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Perspectief op de fusie 

Vallei Wonen uit Woudenberg en Omnia Wonen uit Harderwijk willen samen verder als een lokaal 

georiënteerde en professionele woningcorporatie in de woningmarktregio Amersfoort, Noord Veluwe en 

Zeewolde. Beide corporaties zijn nu ook actief in deze woningmarktregio. Samen werken zij aan wonen in 

13 gemeenten. Nunspeet en Woudenberg zijn hierin de gemeenten met het meeste woningbezit. De 

nieuwe organisatie behoudt een sterke lokale oriëntatie. 

In de gemeenten waar zij werkzaam zijn, is de verbondenheid groot, zichtbaar en merkbaar voor de 

huurders, de woningzoekenden en de belanghebbenden. De nieuwe organisatie is lokaal aanwezig en 

wordt ondersteund door specialisten vanuit het kantoor in Harderwijk.  

Woningmarktregio Amersfoort, Noord Veluwe en Zeewolde 

Door de lokale en regionale kracht kan het verschil worden gemaakt. Met de huurdersorganisaties en alle 

gemeenten in de woningmarktregio wordt over de wederzijdse wensen gesproken en worden afspraken 

gemaakt over de te leveren prestaties. De nieuwe organisatie biedt betaalbare woningen voor de 

doelgroep. We starten met ruim 8.000 wooneenheden. In Woudenberg, Amersfoort en op de Veluwe zet 

de groei door. We werken met stakeholders aan woondiensten voor bijzondere doelgroepen. En de 

dienstverlening houdt niet op bij de stenen: als netwerkorganisatie dragen wij bij aan de inclusieve 

samenleving, de schuldhulpverlening, langer thuis wonen van ouderen, de sociale samenhang, kortom 

aan alles wat nodig is voor onze doelgroep om prettig en veilig te wonen. Precies dat waar de regio 

behoefte aan heeft, met maatwerk voor iedere plaats. Zo creëren wij een thuisbasis voor iedereen.  

Wie we zijn 

Vallei Wonen 

Vallei Wonen is een woningcorporatie die enkel actief is in Woudenberg. Zij bezit daar ruim 1.000 

kwalitatief goede woningen. Het merendeel betreft eengezinswoningen gebouwd na 1990. Afgelopen 

periode is geïnvesteerd in duurzaamheid met als resultaat een gemiddelde Energie Index van 1,24. 

Onder de woningzoekenden in Woudenberg is behoefte aan woningen voor kleine huishoudens. Nieuwe 

huurders komen vooral uit Woudenberg en Amersfoort. De belangen van de huurders en 

woningzoekenden worden vertegenwoordigd door de Huurders Belangenvereniging Woudenberg 

(HBVW).  
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De organisatie van Vallei Wonen is zeer plat en slank. De werkzaamheden worden door een klein team 

uitgevoerd vanuit de kernwaarden lokaal verankerd en betrokken, verbindend, aanspreekbaar, 

resultaatgericht en kostenbewust.  

Omnia Wonen 

Omnia Wonen verhuurt landelijk woningen in 12 gemeenten, en heeft als kernregio de regio Noord West 

Veluwe en Amersfoort. In dit gebied heeft Omnia Wonen ongeveer 5.300 woningen verspreid over 6 

gemeenten. Daarnaast heeft zij nog zo’n 2.000 woningen elders in het land. De woningen zijn in 

verschillende periodes gebouwd, iets meer dan de helft is eengezinswoning. Omnia Wonen heeft de 

keuze gemaakt zich nadrukkelijk te richten op de kernregio met als uitgangspunt behoud van de omvang 

van de woningportefeuille. 

De vraag vanuit de woningzoekenden in het werkgebied van Omnia Wonen verschilt per gemeente. 

Voorop staat in elk geval dat Omnia Wonen zich in wil zetten voor huishoudens die vanwege hun 

besteedbaar inkomen uitsluitend aangewezen zijn op de sociale huurwoningmarkt. De Stichting 

Huurdersorganisatie Omnia Wonen (SHOW) behartigt de belangen van de huurders. 

De organisatie van Omnia Wonen is de afgelopen jaren volop in ontwikkeling. Hierbij is ingezet op het 

creëren van een wendbare organisatie die is ingericht op komende ontwikkelingen. Met de kernwaarden 

alert, bekwaam en verbindend wordt vanuit het kantoor in Harderwijk met een relatief klein team invulling 

gegeven aan de strategie.  

Wie we worden 
Na fusie ontstaat een woningcorporatie die actief is in een groot gedeelte van de woningmarktregio. 

Omnia Wonen heeft een groeistrategie in het gebied van Amersfoort, welke goed aansluit bij de vraag 

van huurders van Vallei Wonen en Omnia Wonen en woningzoekenden uit de regio.  

Beide corporaties hebben de focus op betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en het verder 

verbeteren en professionaliseren van de dienstverlening. Vallei Wonen heeft vastgesteld dat zij dit 

vanwege hun beperkte omvang moeilijk kan borgen. Omnia Wonen heeft belang bij uitbreiding om dit te 

bewerkstelligen. Samen staan beide corporaties sterker om deze vraagstukken aan te gaan. Door een 

grotere focus op de woningmarktregio en een grotere organisatie te hebben, wordt de organisatie 

gerichter op en sterker in de regio. Gerichter omdat er meer aandacht voor deze woningmarktregio kan 

zijn. Sterker omdat er meer ruimte is om specialisaties in de organisatie op te bouwen, en omdat beide 

organisaties het beste wordt overgenomen. 

Samen hebben de corporaties straks ruim 8.000 woningen, waarvan ongeveer 5.300 in de 

woningmarktregio Amersfoort-Noord Veluwe-Zeewolde liggen. Er wordt samengewerkt met meer 

gemeenten, waarbij Nunspeet en Woudenberg de gemeenten met het meeste bezit zijn. Deze 

gemeenten nemen een belangrijke positie in de vastgoedportefeuille in, samen met de gemeente 

Amersfoort vanwege de groeiambitie daar. Met de wens om huurders en woningzoekenden prettig te 

laten wonen en de druk op de woningmarkt voorop, wordt de sturing op vastgoedontwikkeling en 

vastgoed vormgegeven door naar de gehele portefeuille te kijken in samenhang met het 

ondernemingsplan. Op basis van dit ondernemingsplan wordt de strategie voor de organisatie uitgewerkt, 

welke vervolgens weer leidend is voor de biedingen op de woonvisies van de gemeenten. Hierbij wordt 

voortdurend de balans gezocht tussen de wensen van de verschillende gemeenten.  

Al het personeel van beide corporaties wordt werkzaam in de fusiecorporatie. Vanuit de nieuwe 

organisatie wordt gewerkt aan het samensmelten van culturen en kernwaarden, maar vooral ingezet op 
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het benutten van elkaars kennis en ervaring in de inzet voor de huurders. Het lokaal aanwezig zijn, blijft 

na de fusie een belangrijk uitgangspunt.  

Motivatie, alternatieven en meerwaarde 
Beide organisaties hebben nagedacht waarom ze elkaar een geschikte fusiepartner vinden. Vallei Wonen 

is in 2018 tot de conclusie gekomen dat zij moeilijk zelfstandig in de toekomst kan borgen dat er 

voldoende goede sociale huurwoningen in Woudenberg voor meer doelgroepen, zoals jongeren, 

beschikbaar komen en blijven. Vallei Wonen wil voor haar huurders en woningzoekenden continuïteit, 

betrouwbaarheid, kwaliteit en kwantiteit in woondiensten kunnen blijven garanderen.  

Vallei Wonen wil ook dat de huurders kunnen blijven rekenen op een goed onderhouden en betaalbare 

woning en een goede dienstverlening. Door allerlei strengere overheidsregels wordt dat voor een kleine 

zelfstandige corporatie als Vallei Wonen steeds moeilijker.  

Bovenstaande in combinatie met de wens om de dienstverlening te optimaliseren en de bedrijfslasten niet 

verder op te laten lopen, maakte dat Vallei Wonen is gaan onderzoeken op welke wijze schaalvergroting 

te realiseren was. Medio 2018 hebben zij vastgesteld dat dit niet gaat lukken met een vigerende 

samenwerkingsverband BLNW en ook niet met andere nieuwe samenwerkingsverbanden. Een fusie 

werd daarmee een logischere keuze. Bij de afweging voor een fusiepartner hebben zij eerst een longlist 

van corporaties en aan de hand van een afwegingskader met de HBVW een shortlist opgesteld. In het 

afwegingskader werd gekeken naar kenmerken van het bezit, van de financiële situatie en van 

organisatie en cultuur. Daarnaast is gekeken naar informatie vanuit de AW, WSW en de benchmark. Op 

basis van de gemaakte afwegingen, heeft Vallei Wonen besloten dat Omnia Wonen de meest geschikte 

partij was. 

Omnia Wonen wil zich nadrukkelijker gaan richten op het kerngebied Noord Veluwe en Amersfoort. Zij is 

voornemens haar woningaantal in het kerngebied uit te breiden, in elk geval in Amersfoort, maar groei in 

andere delen van de woningmarktregio is eveneens een optie. Met een groei in het volume wordt de 

organisatie beter bestand tegen de gevolgen van het overheidsbeleid en wordt ook voor Omnia Wonen 

de kwetsbaarheid verminderd en de doelmatigheid vergroot. 

Voor beide organisaties stond voorop dat de fusie minimaal de goede dienstverlening aan huurders 

moest bestendigen, moest bijdragen aan de robuustheid van de organisatie en dat de fusie leidde tot een 

resultaat die meteen een krachtige combinatie vormt. Na de eerste verkennende gesprekken werd 

duidelijk dat de fusie hieraan bijdraagt. Samen vormen Vallei Wonen en Omnia Wonen een krachtige 

combinatie, die de continuïteit voor de huurders en de woningzoekenden waarborgt op meer vlakken en 

bij kan dragen aan het verlagen van de druk op de woningmarkt in de woningmarktregio Amersfoort, 

Noord Veluwe en Zeewolde 
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Fusie-effect rapportage 

Volkshuisvesting 

Werkgebied 
Het woningbezit van Omnia Wonen is landelijk verspreid. De kern van de woningportefeuille is met circa 

5.300 woningen te vinden in de woningmarktregio Noord West Veluwe. Zo’n 2.000 woningen liggen 

verspreid over het land. De gemeente Nunspeet heeft hierin het grootste aandeel- namelijk zo’n 2.500 

woningen. De ruim 1.000 woningen van Vallei Wonen liggen in de gemeente Woudenberg.  

Na de fusie zijn wij actief in totaal 13 gemeenten. Hieronder is een overzicht gegeven van het aantal 

woningen eind 2018 per gemeente.  

Gemeente DAEB Niet-DAEB 

Amersfoort 790 62 
Amstelveen 121 0 
Arnhem 428 101 
Assen 338 0 
Den Haag  607 0 
Elburg 376 18 
Ermelo 28 0 
Harderwijk 856 174 
Nunspeet 2.439 50 
Oldebroek 562 0 
Steenwijkerland 381 42 
Utrecht 42 0 
Woudenberg 1045 34 
Totaal 8013 481 

 

Lokale binding 
De fusiecorporatie gaat verder als een lokaal georiënteerde en professionele woningcorporatie in de 

woningmarktregio Amersfoort, Noord Veluwe en Zeewolde. De nieuwe organisatie behoudt een sterke 

lokale oriëntatie. Wij werken aan wonen in 13 gemeenten. Wij zijn thuis in de gemeenten waarin wij 

werkzaam zijn en werken regionaal met een lokale verankering. Per 1.000 verhuureenheden is een 

combinatie van een woonadviseur, vakman en huismeester lokaal actief. Zij geven vorm aan de binding 

met de huurders. Ondersteund door adviseurs volkshuisvesting, welke het contact met de ambtelijke 

organisatie van de gemeenten onderhouden, is de verbondenheid met de huurders, woningzoekenden en 

gemeenten groot, zichtbaar en merkbaar.  

De fusiecorporatie werkt als een netwerkorganisatie; we zijn thuis in stad en dorp en werken regionaal 

met lokale verankering. Het hoofdkantoor is gevestigd in Harderwijk; het huidige kantoor van Omnia 

Wonen. Dit is de uitvalsbasis voor alle medewerkers. Voor het contact met de huurders wordt steeds 

meer ingezet op de digitalisering om de binding vorm te geven. Hiermee wordt ook ruimte gecreëerd om 

fysiek aanwezig te zijn te zijn voor de mensen die dit nodig hebben. 

Na de fusie wordt ook in Woudenberg gewerkt vanuit het model van de netwerkorganisatie. Door de 

medewerkers van Vallei Wonen hier in te blijven zetten en hun kennis in de organisatie te borgen, wordt 
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de lokale binding behouden. In 2020 blijft daarnaast ook het kantoor in Woudenberg nog beschikbaar als 

werkplek. Samen met de stakeholders gaan we in 2020 in gesprek over de afbouw van de 

werkzaamheden vanuit dit kantoor en de effecten hiervan op de dienstverlening aan de huurders en 

woningzoekenden en de samenwerking met stakeholders..  

Effecten voor huurders 

De effecten voor de huurders, en de gemeenten, zijn beperkt. Zoals hiervoor omschreven blijft de lokale 

binding in stand en zijn de woonadviseurs, vakmannen en huismeester bekend met en in hun regio. Deze 

medewerkers vormen het directe contact met de huurders. Voor de huurders in Woudenberg is dit een 

kleine verandering in de manier van dienstverlening, maar zeker niet in de kwaliteit.  

Het op termijn sluiten van de locatie in Woudenberg volgt uit de wijze waarop het contact met de 

huurders wordt vormgegeven; wij komen naar de huurder toe. Het proces van sluiting wordt zorgvuldig en 

in overleg met de verschillende stakeholders voorbereid. 

Omnia Wonen en Vallei Wonen zijn er van overtuigd dat door de fusie een robuustere organisatie 

ontstaat, die op een nog betere wijze de dienstverlening naar de huurders vorm kan geven.  

Een goede vertegenwoordiging van de huurders is hierbij voor beide organisaties van groot belang. De 

huurdersbelangenorganisaties worden actief betrokken bij beleidsvorming en zijn volwaardig partner bij 

het maken van prestatieafspraken. Bij de lokale aangelegenheden wordt ook overleg gevoerd met de 

bewonerscommissies. Ook na de fusie wordt dit voortgezet. De huurdersbelangenorganisaties van zowel 

Vallei Wonen als Omnia Wonen zijn in een vroeg stadium betrokken bij de fusie en gevraagd om na te 

denken over hun samenwerking na de fusie. De SHOW heeft hiervoor aangeboden dat een lid van de 

HBVW lid wordt van het algemeen bestuur van de SHOW in de functie van vice-voorzitter.  

Samenwerking gemeenten 

Na de fusie breidt het aantal gemeenten waarmee de fusiecorporatie samenwerkt uit naar 13. Doordat 

Omnia Wonen al gewend is aan het samenwerken met meer gemeenten (nu 12) heeft de 

schaalvergroting van de fusie geen gevolgen op de samenwerking of de manier van werken. De 

fusiecorporatie investeert daarbij wel bewust in de relatie met de gemeente Woudenberg, omdat hier 

wellicht wel een andere manier van werken ontstaat na de fusie. Door het borgen van de kennis en de 

inzet van de medewerkers van Vallei Wonen binnen Woudenberg, blijven de bestaande relaties 

behouden.  

De gemeente Woudenberg wordt na Nunspeet de gemeente met de meeste woningen binnen de 

fusiecorporatie. Ook zijn dit de enige twee gemeenten waar de fusiecorporatie de enige woningcorporatie 

is. Dit maakt voor de samenwerking en de keuzes die gemaakt worden echter geen verschil. De 

fusiecorporatie kijkt in elke gemeente naar de volkshuisvestelijke opgave en welke bijdrage zij daarin kan 

doen vanuit de samenhang van het geheel. Binnen de samenwerking met de gemeenten is dit ook 

onderwerp van gesprek zodat hierin voortdurend een goede balans behouden blijft.  

Prestaties volkshuisvesting 
Beide corporaties hebben de focus op betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en het verder 

verbeteren en professionaliseren van de dienstverlening. Het volkshuisvestingsbeleid van beide 

corporaties gaat uit van dezelfde beleidsuitgangspunten. De fusie heeft daarom geen direct gevolg op het 

volkshuisvestelijke beleid. Daar waar verschil is, zit dit in de uitvoerende processen. Deze kunnen naast 

elkaar blijven bestaan. De fusiecorporatie zal het volkshuisvestelijke beleid, zoals dat gevoerd werd door 

beide afzonderlijke corporaties, voortzetten.  
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Beschikbaarheid 

Binnen het thema beschikbaarheid valt op dat de mutatiegraad bij zowel Omnia Wonen als Vallei Wonen 

betrekkelijk laag is ten opzichte van vergelijkbare corporaties. De druk op de woningmarkt is echter 

aanzienlijk. Om te kunnen voldoen aan de vraag van woningzoekenden, wordt binnen de portefeuille 

gekeken waar nieuwbouw gewenst is en voor welke doelgroep. Beide corporatie gebruiken dezelfde 

afwegingen om deze keuze te maken.  

Om nieuwbouw te realiseren kan verkoop een optie zijn. Beide corporaties hanteren hier een 

vergelijkbaar beleid; we verkopen enkel met als doel om de opbrengsten te investeren in onder andere 

nieuwbouw in de kernregio.  

Betaalbaarheid 

Zowel Omnia Wonen als Vallei Wonen richten zich op diegenen die ons écht nodig hebben. De 

doelgroepen van Vallei Wonen en Omnia Wonen zijn daardoor nagenoeg gelijk, namelijk 

- mensen met een laag inkomen en een bijzondere woonvraag; 

- mensen met een laag inkomen; 

- mensen met een laag middeninkomen (al dan niet) met een bijzondere woonvraag.  

Deze doelgroepen zijn leidend voor de keuzes rondom betaalbaarheid van het woningaanbod. We richten 

ons op een woningaanbod dat voornamelijk onder de aftoppingsgrens valt. Beide corporaties hanteren 

hierbij een gedifferentieerd streefhuurbeleid. De huurderbelangenorganisatie heeft een belangrijke rol bij 

het opstellen van het woonlastenbeleid.  

Kwaliteit 

De portefeuilles van Omnia Wonen en Vallei Wonen zijn vergelijkbaar voor wat betreft de samenstelling 

naar woningtype. Ruim de helft van de woningen bestaat uit eengezinswoningen. De andere helft is 

gestapelde bouw, wat gezien de categorie ‘weinig stedelijk’ relatief veel is. De portefeuilles van Omnia 

Wonen en Vallei Wonen sluiten daardoor op basis van samenstelling naar woningtype goed op elkaar 

aan.  

 

Het woningbezit van Vallei Wonen stamt gemiddeld uit 1986 en dat van Omnia Wonen van 1978. Het 

woningbezit is naar bouwjaarklassen behoorlijk evenwichtig samengesteld. De kwaliteit van het 

woningbezit van beide corporaties is over het algemeen goed. Beide organisaties zijn bezig in een drie 

jaarscyclus de conditie van de portefeuille vast te stellen volgens de NEN norm 2767 en het 

onderhoudsbegroting hierop aan te passen. Dit wordt een belangrijke opgave voor de eerste periode na 

de fusie. 

Beide corporaties richten zich in de huidige aanpak van de verduurzaming vooral op het terugdringen van 

de warmtevraag. Vallei Wonen heeft daarnaast veel zonnepanelen en zonnecollectorsystemen geplaatst. 

Het effect van de maatregelen is dat beide corporatie gemiddeld label B bereikt hebben.  

Zowel Vallei Wonen als Omnia Wonen oriënteren zich op de volgende stap in de verduurzaming. De 

energietransitie naar aardgasvrij en alternatieve warmtelevering kenmerkt zich door de zogenoemde no-

regret-aanpak. Het interne beleid wordt de komende jaren verder ontwikkeld, mede op basis van de 

ontwikkeling van het beleid op energietransitie in die gemeenten. 

Verdeling vermogen over gemeenten 
Voor alle gemeenten geldt dat (des)investeringen door de fusiecorporatie worden gedaan op basis van 

gevalideerde behoefte en mits financieel mogelijk. Op enig moment kan echter het punt worden bereikt 

dat niet meer aan alle behoeften kan worden voldaan en/of op het gewenste moment. In die situatie werkt 
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de fusiecorporatie met een prioritering, daar waar de druk op de sociale woningmarkt gevalideerd het 

hoogst is, wordt als eerste een bijdrage geleverd. Daarna wordt gekeken naar de gemeenten waar de 

fusiecorporatie de enige, reeds actieve, corporatie is. Vervolgens wordt gekeken hoe de overige vraag, al 

dan niet in samenwerking met andere corporaties, beantwoord kan worden. Deze aanpak vertaalt zich 

ook in de prestatieafspraken en de investeringsvoornemens.  

Vallei Wonen heeft binnen de verplichte financiële kaders van de Aw en het WSW vanuit haar vermogen 

en kasstromen van 2019, prestatieafspraken over 2019 en een Meerjarenbegroting 2019-2028 gemaakt 

voor (des)investeringen in Woudenberg. Omnia Wonen heeft dit gedaan voor de gemeente waarin zij 

actief is. De fusiecorporatie respecteert, binnen de hierboven genoemde kaders van de verdeling van het 

vermogen, de vigerende Meerjarenbegroting 2019-2028, de gemaakte prestatieafspraken over 2019 van 

beide corporaties alsook de status van de volkshuisvesting in de gemeente Woudenberg en de overige 

gemeenten. Daardoor blijven de (des)investeringsmogelijkheden in Woudenbergop zijn minst gelijk aan 

de situatie zonder fusie.  

Prestatieafspraken 
De biedingen en de daaruit volgende prestatieafspraken zijn zeer belangrijke sturingsmechanismen in de 
samenwerking tussen de corporatie, huurdersorganisaties en de gemeenten. In voorbereiding op de fusie 
worden de verschillende biedingen en het proces rondom de prestatieafspraken met elkaar afgestemd. 

De fusie zal inhoudelijk niets aan de prestatieafspraken met de gemeenten wijzigen. Alle gemaakte 

afspraken worden door de fusiecorporatie overgenomen.  

Investeringsvoornemens 
De fusie geeft geen aanleiding te komen tot wijzigingen in de investeringsvoornemens. De ambities noch 

investeringsvoornemens zullen als gevolg van de fusie wijzigen.  

Financieel 

Financiële continuïteit  
Na de fusie blijft de financiële continuïteit gewaarborgd. Om dit door te rekenen zijn de afzonderlijke 

meerjarenramingen geconsolideerd. In de financiële doorrekeningen zijn de parameters en 

uitgangspunten voor wat betreft exogene variabelen aan elkaar gelijk gesteld. Op basis hiervan zijn de 

meerjarenprognoses van de fusieorganisatie opgesteld. Deze zijn opgenomen in bijlage 1 en gebruikt 

voor het doorrekenen van de ratio’s. Hierbij is gekeken naar de geconsolideerde situatie en een 

onderscheid gemaakt tussen DAEB en niet-DAEB, aangezien beide organisaties administratief 

gescheiden zijn. Uit de ratio’s, zoals hieronder toegelicht, blijkt duidelijk dat de financiële continuïteit van 

de fusieorganisatie is gewaarborgd. 

 

In de financiële doorrekeningen zijn de interne leningen van de beide corporaties 1-op-1 overgenomen. 

De DAEB-tak van Omnia Wonen heeft een interne lening verstrekt aan de niet-DAEB tak. Bij Vallei 

Wonen heeft de niet-DAEB tak een interne lening verstrekt aan de DAEB-tak. Aangezien de afzonderlijke 

interne leningen verschillende voorwaarden hebben, is besloten deze niet te salderen. Na fusie zal 

kritisch gekeken worden naar deze structuur en eventuele consolidatie van beide leningen. Dit zal geen 

impact hebben op de financiële continuïteit.  
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Financiële ratio’s 

Uit de doorrekening van de financiële ratio’s blijkt een positief effect van de fusie. Om de doorrekening te 

maken is uitgegaan van een consolidatie van de individuele posities met een synchronisatie van de 

parameters. Aangezien geen substantiële verschillen in de waarderingsgrondslagen zijn vastgesteld, was 

het niet noodzakelijk om eerst te harmoniseren. Hieronder wordt de ontwikkeling van de ratio’s 

weergegeven. 

ICR 

De ICR geeft aan in hoeverre de corporatie in 

staat is de rentelasten op het vreemd vermogen te 

voldoen uit de kasstroom van operationele 

activiteiten, gecorrigeerd voor rentelasten. De 

geconsolideerde ICR voor de fusieorganisatie laat 

een stijgende lijn zien en blijft ruim boven de norm 

van 1,4. Ook de operationele kasstromen zijn 

positief en ruim voldoende om de rentelasten te 

dragen.  

         
ICR  geconsolideerd fusiecorporatie 

 
In de DAEB-tak kent de ICR een stabiel, licht stijgend verloop. Bij de niet-DAEB tak is een sterk stijgend 
niveau te zien door het aflossen van de interne lening.    
 

      
ICR fusiecorporatie DAEB                                             ICR fusiecorporatie niet-DAEB               
              

LTV 

De LTV duidt de verhouding van de nominale 

schuldpositie ten opzichte van het vastgoed in 

exploitatie op basis van de beleidswaarde. In de 

aankomende tien jaar is een stijgend verloop van 

de nominale schuldpositie te zien vanwege 

ingerekende nieuwbouwambities. Desondanks blijft 

de geconsolideerde LTV gedurende deze periode 

ruim onder de norm van 75%. 

    
LTV geconsolideerde fusiecorporatie 
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Zowel bij de DAEB als niet-DAEB voldoet de LTV in alle jaren van de prognoseperiode. Voor de DAEB-
tak schommelt de LTV tussen de 62 en 67 procent, terwijl de LTV van de niet-DAEB tak zich snel richting 
de nul procent beweegt. 
 

              
LTV fusiecorporatie DAEB           LTV fusiecorporatie niet-DAEB 

Solvabiliteit 

De solvabiliteit ziet toe op de verhouding van de het eigen vermogen ten opzichte van het totaal 

vermogen. De basis voor deze ratio is de beleidswaarde, die zich voor de fusiecorporatie tussen de 49% 

en 51% van de marktwaarde verhoudt gedurende de prognoseperiode. Op basis hiervan is de solvabiliteit 

stabiel en ruim boven de ondergrens van 20% de externe toezichthouders.  

 
Solvabiliteit geconsolideerde fusiecorporatie 
 

Gedurende de prognoseperiode is de solvabiliteit, berekend op beleidswaarde, niet in het geding en blijft 
deze ratio boven de door Aw / WSW gestelde norm van 20 procent 
(DAEB) en 40 procent (niet-DAEB). 

        
Solvabiliteit DAEB fusiecorporatie       Solvabiliteit niet-DAEB fusiecorporatie 
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Fusievoordelen en - kosten 

In de financiële doorrekeningen zijn de verwachte gevolgen voor de bedrijfslasten, onderverdeeld in 

synergievoordelen en eenmalige effecten, ingerekend. Hieronder geven wij een toelichting hierop.  

Synergievoordelen 

Als gevolg van de fusie dalen de personele lasten. Alle medewerkers gaan mee over naar de 

fusiecorporatie. Deze kosten dalen dus niet. Wel wordt verwacht dat fte’s inhuur van Vallei Wonen 

afgebouwd kunnen worden en (deels) vervangen worden door vast personeel. Hiermee dalen de totale 

kosten voor personeel. Daarnaast vervallen de kosten van de directeur-bestuurder van Vallei Wonen en 

de kosten van 3 van de 4 leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van Vallei Wonen.  

 

Ook verwachten we structureel te kunnen besparen op advieskosten, accountantskosten, ICT-kosten en 

enkele dubbele lidmaatschappen en contributies. Op termijn komt daar naar verwachting nog een 

besparing bij vanuit de huisvestingskosten in Woudenberg. Deze laatste kosten zijn nog niet 

meegenomen in de berekeningen. De verwachte jaarlijkse structurele kostenbesparing bedraagt 

ongeveer €266.000,-.  

  

Door de fusie vervalt de ‘step-up’ van de verhuurderheffing. In 2020 bedraagt de extra heffing €65.000,- 

(op basis van een gemiddelde WOZ-waarde van €220.000,- per woning). Doordat nog altijd een 

structureel voordeel ontstaat en daarmee een beter resultaat, stijgt de vennootschapsbelasting vanaf 

2020. Desondanks blijft een netto-synergievoordeel behouden van ongeveer €148.000,- per jaar. Deze 

besparing draagt bij aan de doelstelling van de fusiecorporatie om de bedrijfslasten te beperken en komt 

ten goede aan de volkshuisvesting.  

Eenmalige kosten fusie 

In 2019 worden op meer posten eenmalige out-of-pocket kosten voor de fusie gemaakt. Deze kosten zijn 

hieronder toegelicht. De fusiepartijen hebben afgesproken dat Vallei Wonen de out-of-pocket kosten in 

haar jaarrekening 2019 zal verwerken. Omnia Wonen levert als prestatie voor de fusie vooral manuren. 

De hieronder beschreven out-of-kosten vallen daarmee volledig in de jaarrekening van Vallei Wonen. 

Omnia Wonen stapt in 2019 over op een nieuw ERP systeem. Vallei Wonen gaat, vooruitlopend op de 

fusie, mee in de ontwikkeling en implementatie hiervan. De verwachte kosten hiervoor aan de kant van 

Vallei Wonen zijn, inclusief extra personele lasten (vervanging bij opleiding, inrichting van het systeem, 

etc.), berekend op €68.000.  

Advieskosten op het gebied van vastgoed, financiën, fiscaliteit en juridische zaken en extra 

accountantskosten schatten wij in op €123.000. Om de beide organisaties op alle gebieden samen te 

voegen is extra personele inzet. Dit is ingeschat op €100.000. Voor onvoorziene uitgaven is €25.000 

begroot.  
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Als gevolg van de totale eenmalige extra kosten ad €316.000 hoeft €71.000 minder 

vennootschapsbelasting betaald te worden. De extra eenmalige kosten na vennootschapsbelasting 

bedragen derhalve € 245.000.  

 

 

Kasstroomeffecten (in 

duizenden) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1. Jaarlijkse structurele 

kostenbesparing 
€ 266 € 272 € 277 € 283 € 289 € 294 € 300 € 306 € 312 

2. Effect op verhuurderheffing € 65 € 65 € 65 € 62 € 62 € 62 € 62 € 62 € 62 

3. Effect op VPB € 53 € 54 € 55 € 56 € 57 € 58 € 60 € 61 € 62 

Netto kasstroomeffect € 148 € 153 € 157 € 164 € 169 € 173 € 178 € 183 € 188 

Kasstroomoverzicht synergievoordelen 

Overige synergievoordelen 

Naast financiële voordelen wordt ook een aantal niet 

financiële synergievoordelen behaald met de fusie. 

Het jongere en groenere bezit van Vallei Wonen 

draagt er aan bij dat de fusiecorporatie binnen 

Nederland een jonger en energetisch beter bezit 

dan gemiddeld kent. Tevens ontstaat een meer 

gelijkmatige spreiding over de verschillende 

woningtypes. Hierdoor neemt het totale risicoprofiel 

van de vastgoedportefeuille af.    

              

             

            Verdeling energielabels huurwoningen 31/12/2018 

 

Leeftijdsopbouw huurwoningen   per 31/12/2018   
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Financiële draagkracht 
Op basis van het toetsingskader van Aw en WSW is een vergelijk gemaakt tussen de 

waarderingsgrondslagen van activa en passiva. Ook is gekeken naar mogelijk beleidswijzigingen die 

volgen uit de fusie. Uit deze vergelijking is gebleken er geen verschillen zijn in de 

waarderingsgrondslagen. De bestuurders van beide organisaties verklaren hier kennis van te hebben 

genomen en sluiten zich aan bij deze conclusie.  

Bij het maken van de vergelijking is expliciet aandacht besteed aan het verschil in waarderen van woon- 

en parkeergelegenheden. Vallei Wonen waardeert dit volgens de basisversie van het Handboek 

Modelmatig Waarderen Marktwaarde. Omnia Wonen hanteert voor haar gehele bezit de full versie. Uit 

onderzoek
1
 blijkt dat de basisversie over het algemeen minder dan 10% afwijkt van de gehanteerde full-

waardering. Op basis hiervan concluderen wij dat dit schattingsverschil voor de fusiecorporatie niet van 

substantiële financiële betekenis is. Na de fusie wordt het bezit van Vallei Wonen meegenomen in de full 

versie waardering zoals deze binnen de fusiecorporatie wordt gehanteerd.  

 

Bij beide corporaties is geen sprake van onderlinge collegiale financiële ondersteuning of collegiale 

financiële ondersteuning aan een andere woningcorporatie. 

 

Risicomanagement 
In de eerste fase van het fusieonderzoek is onderzoek gedaan naar mogelijke risico’s. Beide bestuurders 

hebben kennis genomen van de uitkomsten, de benoemde risico’s en de aanwezige verbindingen. Hieruit 

zijn geen risico’s naar voren gekomen die de fusie in de weg staan.  

Zoals uit de ratio’s en de synergievoordelen blijkt neemt het risicoprofiel van de fusieorganisatie af.  

Het risicomanagement zoals dat door Omnia Wonen wordt gehanteerd zal ook worden toegepast op de 

fusieorganisatie en wijzigt niet als gevolg van de fusie. Samen met de RvC worden jaarlijks de 

strategische risico’s opnieuw vastgesteld. Dit zal in 2020 voor de fusieorganisatie worden gedaan. 

Tevens worden dan de verschillende documenten in het kader van risicomanagement opnieuw 

vastgesteld. 

Organisatie 

Governance 
De rechtsvorm van de fusiecorporatie blijft een stichting. De stichting wordt bestuurd door het bestuur en 

het toezicht wordt gevormd door de RvC. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de vormgeving en invulling 

van de corporate governance. Hierbij zijn de uitgangspunten en richtlijnen van de Woningwet en de 

Governancecode leidend. Daarnaast bieden de statuten een belangrijke richtlijn. De huidige statuten van 

Omnia Wonen blijven ongewijzigd van toepassing op de fusiecorporatie. 

De raden van commissarissen hebben besloten tot een eenhoofdig bestuur, welke wordt ingevuld door 

de huidige directeur-bestuurder van Omnia Wonen.  

                                                      
1
 Bron: “Validatie Handboek 2017” uitgevoerd door ABF Research in opdracht van Ministerie Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 4 oktober 2018 
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De RvC van de fusiecorporatie gaat bestaan uit zeven leden. Dit zijn de 6 zittende leden van de RvC van 

Omnia Wonen en in principe één van de huidige leden van de RvC van Vallei Wonen. Het zevende lid zal 

op basis van de regelgeving een huurderscommissaris worden. is. Eind 2020 treden twee leden van de 

RvC van Omnia Wonen volgens rooster af. De fusiecorporatie gaat dan verder met een RvC van 5 leden. 

Om te komen tot een keuze is een profielschets opgesteld. In goed overleg met de 

huurdersbelangenorganisaties wordt de keuze uiteindelijk gemaakt.  

Organisatiestructuur 
Voor beide organisaties geldt dat er de afgelopen jaren gewerkt is aan een nieuwe en effectieve inrichting 

van de organisatie. Er is zowel bij Vallei Wonen als bij Omnia Wonen sprake van een platte 

organisatiestructuur. De lijnen zijn kort en het aantal leidinggevenden is beperkt.  

Vallei Wonen 

Binnen Vallei Wonen is naast de (interim) directeur-bestuurder geen andere leidinggevende. Er wordt 

gewerkt in een zelfsturend team waarin ruimte is voor onderlinge coaching. Het beperkte vaste 

medewerkersbestand wordt aangevuld met inhuur van deskundige professionals. Onderstaand een 

organogram en een overzicht van de huidige functies en formatie binnen Vallei Wonen met peildatum 1 

mei 2019. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurder  

Coördinator Vastgoed 

Opzichter 

Wijkbeheerder/huismeester 

Medewerker bedrijfsbeheer 

Woonconsulente 

Medewerker klant & vastgoed 

 

 

Bestuurssecretaris / 
communicatieadviseur 

Bestuursadviseur 

Medewerker management 
informatie 

Medewerker debiteurenbeheer 

Personeelsadviseur 

Functie Vast Inhuur 

Bestuurder  1,00 

Bestuurssecretaris/Communicatieadviseur 1  

Bestuursadviseur 0,78  

Medewerker Management Informatie  0,66 

Medewerker Debiteuren beheer  0,33 

Personeelsadviseur  0,10 

Coördinator Vastgoed 1,1  

Opzichter 1  

Wijkbeheerder/huismeester 0,67  

Medewerker bedrijfsbeheer  0,89 

Woonconsulent 0,78  

Medewerker klant en vastgoed 1,33  

Totaal 6,66 2,98 
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Omnia Wonen 

In 2017 heeft binnen Omnia Wonen een reorganisatie plaatsgevonden gericht op het vergroten van de 

wendbaarheid, een toenemende digitalisering van de dienstverlening, het realiseren van nieuwbouw, het 

verder professionaliseren van vastgoedsturing en het op orde houden van de bedrijfslasten. Het 

organogram van de organisatie ziet er als volgt uit, gevolgd door een overzicht van formatie met 

peildatum 1 mei 2019. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fusie 

De fusiecorporatie start met een doelformatie van 72,16 (62,5+8,64). Alle medewerkers in dienst van de 

corporaties gaan over naar de fusieorganisatie bij de fusiecorporatie. De fusieorganisatie wordt ingericht 

volgens het bestaande organogram van Omnia Wonen en maakt gebruik van de huidige functieprofielen 

van Omnia Wonen. De medewerkers van Vallei Wonen worden geplaatst in één van deze 

functieprofuielen. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanwezige kennis, ervaring en wensen van de 

medewerkers en wordt opnieuw een zorgvuldige match gemaakt met het werkaanbod. De komende 

periode zal benut worden om het plaatsingsproces voor te bereiden. De medewerkers worden hierbij zo 

goed als mogelijk meegenomen.  

Door de grotere omvang van de fusiecorporatie wordt de kwetsbaarheid in de huidige bezetting van Vallei 

Wonen opgelost. Daarnaast biedt het de mogelijkheid de inhuur van Vallei wonen af te bouwen. Bij de 

afbouw van de inhuur wordt bekeken of deze fte’s worden uitgezet als een vacature om personeel voor te 

werven. De kennis en de manier van werken dragen van Vallei Wonen bij aan bij de doelstelling van 

Omnia Wonen om een wendbare organisatie te worden.  

Directeur-
bestuurder 

Bemiddeling en 
Beheer 

Financiën en ICT 

 
Vastgoed Volkshuisvesting en 

Vastgoedsturing 

Staf (HRM, 
Communicatie, 

Secretariaat) 
Concerncontroller 

Afdeling FTE 

Bestuur 1 

Staf (HRM, Com, dir.secr, Bestuurssecr,) en 

concerncontroller 

5,87 

- Bemiddeling en Beheer 27.37 

Financiën en ICT 13,28 

Volkshuisvesting &Vastgoedsturing 4,20 

Vastgoed 10,78 

Totaal 62,5 

Inhuur  3,2 
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In de huidige arbeidsmarkt is het van cruciaal belang talentvol personeel te behouden, te vinden, te 

boeien en te binden. Een grotere organisatie is over het algemeen beter in staat om talent aan te trekken 

en te behouden. Daarmee wordt de nieuwe organisatie meer toekomstbestendig met een betere borging 

van kennis, denkkracht en innovatie. 

Medezeggenschap 
Binnen Omnia Wonen is een ondernemingsraad actief. Vallei Wonen werkt met een 

personeelsvergadering waarmee de medezeggenschap vorm wordt gegeven. Gezien de omvang van de 

fusiecorporatie wordt in deze organisatie een ondernemingsraad opgericht. De bestaande 

ondernemingsraad van Omnia Wonen vervult in eerste instantie deze rol. De ondernemingsraad heeft 

haar zittingstermijn, in verband met de fusie, verlengd tot april 2020. Direct na de fusie worden de 

verkiezingen voorbereid. De ondernemingsraad denkt na over een eenmalige kieslijst voor Vallei Wonen 

om te zorgen dat zij zeker een plek in de ondernemingsraad krijgen.  

Integratie werkwijzen 
Om te komen tot een goedlopende organisatie is een integratie van werkwijzen en processen van groot 

belang. In 2019 wordt hier al waar mogelijk een start mee gemaakt. Zo sluit Vallei Wonen in het najaar 

aan op de implementatie van het nieuwe ERP van Omnia Wonen. Streven daarbij is dat vanaf de 

fusiedatum vanuit één gezamenlijk ERP gewerkt gaat worden.  

Eind 2019 wordt een integratieplan ontwikkeld. Hierin wordt nader omschreven welke werkwijzen en 

processen aangepast moeten worden en wanneer dit opgepakt wordt. Op deze wijze wordt gebouwd aan 

een goedlopende, geïntegreerde organisatie. 

Toetsing Mededingingsrecht 
Op grond van de Mededingingswet (Mw) is het niet toegestaan om een concentratie tot stand te brengen 

zonder melding, en indien nodig goedkeuring, van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). 

Er is sprake van een concentratie indien: 

- de gezamenlijke jaaromzet van de betrokken corporaties meer bedraagt dan €150 miljoen, en  

- ten minste twee van de betrokken ondernemingen ieder ten minste €30 miljoen jaaromzet 

hebben. 

De jaaromzet van Vallei Wonen bedroeg in 2018 €7,5 miljoen en die van Omnia Wonen €52,3 miljoen. 

Aangezien dit samen niet boven de €150 miljoen komt en niet beide corporaties boven de €30 miljoen 

komen, is een melding bij de ACM niet nodig. 
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Bijlage 1 – Meerjarenprognoses 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht DAEB en niet-DAEB 

 

 

 

 

 

Kasstroomoverzicht Fusiecorporatie

Geconsolideerd kasstroomoverzicht DAEB en niet-DAEB (x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Operationele kasstroom

Opbrengsten

Huuropbrengsten 62.919€      65.518€      69.099€        71.734€        74.446€        77.011€        79.733€        82.390€        85.084€        87.824€        

Huurderving -845€         -879€         -926€           -950€           -981€           -1.009€        -1.039€        -1.069€        -1.099€        -1.129€        

Netto huur 62.074€        64.639€        68.173€           70.784€           73.465€           76.002€           78.694€           81.321€           83.985€           86.695€           

Overige bedrijfsopbrengsten 898€          793€          806€            819€            831€            842€            855€            868€            880€            893€            

Opbrengst servicecontracten 2.043€       2.099€       2.152€         2.204€         2.258€         2.314€         2.370€         2.428€         2.488€         2.549€         

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 2.941€          2.892€          2.958€             3.023€             3.089€             3.156€             3.225€             3.296€             3.368€             3.442€             

Totaal opbrengsten 65.015€        67.531€        71.131€           73.807€           76.554€           79.158€           81.919€           84.617€           87.353€           90.137€           

Uitgaven

Personeelskosten -5.601€      -5.655€      -5.780€        -5.986€        -6.210€        -6.434€        -6.669€        -6.905€        -7.164€        -7.341€        

Onderhoudsuitgaven -14.668€     -17.698€     -16.268€       -13.217€       -17.219€       -16.845€       -15.699€       -17.829€       -17.113€       -19.629€       

Bedrijfskosten -4.194€      -3.562€      -3.494€        -3.618€        -3.683€        -3.755€        -3.924€        -3.955€        -4.045€        -4.152€        

Belastingen -3.079€      -3.202€      -3.334€        -3.449€        -3.578€        -3.706€        -3.846€        -3.986€        -4.133€        -4.282€        

Servicekosten -2.037€      -2.093€      -2.146€        -2.198€        -2.252€        -2.307€        -2.363€        -2.421€        -2.480€        -2.541€        

Leefbaarheidsuitgaven -218€         -224€         -230€           -235€           -241€           -247€           -253€           -260€           -266€           -273€           

Erfpacht -14€               -14€               -14€                 -14€                 -14€                 -14€                 -14€                 -14€                 -14€                 -14€                 

Fusiekosten -245€            -€               -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Verhuurderheffing -7.652€      -8.082€      -9.669€        -9.952€        -9.822€        -10.091€       -10.417€       -10.760€       -11.125€       -11.503€       

Sectorheffing -639€         -664€         -688€           -708€           -726€           -55€             -56€             -57€             -59€             -60€             

Vennootschapsbelasting -7.450€      -7.103€      -4.210€        -5.002€        -4.749€        -5.248€        -5.672€        -5.637€        -6.088€        -5.951€        

Totaal uitgaven -45.797€      -48.297€      -45.833€         -44.379€         -48.494€         -48.702€         -48.913€         -51.824€         -52.487€         -55.746€         

Rentebaten -€           -€           5€                10€              9€                7€                3€                -€             -€             -€             

Rentelasten -10.211€     -10.495€     -11.615€       -11.963€       -12.390€       -12.695€       -12.867€       -13.481€       -13.786€       -14.061€       

Saldo rente -10.211€      -10.495€      -11.610€         -11.953€         -12.381€         -12.688€         -12.864€         -13.481€         -13.786€         -14.061€         

Mutatie balansposten -453€            17€                17€                   17€                   17€                   17€                   17€                   17€                   17€                   -€                 

Operationele kasstroom 8.554€          8.756€          13.705€           17.492€           15.696€           17.785€           20.159€           19.329€           21.097€           20.330€           

Toegerekende productie 35€                15€                17€                   18€                   21€                   25€                   25€                   22€                   18€                   18€                   

Toegerekende rente 11€                27€                39€                   49€                   62€                   85€                   87€                   67€                   46€                   47€                   

OK na toegerekende rente en productie 8.600€          8.798€          13.761€           17.559€           15.779€           17.895€           20.271€           19.418€           21.161€           20.395€           

(Des)investeringskasstroom

Verkopen 4.793€       3.715€       3.571€         3.804€         4.074€         3.911€         4.200€         4.022€         4.283€         3.210€         

Aankopen -950€         -950€         -950€           -950€           -950€           -950€           -950€           -950€           -950€           -950€           

Verbeteringen bestaand bezit -7.392€      -9.658€      -6.094€        -1.944€        -3.115€        -2.623€        -3.476€        -1.899€        -1.043€        -2.992€        

Nieuwbouw huur -21.735€     -38.191€     -16.484€       -25.854€       -21.182€       -27.811€       -25.872€       -27.775€       -28.625€       -29.678€       

MVA ten dienste van exploitatie -1.223€      -451€         -107€           -107€           -155€           -107€           -127€           -107€           -107€           -155€           

(Des)investeringskasstroom -26.507€      -45.535€      -20.064€         -25.051€         -21.328€         -27.580€         -26.225€         -26.709€         -26.442€         -30.565€         

Financieringskasstroom

Nieuwe leningen o/g 19.255€      54.765€      21.215€        25.539€        27.917€        26.484€        20.897€        9.779€         5.508€         20.402€        

Aflossing lening u/g -€           -€           -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Aflossing lening o/g -7.604€      -18.370€     -14.970€       -18.636€       -22.765€       -16.951€       -15.257€       -2.511€        -226€           -10.231€       

Stortingen leningen o/g -€           -€           -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Financieringskasstroom 11.651€        36.395€        6.245€             6.903€             5.152€             9.533€             5.640€             7.268€             5.282€             10.171€           

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN -6.256€         -342€            -58€                 -589€               -397€               -152€               -314€               -23€                 1€                     1€                     
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Balans Fusiecorporatie

Geconsolideerde balans DAEB en niet-DAEB (x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Activa

Sociaal vastgoed in exploitatie 1.091.156€  1.135.586€  1.162.695€  1.188.388€  1.211.935€  1.240.402€  1.267.679€  1.296.085€  1.324.828€  1.356.637€  

Commercieel vastgoed in exploitatie 124.444€     125.273€     127.116€     128.866€     130.615€     131.652€     133.276€     134.893€     136.434€     137.702€     

MVA in exploitatie 1.215.600€   1.260.859€   1.289.811€   1.317.254€   1.342.550€   1.372.054€   1.400.955€   1.430.978€   1.461.262€   1.494.339€   

MVA in ontwikkeling voor eigen exploitatie 7.892€        1.893€        348€           446€           610€           625€           480€           328€           336€           -€            

MVA in ontwikkeling 7.892€            1.893€            348€               446€               610€               625€               480€               328€               336€               -€                

MVA ten dienste van exploitatie 6.861€        6.795€        6.371€        5.997€        5.703€        5.391€        5.103€        4.795€        4.513€        4.279€        

Waarde woningen verkocht in Koopgarant 28.992€       29.189€       29.557€       30.219€       30.902€       31.365€       32.064€       32.792€       33.535€       34.293€       

Grondposities 2.047€        2.047€        2.047€        2.047€        2.047€        2.047€        2.047€        2.047€        2.047€        2.047€        

Overig MVA 37.900€         38.031€         37.975€         38.263€         38.652€         38.803€         39.214€         39.634€         40.095€         40.619€         

Lening u/g 125€           125€           125€           125€           125€           125€           125€           125€           125€           125€           

Interne lening Daeb-scheiding 26.558€       22.649€       18.912€       14.683€       10.653€       5.724€        5.000€        5.000€        5.000€        5.000€        

Deelnemingen 2€               2€               2€               2€               2€               2€               2€               2€               2€               2€               

Latente belasting 3.244€        3.227€        3.210€        3.193€        3.175€        3.158€        3.141€        3.123€        3.106€        3.106€        

Financiële vaste activa 29.929€         26.003€         22.249€         18.003€         13.955€         9.009€            8.268€            8.250€            8.233€            8.233€            

Huurdebiteuren 447€           466€           492€           510€           530€           548€           567€           585€           604€           623€           

Voorraden 62€             62€             62€             62€             62€             62€             62€             62€             62€             62€             

Overlopende activa 13€             13€             13€             13€             13€             13€             13€             13€             13€             13€             

Overige vorderingen 980€           980€           980€           980€           980€           980€           980€           980€           980€           980€           

Onderhanden projecten 271€           146€           83€             52€             52€             52€             52€             52€             52€             52€             

Opgelopen interne leningen u/g 1€               1€               1€               -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            

Liquide middelen 1.869€        1.528€        1.472€        885€           487€           336€           22€             -€            -€            -€            

Vlottende activa 3.643€            3.196€            3.103€            2.502€            2.124€            1.991€            1.696€            1.692€            1.711€            1.730€            

Totaal activa 1.294.964€   1.329.982€   1.353.486€   1.376.468€   1.397.891€   1.422.482€   1.450.613€   1.480.882€   1.511.637€   1.544.921€   

Passiva

Eigen vermogen 904.458€     906.334€     926.944€     946.499€     966.337€     985.701€     1.007.951€  1.030.058€  1.054.666€  1.076.931€  

Voorzieningen 1.115€        1.082€        1.064€        1.066€        1.067€        1.056€        1.055€        1.055€        1.056€        1.057€        

Leningen o/g nominaal 321.670€     358.065€     364.311€     371.214€     376.366€     385.899€     391.539€     398.807€     404.089€     414.259€     

Interne lening Daeb-scheiding 26.558€       22.649€       18.912€       14.683€       10.653€       5.724€        5.000€        5.000€        5.000€        5.000€        

Verplichting Koopgarant 28.564€       28.763€       29.111€       29.741€       30.394€       30.838€       31.504€       32.220€       32.948€       33.683€       

Totaal langlopende schulden 376.792€       409.477€       412.334€       415.638€       417.413€       422.461€       428.043€       436.027€       442.037€       452.942€       

Rekening courant 1.472€        1.472€        1.472€        1.472€        1.472€        1.472€        1.472€        1.472€        1.472€        1.472€        

Schulden aan leveranciers 2.184€        2.184€        2.184€        2.184€        2.184€        2.184€        2.184€        2.184€        2.184€        2.184€        

Belastingen en premies sociale verz. 1.068€        1.068€        1.068€        1.068€        1.068€        1.068€        1.068€        1.068€        1.068€        1.068€        

Overige schulden 1.707€        1.707€        1.707€        1.707€        1.707€        1.707€        1.707€        1.707€        1.707€        1.707€        

Overlopende passiva 1.098€        1.098€        1.098€        1.098€        1.098€        1.098€        1.098€        1.098€        1.098€        1.098€        

Opgelopen rente leningen o/g 5.070€        5.559€        5.615€        5.736€        5.544€        5.733€        6.034€        6.213€        6.350€        6.462€        

Kortlopende schulden 12.599€         13.088€         13.144€         13.265€         13.073€         13.262€         13.563€         13.742€         13.879€         13.991€         

Totaal passiva 1.294.964€   1.329.982€   1.353.486€   1.376.468€   1.397.891€   1.422.482€   1.450.613€   1.480.882€   1.511.637€   1.544.921€   
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Resultatenrekening Fusiecorporatie

Geconsolideerde resultatenrekening DAEB en niet-DAEB (x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Huuropbrengsten 62.919€   65.518€   69.099€   71.734€   74.446€   77.011€   79.733€   82.390€   85.084€   87.824€       

Huurderving -830€       -860€       -900€       -931€       -962€       -991€       -1.020€    -1.050€    -1.080€    -1.110€        

Netto huur 62.089€     64.658€     68.199€     70.803€     73.484€     76.020€     78.713€     81.340€     84.004€     86.714€          

Verkoopopbrengsten regulier 3.469€     3.600€     3.514€     3.800€     4.096€     3.912€     4.207€     4.032€     4.280€     3.203€         

Verkoopopbrengsten Koopgarant -€        -10€        -6€          -27€        -22€        -1€          -7€          -11€        3€           6€               

Mutatie als gevolg van verkoop -2.120€    -2.472€    -1.970€    -1.837€    -2.207€    -2.283€    -2.122€    -2.140€    -2.336€    -1.620€        

Netto verkoopresultaat 1.349€       1.118€       1.538€       1.936€       1.867€       1.628€       2.078€       1.881€       1.947€       1.589€             

Overige opbrengsten 2.976€     2.906€     2.975€     3.041€     3.109€     3.180€     3.250€     3.317€     3.386€     3.460€         

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 2.976€       2.906€       2.975€       3.041€       3.109€       3.180€       3.250€       3.317€       3.386€       3.460€             

Totaal opbrengsten 66.414€     68.682€     72.712€     75.780€     78.460€     80.828€     84.041€     86.538€     89.337€     91.763€          

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa -435€       -518€       -530€       -481€       -449€       -418€       -416€       -415€       -389€       -388€           

Overige waardeveranderingen -3.835€    -7.908€    -4.594€    -1.586€    -1.925€    -1.973€    -2.689€    -1.498€    -872€       -2.327€        

Erfpacht -14€        -14€        -14€        -14€        -14€        -14€        -14€        -14€        -14€        -14€             

Personeelskosten -5.189€    -5.231€    -5.345€    -5.540€    -5.753€    -5.966€    -6.189€    -6.413€    -6.659€    -6.831€        

Onderhoudsuitgaven -14.668€  -17.698€  -16.268€  -13.217€  -17.219€  -16.845€  -15.699€  -17.829€  -17.113€  -19.629€      

Bedrijfskosten -4.606€    -3.986€    -3.927€    -4.063€    -4.141€    -4.224€    -4.404€    -4.446€    -4.550€    -4.662€        

Belastingen en verzekeringen -3.079€    -3.202€    -3.334€    -3.449€    -3.578€    -3.706€    -3.846€    -3.986€    -4.133€    -4.282€        

Servicekosten -2.037€    -2.093€    -2.146€    -2.198€    -2.252€    -2.307€    -2.363€    -2.421€    -2.480€    -2.541€        

Leefbaarheidsuitgaven -218€       -224€       -230€       -235€       -241€       -247€       -253€       -260€       -266€       -273€           

Verhuurderheffing -7.652€    -8.082€    -9.669€    -9.952€    -9.822€    -10.091€  -10.417€  -10.760€  -11.125€  -11.503€      

Sectorheffing -591€       -614€       -637€       -657€       -673€       -€        -€        -€        -€        -€             

Totaal bedrijfslasten -42.324€   -49.570€   -46.694€   -41.392€   -46.067€   -45.791€   -46.290€   -48.042€   -47.601€   -52.450€         

Bedrijfsresultaat (EBITDA) 24.090€     19.112€     26.018€     34.388€     32.393€     35.037€     37.751€     38.496€     41.736€     39.313€          

Rentebaten 482€        421€        367€        313€        248€        195€        104€        67€         46€         47€              

Rentelasten -10.895€  -11.379€  -11.993€  -12.341€  -12.375€  -12.987€  -13.181€  -13.659€  -13.923€  -14.172€      

Overige financiële kosten -48€        -49€        -51€        -52€        -53€        -55€        -56€        -57€        -59€        -60€             

Totaal financiële baten en lasten -10.461€   -11.007€   -11.677€   -12.080€   -12.180€   -12.847€   -13.133€   -13.649€   -13.936€   -14.185€         

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 13.629€     8.105€       14.341€     22.308€     20.213€     22.190€     24.618€     24.847€     27.800€     25.128€          

Resultaat deelnemingen -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€                 

Fusiekosten -245€         -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€                 

Resultaat uit bedrijfsuitoefening 13.384€     8.105€       14.341€     22.308€     20.213€     22.190€     24.618€     24.847€     27.800€     25.128€          

Vennootschapsbelasting -7.450€    -7.103€    -4.210€    -5.002€    -4.749€    -5.248€    -5.672€    -5.637€    -6.088€    -5.951€        

Resultaat na belastingen 5.934€       1.002€       10.131€     17.306€     15.464€     16.942€     18.946€     19.210€     21.712€     19.177€          

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 39.523€     874€           10.479€     2.248€       4.373€       2.420€       3.305€       2.897€       2.897€       3.089€             

Jaarresultaat 45.457€     1.876€       20.610€     19.554€     19.837€     19.362€     22.251€     22.107€     24.609€     22.266€          
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Kasstroomoverzicht Fusiecorporatie

Geconsolideerd kasstroomoverzicht DAEB (x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Operationele kasstroom

Opbrengsten

Huuropbrengsten 55.722€    58.193€    61.601€    64.033€    66.551€    68.943€    71.493€    73.966€    76.470€       79.032€    

Huurderving -570€       -599€       -641€       -657€       -682€       -704€       -729€       -751€       -776€           -801€       

Netto huur 55.152€      57.594€      60.960€      63.376€      65.869€      68.239€      70.764€      73.215€      75.694€          78.231€      

Overige bedrijfsopbrengsten 786€        684€        700€        717€        733€        750€        767€        785€        803€            822€        

Opbrengst servicecontracten 1.907€      1.959€      2.009€      2.058€      2.108€      2.160€      2.213€      2.267€      2.322€         2.379€      

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 2.693€        2.643€        2.709€        2.775€        2.841€        2.910€        2.980€        3.052€        3.125€             3.201€        

Totaal opbrengsten 57.845€      60.237€      63.669€      66.151€      68.710€      71.149€      73.744€      76.267€      78.819€          81.432€      

Uitgaven

Personeelskosten -5.193€     -5.251€     -5.379€     -5.574€     -5.787€     -6.000€     -6.224€     -6.449€     -6.696€        -6.867€     

Onderhoudsuitgaven -14.090€   -16.396€   -15.678€   -12.403€   -16.240€   -15.843€   -14.678€   -16.176€   -16.289€      -18.444€   

Bedrijfskosten -3.887€     -3.300€     -3.235€     -3.348€     -3.411€     -3.476€     -3.632€     -3.659€     -3.743€        -3.842€     

Belastingen -2.827€     -2.945€     -3.070€     -3.179€     -3.301€     -3.422€     -3.557€     -3.690€     -3.830€        -3.972€     

Servicekosten -1.902€     -1.953€     -2.003€     -2.052€     -2.102€     -2.154€     -2.206€     -2.260€     -2.316€        -2.372€     

Leefbaarheidsuitgaven -208€       -213€       -219€       -224€       -230€       -236€       -242€       -248€       -254€           -260€       

Erfpacht -14€            -14€            -14€            -14€            -14€            -14€            -14€            -14€            -14€                 -14€            

Fusiekosten -220€          -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€                 -€            

Verhuurderheffing -7.643€     -8.073€     -9.659€     -9.943€     -9.812€     -10.081€   -10.408€   -10.751€   -11.115€      -11.493€   

Sectorheffing -594€       -617€       -641€       -660€       -675€       -55€         -56€         -57€         -59€             -60€         

Vennootschapsbelasting -6.186€     -6.019€     -3.027€     -3.821€     -3.580€     -4.016€     -4.401€     -4.503€     -4.736€        -4.655€     

Totaal uitgaven -42.764€    -44.781€    -42.925€    -41.218€    -45.152€    -45.297€    -45.418€    -47.807€    -49.052€         -51.979€    

Rentebaten -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€             -€         

Rentebaten Interne lening 471€        395€        323€        255€        177€        103€        13€          -€         -€             -€         

Rentelasten -10.211€   -10.495€   -11.615€   -11.963€   -12.390€   -12.695€   -12.867€   -13.481€   -13.751€      -13.988€   

Rentelasten interne lening -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€                 -€            

Saldo rente -9.740€      -10.100€    -11.292€    -11.708€    -12.213€    -12.592€    -12.854€    -13.481€    -13.751€         -13.988€    

Mutatie balansposten -441€          17€              17€              17€              17€              17€              17€              17€              17€                   -€            

Operationele kasstroom 4.900€        5.373€        9.469€        13.242€      11.362€      13.277€      15.489€      14.996€      16.033€          15.465€      

Toegerekende productie 35€              14€              16€              17€              20€              24€              24€              21€              17€                   17€              

Toegerekende rente 11€              27€              39€              49€              62€              85€              87€              67€              46€                   47€              

OK na toegerekende rente en productie 4.946€        5.414€        9.524€        13.308€      11.444€      13.386€      15.600€      15.084€      16.096€          15.529€      

(Des)investeringskasstroom

Verkopen 2.902€      2.420€      3.514€      3.800€      4.096€      3.027€      3.987€      3.808€      3.934€         2.514€      

Aankopen -450€       -450€       -450€       -450€       -450€       -450€       -450€       -450€       -450€           -450€       

Verbeteringen bestaand bezit -7.358€     -9.495€     -6.087€     -1.935€     -3.091€     -2.614€     -3.463€     -1.887€     -1.000€        -2.985€     

Nieuwbouw huur -21.735€   -38.191€   -16.484€   -25.854€   -21.182€   -27.811€   -25.872€   -27.775€   -28.625€      -29.678€   

MVA ten dienste van exploitatie -100€       -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€             -€         

Dividenduitkering van niet-DAEB aan DAEB -€         -€         -€         -€         -€         -€         3.832€      4.669€      5.505€         5.468€      

(Des)investeringskasstroom -26.741€    -45.716€    -19.507€    -24.439€    -20.627€    -27.848€    -21.966€    -21.635€    -20.636€         -25.131€    

Financieringskasstroom

Nieuwe leningen o/g 19.255€    54.765€    21.215€    25.539€    27.917€    26.484€    20.897€    9.062€      4.766€         19.833€    

Aflossing lening u/g -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€             -€         

Aflossing lening o/g -7.604€     -18.370€   -14.970€   -18.636€   -22.765€   -16.951€   -15.257€   -2.511€     -226€           -10.231€   

Stortingen leningen o/g -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€             -€         

Interne financieringskasstroom tot DAEB-scheiding 4.159€      3.909€      3.737€      4.229€      4.030€      4.929€      724€        -€         -€             -€         

Financieringskasstroom 15.810€      40.304€      9.982€        11.132€      9.182€        14.462€      6.364€        6.551€        4.540€             9.602€        

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN -5.985€      2€                -1€               1€                -1€               -€            -2€               -€            -€                 -€            
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Balans Fusiecorporatie

Geconsolideerde balans DAEB (x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Activa

Sociaal vastgoed in exploitatie 1.091.156€  1.135.586€  1.162.695€  1.188.388€  1.211.935€  1.240.402€  1.267.679€  1.296.085€  1.324.828€  1.356.637€  

Commercieel vastgoed in exploitatie -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            

MVA in exploitatie 1.091.156€   1.135.586€   1.162.695€   1.188.388€   1.211.935€   1.240.402€   1.267.679€   1.296.085€   1.324.828€   1.356.637€   

MVA in ontwikkeling voor eigen exploitatie 7.892€        1.893€        348€           446€           610€           625€           480€           328€           336€           -€            

MVA in ontwikkeling 7.892€            1.893€            348€               446€               610€               625€               480€               328€               336€               -€                

MVA ten dienste van exploitatie 5.322€        5.151€        4.981€        4.811€        4.642€        4.473€        4.304€        4.136€        3.991€        3.846€        

Waarde woningen verkocht in Koopgarant -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            

Grondposities 7€               7€               7€               7€               7€               7€               7€               7€               7€               7€               

Overig MVA 5.329€            5.158€            4.988€            4.818€            4.649€            4.480€            4.311€            4.143€            3.998€            3.853€            

Interne lening Daeb-scheiding 21.558€       17.649€       13.912€       9.683€        5.653€        724€           -€            -€            -€            -€            

Netto vermogenswaarde niet-DAEB 111.766€     116.174€     121.420€     126.608€     131.893€     137.596€     139.545€     140.279€     140.936€     141.555€     

Deelnemingen 1€               1€               1€               1€               1€               1€               1€               1€               1€               1€               

Latente belasting 5.130€        5.114€        5.097€        5.081€        5.064€        5.048€        5.031€        5.015€        4.998€        4.998€        

Financiële vaste activa 138.455€       138.938€       140.430€       141.373€       142.611€       143.369€       144.577€       145.295€       145.935€       146.554€       

Huurdebiteuren 395€           413€           437€           455€           472€           489€           507€           524€           542€           560€           

Voorraden 57€             57€             57€             57€             57€             57€             57€             57€             57€             57€             

Overlopende activa 12€             12€             12€             12€             12€             12€             12€             12€             12€             12€             

Overige vorderingen 902€           902€           902€           902€           902€           902€           902€           902€           902€           902€           

Opgelopen interne leningen u/g 1€               1€               1€               -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            

Liquide middelen -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            

Vlottende activa 1.367€            1.385€            1.409€            1.426€            1.443€            1.460€            1.478€            1.495€            1.513€            1.531€            

Totaal activa 1.244.199€   1.282.960€   1.309.870€   1.336.451€   1.361.248€   1.390.336€   1.418.525€   1.447.346€   1.476.610€   1.508.575€   

Passiva

Eigen vermogen 904.458€     906.334€     926.944€     946.499€     966.337€     985.701€     1.007.951€  1.030.058€  1.054.666€  1.076.931€  

Voorzieningen 906€           906€           906€           906€           906€           906€           906€           906€           906€           906€           

Leningen o/g nominaal 321.670€     358.065€     364.311€     371.214€     376.366€     385.899€     391.539€     398.090€     402.629€     412.231€     

Interne lening Daeb-scheiding 5.000€        5.000€        5.000€        5.000€        5.000€        5.000€        5.000€        5.000€        5.000€        5.000€        

Totaal langlopende schulden 326.670€       363.065€       369.311€       376.214€       381.366€       390.899€       396.539€       403.090€       407.629€       417.231€       

Rekening courant 1.472€        1.472€        1.472€        1.472€        1.472€        1.472€        1.472€        1.472€        1.472€        1.472€        

Schulden aan leveranciers 2.007€        2.007€        2.007€        2.007€        2.007€        2.007€        2.007€        2.007€        2.007€        2.007€        

Belastingen en premies sociale verz. 1.062€        1.062€        1.062€        1.062€        1.062€        1.062€        1.062€        1.062€        1.062€        1.062€        

Overige schulden 1.460€        1.460€        1.460€        1.460€        1.460€        1.460€        1.460€        1.460€        1.460€        1.460€        

Overlopende passiva 1.094€        1.094€        1.094€        1.094€        1.094€        1.094€        1.094€        1.094€        1.094€        1.094€        

Opgelopen rente leningen o/g 5.069€        5.558€        5.614€        5.736€        5.544€        5.733€        6.034€        6.195€        6.314€        6.412€        

Kortlopende schulden 12.164€         12.653€         12.709€         12.831€         12.639€         12.828€         13.129€         13.290€         13.409€         13.507€         

Totaal passiva 1.244.199€   1.282.960€   1.309.870€   1.336.451€   1.361.248€   1.390.336€   1.418.525€   1.447.346€   1.476.610€   1.508.575€   
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Resultatenrekening Fusiecorporatie

Geconsolideerde resultatenrekening DAEB (x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Huuropbrengsten 55.722€   58.193€   61.601€   64.033€   66.551€   68.943€   71.493€   73.966€   76.470€   79.032€       

Huurderving -556€       -581€       -616€       -640€       -664€       -687€       -711€       -734€       -758€       -783€           

Netto huur 55.166€     57.612€     60.985€     63.393€     65.887€     68.256€     70.782€     73.232€     75.712€     78.249€          

Verkoopopbrengsten regulier 2.902€     2.420€     3.514€     3.800€     4.096€     3.027€     3.987€     3.808€     3.934€     2.514€         

Verkoopopbrengsten Koopgarant -€        -€        -€        -€        -€        -€        -€        -€        -€        -€             

Mutatie als gevolg van verkoop -1.610€    -1.427€    -1.970€    -1.837€    -2.207€    -1.555€    -1.945€    -1.956€    -2.048€    -1.068€        

Netto verkoopresultaat 1.292€       993€           1.544€       1.963€       1.889€       1.472€       2.042€       1.852€       1.886€       1.446€             

Overige opbrengsten 2.727€     2.657€     2.725€     2.793€     2.861€     2.934€     3.005€     3.073€     3.142€     3.219€         

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 2.727€       2.657€       2.725€       2.793€       2.861€       2.934€       3.005€       3.073€       3.142€       3.219€             

Totaal opbrengsten 59.185€     61.262€     65.254€     68.149€     70.637€     72.662€     75.829€     78.157€     80.740€     82.914€          

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa -168€       -171€       -170€       -170€       -169€       -169€       -169€       -168€       -145€       -144€           

Overige waardeveranderingen -3.806€    -7.774€    -4.588€    -1.579€    -1.905€    -1.966€    -2.679€    -1.488€    -836€       -2.320€        

Erfpacht -14€        -14€        -14€        -14€        -14€        -14€        -14€        -14€        -14€        -14€             

Personeelskosten -4.811€    -4.858€    -4.977€    -5.162€    -5.364€    -5.567€    -5.780€    -5.994€    -6.229€    -6.396€        

Onderhoudsuitgaven -14.090€  -16.396€  -15.678€  -12.403€  -16.240€  -15.843€  -14.678€  -16.176€  -16.289€  -18.444€      

Bedrijfskosten -4.269€    -3.693€    -3.638€    -3.761€    -3.833€    -3.909€    -4.075€    -4.114€    -4.210€    -4.313€        

Belastingen en verzekeringen -2.827€    -2.945€    -3.070€    -3.179€    -3.301€    -3.422€    -3.557€    -3.690€    -3.830€    -3.972€        

Servicekosten -1.902€    -1.953€    -2.003€    -2.052€    -2.102€    -2.154€    -2.206€    -2.260€    -2.316€    -2.372€        

Leefbaarheidsuitgaven -208€       -213€       -219€       -224€       -230€       -236€       -242€       -248€       -254€       -260€           

Verhuurderheffing -7.643€    -8.073€    -9.659€    -9.943€    -9.812€    -10.081€  -10.408€  -10.751€  -11.115€  -11.493€      

Sectorheffing -547€       -568€       -589€       -607€       -622€       -€        -€        -€        -€        -€             

Totaal bedrijfslasten -40.285€   -46.658€   -44.605€   -39.094€   -43.592€   -43.361€   -43.808€   -44.903€   -45.238€   -49.728€         

Bedrijfsresultaat (EBITDA) 18.900€     14.604€     20.649€     29.055€     27.045€     29.301€     32.021€     33.254€     35.502€     33.186€          

Rentebaten 482€        421€        362€        303€        239€        188€        100€        67€         46€         47€              

Rentelasten -10.424€  -10.984€  -11.671€  -12.086€  -12.198€  -12.884€  -13.167€  -13.642€  -13.870€  -14.086€      

Overige financiële kosten -48€        -49€        -51€        -52€        -53€        -55€        -56€        -57€        -59€        -60€             

Totaal financiële baten en lasten -9.990€     -10.612€   -11.360€   -11.835€   -12.012€   -12.751€   -13.123€   -13.632€   -13.883€   -14.099€         

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 8.910€       3.992€       9.289€       17.220€     15.033€     16.550€     18.898€     19.622€     21.619€     19.087€          

Resultaat deelnemingen -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€                 

Mutatie netto vermogenswaarde niet-DAEB 8.393€       4.408€       5.246€       5.188€       5.285€       5.703€       1.949€       734€           658€           619€                

Dividenduitkering van niet-DAEB aan DAEB -€           -€           -€           -€           -€           -€           3.832€       4.669€       5.505€       5.468€             

Fusiekosten -220€         -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€                 

Resultaat uit bedrijfsuitoefening 17.083€     8.400€       14.535€     22.408€     20.318€     22.253€     24.679€     25.025€     27.782€     25.174€          

Vennootschapsbelasting -6.186€    -6.019€    -3.027€    -3.821€    -3.580€    -4.016€    -4.401€    -4.503€    -4.736€    -4.655€        

Resultaat na belastingen 10.897€     2.381€       11.508€     18.587€     16.738€     18.237€     20.278€     20.522€     23.046€     20.519€          

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 34.560€     -504€         9.100€       968€           3.100€       1.127€       1.972€       1.586€       1.561€       1.748€             

Jaarresultaat 45.457€     1.877€       20.608€     19.555€     19.838€     19.364€     22.250€     22.108€     24.607€     22.267€          
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Kasstroomoverzicht Fusiecorporatie

Geconsolideerd kasstroomoverzicht niet-DAEB (x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Operationele kasstroom

Opbrengsten

Huuropbrengsten 7.197€    7.325€    7.498€    7.701€    7.895€    8.068€    8.239€    8.424€    8.614€         8.792€    

Huurderving -276€     -280€     -285€     -292€     -299€     -305€     -310€     -317€     -323€           -329€     

Netto huur 6.921€     7.045€     7.213€     7.409€     7.596€     7.763€     7.929€     8.107€     8.291€             8.463€     

Overige bedrijfsopbrengsten 112€      109€      104€      101€      97€        92€        88€        82€        77€              71€        

Opbrengst servicecontracten 136€      139€      144€      147€      150€      154€      157€      162€      166€            170€      

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 248€         248€         248€         248€         247€         246€         245€         244€         243€                241€         

Totaal opbrengsten 7.169€     7.293€     7.461€     7.657€     7.843€     8.009€     8.174€     8.351€     8.534€             8.704€     

Uitgaven

Personeelskosten -408€     -404€     -400€     -411€     -423€     -434€     -445€     -456€     -469€           -473€     

Onderhoudsuitgaven -578€     -1.302€   -590€     -814€     -980€     -1.002€   -1.021€   -1.654€   -824€           -1.186€   

Bedrijfskosten -308€     -263€     -256€     -267€     -273€     -279€     -292€     -294€     -301€           -309€     

Belastingen -252€     -257€     -264€     -270€     -276€     -284€     -289€     -296€     -304€           -310€     

Servicekosten -135€     -139€     -143€     -146€     -150€     -153€     -157€     -162€     -165€           -169€     

Leefbaarheidsuitgaven -10€       -10€       -11€       -11€       -11€       -12€       -12€       -12€       -12€             -13€       

Erfpacht -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€                 -€          

Fusiekosten -24€          -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€                 -€          

Verhuurderheffing -9€         -8€         -10€       -9€         -10€       -11€       -9€         -10€       -10€             -10€       

Sectorheffing -44€       -46€       -48€       -50€       -51€       -€       -€       -€       -€             -€       

Vennootschapsbelasting -1.264€   -1.083€   -1.183€   -1.181€   -1.169€   -1.232€   -1.271€   -1.134€   -1.352€        -1.297€   

Totaal uitgaven -3.032€    -3.512€    -2.905€    -3.159€    -3.343€    -3.407€    -3.496€    -4.018€    -3.437€           -3.767€    

Rentebaten -€       -€       5€          10€        9€          7€          3€          -€       -€             -€       

Rentebaten Interne lening -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€             -€       

Rentelasten -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -35€             -72€       

Rentelasten interne lening -471€       -395€       -323€       -255€       -177€       -103€       -13€          -€          -€                 -€          

Saldo rente -471€       -395€       -318€       -245€       -168€       -96€          -10€          -€          -35€                 -72€          

Mutatie balansposten -11€          1€              1€              1€              1€              1€              1€              1€              1€                     -€          

Operationele kasstroom 3.655€     3.387€     4.239€     4.254€     4.333€     4.507€     4.669€     4.334€     5.063€             4.865€     

Toegerekende productie 1€              -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€                 -€          

Toegerekende rente -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€                 -€          

OK na toegerekende rente en productie 3.656€     3.387€     4.239€     4.254€     4.333€     4.507€     4.669€     4.334€     5.063€             4.865€     

(Des)investeringskasstroom

Verkopen 1.891€    1.296€    57€        4€          -22€       884€      213€      214€      349€            696€      

Aankopen -500€     -500€     -500€     -500€     -500€     -500€     -500€     -500€     -500€           -500€     

Verbeteringen bestaand bezit -33€       -163€     -7€         -9€         -24€       -9€         -12€       -12€       -43€             -7€         

Nieuwbouw huur -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€             -€       

MVA ten dienste van exploitatie -1.123€   -451€     -107€     -107€     -155€     -107€     -127€     -107€     -107€           -155€     

Dividenduitkering van niet-DAEB aan DAEB -€       -€       -€       -€       -€       -€       -3.832€   -4.669€   -5.505€        -5.468€   

(Des)investeringskasstroom 235€         182€         -557€       -612€       -701€       268€         -4.258€    -5.074€    -5.806€           -5.434€    

Financieringskasstroom

Nieuwe leningen o/g -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       717€      742€            569€      

Aflossing lening u/g -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€             -€       

Aflossing lening o/g -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€             -€       

Stortingen leningen o/g -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€             -€       

Interne financieringskasstroom tot DAEB-scheiding -4.159€   -3.909€   -3.737€   -4.229€   -4.030€   -4.929€   -724€     -€       -€             -€       

Financieringskasstroom -4.159€    -3.909€    -3.737€    -4.229€    -4.030€    -4.929€    -724€       717€         742€                569€         

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN -268€       -340€       -55€          -587€       -398€       -154€       -313€       -23€          -1€                   -€          
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Balans Fusiecorporatie

Geconsolideerde balans niet-DAEB (x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Activa

Sociaal vastgoed in exploitatie -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         

Commercieel vastgoed in exploitatie 124.444€  125.273€  127.116€  128.866€  130.615€  131.652€  133.276€  134.893€  136.434€  137.702€  

MVA in exploitatie 124.444€   125.273€   127.116€   128.866€   130.615€   131.652€   133.276€   134.893€   136.434€   137.702€   

MVA in ontwikkeling voor eigen exploitatie -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         

MVA in ontwikkeling -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            

MVA ten dienste van exploitatie 1.540€      1.644€      1.391€      1.186€      1.061€      919€        799€        659€        522€        433€        

Waarde woningen verkocht in Koopgarant 28.992€    29.189€    29.557€    30.219€    30.902€    31.365€    32.064€    32.792€    33.535€    34.293€    

Grondposities 2.040€      2.040€      2.040€      2.040€      2.040€      2.040€      2.040€      2.040€      2.040€      2.040€      

Overig MVA 32.572€      32.873€      32.988€      33.445€      34.003€      34.324€      34.903€      35.491€      36.097€      36.766€      

Lening u/g 125€        125€        125€        125€        125€        125€        125€        125€        125€        125€        

Interne lening Daeb-scheiding 5.000€      5.000€      5.000€      5.000€      5.000€      5.000€      5.000€      5.000€      5.000€      5.000€      

Deelnemingen 1€            1€            1€            1€            1€            1€            1€            1€            1€            1€            

Latente belasting -1.886€     -1.886€     -1.887€     -1.888€     -1.889€     -1.890€     -1.890€     -1.891€     -1.892€     -1.892€     

Financiële vaste activa 3.240€        3.240€        3.239€        3.238€        3.237€        3.236€        3.236€        3.235€        3.234€        3.234€        

Huurdebiteuren 52€          53€          54€          56€          57€          58€          59€          61€          62€          63€          

Voorraden 5€            5€            5€            5€            5€            5€            5€            5€            5€            5€            

Overlopende activa 1€            1€            1€            1€            1€            1€            1€            1€            1€            1€            

Overige vorderingen 78€          78€          78€          78€          78€          78€          78€          78€          78€          78€          

Onderhanden projecten 271€        146€        83€          52€          52€          52€          52€          52€          52€          52€          

Opgelopen interne leningen u/g -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         

Liquide middelen 1.869€      1.528€      1.472€      885€        487€        336€        22€          -€         -€         -€         

Vlottende activa 2.276€        1.811€        1.693€        1.077€        680€            530€            217€            197€            198€            199€            

Totaal activa 162.532€   163.197€   165.036€   166.626€   168.535€   169.742€   171.632€   173.816€   175.963€   177.901€   

Passiva

Eigen vermogen 111.766€  116.174€  121.420€  126.608€  131.893€  137.596€  139.545€  140.279€  140.936€  141.555€  

Voorzieningen 209€        176€        158€        160€        161€        150€        149€        149€        150€        151€        

Leningen o/g nominaal -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         717€        1.459€      2.028€      

Interne lening Daeb-scheiding 21.558€    17.649€    13.912€    9.683€      5.653€      724€        -€         -€         -€         -€         

Verplichting Koopgarant 28.564€    28.763€    29.111€    29.741€    30.394€    30.838€    31.504€    32.220€    32.948€    33.683€    

Totaal langlopende schulden 50.122€      46.412€      43.023€      39.424€      36.047€      31.562€      31.504€      32.937€      34.407€      35.711€      

Rekening courant -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         

Schulden aan leveranciers 177€        177€        177€        177€        177€        177€        177€        177€        177€        177€        

Belastingen en premies sociale verz. 6€            6€            6€            6€            6€            6€            6€            6€            6€            6€            

Overige schulden 247€        247€        247€        247€        247€        247€        247€        247€        247€        247€        

Overlopende passiva 4€            4€            4€            4€            4€            4€            4€            4€            4€            4€            

Opgelopen rente leningen o/g 1€            1€            1€            -€         -€         -€         -€         17€          36€          50€          

Kortlopende schulden 435€            435€            435€            434€            434€            434€            434€            451€            470€            484€            

Totaal passiva 162.532€   163.197€   165.036€   166.626€   168.535€   169.742€   171.632€   173.816€   175.963€   177.901€   
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Geconsolideerde resultatenrekening niet-DAE 

 

 

 

 

Resultatenrekening Fusiecorporatie

Geconsolideerde resultatenrekening niet-DAEB (x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Huuropbrengsten 7.197€   7.325€   7.498€   7.701€   7.895€   8.068€   8.239€   8.424€   8.614€   8.792€         

Huurderving -275€     -279€     -284€     -291€     -298€     -304€     -309€     -316€     -322€     -328€           

Netto huur 6.922€     7.046€     7.214€     7.410€     7.597€     7.764€     7.930€     8.108€     8.292€     8.464€             

Verkoopopbrengsten regulier 567€      1.181€   -€       -€       -€       885€      220€      225€      346€      689€            

Verkoopopbrengsten Koopgarant -€       -10€       -6€        -27€       -22€       -1€        -7€        -11€       3€         6€               

Mutatie als gevolg van verkoop -509€     -1.045€  -€       -€       -€       -728€     -177€     -184€     -288€     -551€           

Netto verkoopresultaat 58€           126€        -6€           -27€         -22€         156€        36€           30€           61€           144€                

Overige opbrengsten 249€      248€      248€      248€      247€      246€      245€      244€      243€      241€            

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 249€        248€        248€        248€        247€        246€        245€        244€        243€        241€                

Totaal opbrengsten 7.229€     7.420€     7.456€     7.631€     7.822€     8.166€     8.211€     8.382€     8.596€     8.849€             

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa -267€     -347€     -360€     -311€     -280€     -249€     -247€     -247€     -244€     -244€           

Overige waardeveranderingen -29€       -135€     -6€        -7€        -20€       -8€        -10€       -10€       -36€       -6€              

Erfpacht -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€             

Personeelskosten -377€     -372€     -368€     -378€     -388€     -398€     -408€     -419€     -431€     -435€           

Onderhoudsuitgaven -578€     -1.302€  -590€     -814€     -980€     -1.002€  -1.021€  -1.654€  -824€     -1.186€        

Bedrijfskosten -337€     -294€     -291€     -301€     -309€     -315€     -328€     -331€     -339€     -347€           

Belastingen en verzekeringen -252€     -257€     -264€     -270€     -276€     -284€     -289€     -296€     -304€     -310€           

Servicekosten -135€     -139€     -143€     -146€     -150€     -153€     -157€     -162€     -165€     -169€           

Leefbaarheidsuitgaven -10€       -10€       -11€       -11€       -11€       -12€       -12€       -12€       -12€       -13€             

Verhuurderheffing -9€        -8€        -10€       -9€        -10€       -11€       -9€        -10€       -10€       -10€             

Sectorheffing -44€       -46€       -48€       -49€       -51€       -€       -€       -€       -€       -€             

Totaal bedrijfslasten -2.038€   -2.910€   -2.091€   -2.296€   -2.475€   -2.432€   -2.481€   -3.141€   -2.365€   -2.720€           

Bedrijfsresultaat (EBITDA) 5.191€     4.510€     5.365€     5.335€     5.347€     5.734€     5.730€     5.241€     6.231€     6.129€             

Rentebaten -€       -€       5€         10€        9€         7€         3€         -€       -€       -€             

Rentelasten -470€     -394€     -323€     -254€     -177€     -103€     -13€       -17€       -53€       -87€             

Overige financiële kosten -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€             

Totaal financiële baten en lasten -470€       -394€       -318€       -244€       -168€       -96€         -10€         -17€         -53€         -87€                 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 4.721€     4.116€     5.047€     5.091€     5.179€     5.638€     5.720€     5.224€     6.178€     6.042€             

Resultaat deelnemingen -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€                 

Dividenduitkering van niet-DAEB aan DAEB -€         -€         -€         -€         -€         -€         -3.832€   -4.669€   -5.505€   -5.468€           

Fusiekosten -24€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€                 

Resultaat uit bedrijfsuitoefening 4.697€     4.116€     5.047€     5.091€     5.179€     5.638€     1.888€     555€        673€        574€                

Vennootschapsbelasting -1.264€  -1.083€  -1.183€  -1.181€  -1.169€  -1.232€  -1.271€  -1.134€  -1.352€  -1.297€        

Resultaat na belastingen 3.433€     3.033€     3.864€     3.910€     4.010€     4.406€     617€        -579€       -679€       -723€               

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille4.963€     1.378€     1.379€     1.279€     1.273€     1.293€     1.333€     1.311€     1.336€     1.340€             

Jaarresultaat 8.396€     4.411€     5.243€     5.189€     5.283€     5.699€     1.950€     732€        657€        617€                


