren van

technieken en innovaties beschikbaar,

gehele (ver)bouw- en onderhoudsproces

ciënt mogelijk inzetten. We willen graag

de vloeren, gevels, beglazing en daken.

maar deze zijn nu nog erg kostbaar. Ook

belangrijk. Voor onszelf en voor onze

onze bijdrage leveren aan de sector-brede

Met deze ingrepen wordt de energievraag

is het onbekend hoe en wanneer lokale

aannemers. Die selecteren en beoordelen

afspraken om in 2050 een CO2-neutraal

fors beperkt waardoor de energiereke-

overheden starten met het afkoppelen

we hier dan ook op. We nemen onze ver-

woningbezit te hebben maar zien daarin,

ning van onze huurders flink afneemt. Een

van het aardgas en nieuwe energie-

antwoordelijkheid, maar Viverion is geen

net als vrijwel al onze collega´s, nog te

deel van de verduurzamingskosten wordt

bronnen gaan inzetten.

pionier op het gebied van duurzaamheid.

weinig bewezen alternatieven.  

gecompenseerd via een huurverhoging.
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3.2 Groot onderhoud en verduurzamen 2019

In 2021 moeten alle gemeenten een

In 2019 - met doorloop naar 2020 -

warmtetransitieplan indienen bij het rijk.

worden plannen per thema verder

Hierin moeten gemeenten per wijk of

uitgewerkt. Hierin participeert Viverion

We hebben in 2019 een flinke stap gemaakt in het verduurzamen van ons woningbezit.

kern aangeven wanneer gestopt wordt

volop.  

Doordat een andere methodiek is gehanteerd is de Energie-index moeilijk te vergelijken
met voorgaande jaren.

met aardgas en wat de alternatieve
energiebron wordt. Viverion sorteert

Gasloos wonen in Laren

voor op deze plannen door in 2020 een

In Laren onderzoekt een werkgroep

strategie uit te werken die bepaalt hoe

hoe de dorpen Laren en Exel, inclusief

haar eigen woningvoorraad in 2050 CO2-

het omliggende buitengebied, in 2035

neutraal kan zijn.

aardgasvrij kunnen zijn. Dit initiatief
van de dorpsraad Wakker Loarne wordt

Wijk van de toekomst

ondersteund door de gemeente Lochem

In 2018 heeft de gemeente Rijssen-

en het Gelders Energieakkoord. Viverion

Holten met een aantal partijen en

volgt de ontwikkelingen op de voet.  

2019
Energie-index

Hof van
Twente

Lochem

RijssenHolten

Viverion

1,39

1,51

1,62

1,49

Fig. 3.1 – Energie-index woningen per gemeente

Betrokkenheid huurders
We gaan met huurders in gesprek en informeren ze over planningen voor groot

bewoners een inventarisatie uitgevoerd
naar de kwaliteit van de verschillende

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan

onderhoud en verduurzaming. Daarbij organiseren we altijd bewonersavonden en

wijken in Holten en Rijssen. Uit die veel

een plan van aanpak. In 2020 gaat de

gaan in de meeste gevallen tevens op huisbezoek. Beide om informatie te geven en

omvattende inventarisatie is de wijk

werkgroep aan de slag met het verkennen

om vragen te beantwoorden. Schriftelijk en mondeling houden we huurders op de

‘Plan Zuid’ in Rijssen geselecteerd als

van alternatieven voor aardgas. Viverion

hoogte van het waarom, wat, hoe en wanneer van onderhouds- en verduurzamings-

pilotwijk. Het doel met de pilotwijk is

is in dit project een projectvolger; we

werkzaamheden. We vragen bewoners deel te nemen aan een klankbordgroep. Met

het verbeteren van de leefbaarheid,

volgen de ontwikkelingen van de

deze klankbordgroep hebben we intensief contact over het verloop van de werkzaam-

de woningomgeving en woningvoorraad.

werkgroep en toetsen de plannen op

heden. Op deze manier weten wij wat er speelt en vice versa; het is een manier om

De energietransitie is een belangrijke

haalbaarheid voor ons eigen woningbezit

snel signalen op te pakken en adequate maatregelen te nemen om de overlast zo

drijfveer om de woningvoorraad aan

in Laren.

beperkt mogelijk te houden.

te pakken.
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215

woningen

Rijssen-Holten

Hof van Twente

Lochem
Mutatie onderhoud
Reparatie onderhoud
Contractonderhoud
Planmatig onderhoud
Investeringen

Duurzaamheidsmaatregel

8%
34%

10%

45%

3%
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Hof van Twente
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Rijssen-Holten
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47

0
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63

0

Gevelisolatie

165

63

15

Isolatieglas

201

63

15

Zonnepanelen

90

63

15

215

63

15

Totaal verbeterde woningen
Fig. 3.2 – Verdeling onderhoud 2019

Fig. 3.3 – Duurzaamheidsmaatregelen per woning, per gemeente
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Fig. 3.3 – Duurzaamheidsmaatregelen per woning, per gemeente
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215

woningen

Rijssen-Holten

Hof van Twente

Lochem

Type groot onderhoud
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Aantal
Lochem

Aantal
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0

0
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0
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Fig. 3.4 – Groot-onderhoudswerkzaamheden per woning, per gemeente (excl. planmatig onderhoud)
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Fig. 3.4 – Groot-onderhoudswerkzaamheden per woning, per gemeente (excl. planmatig onderhoud)
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Fig. 3.4 – Groot-onderhoudswerkzaamheden per woning, per gemeente (excl. planmatig onderhoud)
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3.3 Warmtebesluit

Blokje Om in Laren

Samen met de bewoners en huurders-

In het najaar van 2018 kregen de

organisatie is het sociaal plan vastgesteld.

Viverion heeft één complex in haar bezit waarop in 2019 de

bewoners van Molenbeek 25 t/m 31 en

Omdat de vloeren van de woningen

Warmtewet van toepassing was. Dat is een appartementencomplex

47 t/m 53 in Laren van ons het bericht

ernstig verrot bleken te zijn, hebben we

met 50 eenheden en een algemene ruimte, gelegen aan de

over de sloop-nieuwbouw van hun

de uitwerking van het nieuwbouwplan

Parkstede 60 tot en met 160 (even) te Rijssen. Na de wetswijziging

woningen. We hebben de bewoners

versneld. In goed overleg met de bewoners

per 1 juli 2019 is de Warmtewet niet meer van toepassing op dit

meegenomen in de uitwerking van het

is gekozen voor het concept ‘Blokje om’

complex.

traject van hun nieuw te bouwen woning.

van Dura Vermeer. De bewoners zijn voor

Er is intensief contact geweest tussen

de kerst van 2019 persoonlijk benaderd

Viverion en de bewoners met een hoge

voor versnelde uitverhuizing. We hebben

mate van inspraak om tot een definitief

zelfs gebruik gemaakt van tijdelijke

voorstel voor een nieuwe woning te

huisvesting op een bungalowpark. De

komen.

sloop-nieuwbouw wordt in de eerste helft
van 2020 gerealiseerd.

3.4 Nieuwe woningen
In 2019 zijn we begonnen met een nieuwbouwproject in Laren.
In dit project gaan we acht seniorenwoningen aan de Molenbleek
slopen en vervangen door acht nieuwe duurzame en levensloopbestendige woningen.
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Werken aan langer thuis wonen

worden over hulpmiddelen die langer fijn
en veilig thuis wonen mogelijk maken.
Veel commerciële partijen spreken ook

Stichting Welzijn Lochem (SWL) en Viverion werken samen als het gaat om
langer thuis blijven wonen. Vera Langedijk, adviseur senioren vertelt over
deze samenwerking.

ouderen aan met producten voor langer

“In Nederland willen we dat mensen

aanbrengen in de badkamer. Mensen met

De kracht van samenwerking

langer fijn en veilig thuis wonen. Veilig

dementie kunnen moeilijk onderscheidt

Vera antwoordt daarop: “In onze

langer thuis wonen vraagt vaak om aan-

maken tussen de witte tegels en de witte

samenwerking hebben we een goed zicht

passingen aan de woning. SWL heeft het

wc. Een zwarte wc bril helpt daarbij.”

op de inwoners en de woningen goed

programma ‘Langer fijn thuis wonen’.

thuis blijven wonen. Denk aan de reclame
met een lampje aan het bed van Ikea.”

in beeld hebben. De medewerkers van

Dit is een initiatief om inwoners te wijzen

Hoe werken we samen?

het klantcontactcentrum van Viverion

op de mogelijkheden die er zijn om

“Vier keer per jaar is er overleg tussen

pikken sneller signalen op bij bewoners

woningen aan te passen en ‘levensloop-

Stichting Welzijn Lochem, Gemeente

en wij kunnen deze mensen helpen. Dit

bestendiger’ te maken. Zodat iedereen zo

Lochem, Baken Lochem en de twee

komt door de nauwe samenwerking

lang mogelijk zelfstandig, prettig en veilig

woningcorporaties waar we in deze

die we met elkaar hebben. We hebben

thuis kan blijven wonen.

gemeente mee samenwerken, waarvan

korte lijntjes met elkaar. Waar we voor

Viverion voor de plaats Lochem onze

moeten oppassen is dat bewoners bij een

Onze woonconsulenten komen daarvoor

samenwerkingspartner is. Een van de

huisbezoek niet denken dat Viverion alle

bij de senioren langs. En als het om een

initiatieven die in deze overleggen is

kosten voor aanpassingen aan de woning

huis van Viverion gaat, dan werken we

ontstaan zijn de vier bijlagen in de Berkel-

oppakt, want de meeste van deze kosten

daar met elkaar samen. Dit geldt ook

bode. Deze bijlagen zijn gericht op langer

zijn gewoon voor de bewoner zelf.”

voor het programma ‘Wonen met een

fijn en veilig thuis wonen. De eerste

plus voor dementie’. Ook hier komen wij

bijlage is heel goed ontvangen. De bijlage

“De grootste uitdaging die we in de

thuis bij mensen met dementie, om te

stond vol tips en adviezen over langer

regio hebben is het woningbestand.

bekijken welke maatregelen er nodig zijn

thuis wonen. We zagen bij bezoeken,

De populatie in Lochem wordt steeds

om de woning leefbaar te maken voor de

dat mensen de bijlage bewaard hebben.

ouder. Passende woonruimte is voor deze

bewoner met dementie. Daarbij kan je

Door de jaren heen zien we dat mensen

doelgroep van belang. Dan denk ik aan

bijvoorbeeld denken aan kleurcontrasten

steeds zelfstandiger worden en bewuster

betaalbaarheid en aan de toewijzing.”
Interview Vera Langedijk
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4 Leefbaarheid en woonomgeving
Behalve de woning bepaalt ook de woonomgeving de woonkwaliteit.
Een groot deel van onze huurders woont al lang in dezelfde wijk, buurt of
straat en voelt zich ermee verbonden. Daar waar bewoners gezamenlijk
initiatieven nemen, ondersteunt Viverion die graag.

leefgebieden, dan komen andere partijen

Gedragsaanwijzing

in beeld, waaronder Viverion en net-

Indien Buurtbemiddeling niet helpt en

werkpartners als gemeenten, wijkagent,

de overlast aanhoudt, ook nadat huurders

zorginstanties en welzijnsorganisaties.

zijn aangesproken, zetten we steeds vaker
een gedragsaanwijzing in. In een overeen-

We zien de manier waarop mensen

om de woonomgeving prettig en leefbaar

Buurtbemiddeling

komst spreken we af aan welke regels

samenleven op onderdelen veranderen.

te houden.

Bij overlastsituaties kan Buurtbemidde-

de huurder zich moet houden. Wanneer

ling worden ingezet. Buurtbemiddeling

de huurder zich niet aan deze afspraken

4.1 Leefbaarheid

helpt bij het oplossen van burenconflic-

houdt, volgen juridische stappen. In de

ten door de inzet van bemiddelaars. De

praktijk blijkt dit een goed middel om in

gebruik en onderhoud van buitenruimten

Het containerbegrip ‘leefbaarheid’ gaat

bemiddelaars voeren gesprekken met de

te zetten en geeft het meer mogelijk-

en tuinen. In Nederland is de zorg al jaren

over de mate waarin een straat, een

buren die overlast van elkaar ervaren en

heden om overlast eerder aan te pakken.

aan het decentraliseren, waardoor steeds

buurt, een wijk, een dorp geschikt

daar zelf niet (meer) uitkomen. Als beide

meer mensen die zorg of aandacht nodig

en/of aantrekkelijk is om te wonen.

buren instemmen is er een bemiddelings-

Multidisciplinair overleg

hebben langer thuis blijven wonen. Dit

Leefbaarheid is sterk subjectief. Wat

gesprek op een neutrale plek. Beide

Ondervindt een huurder of woning-

kan effect hebben op de omwonenden.

de één leefbaar vindt, is voor de ander

partijen krijgen de gelegenheid om hun

zoekende of de omgeving van de huurder

Sommige wijken of buurten vragen extra

absoluut niet leefbaar. Meldingen van

verhaal te vertellen en hun wensen te

problemen bij het zelfstandig wonen dan

aandacht. We trekken samen op met

burenoverlast met een (ogenschijnlijk)

benoemen. Uiteindelijk gaan de buren

wordt er een Multi Disciplinair Overleg

huurders, gemeenten en zorg- en

eenvoudige oorzaak worden in eerste

zelf oplossingen zoeken, waar iedereen

gepland (MDO), door de gemeente of een

welzijnsorganisaties om het leefklimaat

instantie opgepakt door Buurtbemidde-

achter kan staan. Buurtbemiddeling leidt

welzijnsorganisatie. Dat kunnen partijen

te verbeteren. Wij vinden het een

ling. Blijkt de situatie complexer, of spelen

in 70% van de gevallen tot oplossing van

zijn die op verschillende leefgebieden

gezamenlijke verantwoordelijkheid

er meerdere problemen op verschillende

de burenruzie of de overlast.

betrokken zijn bij de huurder.

Elkaar kennen en ontmoeten lijkt minder
vanzelfsprekend te zijn. Verschillende
mensen gaan verschillend om met het

4  Leefbaarheid en woonomgeving     
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Intake kandidaat huurders

beugels in badkamer en toilet. Door grip

Er reageren steeds meer mensen op een

te vergroten op plekken waar mensen

woning waarvan bij het eerste contact al

snel vallen of niet overeind komen,

duidelijk is dat er problemen spelen op

voelen deze mensen zich stabieler en

verschillende gebieden. Denk aan ver-

zekerder. In 2019 is het project ‘Wonen

minderde zelfredzaamheid, verminderd

met een Plus’ ook verder uitgerold. Dit

begrip of extra behoefte aan zorg.

houdt in dat het naast Lochem nu ook

Daarom voeren we intakegesprekken

beschikbaar is in de andere kernen waar

met kandidaten waarbij, op basis van

Viverion verhuurt. In 2020 gaan we het

hun inschrijving, extra vragen naar

project ook meer bekendheid geven

boven komen. We gaan in deze gevallen,

onder samenwerkingspartners en kennis

vóór toewijzing van een woning, met de

delen met medewerkers die in de wijk

kandidaat en/of hulpverlener in gesprek.

komen.

We krijgen zo sneller en beter inzicht
waar wij als sociale verhuurder rekening

Buurtimpuls

mee kunnen houden.

Voor cohesie in de buurt of wijk heeft
Viverion Buurtimpuls opgericht. Het is

Wonen met een Plus

gericht op initiatieven en ideeën die een

In Lochem hebben we in 2019 het project

directe bijdrage leveren aan het woon-

‘Wonen met een plus’ opgestart. Het

klimaat en de leefbaarheid van huurders

doel van dit project is om met (relatief)

van Viverion. Voorbeelden waar

simpele aanpassingen in de woning

Buurtimpuls aan kan bijdragen zijn:

mensen langer zelfstandig thuis te laten

vlaggenmast voor een complex, speel-

wonen. Denk daarbij aan het verwijderen

toestel in de buurt, beplanting of kunst in

van drempels, het aanbrengen van een

de wijk. Soms wordt de financiële bijdrage

tweede trapleuning, het bevestigen van

besteed aan een buurtbarbecue.

4  Leefbaarheid en woonomgeving     
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4.2 Samenwerking met
gemeenten

hebben we 2019 afgetrapt met een

Gemeente Lochem

In de tweede helft van het jaar is gewerkt

bezoek samen met de huurders-

De gemeente Lochem en Viverion werken

aan de totstandkoming van de prestatie-

organisaties en de gemeenteraad aan

nauw samen. Zij informeren en stemmen

afspraken voor volgend jaar. Begin 2020

Viverion heeft voor haar gehele werk-

een gerealiseerd project uit 2018. Dit was

met elkaar af in ambtelijke en bestuurlijke

worden deze door betrokken partijen,

gebied, met een onderverdeling naar

de afsluiting van de prestatieafspraken

overleggen, waaronder het bod op de

woningcorporatie De Goede Woning,

gemeente, een woningmarktanalyse

2018 en tevens het startsein voor de

woonvisie 2018-2025 en de bijbehorende

de huurdersorganisaties van beide

door adviesbureau Companen laten

realisatie van nieuwe afspraken in 2019.

prestatieafspraken voor 2020. Bij de

corporaties, de gemeente Rijssen-Holten

prestatieafspraken met de gemeente

en Viverion ondertekend.

uitvoeren. Voor de gemeente Hof van
Twente waren Wonen Delden en de

Met regelmaat is ambtelijk en bestuurlijk

Lochem is IJsseldal Wonen ook gespreks-

gemeente mede opdrachtgever.

overleg gevoerd met de gemeente Hof

partner geweest. Daarnaast evalueren

In de gemeente Rijssen-Holten is

Meerdere keren dit jaar is vooral op

van Twente. In samenspraak met

we regelmatig gezamenlijk de prestatie-

daarnaast gestart met het opstellen van

ambtelijk niveau door opdrachtgevers

huurdersorganisaties Stichting Huurders-

afspraken over 2019.  

een samenwerkingsovereenkomst. Dit

hierover gesproken. Gedurende het

belangen Diepenheim, Markelo en Rijssen

jaar heeft Viverion de gemeenten op

en Huurdersorganisatie Goor e.o. heeft

Gemeente Rijssen-Holten

partijen voor vier jaren, die gaan onder

verschillende thema’s meegenomen,

Viverion een bod uitgebracht voor 2020.

In de gemeente Rijssen-Holten is in samen-

meer over het huisvesten van urgente

zoals het portefeuilleplan en de hieraan

In het najaar heeft de gemeente een

spraak met Stichting Huurdersbelangen

doelgroepen en het realiseren van een

gekoppelde strategieën.

verdiepingsavond op het thema de

Diepenheim, Markelo en Rijssen een

energiezuinige sociale huurwoning-

zijn kaderafspraken met eerdergenoemde

inclusieve samenleving voor corporaties

bod uitgebracht op de woonvisie en nota

voorraad. De ingangsdatum van deze

Gemeente Hof van Twente

en huurdersorganisaties georganiseerd.

woningbouw 2017-2021 van de gemeente.

samenwerkingsovereenkomst is 2021.

Om te laten zien wat er nu gerealiseerd

Deze avond leverde mooie input op voor

Deze is inhoudelijk tijdens ambtelijke en

wordt vanuit de prestatieafspraken,

de op te stellen prestatieafspraken 2020.  

bestuurlijke overleggen besproken.
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4.3 Huurdersparticipatie

Aan het eind van het jaar werkte

Hierna volgen gesprekken om de inhoud verder uit te werken. Eind 2018 zijn alle

Viverion conform een samenwerkings-

afspraken afgerond en zijn de prestatieafspraken 2019 door alle partijen ondertekend.

Wij vinden het belangrijk om onze

overeenkomst met drie huurders-

huurders te betrekken bij het uitwerken

organisaties, in volgorde van oprichting:

van onze plannen. Daardoor kunnen
we beter aansluiten bij wat er leeft,
bij wensen van onze huurders en
eventuele belemmeringen tijdig

De prestatieafspraken 2019 gingen over:

Stichting Huurdersbelangen

Kwaliteit en duurzaamheid van woningen

Diepenheim-Markelo-Rijssen

Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep

Huurdersvereniging De Berkelstreek

oplossen. Zo vormen we voor groot

(in Lochem, Laren, Holten en Barchem)

onderhoud- en verduurzamingsprojecten

Stichting Huurdersbelang GBH

klankbordgroepen met bewoners.

(in Goor, Bentelo en Hengevelde)

Huisvesting van specifieke doelgroepen
Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed
Nieuwbouw, vervangende nieuwbouw en aankoop van woningen
Liberalisatie, aankoop en verkoop
Gedurende 2019 is regelmatig geëvalueerd, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau,

Huurders zijn, via een afvaardiging van
hun huurdersorganisatie, ook betrokken

Prestatieafspraken

in alle drie gemeenten. In Rijssen-Holten en Hof van Twente namen de huurders-

bij het maken van prestatieafspraken

We maken elk jaar prestatieafspraken

organisaties deel aan deze overleggen, waardoor zij geïnformeerd bleven over de

met gemeenten. Deze afspraken gaan

met de gemeenten. Voor de prestatie-

voortgang. Bij de participatieafspraken in de gemeente Lochem is geen huurders-

bijvoorbeeld over aantallen woningen,

afspraken van 2019 zijn de overleggen

afvaardiging betrokken geweest. In het voorjaar van 2020 beginnen de gesprekken

verduurzamingsopgaven van gemeenten,

gestart in het voorjaar van 2018. Dat

voor de prestatieafspraken over 2021. Wij verwachten dat bij deze gesprekken al onze

maar ook over vraagstukken in het sociale

begint met het neerleggen van een bod

huurders weer vertegenwoordigd zijn, middels een afvaardiging van hun huurders-

domein.

op de woningopgave van de gemeente.

organisatie.
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4.4 Huurdersvertegenwoordiging en beheer

gevormd, waarmee wij regelmatig overleg

mensen hebben zich hiervoor vervolgens

Zuiderenk in Lochem

hebben gehad. Met deze klankbordgroep

opgegeven. Tijdens de voorbereidingen

In 2017 en 2018 is fase I van het project

is openlijk gesproken over de informatie

hebben wij veelvuldig overleg gevoerd,

Zuiderenk uitgevoerd, dit ging met de

Bij een groot bouwproject vinden we

voor en tijdens de werkzaamheden, wat

soms samen met de huurdersorganisatie

nodige strubbelingen gepaard. Voor

het prettig dat bewoners samen met ons

kan beter en wat gaat er goed tijdens de

en Salut. De plannen zijn door de inbreng

fase II is daarom bewust gekozen voor

een projectgroep vormen, waarin wij

uitvoering. Ook de aannemer voor dit

van de klankbordleden gewijzigd. Zo

een langere voorbereidingstijd. We zijn

regelmatig contact met elkaar hebben.

project is een paar keer bij dit overleg

hebben we de badkamers, die niet in

in september 2019 gestart. Ook is een

Wat hebben we gedaan, wat zien we,

aangesloten. De werkzaamheden zijn in

aanmerking kwamen voor vervanging,

oproep gedaan voor klankbordleden.

wat gaan we verbeteren. Hieronder

september 2019 afgerond. De bewoners

wel voorzien van nieuw sanitair,

Hiervoor hebben drie mensen zich

volgen drie voorbeelden van de deze

waren enthousiast over de gang van

waaronder thermostaatkranen. Ook

aangemeld. Aangezien het project een

projectgroepen.

zaken tijdens de uitvoering en over het

is er gekozen om toch de voordeur

voortzetting was van fase I hadden

uiteindelijke resultaat.

van dubbel glas en tochtafdichting te

de leden geen invloed meer op de

voorzien. Tijdens het project kwamen we

werkzaamheden, echter wel op de

De Whee in Goor
In januari 2018 zijn wij gestart met

Tuindorp in Goor

regelmatig bij elkaar over de voortgang.

communicatie en de positieve beleving in

onderhoud en energiebesparende

In 2018 zijn we begonnen met de

De klankbordgroep heeft zeker

de wijk. In de laatste nieuwsbrief van het

maatregelen van 65 woningen aan

voorbereidingen van het roject Tuindorp.

bijgedragen aan de positieve beleving van

jaar heeft de klankbordgroep een zeer

de Vink-, Meerkol-, Spreeuwen- en

Tijdens de bewonersbijeenkomsten in

het project in tuindorp, twee leden van

positief stuk geschreven. Ook in 2020

Merelstraat in Goor. Met vier bewoners

de Reggehof hebben wij een oproep

de groep hebben nu zitting in de wijkraad

blijven we in overleg met deze groep.

uit deze wijk is een klankbordgroep

gedaan voor klankbordleden. Zeven

Tuindorp.
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5 Organisatie
Onze medewerkers zijn onmisbaar
voor het realiseren van onze doelen
en ambities. Zíj zorgen voor
tevreden klanten. Het is daarom
belangrijk dat zij zich kunnen
verbinden aan de doelen en
ambities en dat zij ervaren dat zij
betekenisvol werk doen en zelf
invloed hebben op de bijdrage die
zij leveren. Heldere kaders met
daarbinnen ruimte voor handelen
met verantwoordelijkheid en
zelforganisatie zijn daarvoor
nodig. Medewerkers die vanuit
hun vakmanschap en betrokkenheid
zelf besluiten kunnen nemen, zijn
slagvaardiger. Die kwaliteiten zorgen
samen voor een hogere klanttevredenheid en betere resultaten.
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5.1 Organogram
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Fig. 5.1 – Organogram Viverion
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5.2 Personeel

Cijfers medewerkers

In 2019 waren er binnen Viverion elf vacatures. Veel medewerkers zien kansen om
óf binnen Viverion, of bij een andere organisatie een mooi vervolg te geven aan hun

29%

loopbaan. Twee vacatures konden door interne mobiliteit worden vervuld. Dat is mooi;
medewerkers van Viverion maken werk van hun loopbaan en stellen zich kandidaat
voor andere functies in onze organisatie. Er zijn elf nieuwe medewerkers aangenomen;

38%
63%

71%

zeven medewerkers hebben de organisatie verlaten. Het verloop komt daarmee op
ongeveer 11% uit.
Man

Vrouw

Fig. 5.3 – Geslacht

2019
In loondienst

Tijdelijke
formatie

Vaste
formatie

Tijdelijke
formatie

Directie (incl. directieondersteuning)

2,9

0

2,9

0

Afdeling Klant

23,9

1,2

21,6

1,4

Afdeling Bedrijfsvoering

19,5

0

18,3

0,5

TOTAAL

46,3

1,2

42,8

1,9

47,5

Deeltijd

2018

Vaste
formatie

TOTAAL

Voltijd

Fig. 5.4 – Voltijd-deeltijd ratio

44,7

Fig. 5.2 – Gemiddelde personele bezetting in loondienst 2019 weergegeven in fte

20%

12%

18%

5%

46%
25-35 jr

35-45 jr

< 5 jr

45-55 jr

> 55 jr

15-20 jr

Fig. 5.5 – Leeftijd

43%

12%

22%

22%
5-10 jr

10-15 jr

> 20 jr

Fig. 5.6 – Aantal jaren in dienst
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5.3 Visitatie

Ziekteverzuim
Afgelopen jaar is het totale ziekteverzuim afgenomen, met een verschil van 2,8%
ten opzichte van 2018. Dit betreft vooral het lang en extra lang verzuim. In 2019 is

Viverion is in de eerste helft van dit jaar voor de derde keer gevisiteerd. De visitatie had

er intensief contact geweest tussen de bedrijfsarts en Viverion. Deze contacten hadden

betrekking op de jaren 2015 tot en met 2018 en is uitgevoerd volgens de Methodiek

betrekking op preventie en het re-integratieproces van alle verzuim. Jaarlijks worden

Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties 6.0. In deze methodiek geldt een score

onze verzuimcijfers besproken met directie en ondernemingsraad om te kijken of

6 als ijkpunt. Dat wil zeggen: bij een 6 presteert de corporatie zoals van haar verwacht

Viverion specifieke acties kan ondernemen ter voorkoming of verlaging van het

mag worden. Viverion scoort op drie van de vier onderdelen hoger dan 6,0 (zie fig. 5.8).

verzuim.

Ziekteverzuim

2018

2019

56

44

Meldingsfrequentie

1,09

0,71

Gemiddelde verzuimduur

26,11

53,0

Verzuim %

8,37%

5,60%

Aantal zieken

7

7

7
6,3

6

Fig. 5.7 – Overzicht ziekteverzuim 2018 en 2019

Ongewenste omgangsvormen
Dit betreft pesten, agressie, intimidatie, discriminatie en seksuele intimidatie op
de werkvloer. Er zijn dit jaar geen meldingen binnengekomen over ongewenste
omgangsvormen bij onze externe vertrouwenspersoon, Buro Konfidi
Vertrouwenspersonen.

5,7
5
Presteren naar
opgave en
ambities

Presteren
volgens
stakeholders

Presteren naar
vermogen

Governance

Fig. 5.8 – Scores visitatie 2019
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De visitatie is uitgevoerd door Cognitum. Op basis van documenten, interviews en de

Omdat Viverion de visitatie als een

alert op zichzelf en naar elkaar als het

position paper heeft Cognitum de bevindingen in het visitatierapport vastgelegd. Op

middel ziet om van te leren en om de

om integriteit en betrouwbaarheid gaat

het onderdeel ‘Governance’ scoren we een 5,7. Hierbij stelde de visitatiecommissie

bedrijfsvoering te optimaliseren, gaan we

en houden elkaar hier scherp op. Bij

vast dat onderbezetting en ziekte bij de Raad van Commissarissen een grote rol

de verbeter- en aandachtspunten zeker

twijfel over integriteitskwesties over-

speelden. Inmiddels zit er een team van zes commissarissen. Op twee onderdelen

oppakken en doorvoeren in onze orga-

leggen medewerkers onderling en met

scoren we een 7,0. Hier zijn we trots op. Het is een erkenning voor de zorgvuldige

nisatie. Voor deze visitatie is een groot

hun leidinggevende. Er zijn in 2019 geen

keuzes die we hebben gemaakt, bij de besteding van onze inzet en middelen de

aantal stakeholders bevraagd. We zijn hen

meldingen ontvangen met betrekking tot

afgelopen jaren. Ook volgens onze stakeholders presteren we naar verwachting.

allen zeer erkentelijk voor deze mede-

integriteitsissues. In 2020 wordt het

Dit blijkt uit de 6,3 die we scoren op dit onderdeel. We vinden het mooi om terug

werking en zullen de bevindingen uit

integriteitsbeleid opnieuw geëvalueerd.

te lezen dat de meeste stakeholders merken dat we slagvaardiger zijn geworden en

het rapport en de cijfers van het eerste

sneller reageren.

kwartaal van 2020 aan hen terugkoppe-

Klokkenluidersregeling

len. Beide zijn inmiddels opgestuurd naar

Viverion vindt het belangrijk dat mede-

We hebben een aantal verbeteringen doorgevoerd naar aanleiding van de visitatie in

de SVWN, waarmee we formeel voldoen

werkers op een passende en veilige manier

2015. Cognitum schrijft in het rapport dat deze verbeteringen zichtbaar zijn en tot

aan de visitatieverplichting. Het defini-

melding kunnen doen van vermoedelijke

betere resultaten hebben geleid. In het rapport worden sterkte punten en verbeter-

tieve visitatierapport en de bestuurlijke

misstanden binnen de organisatie.

punten genoemd:

reactie zijn beschikbaar onze website.

Hiervoor hebben wij een klokkenluidersregeling. Deze regeling garandeert dat

Sterke punten

Verbeterpunten

Organisatie is op orde na de

Stakeholdermanagement, met

reorganisatie (en ‘lean & mean’)

aandacht voor maatschappelijke rol

Nieuwe RvC sinds 2019 (stevig team)

van de RvC en de externe legitimatie

Vermogenspositie

Klanttevredenheid bij onderhoud en

Bijzonder lage streefhuur van 62%

reparaties e.d.

5.4 Integriteit

iedere medewerker misstanden kan
melden en dat alle meldingen serieus
en volgens een vaste procedure worden

Het integriteitsbeleid is in 2018

behandeld. De regeling borgt daarnaast

geëvalueerd. In 2019 was dit beleid

dat de medewerker die ‘aan de bel trekt’,

onveranderd van kracht. Het onderwerp

oftewel de klokkenluider, persoonlijk

heeft doorlopende aandacht in overleg-

geen negatieve gevolgen van zijn of haar

gen en bijeenkomsten. Medewerkers zijn

melding ondervindt.
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5.5 Ondernemingsraad

nieuwe directeur-bestuurder, in samen-

primair systeem (ERP). Om de achterban

werking met Public Spirit. De leden van

te betrekken heeft de ondernemingsraad

Overleg met directeurbestuurder

de ondernemingsraad hebben mee-

spreekuren gehouden over de vervanging

gedacht over het profiel en hebben

van de huidige beoordelingssystematiek

De ondernemingsraad heeft in 2019

deelgenomen aan de selectiegesprekken.

en over de profielschets van de vacature

verschillende keren overleg gehad met

voor de directeur-bestuurder.

de directeur-bestuurder, zowel formeel

Een aantal punten, zoals openstaande

als informeel. Ook heeft de onder-

advies- en instemmingsverzoeken en

nemingsraad verschillende keren positief

ICT staan vast op de agenda. Dat geldt

Overleg met Raad van
Commissarissen

geadviseerd over of ingestemd met

ook voor Arbo- zaken, onder andere de

In juni heeft de ondernemingsraad

belangrijke onderwerpen:

voortgang van het arbobeleid, lopende

gesproken met een delegatie van de Raad

vacatures, de werkdruk en het mede-

van Commissarissen en de directeur-

werkerstevredenheidsonderzoek.

bestuurder. Er is teruggeblikt op het

Onderwerpen die ook besproken zijn

proces van de werving- en selectie-

dit jaar: begroting 2019, evaluatie

procedure van de nieuwe directeur-

bedrijfsarts waarbij de verzuimanalyse

bestuurder en vooruitgeblikt op de

is doorgenomen, kennismaking met

komende periode. Daarnaast maakten

Per augustus is er een wisseling geweest

de vertrouwenspersoon waarbij het

we afspraken over de overlegmomenten

van directeur-bestuurder. De onder-

jaarverslag doorgenomen is. Tevens is

tussen de Raad van Commissarissen en

nemingsraad is betrokken geweest bij

de ondernemingsraad geïnformeerd

de ondernemingsraad.

de werving- en selectieprocedure van de

over het selectietraject voor een nieuw

Instemmingsverzoek systeem ‘Salarisgroei zonder beoordelingssysteem’
Adviesaanvraag voorgenomen
benoeming directeur-bestuurder
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6 Financiën
Om onze doelen als sociale woningverhuurder zo goed mogelijk te realiseren,
moeten we een financieel gezonde organisatie zijn en blijven. De inrichting
van onze organisatie, de financiële keuzes die we maken en de manier
waarop we diverse risico’s beheersen zijn daarvoor heel bepalend.

Onze risicobeheersing en controle zijn
hierop ingericht. Dit noemen we het
‘three line of defense system’ (drie lagen
systeem). Eerste laag is ‘de medewerker’.
Daarbinnen hebben de managers een

6.1 Risicomanagement

belangrijke rol. Zij zijn uiteindelijk
verantwoordelijk voor de uitvoering
van de processen en het beheersen van

Wij zien risicomanagement als een onmisbaar instrument. We vinden het belangrijk

de risico’s die zich hierbij voordoen.

om de risico’s te kennen die onze doelstellingen kunnen bedreigen en deze zo mogelijk

De tweede laag is de financieel adviseur

te beheersen. De hele organisatie draagt de verantwoordelijkheid voor risicomanage-

AO/IC, als ondersteuning en adviseur

ment; alle medewerkers hebben hierin een rol. De beheersing van risico’s is een continu

van de eerste lijn. Hier wordt ook

proces, waarbij verschillende factoren ervoor kunnen zorgen dat nieuwe risico’s zich

bewaakt of het management haar

voordoen of zich juist niet meer voordoen.

verantwoordelijkheid neemt. De derde
laag is de interne auditfunctie (business

In ons risicomanagement proces onderscheiden we drie stappen:

controller). Dit is een onafhankelijke

1) Inventariseren en analyseren met welke risico’s we te maken hebben.

functie. Met audits (controles) wordt

2) Analyseren wat de kans is dat deze risico’s zich voordoen en hoe groot de

getoetst of dat wat in de eerste laag

impact is.
3) Besluiten of we de risico’s moeten en kunnen bestrijden met maatregelen of
aanvaarden.

en de tweede laag wordt gedaan ook
functioneert. De business controller
geeft waar dat nodig is ook advies over
verbeteringen.
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Bedrijfsrisico’s
We onderscheiden drie soorten risico’s in de bedrijfsvoering. Deze worden benoemd in
fig. 6.1. Voor elk risico zijn beheersmaatregelen getroffen.

Externe risico’s
Externe risico’s komen naar voren uit de vraag: welke ontwikkelingen zien wij om
ons heen die mogelijk een grote impact op ons hebben? Jaarlijks inventariseert het
managementteam deze risico’s en prioriteert deze naar snelheid van de verandering

Doelen
Huisvesten van
mensen met een laag
en middeninkomen

Onvoldoende passend aanbod voor ouderen met een
zorgvraag

Kwaliteit van woningen

Prijsstijging bouwsector zet door

Onvoldoende gekwalificeerde medewerkers bij onze
ketenpartners

onze strategie samen en liggen binnen onze invloedssfeer? Deze risico’s zijn onderwerp
van gesprek binnen ons managementteam, via onder andere de perioderapportage,
eigenaar. De risico-eigenaar is het aanspreekpunt rondom het risico en is op de hoogte
van de ontwikkelingen hierover.

Te minimaliseren risico’s
Te minimaliseren risico’s hebben een samenhang met de specifieke activiteiten en
primaire processen binnen de afdelingen. De afdelingen beheersen deze risico`s en
worden zelf weer gemonitord door de financieel adviseur AO/IC.  

Doorstroming komt niet op gang en bemiddeling
uitstroom maatschappelijke voorzieningen/statushouders lukt niet
Duurzaamheidsmaatregelen kosten veel meer dan nu
voorzien in route 2025

Strategische risico’s komen voort uit de vraag: welke uitdagingen hangen direct met

en worden via de strategiekaart geadresseerd. Elk strategisch risico kent een risico-

Leegstand
Portefeuille teveel gericht op duurzaamheid, zorg of
uitbreiding

Huisvesten van
mensen die meer zorg
en aandacht nodig
hebben

en waarschijnlijkheid van optreden.

Strategische risico’s

Risico

Kwaliteit van
woonomgeving en
leefbaarheid

Bezuinigingen zorg, personen met verward gedrag
incidenten, sociale cohesie

Bedrijfsvoering

Viverion mag KWH-label niet meer voeren na 2021
en Viverion presteert onvoldoende ten opzichte van
landelijk gemiddelde in Aedes benchmark
Datakwaliteit bij Viverion is onvoldoende
Viverion kan niet de juiste medewerkers aantrekken
voor de toekomst
Niet passende cultuur
Invoeren nieuw ERP-systeem

Fig. 6.1 – Overzicht bedrijfsrisico’s Viverion
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Fiscale risico’s

6.2 Deelnemingen

Om een goed inzicht te krijgen en grip te houden op onze financiële positie hebben wij
een intern risicobeheersings- en controlesysteem gebouwd. Een belangrijk onderdeel

Om risico’s te beperken, hebben wij een structuur voor de deelnemingen opgezet die

hiervan is de fiscale commissie.

overzicht en transparantie nastreeft. De structuur ziet er op 31 december 2019 uit zoals
in fig. 6.2 weergegeven. In Bijlage 1 leest u uitvoerig de beschrijving.

Het doel van deze fiscale commissie is drieledig:
1) Initiator van de implementatie van het fiscale intern risicobeheersings- en
controlesysteem.

Stichting Viverion

2) Het gestructureerd vergaren en delen van fiscale kennis.
3) De fiscale planning en bijbehorende activiteiten.

Spectrum Holding B.V.
Bij de samenstelling van de commissie zijn niet alleen medewerkers met een financiële
achtergrond gekozen, maar ook een medewerker van het cluster Vastgoedbeheer. In
het werk heeft ook het cluster Vastgoedbeheer met fiscale aspecten te maken. Bij de
vergaderingen zitten twee externe fiscalisten van PricewaterhouseCoopers.

Spectrum Ontwikkeling I B.V.

Spectrum Ontwikkeling II B.V.

Fig. 6.2 – Organogram deelnemingen Viverion
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6.3 Treasury management

doelmatige wijze uitvoeren. Hierbij

Maatschappelijke prestaties

hebben we functiescheiding tussen de

Op basis van het woningwaarderingsstelsel kan Viverion voor de totale portefeuille een

De kaders van het treasury- en beleg-

uitvoering, autorisatie en administratie

maximale huurprijs vragen van ruim € 53,1 miljoen. Viverion wijkt hier bewust van af.

gingsbeleid van Viverion zijn vastgelegd

aangebracht. De informatievoorziening

In ons huurprijsbeleid hanteren we voor elke woning een streefhuur. Bij het leegkomen

in het treasury-statuut. Dit statuut is

geeft inzicht in de uitvoering van treasury

van een woning maximaliseren wij de huur hierop. Het werkelijke huurniveau van onze

afzonderlijk van toepassing op Viverion

activiteiten, zodat deze controleerbaar en

woningportefeuille 2019 bedraagt ruim € 34 miljoen (DAEB en niet-DAEB). Viverion

en haar deelnemingen. Dit gebeurt in de

beheersbaar blijven.

levert hiermee een forse maatschappelijke prestatie van ruim € 19,1 miljoen op jaar-

eerste plaats door het aangeven van de

basis. Viverion investeert ook in leefbaarheid. In totaal werd in 2019 circa € 624.000

doelstellingen van de treasury-functie.

uitgegeven aan leefbaarheid. In 2018 was dat ook € 624.000.

Vervolgens geeft het treasury-statuut

6.4 Financieel beleid

Beleidswaarde

aan binnen welke richtlijnen en limieten
we de doelstellingen moeten realiseren.

Viverion is een maatschappelijke

De beleidswaarde is lager dan de waarde van eenzelfde woning op de vrije markt,

Hiermee bepalen we het ’risicoprofiel’

organisatie. Wij streven ernaar om onze

omdat de woning niet beschikbaar is voor de woningmarkt (lees: kan niet verkocht

van Viverion, waarbinnen de treasury

financiële positie duurzaam gezond te

worden, omdat deze juist verhuurd wordt). Door te rekenen met beleidswaarde

activiteiten moeten worden uitgevoerd.

houden. Financiële resultaten zijn dus

verkrijgt een corporatie een realistischer beeld van de waarde van haar woningbezit.

geen doel op zich, maar de financiële

Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde wordt ook wel de

In het statuut is ook de administratieve

continuïteit is een voorwaarde om onze

‘maatschappelijke bestemming’ genoemd.

organisatie vastgelegd, waarmee we

volkshuis-vestelijke en maatschappelijke

waarborgen dat we de treasury

opgaven te kunnen waarmaken.

activiteiten op een rechtmatige en
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800.000
700.000

3. Onderhoudslasten; woningcorpora-

686.853

600.000
-131.969

500.000
400.000

-200.593

300.000
200.000

-128.981

100.000

-253

0
Marktwaarde

Stap 1

Stap 2a

Stap 2b

ties dragen zelf de onderhoudslasten

overeenstemming met het Handboek

en kunnen deze niet doorschuiven

Modelmatig Waarderen bepaald en is

naar een toekomstige koper, wat wel

daarmee conform de in de Woningwet

kan bij woningen in de koopsector.

2015 voorgeschreven waarderings

4. Sociale service; woningcorporaties

-36.704

Stap 3

grondslag en daaruit afgeleide

bieden extra sociale dienstverlening

ministeriele besluiten geldend ten tijde

ten opzichte van vrije sector en

van het opmaken van de jaarverslaggeving.

koopsector.

De realisatie van deze ongerealiseerde

Stap 4

Fig. 6.3 – Beleidswaarde woningbezit van Viverion in 2019, bedragen x € 1.000

De waardering van dit vastgoed is in

herwaardering is sterk afhankelijk van

6.5 Wat is ons woningbezit waard?

het te voeren beleid van Viverion en
de parameters conform het Handboek
Modelmatig Waarderen. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk

De marktwaarde wordt op vier punten aangepast om tot de beleidswaarde te komen:

Per 31 december 2019 is in totaal € 386

door verkoop of huurstijgingen de markt-

1. Beschikbaarheid; woning die verhuurd worden, zijn niet beschikbaar

miljoen aan ongerealiseerde herwaar-

waarde in verhuurde staat van hetDAEB-

deringen in de overige reserves begrepen

bezit in exploitatie te realiseren, zijn

2a. Huurprijs; waarbij gerekend wordt met 62% van de maximale huur.

(2018: € 337 miljoen) uit hoofde van de

beperkt door wettelijke maatregelen en

2b. Verhuurdersheffing; doordat wij lagere huren vragen dan mogelijk, zijn we ook

waardering van het vastgoed in ex-

maatschappelijke ontwikkelingen zoals

ploitatie tegen marktwaarde in verhuurde

demografie en ontwikkeling van de

staat.

behoefte aan sociale (DAEB)huurwoningen.

(voor verkoop) in de markt.

meer verhuurdersheffing verschuldigd.
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Met ingang van jaarrekening 2018 dient de woningcorporatie de beleidswaarde in de

We zien de komende jaren een stijging in de geborgde leningen vanwege meer

jaarrekening op te nemen. De beleidswaarde wordt afgeleid van de marktwaarde waar-

investeringen in duurzaamheid in ons woningbezit.

bij rekening wordt gehouden met de doelstellingen van de woningcorporatie.
Bij de beleidswaarde wordt onderscheid gemaakt in:
Beschikbaarheid, niet te kiezen voor het financieel gunstigste scenario van verkoop

2019

2020

2021

of verhuur, maar de woningen blijvend te verhuren.

Geborgde leningen WSW plafond

96.236

108.255

110.623

Betaalbaarheid, de woningen aanbieden voor een huurprijs die betaalbaar is voor
de doelgroep en daarmee onder de maximaal redelijke huur ligt.

Geborgde leningen (begroting voor
2020 en 2021)

96.261

107.453

104.874

Kwaliteit, woning en een goede onderhoudskwaliteit onderhouden om blijvend te

Niet geborgde leningen (begroting)

1.651

1.387

1.114

kunnen verhuren.

Totaal

97.912

108.840

105.988

Beheer, extra dienstverlening vanuit de maatschappelijke rol die de corporatie
vervult.

Fig. 6.4 – Leningen Viverion in 2019, bedragen x 1.000

De beleidswaarde doet dus meer recht aan de realiseerbaarheid van het vermogen.

De ontwikkeling van de leningenportefeuille wijkt voor 2019 af van het in 2018

De beleidswaarde ligt bij Viverion op een niveau van € 188 miljoen (2018: € 223

afgegeven borgingsplafond. Dit heeft te maken met doorgelopen projecten van 2018

miljoen). Dit impliceert dat € 198 miljoen van het totale eigen vermogen niet of

naar 2019.

eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is.

6.6 Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

6.7 Verenigingen van Eigenaren
Viverion verzorgt het technisch en administratief beheer en treedt op als bestuur

WSW stelt jaarlijks het borgingsplafond voor Viverion vast. Hieronder staat het

en/of administrateur van veertien Verenigingen van Eigenaren. Voor ons eigen aandeel

afgegeven borgingsplafond van het WSW (brief juni 2019). Het gaat om de door

binnen de Vereniging van Eigenaren storten we jaarlijks een bedrag in de reserve-

het WSW geborgde leningen voor het DAEB-bezit.

fondsen ten behoeve van het (groot) onderhoud.
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7 Verslag van de Raad van Commissarissen
In dit hoofdstuk legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over
de manier waarop zij haar taken en bevoegdheden in 2019 uitvoerde.

achtergelaten en dat huurders, mede-

Commissarissen is blij dat daar binnen

werkers en commissarissen hem daar

Viverion extra aandacht naar uit gaat.

dankbaar voor zijn. Toen het vertrek van

Viverion besteedt veel aandacht aan

Het jaar 2019 was voor de Raad van Com-

dat Viverion dit jaar aan de beurt was om

de heer Allersma bekend werd, is de Raad

haar relaties met de huurderorganisa-

missarissen van Viverion een bijzonder

gevisiteerd te worden. Dat hoort iedere

van Commissarissen op zoek gegaan naar

ties. Helaas heeft dat in het verleden

jaar. De raad begon het jaar in een na-

corporatie eens in de vier jaar te doen.

een opvolger. Na een procedure waarbij

ook tot spanningen geleid. De Raad van

genoeg nieuwe samenstelling: vier van de

Voor Viverion was dit de derde keer dat

de ondernemingsraad, het MT en de

Commissarissen spreekt de hoop uit dat

zes leden waren nieuw. Door het vertrek

de visitatie werd gedaan. Voor de Raad

huurderorganisaties een bijdrage hebben

de perikelen rond (een van) de huurder-

van de huurderscommissarissen werden

van Commissarissen waren de bevindin-

geleverd, is op 19 augustus mevrouw

organisaties binnenkort tot het verleden

twee nieuwe commissarissen benoemd

gen van de visitatiecommissie ten aanzien

Garritsen begonnen als nieuwe directeur-

zullen behoren.

op voorspraak van de huurdersorgani-

van governance en in het bijzonder het

bestuurder van Viverion. De Raad van

saties. Daarnaast traden twee nieuwe

stakeholderbeleid helder. De eerste

Commissarissen heeft mevrouw

De Raad van Commissarissen bedankt alle

commissarissen aan om de inhoudelijke

stappen om daar verbetering in aan te

Garritsen met enthousiasme aan het

medewerkers, stakeholders en partijen

expertise van het team te versterken. Na

brengen zijn reeds gezet.

werk zien gaan en heeft het vertrouwen

waarmee Viverion verbonden is, voor

dat onder haar leiding Viverion een

het bereikte resultaat in de 2019. In

gezonde toekomst tegemoet gaat.

het bijzonder complimenteert de Raad

het vertrek van de voorzitter is uit het
midden van de raad een nieuwe voor-

Nieuwe directeur-bestuurder

zitter aangewezen. Vanzelfsprekend is in

Viverion heeft medio van het jaar

het begin van het jaar extra aandacht

afscheid genomen van haar directeur-

Uitdagingen

de gestegen klanttevredenheid. Het is

geweest voor teamvorming en rolver-

bestuurder. Na een periode van on-

Viverion staat voor een forse ingreep in

erg mooi dat de inspanningen van de

deling. De raad heeft zich daarbij laten

geveer 18 jaar actief geweest te zijn

haar woningvoorraad. De plannen om

afgelopen jaren een verbeterd resultaat

bijstaan door een extern deskundige.

bij (de rechtsvoorgangers van) Viverion,

grote aantallen woningen te verduur-

opleveren.

is de heer Allersma met pensioen gegaan.

zamen vragen bijzondere inzet en kennis.

Governance

Bij zijn afscheid is gememoreerd dat hij

Met name aanbestedingen in de huidige

Namens de Raad van Commissarissen,

Een tweede in het oog springend feit was

Viverion in goeden doen heeft

markt zijn niet eenvoudig. De Raad van

Jacques Thielen, voorzitter

van Commissarissen de organisatie met
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7.1 Governance

7.2 Raad van Commissarissen

In 2019 vond er een bestuurswisseling plaats. De heer Jan-Willem Allersma ging per 1

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de

juli met pensioen. Medewerkers en stakeholders hebben op gepaste wijze afscheid van

algemene gang van zaken binnen de organisatie. Daarnaast voorzien de Commissarissen

hem genomen, tijdens een inspirerende bijeenkomst in de Schouwburg van Lochem.

de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd van advies. Vanuit de overtuiging dat
de voorbeeldfunctie vraagt om een actieve houding, wordt aan de Governancecode en

Na een zorgvuldig wervings- en selectietraject werd op 19 augustus mevrouw Tonita

thema’s als integriteit, normen en waarden blijvend aandacht geschonken. Onze klokken-

Garritsen aangesteld als directeur-bestuurder van Viverion. In de periode tussen het

luidersregeling en het integriteitsbeleid staan op onze website. Gedurende het jaar 2019

vertrek van Jan-Willem Allersma en de komst van Tonita Garritsen nam voorzitter

waren de Raad van Commissarissen en beide directeur-bestuurders geheel onafhankelijk in

Jacques Thielen, na overleg en goedkeuring van de Autoriteit Wonen, waar als direc-

hun denkwijze en werkzaamheden.

teur-bestuurder. In deze periode trad hij terug uit de Raad van Commissarissen om hier
vanaf 19 augustus weer deel van uit te maken. Zijn bezoldiging van 1 juli tot 19 augus-

Veranderingen in de Raad van Commissarissen

tus was conform die van voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Op 1 januari 2019 werd Jacques Thielen voorzitter van de Raad van Commissarissen.
In januari traden drie nieuwe commissarissen aan en in maart werd één van de zittende

Directeur-bestuurder tot 01-07-2019

J.W.T. (Jan-Willem) Allersma

PE-punten

2

Relevante nevenfuncties

Geen

commissarissen herbenoemd voor een tweede termijn.

De leden van de Raad van Commissarissen
Een overzicht van de leden van de Raad van Commissarissen in 2019 en hun deskundigheden, hoofdfunctie en nevenfuncties is te zien op blz. 54. De leden werken doorlopend

Directeur-bestuurder vanaf 19-08-2019

T.J. (Tonita) Garritsen

aan ontwikkeling en verdieping, zodat zij hun rol goed kunnen uitoefenen. Hiertoe wonen

PE-punten

5

zij bijeenkomsten van externe organisaties bij en verwerven inzichten uit vakliteratuur. Met

Relevante nevenfuncties

Voorzitter netwerk De Maatschappij,
departement Arnhem (onbezoldigd)

deze permanente educatie (PE) behalen ze PE-punten, relevant voor het beoefenen van
hun functie als commissaris.
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Van links naar rechts:
Jacques Thielen (voorzitter),
Willem de Jager (vice-voorzitter),
Annette Nijhuis (kwaliteitszetel
huurdersorganisaties),
Pieter Folkeringa (kwaliteitszetel
huurdersorganisaties),
Wendy Verlaan, Hanneke Ester
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De heer J.J.M. (Jacques)
Thielen – voorzitter

Mevrouw J.M. (Hanneke) Ester
– lid, voorzitter auditcommissie

De heer W. (Willem) de Jager
– vice voorzitter

Mevrouw C.C. (Wendy)
Verlaan – lid, voorzitter
remuneratiecommissie

Mevrouw A. (Annette)
Nijhuis – lid

De heer P.A.J. (Pieter)
Folkeringa – lid

Leeftijd: 63 jaar

Leeftijd: 54 jaar

Leeftijd: 62 jaar

Leeftijd: 43 jaar

Leeftijd: 48 jaar
Benoemd op voordracht
huurdersorganisaties

Leeftijd: 49 jaar
Benoemd op voordracht
huurdersorganisaties

Deskundigheid
Volkshuisvesting, governance
en lokaal bestuur

Deskundigheid
Financiën en IT

Deskundigheid
Volkshuisvesting, vastgoedontwikkeling

Deskundigheid
Juridisch

Deskundigheid
Openbaar bestuur, Welzijn

Deskundigheid
Zorg en welzijn

Hoofdfunctie
Algemeen directeur Drechtwerk en zelfstandig adviseur en
interim-bestuurder

Hoofdfunctie
Bestuurder en commissaris

Hoofdfunctie
(Interim-) projectdirecteur en
adviseur

Hoofdfunctie
Kringdirecteur Rabobank
Groep

Hoofdfunctie
Directeur-bestuurder MeerVoormekaar

Hoofdfunctie
Programmamanager
gemeente Deventer

Relevante nevenfuncties
Voorzitter RvT Pluryn
Adviseur en interim
bestuurder Orka Advies
Eigenaar Thielco b.v.

Relevante nevenfuncties
Bestuurslid NVTZ
Bestuurslid LELAF (particulier
vermogensfonds)
Lid Raad van Commissarissen
Woonbedrijf Ieder1
Lid RvT Vivium Zorggroep
Lid RvT Viattence wonen zorg
en welzijn
Lid RvT Siza
Lid verantwoordingsorgaan
pensioenfonds Capgemini

Relevante nevenfuncties
Lid Raad van Commissarissen
DUWO Studentenhuisvesting
Lid Raad van Commissarissen
OMVV
Eigenaar WDJ Nimmerdor BV.

Relevante nevenfuncties
Geen

Relevante nevenfuncties
Voorzitter RvT Stichting
4YourCare

Relevante nevenfuncties
Gastdocent Apozem

Behaalde PE-punten in 2019
16

Behaalde PE-punten in 2019
44

Behaalde PE-punten in 2019
20

Behaalde PE-punten in 2019
15

Behaalde PE-punten in 2019
21

Behaalde PE-punten in 2019
22

Jacques Thielen is benoemd op
1 september 2017 en treedt
af per 1 september 2021. Hij
komt in aanmerking voor
herbenoeming tot 2025.

Hanneke Ester is benoemd op
25 maart 2015, herbenoemd per
25 maart 2019 en treedt af per
25 maart 2023.

Willem de Jager is benoemd op
15 november 2018 en treedt af
per 15 november 2022. Hij komt
in aanmerking voor herbenoeming
tot 2026.

Wendy Verlaan is benoemd
op 1 januari 2019 en treedt
af per 1 januari 2023. Zij
komt in aanmerking voor
herbenoeming tot 2027.

Annette Nijhuis is
benoemd op 1 januari
2019 en treedt af per
1 januari 2023. Zij komt
in aanmerking voor
herbenoeming tot 2027.

Pieter Folkeringa is
benoemd op 9 januari
2019 en treedt af per
9 januari 2023. Hij komt
in aanmerking voor
herbenoeming tot 2027.

Fig. 7.1 – Overzicht leden van de Raad van Commissarissen
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7.3 Activiteiten Raad van Commissarissen

In iedere vergadering werd de Raad

In Hengevelde bezocht de Raad van

van Commissarissen bijgepraat door de

Commissarissen een buurt waar Viverion

Vergaderingen

directeur-bestuurder inzake het over-

nog moet starten met haar werkzaam-

De Raad van Commissarissen heeft in 2019 zeven keer regulier vergaderd, waarbij

leg met de huurdersorganisaties en de

heden. Bij alle projecten worden de

zes keer overleg is gevoerd met de directeur-bestuurder. De eerste vergadering van

gemeenten. In opdracht van de Raad

woningen verduurzaamd.

de Raad van Commissarissen betrof een vergadering zonder aanwezigheid van de

van Commissarissen toetst de business

directeur-bestuurder. Dit omdat er vier nieuwe leden tot de zeskoppige raad toetraden.

controller van Viverion de voorstellen die

In deze vergadering zijn governance-gerelateerde aspecten besproken. Voorafgaande

de Raad van Commissarissen ontvangt.

aan iedere reguliere vergadering vindt een vooroverleg plaats waaraan alleen

Toetsing vindt plaats op basis van de

comissarissen deelnemen. Naast vaste agendapunten uit de planning & controlcyclus,

wettelijke kaders, de interne statuten en

zoals jaarrekening en begroting, besprak de Raad van Commissarissen onder andere

reglementen en het vastgestelde beleid

de volgende onderwerpen:

van Viverion.

Uitkomsten medewerkers-tevredenheidsonderzoek
Overzicht en voortgang vastgoedprojecten

Goedgekeurde bestuursbesluiten
Afwijking op het aanbestedingsbeleid inzake de aanbesteding
1.260 woningen
Jaarverslag en jaarrekening 2018
Controleplan 2019

Tijdens het jaarlijkse ‘rondje bezit’ heeft

Fiscaal beleidsplan

de raad vastgoedprojecten bezocht en

Begroting 2020

Benoeming van mevrouw T.J. Garritsen tot directeur-bestuurder van Viverion

buurten waar Viverion op afzienbare

Tijdelijke waarneming bestuurstaken in tussenperiode bestuurders

termijn gaat renoveren of verduurzamen.

Biedingen en prestatieafspraken met
de gemeenten voor 2020

In totaal werden vijf locaties bezocht

Actualisatie verkoopvijver

waaronder de wijk Zuiderenk in Lochem

Opdrachtverstrekking aan Dura
Vermeer project ‘Blokje om’ in Laren

Situatie Huurdersvereniging Lochem
Visitatierapport

en Tuindorp in Goor. Hier vertelde een

Aedes benchmark

woonconsulent over onder andere de

Governance gerelateerde onderwerpen

begeleiding die Viverion aan bewoners
biedt, voorafgaande en tijdens de werkzaamheden in de woning.

Overschrijding diverse projectbudgetten
Procesaanpassing teruggekochte
koopgarant-woningen
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RvC besluiten

de periode 2015 tot en met 2018. Voor

van Commissarissenvergadering speciale

In 2020 wil een delegatie van de Raad van

Raad van Commissarissen betrof dit een

aandacht voor het huurdersaspect. Ze

Commissarissen twee keer het overleg

belangrijk aandachtspunt. Qua gover-

waren aanwezig bij ons huurdersevent

bijwonen, eenmaal in aanwezigheid van

nance scoort Viverion onder het ijkpunt,

‘Smakelijk wonen’. Tevens woonden zij

de directeur-bestuurder en eenmaal

namelijk een 5.7. De visitatiecommissie

een overleg tussen de huurdersorgani-

zonder directeur-bestuurder. De raad

heeft hiervoor diverse oorzaken aangege-

saties en Viverion bij. Hier spraken zij

waardeert de goede werkrelatie en de

ven, zoals ziekte en onderbezetting. Wel

met huurdersvertegenwoordigers over

voortgaande constructieve en openhar-

stelt de visitatiecommissie dat er nu een

hun verwachtingen, de wijze waarop

tige dialoog tussen de ondernemings-

stevig team zit van zes commissarissen.

de huurdersorganisaties hun achterban

raad en de directeur-bestuurder. In de

Afwezigheid en verhindering van
commissarissen

De aanbevelingen die de visitatiecom-

betrekken en hoe in de toekomst contact

vergadering zijn aan de orde geweest: de

missie doet, onder andere op het gebied

en overleg plaats kan vinden.

werving en selectie van de nieuwe direc-

In de statuten en het reglement Raad van

van stakeholderbeleid, worden ter harte

Commissarissen is geregeld hoe wordt

genomen. Met opvolging ervan is een

Overleg ondernemingsraad

Raad van Commissarissen in de tweede

gehandeld in geval van vacatures en/of

begin gemaakt. Zo is er in maart 2020

De Raad van Commissarissen vindt het

helft van 2019 en het selectietraject voor

belet of ontstentenis van (leden van) de

een eerste themabijeenkomst over dit

belangrijk om te weten wat er speelt in

een nieuw ERP-systeem.

Raad van Commissarissen. Een niet-vol-

onderwerp.

de organisatie. Bovendien verlangt artikel

De RvC heeft decharge verleend aan
Jan-Willem Allersma over het gevoerde beleid in 2018.
De RvC heeft Tonita Garritsen
benoemd tot directeur-bestuurder
van Viverion per 19 augustus 2019.

teur-bestuurder, de activiteiten van de

3.23 lid c van de Governancecode van de

tallige raad behoudt zijn bevoegdheden.
In 2019 was de RvC op een enkele keer na

Huurderscommissarissen

Raad van Commissarissen dat zij goede

voltallig aanwezig.

Annette Nijhuis en Pieter Folkeringa zijn

contacten onderhouden met de onderne-

benoemd op voordracht van de gezamen-

mingsraad. Daarom heeft een delegatie

Visitatie

lijke huurdersorganisaties. Zij onderhou-

van de Raad van Commissarissen een

Viverion werd in de eerste helft van 2019

den contacten met de huurdersverte-

overleg tussen de ondernemingsraad en

gevisiteerd. Het visitatierapport beslaat

genwoordigers en hebben in de Raad

de directeur-bestuurder bijgewoond.
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7.4 Commissies van
de Raad

Commissie

Leden

De Raad van Commissarissen houdt

Remuneratiecommissie
Aantal overleggen in 2019:
regelmatig

Wendy Verlaan (voorzitter)
Jacques Thielen

toezicht op het bestuur van Viverion.
In de praktijk verloopt dit voor een deel
via de twee commissies van de Raad van

Wat doet de commissie
Adviseren van de Raad van Commissarissen omtrent de werving,
selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de
directeur-bestuurder en leden van de Raad van Commissarissen
en voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van
Commissarissen daaromtrent.
Voorstellen leveren aan de Raad van Commissarissen betreffende
het te voeren bezoldigingsbeleid en de bezoldiging ten aanzien
van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder.

Commissarissen: de remuneratiecommissie en de auditcommissie. De
eindverantwoordelijk. De commissies

Overleggen met de directeur-bestuurder over de arbeidsvoorwaarden, de honorering en de prestatiecriteria ten aanzien
van de directeur-bestuurder.

bereiden inhoudelijk de onderwerpen

Voeren van remuneratiegesprekken met de directeur-bestuurder.

voor die de Raad van Commissarissen

Voorbereiden van de zelfevaluatie en andere governance
gerelateerde onderwerpen.

Raad van Commissarissen is als geheel

tussentijds of in haar vergaderingen

Doet voorstellen met betrekking tot de honorering van de RvC.

bespreekt. Beide commissies hebben
hun eigen reglement waarin rol,
verantwoordelijkheden, samenstelling
en werkwijze worden beschreven.

Auditcommissie
Aantal vergaderingen in
2019: 6

Hanneke Ester (voorzitter)
Willem de Jager

De Raad van Commissarissen als geheel
ontvangt de verslagen van de overleggen

Voorbereiden toezicht op financieel beleid met de volgende
aandachtsgebieden: interne risicobeheersing en controlesystemen, compliance, financiële informatieverschaffing
fiscaliteit, treasury, wijzigingen in financieel beleid en wet- en
regelgeving en toezicht op de werking van interne gedragscodes.
Voorbereiden bespreking accountantsverslag, jaarrekening,
jaarverslag en (meerjaren)begroting.

van de auditcommissie.

Voorbereiden besluitvorming over vastgoedbeslissingen.
Beoordelen functioneren externe accountant.
Fig. 7.2 – Overzicht commissies van de Raad
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Remuneratiecommissie

Remuneratierapport

aan de beroepsregel van de Vereniging

de begroting 2020 en het selectietraject

De remuneratiecommissie heeft zich in

Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering

Toezichthouders Woningcorporaties

voor een nieuw ERP-systeem.

2019 in belangrijke mate beziggehouden

bezoldiging topfunctionarissen publieke

(VTW), waarin de beloning van com-

met de bestuurswisseling. Nadat de

en semipublieke sector (WNT) van

missarissen is vastgesteld. In 2019 was

Sinds 2015 fungeert BDO als accountant

werving van de nieuwe directeur-

toepassing voor Viverion. Daarnaast

de beloning voor de voorzitter € 18.700

van Viverion. De werkzaamheden van

bestuurder was afgerond, vonden er

geldt sinds 1 januari 2014 de regeling

per jaar en voor een lid € 12.500. Beide

de accountant zijn in 2019 geëvalueerd.

arbeidsvoorwaardelijke gesprekken plaats

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen

bedragen zijn conform de beroepsregel

Hieruit bleek dat er sprake is van weder-

en werd door de kandidaat de fit and

toegelaten instellingen volkshuis-

en beneden het wettelijk maximum van

zijdse tevredenheid. Ook zijn er verbeter-

proper toets van de AW doorlopen. De

vesting. Hierbij zijn corporaties ingedeeld

de WNT. In de laatste vergadering van

punten genoemd die de komende jaren

remuneratiecommissie zag erop toe dat

in klassen. Viverion valt in klasse F. De

2019 heeft de Raad van Commissaris-

ter harte worden genomen. De teken-

er een gedegen inwerkprogramma voor

beloning van Tonita Garritsen voldoet

sen besloten om de bezoldiging in 2020

bevoegde accountant en de senior-

zowel de nieuwe bestuurder als de

aan de normen gesteld door de WNT.

gelijk te laten lopen met de vastgestelde

manager Audit van BDO waren aanwezig

nieuwe commissarissen was. Daarnaast

De beloning van Jan-Willem Allersma lag

VTW-beroepsregel voor 2020.

tijdens één vergadering van de audit-

heeft de remuneratiecommissie de zelf-

in 2019 boven het beloningsmaximum;

evaluatie voorbereid en gesproken met

hij maakte met goedkeuring van de Raad

Auditcommissie

letter als de jaarrekening 2018 toe te

Tonita Garritsen. De zelfevaluatie vond in

van Commissarissen gebruik van het

In 2019 besprak de auditcommissie

lichten. Tevens zijn beiden aanwezig

2019 plaats onder externe begeleiding.

Overgangsrecht binnen de WNT.

onder andere de jaarstukken 2018,

geweest in de Raad van Commissarissen-

commissie om zowel de management-

diverse vastgoedprojecten, het

vergadering voor een toelichting op de

gemaakt. Aan de leerpunten die uit de

De vergoedingen van de commissarissen

controleplan, de managementletter,

jaarrekening.

zelfevaluatie naar voren zijn gekomen

vallen ook onder de WNT en de regeling

het fiscaal beleidsplan, de periode-

wordt inmiddels gewerkt. Eén van de

‘Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen

rapportages, de biedingen aan de

punten was de teamvorming van de

Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting’.

gemeenten, de kadernota, impact

relatief jonge Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen houdt zich

van invoering van de OOB-status,

Hiervan zijn vertrouwelijke verslagen
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7.5 Governancecode
In 2015 werd de nieuwe Governancecode Woningcorporaties geïntroduceerd. In 2019
is de Governancecode geëvalueerd. De statuten en reglementen van Viverion voldoen
aan de Governancecode. We weken de eerste helft van 2019 van één bepaling af:
Jan-Willem Allersma was benoemd voor onbepaalde tijd in plaats van voor vier jaar,
met mogelijkheid voor herbenoeming voor weer vier jaar. Ten tijde van zijn benoeming
tot directeur-bestuurder was er nog geen vierjaarsbepaling. Inmiddels is Jan-Willem
Allersma met pensioen en opgevolgd door Tonita Garritsen. Zij is benoemd voor
een periode van in beginsel vier jaar. Viverion voldoet op dit punt weer aan de
Governancecode.
Een andere bepaling in de Governancecode, waar Viverion van afwijkt is artikel 5.10:
“De externe accountant (en voor zover aanwezig de auditcommissie) wordt betrokken
bij het opstellen van het werkplan van de controle. De externe accountant
rapporteert aan de Raad van Commissarissen en het bestuur over zijn bevindingen.”
In 2019 was onze externe accountant BDO nog niet betrokken bij het opstellen van het
controleplan. In 2020 zal dit wel het geval zijn, zodat we ook op dit punt voldoen aan de
Governancecode.
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8 Vooruitblik 2020
Voor 2020 blijven wij ons richten op betaalbaarheid, beschikbaarheid,
verduurzamen en een hoge klanttevredenheid. Dit doen we door het voeren
van een gematigd huurbeleid en het volop doorgaan met het verduurzamen
van ons woningbezit. We koersen op een gemiddelde index van 1,18
(voorheen label-A) in 2025. Dit zorgt ervoor dat onze huurders lagere
energielasten hebben. En het maakt dat Viverion klaar is om de vervolgstappen te zetten op weg naar een CO2-neutraal woningbezit.

Missie
Viverion biedt perspectief aan mensen met minder kansen op de woningmarkt.
Dit doen wij met ongeveer 5.500 goede en betaalbare sociale huurwoningen
in de gemeenten Hof van Twente, Rijssen-Holten en Lochem. Wonen en
perspectief bieden zijn voor ons meer dan alleen woonruimte leveren: we
zetten ons ook actief in voor de woonomgeving en leefbaarheid in ons
werkgebied. We werken daarvoor intensief samen met de gemeenten, zorgen welzijnsaanbieders en andere organisaties.

Gastvrij, Samen, Duidelijk
In ons werk gaan we uit van drie belangrijke kernwaarden: gastvrij, samen en duidelijk.
Deze waarden vormen de basis voor de keuzes die we maken en zetten de toon voor
ons werk. Ze zijn integraal onderdeel van onze acties en werkzaamheden geweest, en
dat willen de komende jaren nog meer uitwerken.

Gastvrij

Samen

Duidelijk

We bieden naar beste kunnen, vanuit ons hart,

We werken actief samen met huurders, partners in

We overleggen en handelen begrijpelijk en eenvoudig,

mensen oprechte aandacht, veiligheid en comfort.

de netwerken, collega’s en andere woningcorporaties.

zodat we samen weten waar we aan toe zijn.

8 Vooruitblik 2020

60

Hart voor wonen
Jaarverslag 2019

Sloop en nieuwbouw

steunt worden. Daarom starten we in

We houden we geen spreekuren meer,

mensen die hierin zelf niet kunnen

Nieuw te bouwen woningen in de periode

2020 met het implementeren van een

niet op ons hoofdkantoor. Telefonisch

voorzien, regulier voortzetten. Daarbij

2020-2025 moeten (minimaal) energie-

nieuw automatiseringssysteem.

en digitaal werken is de standaard

houden we rekening met de maatregelen

geworden.

die noodzakelijk zijn om de verspreiding

neutraal opgeleverd worden. We liggen

Voor onze medewerkers die vaak direct in

gemiddeld index van 1,18 (voorheen label

Uitbraak van het coronavirus
(COVID-19) en de impact op
Viverion

contact staan met onze huurders is er het

Continuïteit

A) eind 2025 halen. Eventuele sloop- en

Ten tijde van het schrijven van ons

meest veranderd. Er is afgesproken dat

Continuïteitsproblemen liggen niet direct

nieuwbouwprojecten gebruiken we ook

jaarverslag 2019 is ook voor Viverion de

voor zolang als het nodig is uitsluitend

voor de hand om de volgende redenen:

om onze huidige woningportefeuille aan

impact van het coronavirus merkbaar. De

de meest urgente reparaties worden

te passen aan de wensportefeuille.

impact op het openbare leven is groot. In

uitgevoerd. Dit zijn reparaties gericht op

Zowel door minder woningen terug te

verband met de uitbraak van COVID-19

een veilig, wind- en waterdicht huis. Ook

bouwen, als door woningen te slopen

heeft Viverion voorzorgsmaatregelen en

reparaties gericht op warmtelevering en

en te vervangen door woningtypes die

regels opgesteld en ingevoerd op basis

ontstoppingen vallen hieronder. Omdat

gesproken courant en waardevast.

passen bij de te voorziene vraag. Bij-

van aanbevelingen van de Overheid.

we niet willen dat er iemand hierdoor

De financiële ratio’s zijn goed en

dakloos wordt hebben we ook de

bieden de vereiste veiligheidsbuffers.

nog steeds op schema voor verduurzamen en we gaan onze ambitie een

voorbeeld kleinere woningen met twee

van het coronavirus te beperken.

De huurstromen zijn omvangrijk en
goed gespreid.
Het onroerend goed is normaal

slaapkamers, woningen met een slaap-

Veel waardering heb ik voor onze mede-

procedure voor het tekenen van het

kamer/wc/badkamer beneden en twee

werkers en samenwerkingspartners. Zij

huurcontract aangepast. Voor onze

Daarnaast hebben we niet direct te

slaapkamers boven, etc.

zijn in staat geweest om de afgekondigde

huurders en collega’s voelt dit nu wat kil.

maken met een liquiditeitsrisico.

maatregelen te implementeren en hun

Het is helaas noodzakelijk.

Aantrekken van liquiditeiten bij de

Automatisering

manier van werken te veranderen. Vanaf

Ons primaire automatiseringssysteem

maandag 16 maart hebben we onze

Tot en met heden kan Viverion haar

verwachting komend jaar ook geen

ERP is verouderd en zal in de toekomst

kantoorlocatie gesloten en werken mede-

dagelijkse activiteiten, namelijk het

probleem.

niet meer door de leverancier onder-

werkers vanuit huis.

verhuren van betaalbare woningen aan

sectorbanken BNG/NWB is nu en naar
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Risico’s

Begroting

De grootste risico’s lijken op dit moment

Op basis van de begroting 2020-2024

waardedaling van activa, uitval van

gaan we in totaal ruim € 74 miljoen

medewerkers, vertraging van bouw- en

besteden aan het onderhouden en

renovatietrajecten, betalingsproblema-

verbeteren van ons woningbezit.

tiek bij huurders, uitstel van onderhoud

Hieronder vallen sloop van woningen,

en langere leegstand van verhuurde

vervangende nieuwbouw en het

eenheden. Maar dat lijken vooralsnog

verduurzamen van onze woningen.

150.000
120.000
90.000
60.000
30.000

geen factoren die kunnen leiden tot een
bedreiging van de bedrijfscontinuïteit.

Dit kunnen we niet volledig betalen

Mede gelet op de toezeggingen van de

uit onze exploitatie en verkopen.

Nederlandse overheid die heeft aan-

We zullen de komende jaren meer

gekondigd dat haar beleid erop gericht

leningen aantrekken om de geplande

is de economische gevolgen van de crisis

investeringen te kunnen financieren.

zoveel mogelijk te beperken.

Onze leningenportefeuille gaat dus

0
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Fig. 8.1 – Verwachte ontwikkeling leningenportefeuille x 1000

groeien. In fig. 8.1 staat de prognose
Wij blijven de situatie continu monitoren

van de ontwikkeling van onze

en blijven de maatregelen opvolgen van

leningenportefeuille.

de officiële instanties.
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Betekenis financiële ratio’s
Omdat Viverion per 1 januari 2018 haar bezit heeft gescheiden in een DAEB-tak en
een niet-DAEB-tak, ontstaan hiermee toekomstperspectieven voor twee takken. Het
WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) kijkt voor de ontwikkeling van de ratio’s
standaard vijf jaar vooruit op grond van de prognosegegevens van de corporatie.
Hieronder volgen vier grafieken met de ontwikkeling van de DAEB-tak en de niet-DAEBtak (geconsolideerd), afgezet tegen de normen van het WSW voor het DAEB-bezit.
De Autoriteit woningcorporaties (AW) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
(WSW) passen financiële ratio’s toe bij de jaarlijkse risicobeoordeling van Viverion.
In de onderstaande tabel fig. 8.2 staan de minimum- en maximumnormen.

Norm AW/WSW in 2019

DAEB

Niet-DAEB

Interest dekkings ratio

> 1,4

> 1,8

Loan to value beleidswaarde

< 75%

< 75%

Dekkingsratio
(loan to value marktwaarde)

< 70%

< 70%

Solvabiliteit beleidswaarde

> 20%

> 40%

Fig. 8.2 – Normen die AW en WSW hanteren in 2019
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In de vier grafieken hieronder is te zien hoe de genoemde ratio’s voor geheel Viverion zich naar verwachting zullen ontwikkelen op basis van de begroting 2020-2024.
Uit deze prognoses blijkt dat wij, op basis van de huidige inzichten, de komende jaren aan de normen voldoen.

Interest dekkings ratio

Loan to value beleidswaarde
80

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

60
40
20
0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Viverion

3,01

1,65

2,52

2,57

2,56

2,50

AW: norm minimum

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

De interest dekkingsratio geeft aan in hoeverre Viverion in staat is de rente-uitgaven op
vreemd vermogen te voldoen uit de kasstroom uit operationele activiteiten. Het AW/WSW
hanteert een ondergrens van 1,4 voor het DAEB-bezit.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Viverion

55%

59%

58%

60%

65%

69%

AW: norm minimum

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Loan to value meet in hoeverre de kasstroom genererende capaciteit van de geëxploiteerde
vastgoedportefeuille op lange termijn in een gezonde verhouding staat tot de schuldpositie
(beleidswaarde). Het AW/WSW hanteert een bovengrens van 75% (beleidswaarde).

Dekkingsratio

Solvabiliteit beleidswaarde
50

80

40

60

30

40

20

20

10

0

0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Viverion

16%

17%

16%

17%

19%

20%

AW: norm minimum

70%

70%

70%

70%

70%

70%

De dekkingsratio meet de verhouding tussen de onderpandwaarde van het bij WSW ingezet
onderpand en het schuldrestant van door WSW geborgde leningen. Het AW/WSW hanteert
een bovengrens van 70%.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Viverion

41%

37%

38%

34%

29%

25%

AW: norm minimum

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Solvabiliteit is het eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen (beleidswaarde) en meet
de omvang van het weerstandsvermogen van de corporatie in relatie tot het totale vermogen
(beleidswaarde). Het AW/WSW hanteert een ondergrens van 20% voor het DAEB-bezit.

8 Vooruitblik 2020

64

Hart voor wonen
Jaarverslag 2019

Bijlage 1 Deelnemingen
Om risico’s te beperken, hebben wij een structuur voor de deelnemingen opgezet die

Spectrum Holding B.V.

overzicht en transparantie nastreeft. De structuur bestaat op 31 december 2019 uit:

Spectrum Holding B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
en is gevestigd in Lochem. De kernactiviteiten in 2019 waren het deelnemen in en het

Stichting Viverion

financieren van ondernemingen die werkzaam zijn op het gebied van de volkshuisvesting. Spectrum Holding B.V. is een honderd procent dochter van Viverion. Er heeft
consolidatie binnen de toegelaten instelling plaatsgevonden. Zie voor de overige
gegevens de tabel ‘Eigen vermogen deelnemingen’ onderaan deze paragraaf.

Spectrum Holding B.V.
De vennootschap heeft als doel:
Werkzaam zijn op het gebied van volkshuisvesting, welzijn, zorg en dienstverlening.

Spectrum Ontwikkeling I B.V.

Spectrum Ontwikkeling II B.V.

Oprichten van, deelnemen aan, zich op andere wijze interesseren voor, voeren van
bestuur over, evenals financieren van ondernemingen van welke aard ook en het
geven van zekerheid ten behoeve van derden waaronder begrepen het verstrekken

Fig. A – Organogram deelnemingen Viverion

van borgstellingen. In eigendom verwerven, hebben, exploiteren en bezwaren van
registergoederen met al wat daartoe behoort, daartoe gerekend kan worden en
daarmee verband houdt.
Al wat met het vorenstaande, in de ruimste zin genomen, verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
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Spectrum Ontwikkeling-I BV

Spectrum Ontwikkeling-II BV

Spectrum Ontwikkeling-I BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprake-

Spectrum Ontwikkeling II B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprake-

lijkheid en is gevestigd in Lochem. De BV is 100% dochter van Spectrum Holding B.V. Er

lijkheid en is gevestigd in Lochem. De kernactiviteit in 2019 was het participeren in een

heeft consolidatie binnen de toegelaten instelling plaatsgevonden. In deze B.V. hebben

samenwerkingsverband gericht op het aannemen van bouwwerken. Spectrum Ontwik-

geen activiteiten plaatsgevonden en zullen ook geen activiteiten plaatsvinden. Risico’s

keling II B.V. is 100% dochter van Spectrum Holding B.V. Er heeft consolidatie binnen de

zijn dan ook niet aanwezig. Zie voor de overige gegevens de tabel ‘Eigen vermogen

toegelaten instelling plaatsgevonden. Spectrum Ontwikkeling II B.V. participeert voor

deelnemingen’ onderaan deze paragraaf.

33⅓% in de Cloese V.O.F. De V.O.F. De Cloese verkoopt een aantal kavels. Alle kavels

De vennootschap heeft als doel:
Het (doen) realiseren van bouwwerken evenals het participeren in samenwerkingsverbanden gericht op het aannemen van bouwwerken en het (doen) verrichten van

zijn verkocht. Volgend jaar wordt het project afgerond. Zie voor de overige gegevens de
tabel ‘Eigen vermogen deelnemingen’ onderaan deze paragraaf.
De vennootschap heeft als doel:

onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van onder meer Viverion, de besloten

Het (doen) realiseren van bouwwerken of aannemen van bouwwerken en het

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Spectrum Holding B.V. of andere

(doen) verrichten van onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van onder meer

dochtermaatschappijen daarvan en/of andere (rechts)personen en ondernemingen.

Viverion, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Spectrum Hol-

Het oprichten van, het deelnemen aan, het zich op andere wijze interesseren bij,

ding B.V. of andere dochtermaatschappijen daarvan en/of andere (rechts)personen

het voeren van bestuur over, evenals het financieren van ondernemingen van welke

en ondernemingen.

aard ook en het geven van zekerheid ten behoeve van derden waaronder begrepen

Het oprichten van, het deelnemen aan, het zich op andere wijze interesseren bij,

het verstrekken van borgstellingen.

het voeren van bestuur over, evenals het financieren van ondernemingen van welke

Het in eigendom verwerven, hebben, exploiteren en bezwaren van registergoe-

aard ook en het geven van zekerheid ten behoeve van derden waaronder begrepen

deren met al wat daartoe behoort, daartoe gerekend kan worden en daarmee

het verstrekken van borgstellingen.

verband houdt.

Het in eigendom verwerven, hebben, exploiteren en bezwaren van registergoe-

Al wat met vorenstaande, in de ruimste zin genomen, verband houdt of daartoe

deren met al wat daartoe behoort, daartoe gerekend kan worden en daarmee

bevorderlijk kan zijn.

verband houdt.
Al wat met het vorenstaande, in de ruimste zin genomen, verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
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De Cloese V.O.F.

Eigen vermogen deelnemingen

De Cloese V.O.F. is een vennootschap onder firma en is gevestigd in Deventer. De ven-

Viverion heeft een vordering op haar verbonden partijen van € 218.000 ultimo 2019.

nootschap heeft als doel: de verwerving, herontwikkeling en exploitatie/vervreemding,

Viverion heeft een beperkt risico ten aanzien van haar verbonden deelnemingen. Dit

het bouw- en/of woonrijp (doen) maken voor bebouwing, de bebouwing van gronden

betreffen met name lege entiteiten met uitzondering van de Cloese VOF. Alle kavels zijn

respectievelijk de verbouw van de bestaande opstallen, gelegen op het terrein van

eind 2019 verkocht. Er vindt geen ontwikkeling plaats, hiermee is het risico dan ook

De Cloese in Lochem en het verkrijgen en vervreemden van (bouw)productierechten

verkleind.

teneinde maximale winst te genereren.
De Cloese V.O.F. is voor 33,33% dochter van Spectrum Ontwikkeling II B.V. De overige

Spectrum
Holding B.V.

Spectrum

Spectrum

Ontwikkeling-I

Ontwikkeling-II

B.V.

B.V.

507.250

1.499

208.239

566.313

100%

100%

100%

33,33%

Gelijk aan
Viverion

Gelijk aan
Viverion

Gelijk aan
Viverion

Gelijk aan
Viverion

deelnemers zijn Van Wijnen Ontwikkelingsgronden Oost B.V. en Van Wijnen Groep
Projectontwikkeling B.V. De penvoering gebeurt door Van Wijnen Projectontwikkeling
Oost B.V. in Arnhem. Er heeft (proportionele) consolidatie binnen de toegelaten
instelling plaatsgevonden. De Cloese V.O.F. heeft alle kavels in 2019 verkocht.

Eigen vermogen
in €
Aandeel
Viverion
Waarderingsgrondslag

Fig. B – Eigen vermogen deelnemingen Viverion

De Cloese
VOF
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Kengetallen

2019

2018

2017

2016

2016

(herzien)*

2015
(herzien)**

Gegevens over het bezit

Aantal verhuureenheden in exploitatie
Woningen/woongebouwen

5.479

5.485

5.467

5.470

5.234

5.218

129

129

129

129

129

129

Maatschappelijk onroerendgoed

15

15

15

15

14

14

Bedrijfsonroerendgoed

27

27

29

29

29

38

191

191

190

221

221

252

5.841

5.847

5.830

5.864

5.627

5.651

Aantal opgeleverd

0

27

0

21

21

0

Aantal aangekocht

0

0

0

0

0

0

Aantal verkocht

6

6

34

45

45

9

Aantal gesloopt

0

0

0

0

0

48

Aantal administratief herlabeld/gesplitst

0

4

0

0

0

18

589

638

495

473

461

591

Kosten planmatig onderhoud per woning

1.500

2.496

1.573

1.295

1.296

868

Totaal onderhoudskosten per woning

2.089

3.134

2.068

1.768

1.757

1.459

Mutatiegraad (%)

6,75

7,11

8,03

8,00

8,00

8,10

Huurachterstanden in % van jaarhuur

0,58

0,62

0,64

0,51

0,52

0,58

Huurderving in % van jaarhuur

1,22

1,20

1,63

1,85

1,91

1,87

Garages/parkeerplaatsen

Zorgvastgoed (intramuraal)
Totaal

Veranderingen in bezit

Kwaliteit in het woningbezit
Kosten niet-planmatig onderhoud per
woning

Het verhuren van woningen

* 2016 (herzien) is herrekend als gevolg van de fusie van Viverion en WAD per 1 januari 2017.
** 2015 (herzien) is gebaseerd op marktwaarde in verhuurde staat.

Kengetallen
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Gegevens over het bezit

2019

2018

2017

2016

2016

(herzien)*

2015
(herzien)**

Financiële continuïteit
Interest Coverage Ratio (ICR) (1)

1,92

2,85

1,64

2,17

2,17

2,01

Interest Coverage Ratio Daeb (ICR) (1)

1,87

2,80

nvt ***

2,87

54,81

45,61

nvt ***

nvt ***

Loan to value actuele waarde

14,41

15,61

15,57

15,86

16,24

19,41

Loan to value actuele waarde Daeb

14,70

15,82

nvt ***

nvt ***

Solvabiliteit beleidswaarde Daeb

44,41

53,11

Solvabiliteit beleidswaarde niet-Daeb

67,28

70,08

Solvabiliteit actuele waarde ****

83,62

82,35

80,89

82,43

82,01

78,95

Liquiditeit

1,42

0,99

0,78

1,33

1,33

1,53

Rentabiliteit eigen vermogen (3)

9,37

11,39

4,32-

9,13

8,88

3,39-

Rentabiliteit vreemd vermogen (4)

2,75

2,90

3,38

3,72

4,30

4,13

Rentabiliteit totaal vermogen (5)

8,28

9,89

2,85-

8,18

9,70

2,42-

Hefboomwerking REV

9,37

9,47

4,32-

9,13

Interest Coverage Ratio niet-Daeb (ICR) (1)
Loan to value beleidswaarde Daeb (2)
Loan to value beleidswaarde niet-Daeb (2)

Loan to value actuele waarde niet-Daeb

* 2016 (herzien) is herrekend als gevolg van de fusie van Viverion en WAD per 1 januari 2017.
** 2015 (herzien) is gebaseerd op marktwaarde in verhuurde staat.
*** In niet-Daeb zijn er geen langlopende schulden waardoor een aantal ratio’s niet van toepassing zijn.
**** De jaren 2015 t/m 2017 zijn exclusief de stelselwijziging latenties.
(3) Resultaat voor belastingen / eigen vermogen

(1) Kasstroom uit operationele activiteiten voor netto rente

(4) Rente / (totaal vermogen -/- eigen vermogen)

uitgaven / bruto rente uitgaven

(5) (Resultaat voor belastingen + rentelasten) / totaal vermogen

(2) Vreemd vermogen / Beleidswaarde

2019

2018

2017

2016

2016

(herzien) *

2015
(herzien)**

Balans en winst- en verliesrekening
Eigen vermogen per woning

106.884

96.178

97.100

91.994

91.479

83.609

Huuropbrengst per woning

6.263

6.192

6.212

6.223

6.184

6.078

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille
per woning

1.819

774

777

2.192

2.244

2.456

575

601

686

730

747

810

Waardemutaties per woning

8.844

10.888

4.890-

7.034

7.017

4.016-

Jaarresultaat per woning

9.997

9.040

5.966-

8.118

8.126

2.835-

Totaal

47,5

44,8

48,3

53,4

52,6

57,1

Bezettingsgraad per 1.000 verhuureenheden

8,13

7,7

8,3

9,1

9,3

10,1

Kapitaalslasten per woning

Personeelsbezetting

Kengetallen
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1 Enkelvoudige balans per 31 december 2019
(voor voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)

ACTIVA

Ref.

31-12-2019

31-12-2018

Vaste activa
Vastgoedbeleggingen

1

DAEB vastgoed in exploitatie

1.1

678.687

623.260

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

1.1

8.166

8.143

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

1.2

3.189

3.426

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

1.2

25

42

690.067

634.871

858

863

858

863

Totaal vastgoedbeleggingen
Materiële vaste activa

2

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

2.1

Totaal materiële vaste activa
Financiële vaste activa

3

Latente belastingvordering(en)

3.1

15

16

Deelnemingen

3.2

507

612

Vordering op deelnemingen

3.3

68

68

590

696

691.515

636.430

Totaal financiële vaste activa
Som der vaste activa
Vlottende activa
Voorraden

4

Vastgoed bestemd voor verkoop

4.1

-

160

Overige voorraden

4.2

1.784

1.784

1.784

1.944

Totaal voorraden
Vorderingen

5

Huurdebiteuren

5.1

76

108

Overige vorderingen

5.2

254

197

Belastingen en premies sociale verzekeringen

5.3

6.382

2.223

Overlopende activa

5.4

331

675

7.043

3.203

23

3.027

8.850

8.174

700.365

644.604

Totaal vorderingen
Liquide middelen
Som der vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

6

1 Enkelvoudige balans per 31 december 2019

4

Hart voor wonen
Jaarrekening 2019

(voor voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)

PASSIVA

Ref.

31-12-2019

31-12-2018

Eigen vermogen

7

Overige reserve

7.1

144.934

144.667

Onverdeeld resultaat

7.1

54.774

49.532

Herwaarderingsreserve

7.1

385.912

336.648

585.620

530.847

Totaal eigen vermogen
Voorzieningen

8

Voorziening latente belastingverplichting

8.1

-

-

Voorziening onrendabele investeringen

8.2

3.446

625

Overige voorzieningen

8.3

59

54

Totaal voorzieningen

3

3.505

679

Langlopende schulden

9

Leningen kredietinstellingen

9.1

87.508

87.895

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden

9.2

2.839

3.102

Overige schulden

9.3

3.185

3.158

93.532

94.155

682.657

625.681

Totaal langlopende schulden
Totaal lang vermogen
Vlottende passiva
Kortlopende schulden

10

Schulden aan kredietinstellingen

10

11.454

10.697

Schulden aan leveranciers

10

2.069

3.338

Belastingen en premies sociale verzekeringen

10

1.687

1.782

Overlopende passiva

10

2.498

3.106

17.708

18.923

700.365

644.604

Totaal kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

1 Enkelvoudige balans per 31 december 2019
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2 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2019
(bedragen x € 1.000)

Functioneel model

Ref.

2019

2018

Huuropbrengsten

11

34.313

33.962

Opbrengsten servicecontracten

12.1

705

654

Lasten servicecontracten

12.2

-693

-770

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

13

-2.552

-2.504

Lasten onderhoudsactiviteiten

14

-15.279

-20.555

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

15

-6.527

-6.541

9.967

4.247

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

16

1.707

1.619

Toegerekende organisatiekosten

16

-73

-63

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

16

-1.514

-1.115

120

441

Nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

17.1

-7.956

-4.687

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

17.2

56.389

64.324

17.3

26

85

48.459

59.722

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorwaarden
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Nettoresultaat overige activiteiten

18

456

295

Overige organisatiekosten

19

-402

-475

Leefbaarheid

20

-594

-481

-

-

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

21.1

1

-

Rentelasten en soortgelijke kosten

21.2

-3.151

-3.295

-3.150

-3.295

54.855

60.454

Resultaat voor belastingen
Belastingen

22

24

-11.192

Resultaat deelnemingen

23

-105

270

54.774

49.532

Resultaat na belastingen

2 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2019
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3 Kasstroomoverzicht 2019
(directe methode) (x € 1.000)

2019

2018

Huurontvangsten

34.313

34.178

   Zelfstandige huurwoningen DAEB

31.908

31.760

   Zelfstandige huurwoningen niet-DAEB

176

187

   Maatschappelijk onroerend goed

335

344

  Bedrijfsonroerend goed

429

440

1.422

1.406

43

42

705

654

-

-

180

156

-

-

35.197

34.988

-

-

3.629

3.379

10.850

5.555

Overige bedrijfsuitgaven

6.038

5.289

Rente uitgaven

3.083

3.253

-

432

4.738

4.648

93

63

3.942

6.367

32.373

28.986

2.824

6.002

Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet woongelegenheden DAEB

673

325

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop

591

-

Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

159

853

Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-

-

Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

-

-

Verkoopontvangsten grond

-

36

1.423

1.215

Operationele activiteiten ontvangsten

  Intramuraal
  Parkeervoorzieningen
Vergoedingen
Overheidsontvangsten
Overige bedrijfsontvangsten
Renteontvangsten

Operationele activiteiten uitgaven
Erfpacht
Personeelsuitgaven
Onderhoudsuitgaven

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat
Verhuurderheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgevonden
Vennootschapsbelasting

Kasstroom uit operationele activiteiten
MVA ingaande kasstroom

Tussentelling ingaande kasstroom

3 Kasstroomoverzicht 2019
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(directe methode) (x € 1.000)

2019

2018

897

3.332

-

-

6.126

12.805

-

-

354

-

-

-

241

117

7.617

16.254

Ontvangsten verbindingen

-

250

Ontvangsten overig

-

-

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

-

250

-6.194

-14.789

9.750

20.494

-10.697

-9.861

-947

10.633

-947

10.633

-4.317

1.846

-

-

3.027

1.181

-1.290

3.027

MVA uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huur-, woon- en niet-woongelegenheden DAEB
Nieuwbouw huur-, woon- en niet-woongelegenheden niet-DAEB
Woningverbetering, woon- en niet-woongelegenheden DAEB
Woningverbetering, woon- en niet-woongelegenheden niet-DAEB
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop
Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden
Investeringen overige
Tussentelling uitgaande kasstroom
FVA

Kasstroom uit (des)investeringen
Financieringsactiviteiten
Nieuwe te borgen leningen
Aflossingen geborgde leningen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen
Wijziging kortgeldmutaties
Liquide middelen per 1 januari

Liquide middelen per 31 december

3 Kasstroomoverzicht 2019

8

Hart voor wonen
Jaarrekening 2019

4 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Algemene toelichting

Schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor

Algemeen

het opstellen van de jaarrekening vormt de directie van

Viverion is een stichting met de status van ‘toegelaten

Viverion zich verschillende oordelen en maakt schattingen

instelling volkshuisvesting’. Zij heeft specifiek toelating in

die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening

de gemeenten Hof van Twente, Lochem en Rijssen-Holten

opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het

en is werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit

in het artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk

de Woningwet en het Besluit Beheer Sociale Huursector.

is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief

De vestigingsplaats is Lochem. De activiteiten bestaan

de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de

hoofdzakelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van sociale

toelichting op de betreffende jaarrekeningpost.

huurwoningen.
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari

De verwerking van uitgaven voor verbetering
en onderhoud van vastgoed in exploitatie

2019 tot en met 31 december 2019. Alle bedragen luiden in

Op 4 juli zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken,

euro’s, tenzij anders vermeld.

de Autoriteit woningcorporaties en WSW nieuwe definities
gepubliceerd inzake de verwerking van uitgaven voor

Het KvK-nummer van Viverion is 06032802.

verbetering en onderhoud. Conform de RTIV 2019 zijn
deze definities van toepassing voor de bepaling van de

Verbonden partijen

beleidswaarde in de jaarrekening 2019. De beleidswaarde

Per 31 december 2019 houdt de toegelaten instelling

is € 34.444.000 gedaald ten opzichte van 2018. Voor een

direct een kapitaalbelang in de volgende entiteit:

bedrag van € 89.834.000 wordt dit veroorzaakt door de

Spectrum Holding B.V. te Lochem (100%)

gewijzigde definities. Voor de bepaling van de eventuele
onrendabele top bij aangegane verplichtingen voor

Op grond van artikel 407 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek

renovatie of verbetering, is ultimo 2019 rekening gehouden

is consolidatie achterwege gebleven. De gezamenlijke

met de nieuwe definities. De reden hiervoor is dat voor

betekenis van de in de consolidatie te betrekken

het bepalen van de eventuele onrendabele top van deze

maatschappij, is te verwaarlozen op het geheel.

verplichtingen, de verslaggevingstechnische verwerking in
de toekomst bepalend is.

Vergelijkende cijfers
Ten behoeve van het inzicht zijn zo nodig de vergelijkende
cijfers van het vorig boekjaar aangepast. Er zijn geen
belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de vergelijkende
cijfers, met uitzondering van de op de volgende pagina
benoemde stelselwijziging belastinglatenties.

4 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
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Stelselwijziging belastinglatenties

Belastingen

In december 2019 is een handreiking gepubliceerd

Belastingen over de resultaten omvatten de over

door AEDES die tot stand is gekomen in overleg met

de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare

corporaties, externe toezichthouders en accountants. In

winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen

deze handreiking wordt een nadere uiteenzetting gegeven

worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen, voor

omtrent de interpretatie van de verslaggevingsrichtlijnen

zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks

voor belastinglatenties. Gelet op deze interpretatie van

in het eigen vermogen worden opgenomen. In dat geval

wet- en regelgeving, hebben wij in 2019 de verwerking

wordt de belasting in het eigen vermogen verwerkt. De over

van tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale

het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de

waardering in het vastgoed in exploitatie hierop aangepast.

naar verwachting te betalen belasting over de belastbare

Dit ziet toe op de volgende belastinglatenties:

winst over het boekjaar, rekening houdend met de fiscale

De opwaardering van de WOZ-waarde van het fiscaal
afgewaardeerde bezit tot lagere WOZ-waarde.
Het vastgoed bestemd voor verkoop.

faciliteiten en de vaststellingen overeenkomst (VSO). Dit
wordt berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn
vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al
op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de
over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

Doordat bij Viverion sprake is van het zeer waarschijnlijk
doorschuiven van de tijdelijke verschillen naar het

Voor latente belastingen wordt een vordering dan wel een

opvolgende actief, hebben wij de berekening van de

voorziening getroffen voor tijdelijke verschillen tussen de

belastinglatenties hierop aangepast. Het effect van de

boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van

gewijzigde waardering hebben we als stelselwijziging

de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die

verwerkt in het vermogen en het resultaat. Hierbij hebben

posten. Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering

we de vergelijkende cijfers 2018 in de jaarrekening 2019

opgenomen als het waarschijnlijk is dat er in de toekomst

aangepast. Dit houdt in dat we deze hebben herrekend alsof

belastbare winsten beschikbaar zijn die voor de realisatie

de nieuwe waarderingsgrondslag al van toepassing was in

van het tijdelijke verschil dan wel compensabele verliezen

de voorgaande boekjaren.

kunnen worden aangewend. Latente belastingvorderingen
worden per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor

De invloed van de stelselwijziging is verwerkt in het eigen

zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee

vermogen per 1 januari 2019 en is € 10.723.000. Het deel

samenhangende belastingvoordeel wordt gerealiseerd.

dat betrekking heeft op het resultaat 2018 hebben we in de

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de

individuele posten van de winst- en verliesrekening verwerkt

vlottende activa of onder de financiële vaste activa indien

door aanpassing van de vergelijkende resultaatcijfers

de verwachte looptijd langer is dan een jaar.

2018 en is in totaal € 7.411.000 negatief. In totaal is het
cumulatief effect per 1 januari 2019 € 3.312.000 positief.

De latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder
de voorzieningen. De latenties worden gewaardeerd tegen
contante waarde. Saldering van latenties vindt plaats indien
en voor zover de corporatie bevoegd is tot saldering en
tevens het stellige voornemen heeft om dit te doen.
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5 Algemene grondslagen voor de opstelling
van de jaarrekening

Regelgeving
De jaarrekening van Viverion is opgesteld in

Binnen het treasurybeleid van Viverion dient het gebruik

overeenstemming met de bepalingen van het Besluit

van financiële instrumenten ter beperking van inherente

Toegelaten instellingen volkshuisvesting, de Regeling

(rente-, looptijden- en markt-) risico’s. Op grond van

Toegelaten instellingen volkshuisvesting, de Beleidsregels

het vigerende interne treasurystatuut is het gebruik van

toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

financiële instrumenten slechts toegestaan voor zover er

publieke en semipublieke sector (‘WNT’), de Woningwet,

een materieel verband met het belegde/gefinancierde

Hoofdstuk 645 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

vermogen kan worden gelegd en de toepassing ervan tot

en de stellige uitspraken van de overige hoofdstukken van

een positie van de totale leningen-/beleggingsportefeuille

de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door

leidt, die vergelijkbaar is met een positie zonder gebruik te

de Raad voor de Jaarverslaggeving.

maken van deze instrumenten.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van

Marktrisico

het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

Viverion heeft geen effecten en loopt geen marktrisico.

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en

Valutarisico

passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Viverion is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen
valutarisico.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar
waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts

Prijsrisico

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Viverion heeft geen effecten en loopt hierop geen prijsrisico.

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht

Renterisico

genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening

Viverion loopt renterisico over de rentedragende

bekend zijn geworden.

vorderingen (met name onder financiële vaste activa
en liquide middelen) en rentedragende langlopende

In de balans, de winst- en verliesrekening en het

en kortlopende schulden (waaronder schulden aan

kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met

kredietinstellingen) door wijzigingen in de marktrente.

deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Toelichtingen op posten in de balans, winst- en

Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken

verliesrekening en kasstroomoverzicht worden in de

loopt Viverion risico ten aanzien van toekomstige

jaarrekening genummerd.

kasstromen door wijzigingen in de rentestanden. Met
betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt

Financiële instrumenten

Viverion risico’s over de marktwaarde.

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire
financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden),

Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële

als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.

derivaten met betrekking tot renterisico gecontracteerd.
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Kredietrisico

DAEB en niet-DAEB activiteiten

Viverion heeft geen significante concentraties van

De niet-DAEB tak bestaat uit activiteiten die niet ten dienste

kredietrisico. Viverion maakt gebruik van meerdere banken,

van het sociale domein staan. Hieronder valt de exploitatie

om over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken.

van bedrijfs-onroerend goed (BOG) en geliberaliseerde

Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden

woningen. Tevens vallen hieronder onroerende zaken

verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.

Verkocht onder Voorwaarden en de deelnemingen.

Limieten zijn formeel vastgelegd in het treasurystatuut en
naleving daarvan wordt voortdurend gemonitord.

De activa, verplichtingen, opbrengsten, kosten en
kasstromen worden daar waar mogelijk, direct toegerekend

Liquiditeitsrisico

aan de DAEB en / of niet-DAEB activiteiten. Voor de activa

Viverion kan gebruik maken van een kredietfaciliteit bij

en passiva geldt dit voor het vastgoed in exploitatie,

de ING Bank. Voor zover noodzakelijk, worden nadere

vastgoed in ontwikkeling, onroerende zaken Verkocht

zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare

onder Voorwaarden (en bijbehorende verplichtingen),

kredietfaciliteiten.

deelnemingen en vorderingen op deelnemingen, overige
voorraden en leningen kredietinstellingen (en bijbehorende

Investeringsverplichtingen worden uitsluitend aangegaan

transitorische rente). Voor de kosten en opbrengsten geldt

als Viverion zeker heeft gesteld dat hiervoor financiering

dit voor de huuropbrengsten, het verkoopresultaat van

beschikbaar is of is toegezegd.

de vastgoedportefeuille, de overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille, de niet-gerealiseerde waarde-

Beschikbaarheidsrisico

veranderingen, lasten groot onderhoud en resultaat

Voor de beschikbaarheid van financiering is de organisatie

deelnemingen.

sterk afhankelijk van het blijvend functioneren van het
borgingsstelsel via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Indien een post niet direct is toe te rekenen dan wordt op

(WSW).

basis van de verhouding huuropbrengsten DAEB en nietDAEB per jaar, de betreffende post verdeeld.

De (voorgenoemde) maatregelen rondom de
Verhuurdersheffing vanuit de landelijke overheid en de
omvangrijke saneringssteun opgelegd door het WSW
leiden tot een significante aantasting van de operationele
kasstroom van woningcorporaties.
Viverion voldoet in de meerjarenplanning aan de financiële
kengetallen zoals deze door toezichthouders en andere
financiële stakeholders worden gehanteerd.
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6 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten

DAEB vastgoed omvat woningen, maatschappelijk vastgoed

instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering

en overig sociaal vastgoed in exploitatie die volgens

plaats tegen de marktwaarde. Het Besluit actuele waarde

het op 21 september 2017 definitief goedgekeurde

is niet van toepassing.

scheidingsvoorstel van Viverion als DAEB vastgoed
classificeren. Hierbij is rekening gehouden met mutaties in

Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten

de DAEB portefeuille sinds die datum.

instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering
tegen marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek

DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een

die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten

huurprijs onder de huurtoeslaggrens op contractdatum, het

instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig

maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed.

waarderen marktwaarde’). Viverion past de basisversie

De huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau

van het waarderingshandboek toe voor de woningen en

dat jaarlijks per 1 juli door de minister van Binnenlandse

parkeergelegenheden. Bij het bedrijfs-onroerend goed,

Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo

maatschappelijk- en zorgvastgoed past Viverion de full-

2019 bedraagt deze grens € 720,42 (2018: € 710,68). Het

versie van het handboek toe aangezien de huursom

niet-DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een

hiervan meer dan 5% van de totale huursom bedraagt.

huurprijs boven de huurtoeslaggrens op contractdatum en

Voor een verdere toelichting op de toepassing van het

het commercieel vastgoed.

waarderingshandboek wordt verwezen naar de toelichting
op de balans.

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfs-onroerend goed dat
is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder

Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de

zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en

marktwaarde van het vastgoed in exploitatie, worden

dienstverleners en ook is vermeld op de bijlage zoals deze is

verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode

opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie

waarin de wijziging zich voordoet.

d.d. 15 december 2009, aangaande de staatssteun voor
toegelaten instellingen.

Daarnaast wordt ten laste van de overige reserves, een
herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve

Grondslag waardering tegen actuele waarde
gebaseerd op marktwaarde

wordt gevormd voor het verschil tussen de boekwaarde

Het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie wordt bij

marktwaarde van het vastgoed in exploitatie waar de

eerste verwerking gewaardeerd tegen de verkrijgings- of

reserve betrekking op heeft.

op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de

vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. Na eerste
verwerking wordt het vastgoed in exploitatie gewaardeerd
op basis van actuele waarde.
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Doorexploiteer- en uitpondscenario
De geschatte toekomstige kasstromen worden bepaald op

op basis van de veronderstelling van doorexploiteren

basis van de ‘discounted cash flow’ (DCF) methode. Voor

met een voortdurende looptijd, waarbij de afzonderlijke

woon- en parkeergelegenheden vindt de bepaling van de

kasstromen zich ontwikkelen met de eigen groeivoet.

toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen plaats

Instandhoudingsonderhoud wordt vanaf het 16e jaar met

aan de hand van enerzijds het doorexploiteerscenario

100% verhoogd, teneinde renovatie te adresseren. Voor

en anderzijds het uitpondscenario, mede op basis

bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed alsmede voor

van artikel 31 van het Besluit Toegelaten Instellingen

studentencomplexen, parkeergelegenheden en intramuraal

Volkshuisvesting (BTIV). De marktwaarde in verhuurde

zorgvastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van

staat is op waarderingscomplex niveau bepaald op basis

toepassing.

van de hoogste waardering van het doorexploiteer- of
uitpondscenario, beide berekend op basis van de contante

Het uitpondscenario veronderstelt dat verhuureenheden

waarde van inkomende en uitgaande kasstromen.

bij mutatie leeg complexmatig worden verkocht. In
tegenstelling tot het doorexploiteerscenario wordt de huur

Het doorexploiteerscenario veronderstelt dat

voor deze verhuureenheden niet aangepast, maar wordt

verhuureenheden worden doorverhuurd, waarbij elk jaar

daarvoor in de plaats de verwachte verkoopkasstroom

bij een deel van de verhuureenheden de huurder verhuist.

opgenomen. Aan het einde van een 15-jarige DCF-

Bij de leegkomende verhuureenheden wordt verondersteld

periode wordt een eindwaarde van de nog niet verkochte

dat die eenheid opnieuw wordt verhuurd, waarbij de huur

verhuureenheden opgenomen. De kasstromen in de

na mutatie wordt aangepast naar de potentiele huur op

15-jarige DCF-periode en deze eindwaarde worden

basis van de markthuur of de maximale huur op basis

vervolgens contant gemaakt naar balansdatum en opgeteld.

van het woningwaarderingstelsel. Aan het einde van een

De eindwaarde wordt bepaald op het verder uitponden

15-jarige DCF-periode wordt een eindwaarde opgenomen.

van de aan het eind van het 15e jaar nog niet verkochte

De kasstromen in de 15-jarige DCF-periode en deze

woongelegenheden, waarbij de mutatiekans met 50%

eindwaarde worden vervolgens contant gemaakt naar

wordt gehalveerd ten opzichte van de mutatiekans in het

balansdatum en opgeteld. De eindwaarde wordt bepaald

doorexploiteerscenario.
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Macro economische parameters
Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de macro-economische
parameters.

Parameters woongelegenheden

2019

2020

2021

2022

2023 e.v.

Prijsinflatie

2,60%

1,30%

1,50%

1,80%

2,00%

Loonstijging

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Bouwkostenstijging

4,40%

3,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Leegwaardestijging (bezit in Overijssel)

6,00%

4,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Leegwaardestijging (bezit in Gelderland)

7,00%

4,50%

2,00%

2,00%

2,00%

Instandhoudingsonderhoud
De hoogte van het instandhoudingsonderhoud (inclusief mutatieonderhoud) per jaar is afhankelijk van drie kenmerken:
Type verhuureenheid (EGW, MGW, extramurale zorgeenheid, studenteenheid (on)zelfstandig
Bouwjaarklasse
Gebruikersoppervlakte (GO) in zes klassen

Type

Beheerkosten

EGW

€ 447

MGW

€ 439

Studenteneenheid

€ 413

Zorgeenheid (extramuraal)

€ 405

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten
Gemeentelijke OZB

Gemeentelijke tarieven 2019 zoals gepubliceerd uitgedrukt in
een percentage van de WOZ waarde met waardepeildatum
1-1-2018

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten
(excl. gemeentelijke OZB)

Verhuurderheffing

0,09% van de WOZ waarde

2020-2021

2022

2023

2024-2036

2037 e.v.

0,562%

0,563%

0,537%

0,538%

0,537%

Huurstijging

2020

2021

2022

2023 e.v.

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar – zelfstandige
eenheden

1,00%

1,20%

1,30%

0,50%

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar – onzelfstandige
eenheden

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Tarief WOZ

Huurderving oninbaar
Huurderving, als percentage van de huursom

1,00%
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Parameters woongelegenheden
Mutatiekans
Mutatiekans 2015-2019 bij doorexploiteren

Gemiddelde mutatiekans van de betreffende verhuureenheden
over de afgelopen vijf jaar (2015 – 2019) met een minimum
van 2%

Mutatiekans bij uitponden

Idem aan doorexploiteren maar dan gebaseerd op het aantal
woningen dat in exploitatie is.

Verkoopkosten

1,4% van de leegwaarde

Disconteringsvoet
Risicovrije rentevoet

0,26%

Vastgoed sectorspecifieke opslag

5,70%

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 woningwaarderingsstelsel.
Indien de maximale huur hoger is dan de liberalisatiegrens, is de nieuwe huur de markthuur. Voor splitsingskosten is een norm
gehanteerd van € 531 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
BOG

MOG

ZOG

Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo

€ 5,60

€ 6,80

€ 9,00

Mutatieonderhoud per m2 bvo

€ 9,40

€ 11,40

€ 11,40

Marketing

14% van de marktjaarhuur

Beheerkosten van de markthuur

3,0%

2,0%

2,5%

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijkelasten als percentage van
de WOZ (exclusief gemeentelijke OZB die is gebaseerd op de gemeentelijke tarieven
2019, uitgedrukt in een percentage van de WOZ waarde met
waarde-peildatum 1 januari 2018).

0,13%

0,13%

0,36%

Risicovrije rentevoet

0,26%

Vastgoed sectorspecifieke opslag

5,70%

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 7% van de berekende
waarde van een verhuureenheid.
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Parameters parkeergelegenheden
Instandhoudingsonderhoud - parkeerplaats

€ 52 per jaar

Instandhoudingsonderhoud - garagebox

€ 173 per jaar

Beheerkosten - parkeerplaats

€ 27 per jaar

Beheerkosten – garagebox

€ 38 per jaar

Belastingen en verzekeringen, uitgedrukt in een percentage van de WOZ waarde
met peildatum 1 januari 2018

0,24%

Risicovrije rentevoet

0,26%

Vastgoed sectorspecifieke opslag

5,70%

Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 531 per te splitsen eenheid. De verkoopkosten bedragen € 531 per
verhuureenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen
7% van de berekende waarde van een verhuureenheid.

Inschakeling taxateur

De volgende vrijheidsgraden zijn in de waarderingen van

Viverion hanteert de full versie van het Handboek

Viverion door de taxateur toegepast:

modelmatig waarderen marktwaarde voor Bedrijfsmatig
en maatschappelijk onroerend goed en Intramuraal

Exit yield

zorgvastgoed. Voor het boekjaar 2017 is al het Bedrijfsmatig

Als alternatief voor de berekende eindwaarde uit de

en maatschappelijk onroerend goed en Intramuraal

basisversie mag een exit yield gebruikt worden voor

zorgvastgoed in exploitatie volledig getaxeerd. Voor de

het bepalen van de eindwaarde ultimo jaar 15. Voor de

boekjaren 2018, 2019, 2020 zal jaarlijks voor minimaal

toelichting op complexniveau wordt verwezen naar de

1/3 deel van de onroerende zaken in exploitatie een

objectrapportages. Voor alle complexen is de exit yield

hertaxatie plaatsvinden door een onafhankelijke en ter

door de externe taxateur heroverwogen en indien nodig

zake deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het

aangepast. Voor de toelichting op complexniveau wordt

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT –

verwezen naar de objectrapportages van de externe

www.nrvt.nl). Voor het overige 2/3 deel van de

taxateur.

onroerende zaken in exploitatie zal een markttechnische
update plaatsvinden door de hiervoor genoemde taxateur.

Disconteringsvoet

Dit betekent dat elk derde deel van de onroerende zaken

De hoogte van de disconteringsvoet is modelmatig bepaald.

in exploitatie minimaal eens per drie jaar opnieuw wordt

Daarmee wordt niet altijd recht gedaan aan de risico’s

getaxeerd. Het taxatiedossier is op aanvraag beschikbaar

die voor specifieke objecten en/of specifieke locaties van

voor de Autoriteit woningcorporaties.

toepassing zijn.

In de full versie is het mogelijk om op basis van een toetsing

Deze specifieke omstandigheden kunnen een andere

door de externe taxateur tot een aanpassing van de op basis

disconteringsvoet rechtvaardigen. De toegelaten instelling

van dit handboek modelmatig vastgestelde waarde van

heeft de mogelijkheid om dan een externe taxateur in

het waarderingscomplex te komen. Een aanpassing van de

te schakelen om een marktconforme disconteringsvoet

waarde dient het resultaat te zijn van een aanpassing van

vast te stellen. Voor de toelichting op complexniveau

de daaraan ten grondslag liggende normen en parameters.

wordt verwezen naar de objectrapportages. Voor alle

Daarbij dient de externe taxateur tevens de aannemelijkheid

complexen is de disconteringsvoet door de externe

van de marktwaarde te beoordelen, die daarvan het

taxateur heroverwogen en indien nodig aangepast. Voor

resultaat is.

de toelichting op complexniveau wordt verwezen naar de
objectrapportages van de externe taxateur.
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Uitgaven na eerste verwerking

Onder de beleidswaarde wordt verstaan de contante waarde

Uitgaven na eerste verwerking die voldoen aan de algemene

van de aan een actief of samenstel van activa (kasstroom

activeringscriteria worden geactiveerd tegen kostprijs en

genererende eenheden) toe te rekenen toekomstige

vervolgens getoetst aan het verschil in marktwaarde van het

kasstromen uitgaande van het beleid van Viverion.

complex voor en na deze uitgaven. Het marktwaardeverschil

De netto contante waarde berekening van de marktwaarde

wordt in het actief verwerkt als een waardevermindering

wordt hiertoe aangepast op vier onderdelen die duiding

of -vermeerdering en in het resultaat verantwoord als ‘Niet

geven aan de maatschappelijke opgave. Hiermee wordt

gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.

inzicht gegeven in de verdiencapaciteit van het vastgoed
in exploitatie uitgaande van het beleid van Viverion. Om

Herwaardering

tot de beleidswaarde te komen worden uitgaande van de

Jaarlijks wordt op balansdatum de actuele waarde van

marktwaarde in verhuurde staat de volgende vier afslagen

de onroerende zaken in exploitatie opnieuw bepaald.

gehanteerd:

(Ongerealiseerde) winsten of verliezen ontstaan door een
wijziging in de actuele waarde worden verantwoord in

1. Voor het gehele bezit is uitgegaan van het scenario

de winst-en-verliesrekening. Wanneer op complexniveau

‘doorexploiteren’ (in plaats van de hoogste van

de actuele waarde de boekwaarde op basis van de

‘doorexploiteren’ en ‘uitponden’). Er wordt bovendien in

verkrijgings- of vervaardigingsprijs (kostprijs) overtreft,
wordt een herwaarderingsreserve gevormd die wordt

het geheel geen rekening gehouden met verkopen.
2. De huurprijs wordt bij mutatie of harmonisatie

toegelicht bij het eigen vermogen. De boekwaarde op

maximaal verhoogd tot de bestuurlijk vastgestelde

basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs betreft

streefhuur in plaats van de markthuur. Viverion hanteert

de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs (derhalve

in haar beleid een streefhuur van 62% van de maximaal

niet verminderd met cumulatieve afschrijvingen en

redelijke huur.

waardeverminderingen).

3. De componenten instandhoudingsonderhoud en
mutatieonderhoud zijn vervangen door een nominale

Als gevolg van het toepassen van de basisversie,

eigen onderhoudsnorm (gecorrigeerd voor inflatie).

waarmee een marktwaarde op portefeuille niveau wordt

Viverion hanteert hierbij een norm van € 2.404 per

nagestreefd, zit er een onnauwkeurigheid in de bepaling

verhuureenheid, die gebaseerd is op de gemiddelde

van de herwaarderingsreserve op complexniveau. Deze

onderhoudsuitgaven van het vastgoed volgens de

onnauwkeurigheid is inherent aan de toepassing van de
basisversie. Dit leidt niet tot een hoger of lager vermogen

meerjarenplanning 2020 t/m 2034.
4. De beheerskosten uit de DCF-berekening zijn

maar ziet enkel toe op de allocatie binnen het vermogen

vervangen door een eigen beheernorm die aansluit

(hogere herwaarderingsreserve leidt tot lagere overige

met de jaarlijkse werkelijke uitgaven voor beheer

reserves en vice versa).

en leefbaarheid in de 15-jaars DCF periode. Viverion
gaat uit van gemiddelde beheerlasten van € 715 per

Bepaling beleidswaarde

verhuureenheid.

De beleidswaarde is van de marktwaarde afgeleid in
overeenstemming met de uitgangspunten zoals deze door
de Autoriteit Wonen (‘Aw’) en het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (‘WSW’) zijn voorgeschreven.
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Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn

gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich

gekwalificeerd als een financieringstransactie worden

voordoen. Indien er sprake is van levensduurverlenging

gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek

onderhoud zal deze worden geactiveerd.

van de korting.
Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de

Financiële vaste activa

marktwaarde van onroerende zaken verkocht onder

Latente belastingvorderingen

voorwaarden worden verantwoord in de winst-en-

Onder de financiële vaste activa zijn actieve

verliesrekening over de periode waarin de wijziging

belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het

zich voordoet, onder de categorie Niet-gerealiseerde

waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner

waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht

tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve latenties zijn

onder voorwaarden. Daarnaast wordt ten laste van de

gewaardeerd tegen contante waarde waarbij discontering

overige reserves een herwaarderingsreserve gevormd.

plaatsvindt tegen de netto rente en hebben overwegend

De herwaarderingsreserve betreft het ongerealiseerde

een langlopend karakter. De netto rente bestaat uit de

positieve verschil tussen de actuele waarde en de

voor Viverion geldende rente voor langlopende leningen

historische kostprijs.

(2019 2,86%, 2018: 3,17%) onder aftrek van belasting op
basis van het effectieve belastingtarief (25%). De actieve

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen
exploitatie

belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

waardering en op de aanwezige compensabele verliezen.

tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale

betreft complexen in aanbouw ten behoeve van toekomstige
verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden

De opgenomen latentie heeft betrekking op complexen

gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan

bestemd voor de verkoop, beleggingen en langlopende

wel de lagere marktwaarde.

schulden. Ultimo 2019 zijn er geen verhuureenheden
bestemd voor sloop en herontwikkeling. Voor het overige

Onroerende en roerende zaken ten dienste van
de exploitatie

bezit is niet aan te duiden wat de bestemming zal zijn en is

De onroerende en roerende zaken ten dienste van

gewaardeerd.

vanuit het oogpunt van voorzichtigheid de latentie op nihil

de exploitatie worden gewaardeerd op basis van de
verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere

De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het

waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en

gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, maar niet lager

worden berekend op basis van een vast percentage van de

dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op

verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment

basis van de grondslagen van Viverion.

van ingebruikneming.
De afschrijvingstermijnen die zijn gehanteerd:
Kantoorgebouw: 30 jaar lineair
Inventarissen en vervoermiddelen: 5-10 jaar lineair
Op terreinen wordt niet afgeschreven
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Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde

De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe

worden op nihil gewaardeerd. Daarbij worden tevens

loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan

andere langlopende belangen in aanmerking genomen,

de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De

die feitelijk moeten worden aangemerkt als onderdeel

netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte

van de netto-investering in de deelneming. Wanneer

verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor

Viverion geheel of ten dele instaat voor schulden van de

voltooiing en verkoop.

desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke
verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot

Overige voorraden

betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een

De overige voorraden worden gewaardeerd tegen

voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van

verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze

deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op

lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door

vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte

individuele beoordeling van de voorraden. De waardering

voorzieningen voor oninbaarheid.

van de overige voorraden komt tot stand op basis van fifo/
lifo/gewogen gemiddelde prijzen.

Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop

Vorderingen

Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen

woningen (opgeleverd en nog niet verkocht) die niet meer in

tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

exploitatie zijn en zijn aangewezen voor verkoop. Vastgoed

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en

bestemd voor verkoop wordt gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale

verkrijgingsprijs dan wel vervaardigingsprijs of lagere netto-

waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke

opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde

verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering

wordt bepaald door individuele beoordeling van de

gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van

voorraden.

individuele beoordeling van de vorderingen. De vorderingen
hebben een looptijd korter dan één jaar.

De verkrijgingsprijs wordt bepaald op basis van de
marktwaarde op het moment dat het vastgoed uit
exploitatie wordt genomen. De vervaardigingsprijs omvat

Liquide middelen

de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en

die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden

deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder

een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken

schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende

kosten voor voltooiing en verkoop.

schulden.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop betreft

waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan,

het onderhanden werk (onroerende zaken onverkocht

dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

in aanbouw bestemd voor de verkoop). Vastgoed in
ontwikkeling bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd
tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.
Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door
individuele beoordeling van de voorraden.
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Voorzieningen
Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen

Voorziening onrendabele investeringen en
herstructureringen

vanwege verschillen tussen commerciële en fiscale

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare

balanswaarderingen, wordt een voorziening getroffen ter

verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die

grootte van de som van deze verschillen vermenigvuldigd

kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en

met het geldende belastingtarief. Op deze voorziening

extern gecommuniceerd”.

Voorziening latente belastingverplichtingen

worden in de toekomst te verrekenen belastingbedragen
vanwege beschikbare voorwaartse verliescompensatie in

Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de

mindering gebracht, voor zover het waarschijnlijk is dat de

woningcorporatie zijn gedaan richting huurders,

toekomstige fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor

gemeenten en overige stakeholders over verplichtingen

verrekening.

inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige
nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld

De belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen

aan het besluitvormingsproces van de woningcorporatie

tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale

rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een

waardering. De latentie is gewaardeerd tegen nominale/

feitelijke verplichting is sprake als de formalisering van de

contante waarde waarbij discontering plaatsvindt tegen

verplichting heeft plaatsgevonden.

de netto rente en hebben overwegend een langlopend
karakter. De netto rente bestaat uit de voor Viverion

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele

geldende rente voor langlopende leningen (2019: 2,86%,

investeringen en herstructureringen worden als bijzondere

2018: 3,17%) onder aftrek van belasting op basis van het

waardeverandering in mindering gebracht op de

effectieve belastingtarief (25%).

boekwaarde van het complex waartoe de investeringen gaan
behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de

De opgenomen latentie heeft betrekking op complexen

boekwaarde van het desbetreffende complex overtreffen,

bestemd voor de verkoop en langlopende schulden. Ultimo

wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder

2019 zijn er geen verhuureenheden bestemd voor sloop en

verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan: de netto

herontwikkeling. Voor het overige bezit is niet aan te duiden

contante waarde van alle investeringsuitgaven minus de aan

wat de bestemming zal zijn en is vanuit het oogpunt van

deze investering toe te rekenen marktwaarde.

voorzichtigheid de latentie op nihil gewaardeerd.
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Overige voorzieningen

Langlopende schulden

Tenzij anders vermeld, worden de overige voorzieningen
gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste

die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en

verplichtingen af te wikkelen.

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Jubilea voorziening

De aflossingsverplichting voor het komende jaar is

Deze voorziening heeft betrekking op in de toekomst uit

opgenomen onder de kortlopende schulden.

te betalen jubileumuitkeringen bij 12,5, 25 en 40 jaar
dienstverband. Deze voorziening is opgenomen op basis

Viverion heeft in het kader van de verkoop van woningen

van netto contante waarde met een kansberekening van het

onder voorwaarden een terugkoopverplichting die

kunnen bereiken van deze jubilea.

afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woningen.
De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd.

Voorziening pensioenen

Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen

Viverion is aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds

één jaar zal plaatsvinden, is de verplichting onder de

Woningcorporaties (SPW). De pensioenregeling van de

kortlopende schulden verantwoord.

SPW betreft een toegezegde-pensioenregeling. Voor
de pensioenregeling betaalt Viverion op verplichte,
contractuele of vrijwillige basispremies aan het

Kortlopende schulden

pensioenfonds. Behalve de betaling van deze premies, heeft
Viverion geen verdere verplichtingen uit hoofde van de

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking

pensioenregeling.

opgenomen tegen de reële waarde (indien deze lager is
dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens

Viverion heeft in geval van een tekort bij het fonds geen

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk

verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen

kan zijn aan de nominale waarde. De kortlopende schulden

anders dan hogere toekomstige premies. De dekkingsgraad

hebben een resterende looptijd van maximaal 1 jaar.

van het betrokken bedrijfstakpensioenfonds bedraagt ultimo
2019 volgens opgave van het fonds 110,7%. Viverion loopt
geen risico ten aanzien van de dekkingsgraad, derhalve is ter
zake geen voorziening nodig.
De premies worden verantwoord als personeelskosten
als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies
worden verantwoord als overlopende activa indien deze
tot een terugstorting leiden of tot een vermindering van
toekomstige betalingen.
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7 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Opbrengsten en lasten servicecontracten

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen

opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten

bijdragen van huurders en worden aangemerkt als zijnde

en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties

gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en

worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd;

verlening van de diensten.

verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken
De winst-en-verliesrekening wordt gepresenteerd op

en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis

basis van de functionele indeling. Omdat Viverion naast

van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats.

verhuuractiviteiten, tevens activiteiten verricht op het

Gemaakte servicekosten worden verantwoord onder de

gebied van ontwikkeling van vastgoed, geeft de functionele

lasten servicecontracten in het verslagjaar waarop de

indeling de gebruiker van de jaarrekening een beter inzicht

servicekosten betrekking hebben.

dan de categoriale indeling.

Overheidsbijdragen
In de functionele winst-en-verliesrekening zijn alle

Overheidsbijdragen betreffen de vrijval uit de

opbrengsten direct toe te rekenen aan de activiteiten van

egalisatierekening rijksbijdragen en overige

Viverion. Bij de kosten is er een onderscheid tussen de

overheidsbijdragen. De overheidsbijdragen hebben

direct toerekenbare kosten en de indirecte kosten. De direct

betrekking op specifieke regelingen en worden aangemerkt

toerekenbare kosten worden bij het betreffende onderdeel

als gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid.

verantwoord. De toerekening van de indirecte kosten aan
de onderscheiden onderdelen van de functionele winst-en-

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

verliesrekening gebeurt op basis van verdeelsleutels.

Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord
die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en

Huuropbrengsten
Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de
exploitatie van het vastgoed worden gegenereerd. Dit zijn
zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEBvastgoed als het niet-DAEB-vastgoed.

beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan:
lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is
met de exploitatie van het vastgoed;
kosten klant contact centrum;
verhuurdersheffing.

De opbrengsten vanwege huur worden aangemerkt
als gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid daar bij

De systematiek van toerekening is toegelicht onder

tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen

‘Toerekening baten en lasten’.

terugbetalingsverplichting geldt.
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Lasten onderhoudsactiviteiten

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking
hebben op de onderhoudslasten. Dit betreffen naast

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

onderhoudslasten ook personeelslasten en overige

De overige waardeveranderingen worden gevormd door

bedrijfslasten. De systematiek van toerekening is toegelicht

de waardevermindering die is ontstaan door gedurende

onder ‘Toerekening baten en lasten’.

het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke
verplichtingen met betrekking tot investeringen in

Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het

nieuwbouw en herstructurering.

verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud
daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

plaatsgevonden.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed-

verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de

portefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, die
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de

ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoed-

werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum

portefeuille in het verslagjaar.

worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen
verplichtingen.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

Overige directe operationele lasten exploitatie
bezit

In deze post worden de ongerealiseerde waarde-

Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking

onder voorwaarden verantwoord die zijn ontstaan door

tot de exploitatie van het bezit toegerekend die geen

een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille

betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of

verkocht onder voorwaarden in het verslagjaar.

veranderingen van de vastgoedportefeuille verkocht

onderhoudsactiviteiten. Gedacht kan worden aan:
onroerendezaakbelasting
verzekeringskosten

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop
In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen verantwoord van de vastgoedportefeuille

De systematiek van toerekening is toegelicht onder

bestemd voor verkoop die zijn ontstaan door een wijziging

‘Toerekening baten en lasten’.

in de waarde van de vastgoedportefeuille bestemd voor
verkoop in het verslagjaar.

Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille
De post nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft
het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de
boekwaarde van het bestaand bezit en de toegerekende
organisatiekosten. Opbrengsten worden verantwoord op het
moment van levering (passeren transportakte).
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Opbrengsten en kosten overige activiteiten

Leefbaarheid

Hieronder worden onder andere de inschrijfgelden

Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen

van woningzoekenden, de opbrengsten van overige

die de leefbaarheid in buurten en wijken bevorderen.

dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord.

Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke
werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.

Afschrijvingen materiële vaste activa ten dienste
van exploitatie

Operationele lease

De afschrijvingen materiële vaste activa ten dienste van

Er kunnen leasecontracten bestaan waarbij een groot deel

exploitatie worden gebaseerd op de verkrijgings- of

van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden

vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de

zijn, niet bij de corporatie ligt. Deze leasecontracten

lineaire methode op basis van de geschatte economische

worden verantwoord als operationele leasing. Als de

levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de

corporatie optreedt als lessee in een operationele lease,

restwaarde is bereikt. De afschrijvingen worden aan de

wordt het leaseobject niet geactiveerd. Leasebetalingen

verschillende activiteiten toegerekend met de systematiek

worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen

toegelicht in ‘Toerekening baten en lasten’.

van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-enverliesrekening over de looptijd van het contract.

Lonen, salarissen, sociale lasten en
pensioenlasten

Financiële baten en lasten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt,

arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening

rekening houdend met de effectieve rentevoet van die

voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van

betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de

toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werk-

rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde

zaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden

transactiekosten op de ontvangen leningen.

door de werknemers. De lonen, salarissen en sociale lasten
worden aan de verschillende activiteiten toegerekend met

Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende

de systematiek toegelicht in ‘Toerekening baten en lasten’.

activa gedurende de periode van vervaardiging van een
actief, indien het een aanmerkelijke tijd vergt om het actief

Voor de grondslagen wordt verwezen naar de paragraaf

gebruiksklaar of verkoopklaar te maken. De te activeren

voorziening pensioenen. De pensioenlasten worden aan de

rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente

verschillende activiteiten toegerekend met de systematiek

over specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen

toegelicht in ‘Toerekening baten en lasten’.

en van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek
aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in

Overige organisatiekosten

verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging.

Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere
bedrijfsactiviteiten kunnen worden toegerekend met de
systematiek toegelicht in ‘Toerekening baten en lasten’.
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Belastingen

Resultaat deelnemingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van

resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening,

betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële

rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele

beleid, wordt opgenomen het aan de woningcorporatie

verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet

toekomende aandeel in het resultaat van deze deel-

opgenomen in de latente belastingvorderingen) en

nemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de

vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-

bij Viverion geldende grondslagen voor waardering en

aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met

resultaatbepaling.

wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen
en latente belastingschulden vanwege wijzigingen in het te

Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het

hanteren belastingtarief.

zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt het
dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt

Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties

plaats onder de financiële baten en lasten.

integraal onder de vigerende belastingwetgeving. Eind
2008 is er overeenstemming bereikt tussen Aedes en de

Toerekening baten en lasten

Belastingdienst betreffende de Vaststellingsovereenkomst

Om tot de functionele indeling van de winst-en-verlies-

2 (VSO 2). De VSO 1 is eenzijdig in 2008 door de

rekening te komen wordt gebruik gemaakt van een

Belastingdienst opgezegd. Viverion heeft de VSO 1 en

kostenverdeelstaat. Hierbij worden de personeelslasten

VSO 2 getekend. Per 1 december 2016 loopt de tussen

verdeeld op basis van de werkelijke activiteiten van de

woningcorporaties en de Belastingdienst gesloten

werknemers. De overhead en afschrijvingen worden

vaststellingsovereenkomst (VSO2) af. Met dien verstande

verdeeld op basis van een verdeelsleutel. De verdeelsleutel

dat de overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar wordt verlengd,

is gebaseerd op de verdeling van de werkelijke activiteiten

indien deze niet vóór 1 december is opgezegd.

van werknemers.

Viverion heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en
VSO 2 de fiscale positie ultimo 2018 en het fiscale resultaat
2018 bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de uitwerking
van VSO 1 en VSO 2 voor woningcorporaties nog ontbreekt,
kan de werkelijk te betalen of te verrekenen belasting
afwijken van de in de jaarrekening opgenomen schatting.
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8 Grondslagen voor de opstelling
van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen

methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht

wordt opgenomen onder de kasstroom uit investerings-

bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. De

activiteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft

effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide

plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig

beleggingen.

in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de
aankoopprijs.

Winstbelastingen, ontvangen interest, betaalde interest
en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen

kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden

plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet

worden opgenomen onder de kasstroom uit financierings-

in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de

activiteiten.

leasetermijnen vanwege het financiële-leasecontract wordt
voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als
een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor
het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een
uitgave uit operationele activiteiten.
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9 Toelichting op de enkelvoudige balans
per 31 december 2019
(Alle bedragen in tabellen zijn x € 1.000.)

1. Vastgoedbeleggingen
1.1 Vastgoed in exploitatie
Een overzicht van de materiele vaste activa in exploitatie is hierna opgenomen.

DAEB vastgoed
in exploitatie

Niet-DAEB
vastgoed in
exploitatie

Totaal

Stand per 1 januari 2019

623.260

8.143

631.403

Boekwaarde 1 januari 2019

623.260

8.143

631.403

Mutaties in het boekjaar
Investeringen
Desinvesteringen

3.351
-796

3.351
-143

-939

Overboeking herclassificatie
Overboeking van voorziening onrendabele investering

0
-625

-625

Onrendabele investering

-2.726

-2.726

Aanpassing marktwaarde

56.223

166

56.389

55.427

23

55.450

678.687

8.166

686.853

Stand per 31 december 2019
Boekwaarde 31 december 2019

De investeringen hebben betrekking op 4 afgeronde groot onderhoudsprojecten met betrekking tot verduurzaming. Op de
investeringen is een bedrag van € 1.321.000 aan ontvangen subsidies in mindering gebracht welke betrekking hebben op in 2017
en 2018 afgeronde verduurzamingsprojecten.
Per 31 december 2019 is de som van de in de vaste activa in exploitatie opgenomen herwaarderingen € 385.912.000. Deze heeft
voor € 384.505.000 betrekking op het DAEB vastgoed en voor € 1.407.000 op het niet-DAEB vastgoed. Het verloop wordt in de
toelichting op de balans onder de reserves nader toegelicht.

Marktwaarde
Zowel het DAEB- als het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat die
is bepaald op basis van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ die als bijlage is opgenomen bij de Regeling
toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV). Hierbij wordt op basis van de toekomstige kasstromen de marktwaarde middels
de Discounted Cash Flow (DCF).
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Complexindeling
Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden
wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij in verhuurde staat verkocht
kan worden. Er bestaat geen minimum of maximum voor het aantal verhuureenheden in een waarderingscomplex. Het kan
voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit zowel DAEB- als niet-DAEB vastgoed. De waarderingscomplexen ten
behoeve van de berekening van de marktwaarde zijn door middel van de volgende indeling bepaald.

Type

Locatie (postcode)

Bouwjaar

Eengezinswoning

7213

< 1900

Meergezinswoning

7241

1900 - 1910

Maatschappelijk onroerend goed

7242

1910 -1919

Bedrijfsonroerendgoed

7244

1920 - 1929

Zorgvastgoed (intramuraal)

7245

1930 - 1939

Parkeerplaats

7451

1940 - 1949

Garagebox

7461

1950 - 1959

7462

1960 - 1969

7463

1970 - 1979

7471

1980 - 1989

7475

1990 - 1999

7478

2000 - 2009

7491

2010 - 2018

7495
7496
7497

Uitgangspunten
Bij het bepalen van de marktwaarde van de woningen en parkeerplaatsen en garageboxen is de basisversie van het
waarderingshandboek gehanteerd. De variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd.
Aangezien de basisversie van het waarderingshandboek is gehanteerd voor deze objecten, is de marktwaarde niet gebaseerd
op een waardering door een onafhankelijke en ter zake deskundige taxateur. Bij het bepalen van de marktwaarde van het
maatschappelijk onroerend goed, bedrijfsonroerend goed en het zorgvastgoed is de full-versie van het waarderingshandboek
gehanteerd.

Inschakeling taxateur full-versie
Voor het vastgoed gewaardeerd conform de full-versie van het waarderingshandboek wordt eens in de drie jaar een
onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs,
ingeschakeld. In het jaar dat niet getaxeerd wordt, wordt een taxatieupdate/ aannemelijkheidsverklaring verstrekt door de
taxateur. In 2017 zijn alle eenheden getaxeerd. In 2019 heeft voor 1/3 van de objecten een taxatie plaatsgevonden. Voor de
overige objecten heeft een update plaatsgevonden.
Het taxatierapport en het taxatiedossier waarin de waardering en de daarbij gehanteerde aanpassingen ten opzichte van
de basisvariant zijn onderbouwd en vastgelegd, zijn in het bezit van Viverion en op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit
woningcorporaties.
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Verloopoverzicht marktwaarde

Marktwaarde 31 december 2018

DAEB
vastgoed in
exploitatie

Niet-DAEB
vastgoed in
exploitatie

Totaal

623.260

8.143

631.403

Voorraadmutaties
Verkoop

-796

-143

-939

Nieuwbouw

0

0

0

Overige voorraadmutaties

0

0

0

Classificatiewijziging

0

0

0

-796

-143

-939

Uitsplitsing onderhoud naar scenario

28.905

72

28.977

Minimale mutatiekans in eindwaarde

1.167

19

1.186

30.072

91

30.163

-3.028

-31

-3.059

3.243

14

3.257

293

0

293

19.250

37

19.287

-100

62

-38

7.549

0

7.549

27.207

82

27.289

1.093

0

1.093

Disconteringsvoet na validatie

-24.217

-89

-24.306

Subtotaal parameteraanpassingen als gevolg van validatie handboek

-23.124

-89

-23.213

-1.863

-31

-1.894

2.331

0

2.331

-6.685

-38

-6.723

108

-1

107

-143

-35

-178

Subtotaal voorraadmutaties
Methodische wijzigingen als gevolg van handboek en software

Subtotaal methodische wijzigingen
Mutatie objectgegevens
Mutatiekans
Contracthuur en Leegstand
Maximaal redelijke huur
WOZ-waarde
Contractgegevens BOG/MOG/ZOG
Complexdefinitie en verkooprestricties
Subtotaal mutatie objectgegevens
Parameteraanpassingen als gevolg van validatie handboek
Markthuur na validatie

Parameteraanpassingen als gevolg van marktontwikkelingen
Macro-economische parameters
Markthuur
Leegwaardestijging
Splitsings- en verkoopkosten
Instandhoudings- en mutatieonderhoud
Beheerkosten

-669

-3

-672

3.047

13

3.060

Verhuurderheffing

82

0

82

Disconteringsvoet

25.997

266

26.263

-137

-89

-226

22.068

82

22.150

678.687

8.166

686.853

Belastingen en verzekeringen

Exit yield
Subtotaal mutatie waarderingsparameters
Marktwaarde 31 december 2019
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Beleidswaarde
2019

2018

181.990

216.146

6.363

6.651

188.353

222.797

DAEB vastgoed in
exploitatie

Niet-DAEB vastgoed
in exploitatie

Totaal

678.687

8.166

686.853

Beschikbaarheid

-131.471

-498

-131.969

Betaalbaarheid

-236.360

-937

-237.297

Onderhoud

-128.582

-399

-128.981

-284

31

-253

181.990

6.363

188.353

Beleidswaarde DAEB
Beleidswaarde niet-DAEB
Totaal beleidswaarde

Marktwaarde 31 december 2019

Beheer
Beleidswaarde 31 december 2019

De marktwaarde stijgt in 2019 met € 55.450.000 en de beleidswaarde daalt met € 34.444.000. De maximale huur is ingerekend
op 62%. De norm onderhoud is € 2.404 (2018: € 1.256) en de beheernorm is € 715 (2018: € 1.202). De stijging van de
onderhoudsnorm is gelegen in de nieuwe definities onderhoud & verbetering vanuit het AW, WSW en BZK.

WOZ-waarde

WOZ-waarde DAEB
WOZ-waarde niet-DAEB
Totaal WOZ-waarde

2019

2018

878.017

832.963

12.175

12.115

890.192

845.078

Verzekering & zekerheden
De materiële vaste activa zijn verzekerd tegen aanschaf- c.q. voortbrengingskosten. Jaarlijks wordt de verzekerde waarde
aangepast aan het indexcijfer voor nieuwbouwwoningen zoals dit door het CBS wordt berekend. De verzekerde som op basis
van herbouwwaarde op balansdatum bedraagt € 575 miljoen. Het onroerend goed is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met
rijksleningen of met kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie. Er zijn geen hypothecaire zekerheden afgegeven.
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1.2 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden en vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie

Onroerende
zaken verkocht
onder
voorwaarden

Vastgoed in
ontwikkeling
bestemd voor
eigen exploitatie

Totaal

Stand per 1 januari 2019
Cumulatieve verkrijgings- en vervaardigingsprijzen

2.395

42

2.437

Cumulatieve herwaarderingen

1.031

0

1.031

0

0

0

3.426

42

3.468

1.805

1.805

-41

-462

-1.447

-1.447

0

184

-334

-334

Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarde 1 januari 2019
Mutaties in het boekjaar
Investeringen
Desinvestering

-421

Onrendabele investering
Herwaardering

184

Overboeking naar voorzieningen
Overboeking naar grondposities

0

Overboeking naar activa in exploitatie

0

Totaal mutaties

-237

-17

-254

Verkrijgingsprijzen

1.974

1.472

3.446

Herwaarderingen

1.215

0

1.215

0

-1.447

-1.447

3.189

25

3.214

Stand per 31 december 2019

Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarde 31 december 2019

Onder vastgoed in ontwikkeling zijn 3 projecten opgenomen die betrekking hebben op verduurzaming en gestart zijn in
2019 en worden afgerond in 2020. De betreffende investeringen zijn volledig als onrendabel opgenomen (€ 1.447.000).
Daarnaast is een nieuwbouw project opgestart in 2019 en deze wordt afgerond in 2020. Hiervoor is een totale onrendabele
top opgenomen onder voorziening Onrendabele investeringen. De reeds gemaakte investeringen worden overgeboekt naar
de voorziening (€ 334.000).
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2. Materiële vaste activa
2.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Onroerende en roerende zaken ten
dienste van de exploitatie

Cumulatieve verkrijgings- en vervaardigingsprijzen

5.576

Cumulatieve herwaarderingen

0

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

-4.713

Boekwaarde 1 januari 2019

863

Mutaties in het boekjaar
Investeringen

301

Afschrijving

-306

Totaal mutaties

-5

Stand per 31 december 2019
Verkrijgingsprijzen

5.877

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

-5.019

Boekwaarde 31 december 2019

858

3. Financiële vaste activa
3.1 Latente belastingvordering(en)

2019

2018

Stand per 1 januari

16

7.064

Mutatie

-1

-7.048

Stand per 31 december

15

16

De post latente belastingvordering betreft de tot waardering gebrachte verrekenbare tijdelijke verschillen en is gevormd voor
belastbare tijdelijke verschillen in de fiscale waardering van materiële vaste activa welke in de komende vijf jaar verkocht
worden. Deze belastingvordering is niet in de balans gewaardeerd conform de stelselwijziging. De nominale waarde van deze
latentie bedraagt € 178.000.
Daarnaast is een latente belastingvordering opgenomen met betrekking tot de waardering van (dis)agio op lening met een
nominale waarde van € 19.000. De latentie (dis)agio op leningen zijn gewaardeerd tegen de contante waarbij rekening is
gehouden met een disconteringsrente van 2,24%.
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3.2 Deelnemingen in groepsmaatschappijen

2019

2018

612

342

0

0

-105

270

507

612

2019

2018

De Cloese V.O.F.

68

68

Stand per 31 december

68

68

2019

2018

160

0

Gekocht

-160

160

Verkocht

0

0

-160

160

0

160

4.2 Grondposities

2019

2018

Voorraad grondposities per 1 januari

1.784

1.802

Uitgaven ten behoeve van grondpositie

0

2

Aankoop grondpositie

0

0

Verkoop grondpositie

0

-224

Overboeking van vastgoed in ontwikkeling eigen exploitatie

0

204

Totaal mutaties

0

-18

1.784

1.784

Spectrum Holding B.V.
Stand per 1 januari
Agiostorting
Aandeel resultaat deelneming
Stand per 31 december

3.3 Vorderingen op maatschappijen waarin
wordt deelgenomen

4. Voorraden
4.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop
Voorraad onverkochte woningen per 1 januari
Mutaties boekjaar

Totaal mutaties
Voorraad onverkochte woningen per 31 december

Mutaties boekjaar

Voorraad grondposities per 31 december

Het gaat hier om 6 posities met een totale oppervlakte van 25.764 m2. In 2019 zijn geen percelen verkocht en geleverd. Er zijn
2 percelen verkocht in Goor waarvan de levering in 2020 zal plaatsvinden. Het restant zal naar verwachting in de komende jaren
verkocht worden.
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5. Vorderingen
5.1 Huurdebiteuren

2019

2018

1

38

63

2

15

10

3

0

14

4 en meer

147

124

Totaal

200

211

-124

-103

76

108

Aantal maanden achterstand

Af: voorziening wegens oninbaarheid
Stand per 31 december

De huurachterstand ultimo boekjaar uitgedrukt in een percentage van de jaarhuur bedraagt 0,58% (2018: 0,62%).

5.2 Overige vorderingen

2019

2018

634

537

-380

-340

254

197

5.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen

2019

2018

Vennootschapsbelasting

6.382

2.223

6.382

2.223

2019

2018

Rente leningen u/g, certificaten, deposito's en rekening-courant

0

0

Nog te ontvangen subsidie STEP

0

573

Nog te ontvangen opbrengst dienstverlening Wonen Delden

0

14

162

0

Nog te ontvangen BTW

77

0

Vooruitbetaalde bedragen

92

88

331

675

2019

2018

0

0

23

3.027

23

3.027

Overige debiteuren
Af: voorziening wegens oninbaarheid

5.4 Overlopende activa

Nog te ontvangen opbrengst verkoop

6. Liquide middelen

Direct opvraagbaar
- kas
- bank rekening-courant

De kredietlimiet in rekening-courant bij de ING Bank bedraagt € 2 miljoen. Onder de schulden aan kredietinstellingen is in 2019
een rekening-courant saldo van de ING Bank opgenomen van € 1.313.000.
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7. Groepsvermogen
7.1 Eigen vermogen
Eigen vermogen voor stelselwijziging

2018

Stand per 1 januari

470.592

Uit resultaatbestemming

56.943

Stand per 31 december

527.535

Het effect van de stelselwijzing Belastinglatenties is € 10.723.000 positief op het beginvermogen 2018 en € 7.411.000 negatief
op het resultaat 2018.

Eigen vermogen na stelselwijziging

2019

2018

530.847

481.315

Uit resultaatbestemming

54.774

49.532

Stand per 31 december

585.621

530.847

Overige reserve 2019

2019

Stand per 1 januari

Boekwaarde 1 januari 2019

144.667

Mutaties in het boekjaar
Resultaatbestemming 2018

49.532

Mutatie herwaarderingsreserve 2019

-49.264
267

Boekwaarde 31 december 2019

144.934

Onverdeeld resultaat

2019

Boekwaarde 1 januari 2019

49.532

Mutaties in het boekjaar
Resultaatbestemming 2018

-49.532

Resultaat boekjaar

54.774
5.242

Boekwaarde 31 december 2019

54.774

Het totaalresultaat 2019 van Viverion is gelijk aan het resultaat na belastingen.
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Herwaarderingsreserve

Herwaarderingsreserve vastgoed
in exploitatie DAEB

Herwaarderingsreserve vastgoed in
exploitatie niet-DAEB

Totaal

335.145

1.503

336.648

-385

-104

-489

49.745

8

49.753

Boekwaarde 1 januari 2019
Mutaties in het boekjaar
Realisatie uit hoofde van verkoop
Toename uit hoofde van stijging marktwaarde
Afname uit hoofde van daling marktwaarde

0

overboeking naar overige reserves

0

Boekwaarde 31 december 2019

49.360

-96

49.264

384.505

1.407

385.912

Per 31 december 2019 is de som van de in de vaste activa in exploitatie opgenomen herwaarderingen € 385.912.000. Deze heeft
voor € 384.505.000 betrekking op het DAEB vastgoed en voor € 1.407.000 op het niet-DAEB vastgoed. De herwaarderingsreserve
wordt bepaald op complexniveau op basis van het verschil in de boekwaarde van het vastgoed in exploitatie op basis van
marktwaarde ten opzichte van de boekwaarde van het vastgoed in exploitatie op basis van historische kosten. Hierbij
wordt er bij de bepaling van de boekwaarde op basis van historische kosten geen rekening gehouden met afschrijvingen en
waardeverminderingen.

Voorstel resultaatbestemming
Het voorstel voor een resultaatbestemming is om het positieve resultaat ter grootte van € 54,8 mln. ten gunste van de overige
reserves van de Stichting Viverion te brengen. De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de goedkeuring van de raad van commissarissen nog niet verwerkt in de jaarrekening over 2019.

8. Voorzieningen
8.1 Voorziening latente belastingverplichting

2019

2018

Stand per 1 januari

0

0

Dotatie

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

Stand per 31 december

0

0

De voorziening latente belastingverplichting is gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen in de fiscale waardering van materiële
vaste activa in de jaarrekening. Deze voorziening is conform de stelselwijziging niet in de balans gewaardeerd. De nominale waarde
van de latentie opwaarderingspotentieel bedraagt € 3,7 miljoen.
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8.2 Voorziening onrendabele investeringen

2019

2018

625

328

3.780

1.442

0

0

-334

0

0

513

-625

-1.658

Stand per 31 december

3.446

625

8.3 Overige voorzieningen

2019

2018

54

56

5

-2

59

54

Stand per
31 december 2019

Aflossingsverplichting
2019

Resterende looptijd
> 5 jaar

97.646

10.138

52.458

Verplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden

2.839

0

0

Overige schulden

3.185

0

0

103.670

10.138

52.458

Stand per 1 januari
Mutaties boekjaar
Dotatie
Waardeverandering verantwoord in resultaat
Overboeking investeringen van activa in ontwikkeling
Overboeking investeringen naar activa in ontwikkeling
Activa in ontwikkeling naar activa in exploitatie

Jubilea
Stand per 1 januari
Mutatie voorziening jubilea
Stand per 31 december
De voorziening jubilea heeft een overwegend langlopend karakter.

9. Langlopende schulden

Leningen kredietinstellingen

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals hierboven toegelicht zijn opgenomen onder de
schulden op korte termijn.

9.1 Leningen kredietinstellingen

2019

2018

Stand per 1 januari (lang- en kortlopend)

97.092

87.953

9.750

19.000

106.842

106.953

Af: aflossingen

-9.196

-9.861

Stand per 31 december (lang- en kortlopend)

97.646

97.092

Waarvan opgenomen onder schulden op korte termijn

10.138

9.197

Waarvan opgenomen onder schulden op lange termijn

87.508

87.895

Bij: nieuwe leningen
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Deze vastrentende leningen hebben de volgende kenmerken

2019

2018

Gemiddelde rente

2,86%

3,17%

Gemiddelde looptijd

7 jaar

9 jaar

Contante waarde schuldrestant + lopende rente

99.147

98.699

WSW-borging

96.257

95.440

6,31 jaar

5,74 jaar

Duration

De marktwaarde van de leningen bedraagt per 31 december 2019 € 108.898.000 (2018: € 89.014.000). De markwaarde van
de leningen is de waarde van de leningen, waarbij de toekomstige aflossingsverplichtingen contant gemaakt zijn tegen actuele
rentetarieven.

9.2 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden

2019

2018

2.588

2.588

514

478

3.102

3.066

-386

-157

123

193

-263

36

2.588

2.588

251

514

Schuld per 31 december

2.839

3.102

9.3 Overige schulden

2019

2018

Lening o/g

3.185

3.158

3.185

3.158

Stand per 1 januari
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Verminderingen/vermeerderingen na overdracht
Schuld per 1 januari
Mutaties
Desinvestering
Waardeverandering
Stand per 31 december
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Verminderingen/vermeerderingen na overdracht

De lening o/g betreft een vooruitbetaalde huur van in totaal € 2.935.111 in 2011. Voor 50 jaren is de jaarlijkse onttrekking berekend,
waarbij rekening is gehouden met een jaarlijkse rentebijschrijving van 5,25% en een huurstijging van 2%. De jaarlijkse onttrekking is
tevens de berekende huur voor de komende 50 jaar.

10. Kortlopende schulden
2019

2018

11.454

10.697

Schulden aan leveranciers

2.069

3.338

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.687

1.782

Overlopende passiva

2.498

3.106

17.708

18.923

Schulden aan kredietinstellingen

Onder de schulden aan kredietinstellingen is in 2019 een rekening-courant saldo van de ING Bank opgenomen van € 1.313.000.
De kredietlimiet bedraagt € 2.000.000. Voor het in deze post opgenomen kortlopende deel van langlopende schulden verwijzen wij
naar de toelichting op de langlopende schulden.
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Obligo WSW
Het WSW geeft borgstellingen af ten behoeve van nieuwbouwplannen die met kapitaalmarktleningen zijn gefinancierd. Als
deelnemer aan het WSW zijn wij gehouden deel te nemen in het risico waartoe het WSW zich heeft borg gesteld. De hiervoor
aan te houden obligo bedraagt per 31 december 2019 € 3.704.624 Overigens verwacht het WSW dat, conform haar meerjaren
liquiditeitsprognose, de eerste vijf jaar geen beroep op deze verplichting zal worden gedaan.

Operationele leases
Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van operationele leases als volgt te specificeren.

Te betalen operationele leases

2019

2018

47

31

161

135

0

0

Binnen een jaar
Tussen een jaar en vijf jaar
Meer dan vijf jaar

Viverion is voor 2019 voor ca. € 1.059.000 aan onderhouds-

Op grond van de standaardvoorwaarden zijn de Stichting

contracten aangegaan die jaarlijks opzegbaar zijn.

en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder
hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake van de combinatie

Verplichtingen projecten

verschuldigde belasting.

Ultimo 2019 zijn er geen verplichtingen ten aanzien van
toekomstige onderhoudsprojecten aangegaan. Voor één

Transacties verbonden partijen

toekomstig project is er een mogelijke claim te verwachten.

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen

De verplichting is per heden moeilijk kwantificeerbaar en

waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggen-

daarom niet gewaardeerd.

schap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook
de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in

Procedure met belastingdienst

het management, de Raad van Commissarissen en nauwe

Viverion heeft momenteel een procedure lopen met de

verwanten zijn verbonden partijen.

belastingdienst inzake de Vennootschapsbelasting 2010.
Het is mogelijk dat Viverion hieruit een toekomstig voordeel

De transacties met verbonden partijen hebben betrekking

ontvangt. Dit eventuele voordeel uit extra compensabele

op intercompany leningen tussen de holding en haar

verliezen is in verband met onzekerheid over ontvangst nog

dochtermaatschappijen en de hierop verschuldigde interest.

niet gewaardeerd in de latentie voor verliesverrekening.

Alle transacties met verbonden partijen geschieden op
‘arms-length’ basis. Nadere toelichting omtrent vorderingen

Volmacht WSW

op deelnemingen zijn te vinden in paragraaf 26 van de

Als onderpand voor de WSW geborgde leningen is in de dVi

toelichting op de jaarrekening.

2018 € 877 miljoen aan WOZ-waarde als onderpand ingezet.
In 2013 is op verzoek van het WSW een volmacht afgegeven

Gebeurtenissen na balansdatum

aan het WSW om hypotheekrecht te vestigen op het

De uitbraak van het Coronavirus kwalificeert als gebeur-

onderpand, in lijn met artikel 30 van het WSW reglement.

tenis na balansdatum. De effecten voor ons zijn toegelicht

Hierdoor kan het WSW bij eventueel niet nakomen

in hoofdstuk 8 Vooruitblik 2020.

van betalingsverplichtingen door de corporatie direct
hypotheekrecht vestigen zonder dat hiertoe vooraf formele

In 2020 heeft het coronavirus niet alleen grote gevolgen

bevestiging benodigd is van het bestuur en commissarissen.

gekregen voor de volksgezondheid en het maatschappelijk
leven, maar ook voor de economie in Nederland en mondiaal.

Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid

Naar onze inschatting zijn de economische gevolgen voor

Viverion vormt met Spectrum Holding B.V., Spectrum

corporaties voor zover het zich nu laat aanzien beperkt van

Ontwikkeling I B.V. en Spectrum Ontwikkeling II B.V. een

omvang. Van discontinuïteit is geen sprake.

fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.
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10 Toelichting op de winst- en verliesrekening
(Alle bedragen in tabellen zijn x € 1.000.)

11. Huuropbrengsten
2019

2018

33.752

33.235

335

363

-422

-299

33.665

33.299

Woningen en woongebouwen

177

192

Onroerende zaken, niet zijnde woningen

473

585

-2

-114

648

663

34.313

33.962

2019

2018

Gemeente Lochem

10.369

10.325

Gemeente Hof van Twente

13.843

13.707

Gemeente Rijssen-Holten

10.101

9.930

34.313

33.962

Huuropbrengsten DAEB vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken, niet zijnde woningen
Af: Huurderving
Subtotaal huuropbrengsten DAEB vastgoed in exploitatie
Huuropbrengsten niet-DAEB vastgoed in exploitatie

Af: Huurderving
Subtotaal huuropbrengsten niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Totaal huuropbrengsten
De ‘te ontvangen netto huur’ is ten opzichte van het vorig boekjaar gewijzigd als gevolg van:
de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli;
huurverhogingen als gevolg van harmonisatie en aangebrachte voorzieningen;
het in exploitatie nemen van nieuwe woningen en woongebouwen;
verkoop van woningen.

De totale huurderving bedraagt 1,22% (2018: 1,20%) van de huuropbrengsten.
De geografische onderverdeling van de huuropbrengsten kan als volgt worden weergegeven.
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12. Opbrengsten en lasten servicecontracten
12.1 Opbrengsten servicecontracten

2019

2018

710

665

-5

-11

705

654

2019

2018

Gemeente Lochem

193

185

Gemeente Hof van Twente

167

154

Gemeente Rijssen-Holten

345

315

705

654

2019

2018

693

770

2019

2018

1.487

1.470

977

936

88

98

2.552

2.504

2019

2018

Onderhoudsuitgaven (niet cyclisch)

3.227

3.499

Onderhoudsuitgaven (cyclisch)

8.219

13.693

574

495

Toegerekende personeelskosten

1.834

1.725

Toegerekende overige organisatiekosten

1.269

1.000

156

143

15.279

20.555

Overige goederen, leveringen en diensten
Af: vergoedingsderving

De ‘te ontvangen vergoedingen’ zijn ten opzichte van het vorig boekjaar gewijzigd als gevolg van:
het in exploitatie komen van nieuwe woningen en woongebouwen;
woningverkopen;
mutatie in de hoogte van de vergoeding en de deelnamegraad aan de servicekosten.

De geografische onderverdeling van de opbrengst servicecontracten kan als volgt worden weergegeven.

12.2 Lasten servicecontracten
Kosten goederen, leveringen en diensten

13. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

Toegerekende personeelskosten
Toegerekende overige organisatiekosten
Toegerekende afschrijvingen
Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten

14. Lasten onderhoudsactiviteiten

Contractonderhoud

Toegerekende afschrijvingen
Totaal lasten onderhoudsactiviteiten
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15. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
2019

2018

OZB

1.253

1.198

Verhuurderheffing

4.704

4.661

0

395

Verzekeringen

156

145

Toegerekende personeelskosten

193

39

Toegerekende overige organisatiekosten

205

99

16

3

6.527

6.541

Saneringsheffing

Toegerekende afschrijvingen
Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit

16. Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het resultaat/de opbrengsten uit verkopen van bestaand bezit DAEB- en nietDAEB vastgoed aan derden en is als volgt te specificeren.

DAEB vastgoed in exploitatie

2019

2018

Opbrengst verkopen bestaand bezit

928

572

Af: boekwaarde

828

336

Af: toegerekende organisatiekosten

40

22

Totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit
DAEB vastgoed in exploitatie

60

214

2019

2018

Opbrengst verkopen bestaand bezit

779

1.047

Af: boekwaarde

686

779

Af: toegerekende organisatiekosten

33

41

Totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit
niet-DAEB vastgoed in exploitatie

60

227

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
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17.Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
17.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2019

2018

-3.780

-1.442

0

0

-3

-65

-3.783

-1.507

Onrendabele investering

-4.173

-3.180

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in exploitatie

-4.173

-3.180

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-7.956

-4.687

17.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2019

2018

56.223

63.985

0

0

56.223

63.985

166

339

0

0

166

339

56.389

64.324

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Mutatie voorziening onrendabele investeringen
Afboeking plankosten Wozoco
Afwaardering grondposities
Totaal waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Overige waardeverandering vastgoed in exploitatie

DAEB vastgoed in exploitatie
Toename marktwaarde
Afname marktwaarde
Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Toename marktwaarde
Afname marktwaarde
Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen wordt verwezen naar
de toelichting op de materiele vaste activa.

17.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorwaarden

2019

2018

Vastgoed verkocht onder voorwaarden
Toename marktwaarde

121

Afname marktwaarde

-237

Waardeverandering van terugkoopverplichting
Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed verkocht onder voorwaarden

263

-36

26

85
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18. Nettoresultaat overige activiteiten
2019

2018

17

19

Overige bedrijfsopbrengsten

439

276

Totaal overige activiteiten

456

295

2019

2018

Toegerekende personeelskosten

226

281

Toegerekende overige organisatiekosten

157

170

19

24

402

475

2019

2018

Uitgaven leefbaarheid

122

61

Toegerekende personeelskosten

266

248

Toegerekende overige organisatiekosten

184

150

23

21

594

481

2019

2018

1

0

1

0

2019

2018

-2.967

-3.114

-184

-181

-3.151

-3.295

2019

2018

Acute vennootschapsbelasting 2016

0

0

Acute vennootschapsbelasting 2018

-4.142

4.142

Acute vennootschapsbelasting 2019

4.117

0

1

7.050

-24

11.192

Beheerdiensten VVE

19. Overige organisatiekosten

Toegerekende afschrijvingen

20. Leefbaarheid

Toegerekende afschrijvingen

21. Rentebaten en rentelasten
21.1 Rentebaten
Overige rentebaten

21.2 Rentelasten
Rente leningen kredietinstellingen
Rente overige lening

22. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd

Mutatie latente belastingen boekjaar
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De acute belastinglast is als volgt bepaald

2019

Resultaat voor belastingen volgens de enkelvoudige jaarrekening

54.855

Af:
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-48.462

Commercieel resultaat verkopen

-193

Verschil commerciële en fiscale afschrijvingen

-848

Vrijval (dis)agioreserve leningenportefeuille

-7

Verschil onderhoud en verbetering

-945

Fiscaal resultaat deelnemingen

-120

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

6
-50.568

Bij:
Fiscaal overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

3

Terugname afwaardering vastgoedportefeuille

17.243

Geactiveerde rente

3

Fiscaal resultaat verkopen

211
17.460

Resultaat voor belasting

21.746

Overige fiscale correcties
Bij:
Gemengde kosten

10

Niet aftrekbaar Saneringssteun

0

Niet aftrekbare rente (ATAD)

657

Af:
Investeringsaftrek

-9

Dotatie herinvesteringsreserve

-181

Fiscale winst

22.224

Af: verrekening verliezen
2013

-1.716

2014

-1.941

2015

-1.762

Belastbaar bedrag

16.805

Acute belastinglast

4.117

De effectieve belastinglast bedraagt voor 2019 7,53%. Bij de bepaling van de acute belasting is rekening gehouden
met een tarief van 25%.
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23. Resultaat deelnemingen
2019

2018

-105

270

-105

270

2019

2018

Materiële vaste activa

306

293

Totaal afschrijvingen op materiële vaste activa

306

293

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

2019

2018

Lonen en salarissen

2.694

2.402

608

800

-115

-22

0

-79

Sociale lasten

446

409

Pensioenlasten

415

380

4.048

3.890

Spectrum Holding B.V.

24. Toegerekende kosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Uitzendkrachten
WAO-uitkering/ ziekengeld
Kosten reorganisatie

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Gedurende het jaar 2019 had Viverion gemiddeld 47,5 werknemers in dienst (2018: 44,8). Dit aantal is gebaseerd op het aantal
fulltime equivalenten. Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam.
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Overige organisatiekosten

2019

2018

Overige personeelskosten

384

320

Huisvestingskosten

107

87

Bestuurs- en toezichtskosten

123

104

Advieskosten

313

300

Automatiseringskosten

722

732

85

61

Algemene kosten

754

443

Inschrijfgelden

-37

-30

2.451

2.017

Contributies

38

39

Overige heffingen

33

37

Totaal heffingen

71

76

296

284

2.818

2.377

Beheerskosten

Autokosten

Totaal overige beheerskosten
Heffingen

Overige bedrijfslasten
Overige lasten
Totaal overige organisatiekosten

Accountantshonoraria
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht.

BDO

PWC

Deloitte

Totaal

Controle van de jaarrekening

79

0

0

79

Fiscaal advies

10

139

0

149

1

0

0

1

71

0

0

71

0

35

3

38

19

0

0

19

2019

Andere niet-controlediensten

2018
Controle van de jaarrekening
Fiscaal advies
Andere niet-controlediensten
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Bezoldiging van bestuurders en commissarissen
De bezoldiging van de directeur-bestuurder omvat:
periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld, doorbetaling bij vakantie en ziekte, ter beschikking
stelling van auto en presentiegelden);
beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, VUT, sabbatical leave en jubileumuitkeringen);
uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband;
winstdelingen en bonusbetalingen.

Het totaalbedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

Bezoldiging directeur-bestuurder (bedragen in euro’s)
A Periodieke betaalde beloningen
B Beloningen betaalbaar op termijn, betaalde pensioenlasten

2019

2018

118.404

141.411

18.628

21.173

-

-

9.897

10.360

146.929

172.944

C Bonussen
D Sociale lasten
Totaal

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen kan als volgt worden gespecificeerd:
de vergoeding 2019 voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen bedraagt € 18.700 ex. BTW per jaar;
de vergoeding voor de overige leden van de Raad van Commissarissen bedraagt jaarlijks € 12.500 ex. BTW;
honorering leden Raad van Commissarissen in verslagjaar en voorgaande jaar (bedragen in euro’s).

Als lid van de Raad van Commissarissen
Naam

Overige kosten vergoedingen

2019

2018

2019

2018

22.627

13.864

788

935

S. van Gemeren

-

20.795

-

507

J.H.F. Kampkuiper

-

-

-

-

C. Stam

-

2.311

-

-

D. Buitenwerf

-

2.311

-

271

J.M. Ester

15.125

13.864

-

-

W. de Jager

15.125

1.733

-

30

C.C. Verlaan

15.125

-

67

A. Nijhuis

15.125

-

-

-

P.A.J. Folkeringa

14.795

-

-

-

J.J.M. Thielen
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11 Gescheiden verantwoording DAEB/niet-DAEB
11.1 Enkelvoudig gescheiden balans per 31 december 2019
(na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)

31-12-2019
ACTIVA

DAEB

niet-DAEB

678.687

Onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden
Vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie

31-12-2018

Eliminatie

Totaal

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

Totaal

8.166

686.853

623.260

8.143

631.403

-

3.189

3.189

-

3.426

3.426

25

-

25

42

-

42

678.712

11.355

690.067

623.302

11.569

Onroerende en roerende zaken ten
dienste van de exploitatie

842

16

858

846

17

Totaal materiële vaste activa

842

16

-

858

846

17

15

16

-

-10.462

507

12.040

612

Vaste activa
Vastgoedbeleggingen
Vastgoed in exploitatie

Totaal vastgoedbeleggingen

-

-

634.871

Materiële vaste activa
863
-

863

-12.040

612

Financiële vaste activa
Latente belastingvordering(en)

15

-

10.462

507

Vordering op deelnemingen

-

68

68

-

68

68

Interne lening

-

-

-

-

-

-

10.477

575

-10.462

590

12.056

680

-12.040

696

690.031

11.946

-10.462

691.515

636.204

12.266

-12.040

636.430

Vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor verkoop

-

-

-

-

160

160

Overige voorraden

-

1.784

1.784

-

1.784

1.784

Totaal voorraden

-

1.784

1.784

-

1.944

75

1

76

106

2

108

249

5

254

193

4

197

6.261

121

6.382

2.180

43

2.223

Deelnemingen

Totaal financiële vaste activa
Som der vaste activa

16

Vlottende activa
Voorraden

-

-

1.944

Vorderingen
Huurdebiteuren
Overige vorderingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende activa

329

2

331

673

2

Totaal vorderingen

6.914

129

-

7.043

3.152

51

-

813

-790

23

746

2.281

6.914

2.726

-790

8.850

3.898

4.276

-

8.174

696.945

14.673

-11.252

700.365

640.102

16.542

-12.040

644.604

Liquide middelen
Som der vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

675
-

3.203
3.027
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31-12-2019
PASSIVA

31-12-2019

DAEB

31-12-2019

31-12-2018

Eliminatie

Totaal

niet-DAEB

31-12-2019

31-12-2019

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

Totaal

Groepsvermogen
Overige reserve

201.116

9.055

-10.462

199.709

195.702

10.537

-12.040

194.199

Herwaarderingsreserve

384.505

1.407

-

385.912

335.145

1.503

-

336.648

Totaal groepsvermogen

585.621

10.462

-10.462

585.621

530.847

12.040

-12.040

530.847

-

-

-

-

-

-

3.446

-

3.446

625

-

625

-

-

-

-

-

-

58

1

59

53

1

54

3.504

1

3.505

678

1

87.508

-

87.508

87.895

-

87.895

-

2.839

2.839

-

3.102

3.102

1.904

1.281

3.185

1.888

1.270

3.158

-

-

-

-

-

-

89.412

4.120

-

93.532

89.783

4.372

-

94.155

678.537

14.583

-10.462

682.658

621.308

16.413

-12.040

625.681

12.244

-

-790

11.453

10.697

-

10.697

Schulden aan leveranciers

2.030

39

2.069

3.273

65

3.338

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

1.655

32

1.687

1.747

35

1.782

Overlopende passiva

2.479

19

2.498

3.077

29

3.106

18.408

90

-790

17.707

18.794

129

-

18.923

696.945

14.673

-11.252

700.365

640.102

16.542

-12.040

644.604

Voorzieningen
Voorziening latente
belastingverplichting
Voorziening onrendabele
investeringen
Voorziening reorganisatiekosten
Overige voorzieningen
Totaal voorzieningen

-

-

679

Langlopende schulden
Leningen kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde van
onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden
Overige schulden
Interne lening
Totaal langlopende schulden
Totaal lang vermogen

Vlottende passiva
Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen

Totaal kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA
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11.2 Enkelvoudige gescheiden winst- en verliesrekening over 2019
(bedragen x € 1.000)

31-12-2019
Functioneel model

Totaal

DAEB

NietDAEB

648

34.313

33.299

663

33.962

692

13

705

641

13

654

-680

-13

-693

-755

-15

-770

-2.504

-48

-2.552

-2.455

-49

-2.504

-14.990

-289

-15.279

-20.433

-122

-20.555

-6.492

-34

-6.526

-6.413

-128

-6.541

9.691

277

9.968

3.884

362

4.247

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

928

779

1.707

572

1.244

Toegerekende organisatiekosten

-40

-33

-73

-22

-41

-828

-686

-1.514

-336

-946

167

-1.115

60

60

120

214

258

-30

441

-7.953

-3

-7.956

-1.442

-65

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

56.223

166

56.389

60.774

339

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

-

-

-

-

-

-

Verkocht onder voorwaarden

-

26

26

-

85

85

48.270

189

48.459

59.332

359

447

9

456

289

6

295

Overige organisatiekosten

-395

-8

-402

-466

-9

-475

Leefbaarheid

-594

-

-594

-481

-

-481

Waardeveranderingen van financiële vaste activa
en van effecten

-

-

-

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

-

-

-

78

-

-78

-

-3.151

-

-3.151

-3.295

-78

78

-3.295

-3.151

-

-

-3.151

-3.217

-78

-

-3.295

54.329

527

-

54.855

59.556

898

-

60.454

24

0

24

-11.053

-139

422

-105

-422

-105

1.028

270

-1.028

270

54.774

422

-422

54.774

49.532

1.028

-1.028

49.532

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie
bezit
Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Nettoresultaat overige activiteiten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat deelnemingen

Resultaat na belastingen

DAEB

NietDAEB

33.665

31-12-2018

Eliminatie

-

-

Eliminatie

Totaal

-197

1.619
-63

-1.507
30

30

61.143

59.721

-

-11.192
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11.3 Enkelvoudig gescheiden kasstroomoverzicht 2019

(directe methode) (x € 1.000)

2019
DAEB

NietDAEB

33.665
692

2018

Eliminatie

Totaal

DAEB

NietDAEB

Eliminatie

Totaal

647

34.313

33.510

668

34.178

13

705

642

13

655

Ontvangsten
Huurontvangsten
Vergoedingen
Overheidsontvangsten
Overige bedrijfsopbrengsten
Renteontvangsten

-

-

-

-

-

-

176

3

180

153

3

156

-

-

34.533

664

-

-

78

-

-78

-

35.197

34.383

684

-78

34.989

Uitgaven
Erfpacht
Personeelsuitgaven

3.560

69

3.629

3.313

66

3.379

10.672

179

10.850

5.446

111

5.557

Overige bedrijfsuitgaven

5.760

277

6.038

5.186

103

Rente uitgaven

3.083

-

3.083

3.189

141

-

-

-

432

-

432

4.738

-

4.738

4.648

-

4.648

Onderhoudsuitgaven

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat
Verhuurdersheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden

5.289
-78

3.252

93

-

93

63

-

63

3.942

-

3.942

6.367

-

6.367

31.849

524

-

32.373

28.644

421

-78

28.987

2.684

140

-

2.824

5.739

263

-

6.002

673

159

-

832

325

1.050

-197

1.178

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VoV) na inkoop in
DPI periode

-

591

591

-

-

-

Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet
woongelegenheden

-

-

-

-

-

-

Verkoopontvangsten grond

-

-

-

204

36

240

(Des) Investeringsontvangsten overig

-

-

-

-

147

147

673

750

1.423

529

1.233

897

-

897

3.332

-

3.332

6.126

-

6.126

12.805

-

12.805

Vennootschapsbelasting

Kasstroom uit operationele activiteiten
Materiële vaste activa (MVA) ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet
woongelegenheden

Tussentelling ingaande kasstroom

-

-197

1.565

MVA uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huur-, woon- en niet woongelegenheden
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden
Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden

-

-

-

-

-

Aankoop woon- en niet woongelegenheden

-

-

-

197

-

Aankoop woongelegenheden (VoV) voor doorverkoop

-

354

354

-

-

-

Sloopuitgaven, woon en niet woongelegenheden

-

-

-

-

-

-

Aankoop grond
Investeringen overig
Tussentelling uitgaande kasstroom

-197

-

-

-

-

-

204

204

236

5

241

261

2

263

7.259

358

7.617

16.595

206

-

-

-

-

250

250

2.000

-2.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.000

-2.000

-

-

-

250

-

250

-4.586

-1.608

-

-6.194

-16.066

1.277

-

-14.789

-

-197

16.604

Financiële vaste activa (FVA)
Ontvangsten verbindingen
Dividenduitkering
Ontvangsten overig
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA
Kasstroom uit (des)investeringen
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(directe methode) (x € 1.000)

2019
Enkelvoudig gescheiden
kasstroomoverzicht 2019

DAEB

NietDAEB

9.750

2018

Eliminatie

Totaal

DAEB

NietDAEB

-

9.750

20.494

-

-

-

-

9.750

-

-

Eliminatie

Totaal

Financieringsactiviteiten
Nieuwe te borgen leningen
Nieuwe niet geborgde leningen

Aflossing interne lening
Aflossingen geborgde leningen
Aflossingen niet geborgde leningen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen
Wijziging kortgeldmutaties
Liquide middelen per 1 januari
Liquide middelen per 31 december

-

20.494
-

9.750

20.494

-

-

-

3.375

-3.375

-

-10.697

-

-10.697

-9.861

-

-9.861

-

-

-

-10.697

-

-

-10.697

-6.486

-3.375

-

-9.861

-947

-

-

-947

14.008

-3.375

-

10.633

-2.848

-1.468

-4.317

3.681

-1.835

-

1.846

-

-

-

-

-

-

-

746

2.281

3.027

2.935-

4.116

-2.102

813

-1.290

746

2.281

-

-

20.494

-

1.181
-
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Overige toelichtingen
Verantwoordingsmodel WNT 2019
WNT-verantwoording 2019 Viverion
De WNT is van toepassing op Viverion. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Viverion van toepassing
zijnde regelgeving: het WNT- maximum voor de woningcorporaties. Op www.topinkomens.nl vindt u meer informatie over de WNT.
Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Viverion is € 162.000 (F). Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of
functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de
berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT- maximum voor de
leden van de Raad van Commissarissen; dit bedraagt voor de voorzitter 15% (€ 24.300) en voor de overige leden 10% (€ 16.200) van
het bezoldigingsmaximum.
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1. Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1

Gegevens 2019

J.W.T. Allersma

T.J. Garritsen

Functiegegevens

Directeur-bestuurder

Directeur-bestuurder

01/01 – 30/06

19/08 – 31/12

1,0

1,0

Ja

Ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 69.685

€ 48.719

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 10.842

€ 7.786

Subtotaal

€ 80.527

€ 56.505

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 80.334

€ 59.918

N.v.t.

N.v.t.

€ 80.527

€ 59.918

Overgangsrecht

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Gegevens 2018

J.W.T. Allersma

Functiegegevens

Directeur-bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

01/01 – 31/12
1,0
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 141.411
€ 21.173

Subtotaal

€ 162.584

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 156.000

Bezoldiging

€ 162.584
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bedragen x € 1

Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2019

J.J.M. Thielen

J.M. Ester

W. de Jager

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

01/01-31/12*

01/01-31/12

01/01-31/12

Bezoldiging

€ 18.700

€ 12.500

€ 12.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 21.038

€ 16.200

€ 16.200

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

€ 18.700

€ 12.500

€ 12.500

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018

J.J.M. Thielen

J.M. Ester

W. de Jager

Functiegegevens

Lid

Lid

Lid

01/01-31/12

01/01-31/12

15/11-31/12

Bezoldiging

€ 11.458

€ 11.458

€ 1.432

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 15.600

€ 15.600

€ 2.009

Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag
Bezoldiging

Aanvang en einde functievervulling in 2018
Bezoldiging

* Met uitzondering van 1 juli 2019 tot en met 18 augustus 2019. In die periode was de heer Thielen de bestuurder, zie tabel 1d.

Gegevens 2019

C.C. Verlaan

A. Nijhuis

P.A.J. Folkeringa

Functiegegevens

Lid

Lid

Lid

01/01-31/12

01/01-31/12

09/01-31/12

Bezoldiging

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.227

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 16.200

€ 16.200

€ 15.845

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.227

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag
Bezoldiging

Gegevens 2018
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
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Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden
aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Gegevens 2019
NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

J.J.M. Thielen

Statutair bestuurder

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Gegevens 2019

J.W.T. Allersma

Functiegegevens
Functie(s) bij beëindiging dienstverband

Directeur-bestuurder

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Jaar waarin dienstverband is beëindigd

1,0
2019

Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

€ 75.000

Individueel toepasselijk maximum

€ 75.000

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

€ 75.000

Waarvan betaald in 2019

€ 75.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een
bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Vaststelling van het jaarverslag en de overige verantwoordingsgegevens
Het Bestuur van Viverion heeft het jaarverslag 2019 en de overige verantwoordingsgegevens 2019 op 20 april 2020 opgesteld en
verklaart dat het door middel van haar functioneren een adequate invulling heeft gegeven aan het uitgangspunt “uitsluitend in het
belang van de volkshuisvesting werkzaam te zijn”.
Lochem, 20 april 2020
Het Bestuur,
w.g.
mevrouw T.J. Garritsen

Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening
De Raad van Commissarissen van Viverion verklaart het door de bestuurder vastgestelde jaarverslag 2019 en jaarrekening 2019,
na kennisname van de bevindingen van BDO Audit & Assurance B.V. op 20 april 2020 vast te stellen.
Lochem, 20 april 2020
Raad van Commissarissen,

de heer J.J.M. Thielen

mevrouw J.M. Ester

w.g.

w.g.

de heer W. de Jager

de heer P.A.J. Folkeringa

w.g.

w.g.

mevrouw A. Nijhuis

mevrouw C.C. Verlaan

w.g.

w.g.
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Overige gegevens
Statutaire bepaling resultaatbestemming
In artikel 21.5 staat het volgende opgenomen met betrekking tot de jaarrekening: “De jaarrekening en het jaarverslag worden
door de Raad van Commissarissen vastgesteld binnen de (in artikel 35, derde lid van de Woningwet genoemde) termijn, na
afloop van het betrokken boekjaar. Eenzelfde termijn geldt voor het vaststellen van het volkshuisvestingsverslag en het overzicht
met overige verantwoordingsgegevens door het bestuur.”

Overige gegevens
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Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: de raad van commissarissen van Stichting Viverion

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Viverion te Lochem gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Viverion op 31 december 2019
en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij
en krachtens artikel 35 van de Woningwet en de Wet normering topinkomens (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de winst-en-verliesrekening over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2019.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Viverion zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties, de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186.
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

Benadrukking van de waarderingsgrondslag van (een deel van) het vastgoed in exploitatie
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering van DAEB en niet-DAEB
vastgoed in exploitatie zoals opgenomen in de jaarrekening. Hierin staat beschreven dat
Stichting Viverion een deel van haar vastgoed in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van
de Woningwet in overeenstemming met bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015 in het huidige en het voorgaande boekjaar waardeert tegen actuele
waarde onder toepassing van de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde. Daarnaast is vermeld dat deze actuele waarde de basis is voor het berekenen
van de beleidswaarde. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en
volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
 Bestuursverslag, inclusief het volkshuisvestelijk verslag;
 overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van artikel 36 en 36a van de Woningwet is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in rubriek A van het
accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij artikel 17 van de Regeling toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag, het volkshuisvestelijk verslag en de overige gegevens in overeenstemming
met artikel 36 en 36a van de Woningwet.
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de
Woningwet en de WNT.
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de
jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van artikel 35 van de Woningwet
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren of de
activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.
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Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de toegelaten instelling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een toegelaten instelling haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.

Hengelo, 28 april 2020
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g.
R.W. van Hecke RA
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