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VOORWOORD
Ruim 2 jaar werken wij nu samen aan onze belofte ‘Jouw woongeluk is wat ons drijft’. Met onze huurders en partners werken 

wij toe naar het creëren van een betere woon- en leefomgeving voor iedereen, door echt te luisteren naar wat er speelt en 

daarop te anticiperen. Dat leidde in 2017 tot vele nieuwe initiatieven.

Een mooi voorbeeld hiervan is ons nieuwe huurbeleid dat een sterk sociaal karakter heeft en past bij die nieuwe wereld én 

bij de waarden, droom en ambitie van De Veste. Het nieuwe huurbeleid gaat over onderwerpen als betaalbaarheid, beschik-

baarheid en de prijs-/kwaliteitverhouding van de huurwoningen, duurzaamheid en de nauwe samenwerking met huurders-

verenigingen, gemeentes en andere partijen. Maar wat het vooral bijzonder maakt is dat wij onze huurder maatwerk bieden 

waar dat nodig is. 

De visitatie die we hebben laten uitvoeren bood ons een goede terugkoppeling op de bestuursperiode 2013-2016. Daarin 

werd de transformatie die wij doorgemaakt hebben duidelijk herkend. Erkend werd dat De Veste zich heeft ontwikkeld van 

efficiënt vastgoedbeheerder tot maatschappelijke volkshuisvester. Waarbij het behouden van onze goede kwaliteiten uit het 

verleden, evenals het goed bewaken van onze gezonde financiële positie als positieve eigenschappen worden genoemd. De 

visitatiecommissie vindt het daarbij indrukwekkend dat De Veste gedurende de transitie goede en in sommige opzichten 

zelfs betere prestaties heeft geleverd én in staat is gebleken om de doelmatigheid van de organisatie op een hoog peil te 

houden. Ook wordt onze actieve luisterhouding, onze plek midden in de samenleving en onze open en constructieve houding 

richting onze stakeholders op elk niveau herkend. Wij zijn bijzonder trots op de uitkomsten.

Vele persoonlijke verhalen die ons raakten hebben we een plek gegeven in een speciaal digitaal ‘magazine’ welke te vinden 

is op onze website. Met interviews, video’s en beeld nemen we je mee naar het verhaal van onze huurders, medewerkers en 

partners. Neem gerust een kijkje ‘achter de voordeur’.

Naast de warme verhalen hebben we ook onze maatschappelijke en financiële resultaten over 2017 op een rijtje gezet. Die 

terugblik tref je aan in dit verslag. We hebben er voor gekozen dit verslag redelijk sober en summier te houden en het digitale 

magazine ons verhaal van 2017 te laten vertellen. In beelden, taal en met een gevoel dat “van De Veste” is.

Met een hartelijke groet,

Rienk van der Meulen

Directeur-bestuurder a.i.
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1 | OVER DE VESTE 

In 2017 zijn wij ons blijven ontwikkelen van een vastgoed georiënteerd bedrijf naar een organisatie die gedreven 
wordt door haar maatschappelijke droom en ambitie. Vanuit onze waarden koersen wij.

ONZE WAARDEN

WE ZIJN ALLEMAAL VERSCHILLEND EN DAT MAAKT ONS GELIJK. 
Verschillen moeten worden gerespecteerd. Ze vormen de kleurrijke wereld, waarin we leven. Wij benaderen die verschillen 

als een grote kracht. Zonder waardeoordeel, gelijkwaardig en altijd met een gezonde portie positieve energie. We brengen 

wat we kunnen en halen wat nodig is om samen het verschil voor mensen te maken. Helpend waar het kan, prikkelend waar 

nodig. Dat is wat ons beweegt.

ORGANISATIES ZIJN ER VOOR MENSEN
We zijn een organisatie, maar geloven vooral in organiséren. Vanuit je eigen kracht, vanuit dat wat je zelf het allerleukst vindt 

om te doen. Pas dan kun je je grootste bijdrage leveren. Pas dan kunnen organisaties bijdragen aan de kwaliteit van leven 

van zoveel mogelijk mensen. Wij zijn er trots op dat we over de grenzen van onze eigen organisatie heen durven te kijken en 

zo nieuwe wegen naar morgen ontdekken. 

WE NEMEN HET PERSOONLIJK
Iedereen van De Veste ís De Veste. Stuk voor stuk zijn we allemaal ambassadeur van ons gedachtengoed. Dat gedachtengoed 

delen we actief en we zijn er trouw aan, ook wanneer dat even moeilijk is. Juist op die moeilijke momenten maken we het 

grootste verschil. 

We zijn standvastig, maar nooit star. Duidelijk, maar nooit hard. Beweeglijk als een verankerde boei die deinend aangeeft 

waar de juiste route ligt. 

 

GEWOON GOED VOOR ELKAAR
Meer geven meer dan dat waarom wordt gevraagd… Dat begint bij gezond zijn. We hebben al onze feitelijke zaken dan ook 

goed voor elkaar. Dat is al een uitdaging op zich, maar we beseffen dat de meerwaarde die we willen leveren, begint bij waar 

díe opgave eindigt. 

We vallen niet op omdat we doen wat van ons wordt gevraagd; we zijn bijzonder omdat we geven wat niemand had verwacht.

ONZE DROOM (MISSIE)

We dromen van een duurzame en bewuste samenleving met liefde voor de medemens. 

Een trotse samenleving waarin iedereen in zijn of haar kracht staat en zo een zo groot mogelijke, positieve bijdrage kan 

leveren aan het eigen geluk en dat van anderen. 
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ONZE AMBITIE (VISIE)

Door er te zíjn voor mensen, écht naar ze te luisteren en te stáán voor wie we zijn en wat we zeggen, creëren we samen een 

betere woon- en leefomgeving voor iedereen. 

Een omgeving waarin mensen worden gestimuleerd en in staat zijn de regie van hun eigen leven te voeren, zodat ze trots zijn 

en er een opwaartse, maatschappelijke spiraal ontstaat.

STRATEGISCHE KEUZES

In het najagen van onze droom en om onze ambitie te verwezenlijken hebben we de volgende strategische keuzes gemaakt:

• We transformeren intern.

• We bouwen aan partnerships.

• We gaan voor een passende woning voor jou en voor ons.

• We willen continu verbeteren.

• We gaan voor het experiment.

• We zijn goede rentmeesters.

ORGANOGRAM

Als woningstichting zijn we een organisatie, maar we geloven vooral in organiséren. Vanuit je eigen kracht, vanuit dat wat 

je zelf het allerleukste vindt om te doen. Onze mensen werken daarom vanuit rollen en dragen zelf de verantwoordelijkheid.  

In het organogram staat onze organisatie weergegeven.

ONDERSTEUNING
Boekhouding, ICT, 

Facilitair inkoop, Business 
control, Financial control, 
Communicatie, Directie 

secretariaat, P&O, 
Onderhoudsbegroting, 
Projectleider, Planner & 

Onderhoud

PARTNERS 
Partners van 

De Veste & de 
buitenwereld

WONEN
Woonconsulent, 
Wijkconsulent, 

Gebiedsconsulent & 
Portefeuillebeheerder

MANAGEMENT
Manager 

ondersteuning, 
Manager wonen, 

Directeur-bestuurder 
en Risk & Compliance 

Controller

ON
ZE

 HUURDER STAAT CENTRAAL

HOE WIJ WERKEN: ONS ORGANOGRAM

WE ZIJN ALLEMAAL GELIJK AAN ELKAAR

RAAD VAN 
COMMISSARISSEN
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MEDEWERKERS

MEDEWERKERS PER 31 DECEMBER 2017

Fulltime equivalents (fte’s) exclusief oproepkrachten en gede-
tacheerden

46,26 fte

Aantal mensen 51

Percentage parttimers 31%

Percentage vrouwen 45%

Percentage mannen 55%

Aantal mensen nieuw in dienst 7

Aantal mensen uit dienst 10

Aantal mensen in de leeftijdscategorie 20 tot 35 jaar 20

Aantal mensen in de leeftijdscategorie 35 tot 50 jaar 14

Aantal mensen in de leeftijdscategorie 50 tot 65 jaar 17

Gemiddelde leeftijd 42

Verzuimpercentage 2,04%

Gemiddeld aantal ziekmeldingen per persoon 1,10

Voor het opvangen van werkdruk door onder meer grootschalige ICT-projecten en zwangerschapsverlof, zijn er in 2017 extra 

mensen ingehuurd op uitzendbasis.

STAGIAIRES
In 2017 hebben wij in totaal 5 stagiaires in dienst gehad, waarvan 4 ook in 2017 weer uit dienst zijn gegaan.

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

We zijn op 31 december 2017 honderd procent eigenaar van:

• De Veste Participaties BV (voorheen WOM Atol-Zuiderzeewijk BV)

Die deelnemingenstructuur ziet er zo uit:

De Veste Participaties BV is een deelneming waarvan het belang te verwaarlozen is op het geheel en valt dus buiten de 
consolidatiekring. 

De Veste Participaties BV heeft als doel: het ontwikkelen van projecten en het verkrijgen, verwerven, vervreemden, huren, 
verhuren, vervaardigen, administreren, financieren, beheren, exploiteren en bezwaren van onroerende zaken en andere 
goederen. Er hebben in 2017 geen activiteiten plaatsgevonden in de Veste Participaties BV. 

Woningstichting De Veste
(Toegelaten Instelling)

De Veste Participaties BV
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2 | WONEN, WONINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE  
RESULTATEN 

2.1 | ONTWIKKELINGEN IN ONS BEZIT

NIEUWBOUW 
In 2017 hebben we een aantal nieuwbouwprojecten opgeleverd. 

• 204 studentenwoningen en 1 algemene voorzieningengebouw op Terschelling

• In het eerste kwartaal hebben we de gehele renovatie van het Angeli Custodes, die startte in 2016, afgerond. In totaal 

zijn daarmee 36 ruime en duurzame zorgappartementen opgeleverd; waarvan 18 in 2017. Ook zijn er 2 grote alge-

mene huiskamers en diverse algemene ruimtes gerealiseerd.

• 13 huurwoningen verdeeld over 2 woonblokken in Bransveen in Dedemsvaart. Huurprijsklasse tussen de € 592,- en  

€ 635,- (onder 2de aftoppingsgrens).

• 8 huurwoningen, van straks in totaal 15 kleine eengezinswoningen verdeeld over 2 woningblokken, in Haven West in 

Ommen. Huurprijsklasse tussen de € 592,- en € 635,- (onder de 2de aftoppingsgrens).

En zijn wij gestart met de bouw van:

• 21 huurwoningen in 5 woningblokken, waarvan 10 hoekwoningen en 11 tussenwoningen in de Vlierbrink in Ommen. 

Huurprijsklasse tussen de € 592,- en € 635,- (onder de 2de aftoppingsgrens)

• 7 huurwoningen in Haven West in Ommen, huurprijsklassen onder de € 592,- ( 1ste aftoppingsgrens)

VERKOOP IN 2017
In 2017 verkochten we in totaal 4 reguliere woningen. Hiervan zijn er 3 aan zittende huurders verkocht en ook 1 bij mutatie 

op de vrije markt. Hiermee is een verkoopopbrengst gerealiseerd van € 664.000,-.

Op Terschelling verkochten we 200 studentwoningen tegen een bij de aankoop vastgestelde prijs van € 2,9 miljoen.

Ook verkochten we twee bouwkavels in plan Pluimswijk in Balkbrug, vijf bouwkavels in Plan Parcours in Dedemsvaart en drie 

verkoopappartementen in Gramsbergen.

Daarnaast werden bijna alle grondposities verkocht. Deze grondposities bevonden zich in de gemeentes Ommen, Hardenberg, 

Lelystad en Raalte.

RENOVATIE
In 2017 hebben we het volgende project opgeleverd:

• Verbouwing Gasthuisstraat 14/16 in Ommen naar 10 zit-, slaapkamers en 1 algemene woonkamer. 

OPGESTART
In 2017 zijn we gestart met het onderzoeken van de haalbaarheid of het voorbereiden van de volgende projecten (allemaal 

in het sociale huursegment):

• Ontwikkeling van 12 tijdelijke woningen in Dedemsvaart

• Nieuwbouw van 24 appartementen en eengezinswoningen in het plan Haven West in Ommen. 

• Nieuwbouw van 22 woningen in de Marslanden II in Hardenberg.

• Nieuwbouw van 6 woningen in Bransveen in Dedemsvaart

• Nieuwbouw van 5 tot 9 woningen in De Vlierlanden in Ommen. 

• Nieuwbouw van 10 woningen in Lemelerveld. 

• Nieuwbouw Clara Feyoena Heem in Hardenberg verpleegzorg, in samenwerking met de Saxenburgh Groep.

Dubbele punten?

Kop 2 heeft nummering?
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DUURZAAMHEIDSPROJECTEN
We verbeteren de energieprestaties van onze huurwoningen en investeren in energiebesparende maatregelen. Zo houden 

we de woonlasten voor onze huurders nu en in de toekomst betaalbaar en geven we vorm aan onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid ten aanzien van duurzaamheid. Vooraf en tijdens de duurzaamheidswerkzaamheden betrekken wij 

de bewoners intensief. Tijdens de informatiemomenten presenteren wij samen met onze aannemer de plannen aan de 

bewoners en is er gelegenheid om vragen te stellen. Dan wordt informatie verstrekt over de werkzaamheden, wat de bewoner 

daarvan merkt en wat de voordelen van de duurzaamheidsmaatregelen zijn. Tijdens de persoonlijke gesprekken wordt iedere 

bewoner op maat geïnformeerd door onze wijkconsulent en de aannemer en wordt stil gestaan bij de planning. Voor iedere 

bewoner is oog voor zijn of haar persoonlijke situatie. Zo kan hulp bij het opruimen van de zolder gewenst zijn, zodat 

bijvoorbeeld de dakisolatie kan worden aangebracht. Of wordt er gezocht naar een tijdelijk logeeradres, wanneer de situatie 

van de bewoner daar om vraagt. Goede informatie, bijvoorbeeld in de bewonersmap, en duidelijke communicatie, maakt dat 

een bewoner weet wanneer en met welke werkzaamheden de aannemer in zijn of haar woning aan de slag gaat. Getracht 

wordt om de overlast zo goed mogelijk te beperken, zowel voor de bewoners als voor de buren. 

Aan het eind van het verduurzamingstraject bieden we de bewoners de gelegenheid om in contact te komen met een 

energiecoach. Naast een energiezuinige woning helpt ook energiezuinig gedrag. De energiecoaches weten alles van 

energiebesparende maatregelen en hebben veel praktische tips te delen. Met die kennis komen ze bij mensen thuis en geven 

advies op maat. 

181 WONINGEN IN OMMEN, BALKBRUG, BEERZERVELD, LEMELE EN LEMELERVELD

In december 2016 zijn we gestart met verduurzamen van de eerste vier woningen in Beerzerveld. In 2017 zijn de overige  

woningen (totaal 177) uitgevoerd en opgeleverd. De werkzaamheden die zijn uitgevoerd betroffen onder meer het aanbrengen 

van dakisolatie aan de binnenzijde van het bestaande dakbeschot; het isoleren van de spouwmuren en kruipruimtes (waar 

mogelijk), het vervangen van oude beglazing door HR++ beglazing, het vervangen van cv ketels (ouder dan 15 jaar), 

het plaatsen van mechanische afzuiging in de badkamers; het vervangen van oud hang- en sluitwerk, het plaatsen van 

rookmelders, het aarden van elektra in de woning; het schilderen van de kozijnen en het herstellen van het metselwerk. De 

doelstelling van gemiddeld energielabel B is ruimschoots gehaald. Een groot deel van de woningen is zelfs uitgekomen op 

energielabel A. Daarbij is de bewonerstevredenheid tijdens het project gemonitord en is het gemiddelde eindcijfer uitgekomen 

op een 8.3.

306 WONINGEN IN DEDEMSVAART;

In 2017 zijn we gestart met het verduurzamen van 306 woningen in Dedemsvaart. In totaal zijn 208 woningen opgeleverd. 

De overige 98 woningen worden in het eerste kwartaal van 2018 opgeleverd. De werkzaamheden die in deze woningen zijn 

uitgevoerd komen overeen met die van de 181 woningen. De bewonerstevredenheid is beoordeeld met een 8,3.

93 WONINGEN IN OMMEN, DEDEMSVAART, LEMELE, LEMELERVELD EN BEERZERVELD

Eind 2017 is het contract getekend voor de verduurzaming van totaal 93 woningen in Ommen, Dedemsvaart, Lemele en 

Beerzerveld. Tijdens de verduurzaming van deze woningen worden de daken volledig vervangen. De overige werkzaamheden 

komen overeen met de overig projecten welke we dit jaar verduurzaamd hebben. Dit jaar zijn in totaal 2 woningen opgeleverd. 

Over de communicatie, de werkzaamheden en het eindresultaat waren de bewoners zeer tevreden bleek uit de enquête. De 

overige 91 woningen worden in de loop van 2018 uitgevoerd.
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2.2 | KWALITEIT VAN ONS BEZIT

We kijken naar de kwaliteit van ons bezit vanuit de wensen en behoeftes van huurders en woningzoekenden.  Die wensen en 

behoeftes leggen we op onze visie, op het gebied en op ons bezit. Zo komen we tot maatregelen die leiden tot een optimale 

kwaliteit van ons bezit. 

KWALITEITSBELEID
De Veste heeft in 2017 richting gegeven aan de verdere professionalisering van de organisatie door integrale sturing op het 

vastgoed. Professioneel sturing geven aan het vastgoedproces vraagt om heldere doelstellingen en duidelijke kaders. Een 

van die kaders is de kwaliteit van ons bezit. Strategische geformuleerde doelen worden door het kwaliteitsbeleid operationeel 

gemaakt, wat uiteindelijk leidt tot de gewenste kwaliteit van onze woningen. Het kwaliteitsbeleid draagt tevens bij aan 

een transparante besluitvorming voor de verdeling van onze financiële middelen. In 2017 hebben wij dit kwaliteitsbeleid 

opgesteld, in nauwe samenwerking met de huurdersorganisaties. 

COMFORT IN WONINGEN 
We hanteren voor het verbeteren van de woningen het systeem van de V-meters. Met deze meters worden huurders in staat 

gesteld om naar eigen keuze verbeteringen aan de woning te laten uitvoeren, waarbij de V-meter als betaalmiddel kan worden 

ingezet. Er is in 2017 voor € 156.800 besteed aan V-meters. Verbeteringen kunnen volledig met V-meters betaald worden, 

maar combinaties van V-meters met een geringe huurverhoging of een geringe bijbetaling zijn ook mogelijk. In het afgelopen 

jaar hebben huurders onder meer hun V-meters ingezet voor het plaatsen van een douchecabine, het aanbrengen van een 

toilet op de eerste verdieping, een radiator, een buitenkraan of het aanbrengen van een vaatwasser- of wasmachineaansluiting.

ENERGIEMAATREGELEN IN WONINGEN
Voor het aanbrengen van energetische maatregelen op verzoek van de huurder hanteren we de zogenaamde E-meters. Een 

huurder kan zelf bepalen aan welke energiebesparende maatregelen de E-meters worden besteed. Voor een totaalbedrag 

van € 25.300 is er in 2017 aan energiebesparende maatregelen via het E-metersysteem gerealiseerd. Huurders hebben in 

het afgelopen jaar onder meer gekozen voor het aanbrengen van spouwisolatie, HR++ beglazing in de hal, badkamer of 

slaapkamer of zonnepanelen.

ONDERHOUD
Het dagelijks onderhoud is op te splitsen in reparatieverzoeken en mutatieonderhoud. Deze werkzaamheden zijn voor ruim 

31% uitgevoerd door onze eigen onderhoudsdienst. Dat zijn werkzaamheden die gering van omvang zijn en binnen een kort 

tijdsbestek kunnen worden ingepland en uitgevoerd. Onze onderhoudsdienst bestaat uit zeven buitendienstmedewerkers die 

alle voorkomende werkzaamheden kunnen verrichten. 

In totaal hebben we in 2017 bijna € 1.436.000 besteed aan reparatieverzoeken en € 656.000 aan mutatieonderhoud. 

Het aantal reparatieverzoeken is ten opzichte van 2016 met 6% gedaald. Dat komt onder meer door het clusteren van 

reparaties tijdens een bezoek. Buitendienstmedewerkers pakken, wanneer zij in de woning zijn, veelal ook een andere kleine 

reparaties op wanneer zij die aantreffen.

Het planmatige onderhoud en het contractonderhoud worden grotendeels opgedragen aan aannemers. Aan planmatig 

onderhoud is in 2017 bijna € 2.991.000 besteed. Aan contractonderhoud is in 2017 ongeveer € 1.200.000 besteed.
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We hebben in 2017 verschillende woningen voorzien van een nieuwe keuken, een douche en /of een toilet. In het Vechtdal 

betrof dat over 106 woningen: 76 keukens, 26 douche/toiletcombinaties, 3 douches en 4 toiletten. Op Terschelling zijn 16 

keukens vervangen. De bewoners kwamen van tevoren langs in ons keuzecentrum om hun keuzes kenbaar te maken. Ook 

zijn er in 2017 55 CV-ketels vervangen door energiezuinigere HR-ketels. De gemiddelde klantwaardering voor het onderhoud 

in 2017 in het Vechtdal was een 8,4 en op Terschelling een 8,6.

STRUCTURELE ONDERZOEKEN 
In 2017 hebben we de opzet voor het borgen van onze kwaliteit nader uitgewerkt door:

• Stem geven aan de huurders en stakeholders

• Continu verbeteren vanuit wensen, verwachtingen en behoeften

• Op maat, passend bij ambitie en waarden

Dit doen we door een combinatie van continu monitoren en verdiepingsonderzoeken. Met continu monitoren meten we sinds 

1 november 2017 de klantwaarderingen in de processen via online enquêtes. Deze enquêtes worden automatisch verstuurd 

aan onze huurders. De metingen vinden plaats in de volgende drie processen:

• Nieuwe huurders

• Vertrokken huurders

• Reparatieverzoeken. 

In 2017 hebben we ook de volgende vier verdiepingsonderzoeken uitgevoerd:

• Stakeholdersonderzoek

 We hebben onderzocht of – en zo ja in hoeverre – het beeld van De Veste bij onze samenwerkingspartners de 

afgelopen twee jaar is veranderd. Hoe beoordelen ze onze houding, ons imago en onze reputatie? Welke behoeften 

hebben ze en wat verwachten ze van de samenwerking? Aan het onderzoek hebben twintig vertegenwoordigers van 

gemeenten, huurdersverenigingen, zorgorganisaties, collega-woningcorporaties en Universiteit Twente meegewerkt. 

 Uitkomst van het onderzoek is dat we worden gezien als een gelijkwaardige en betrouwbare partner, een volkshuisvester 

en een huurdersgerichte organisatie. Men verwacht ook dat we doorgaan op de ingeslagen weg. We scoren hoog 

(gemiddeld een rapportcijfer van bijna een 8) op punten als ‘luisteren naar wensen van onze partners’, ‘over onze 

eigen grenzen heen kijken’, ‘continu werken aan verbetering’, ‘onze zaken financieel op orde hebben’, ‘bijdragen aan 

de kwaliteit van leven van onze huurders’ en ‘persoonlijke betrokkenheid van onze medewerkers’.

• Proces Reparatieverzoeken 

 In het voorjaar is onderzocht wat de tevredenheid over de reparatieverzoeken is, wat achterliggende oorzaken zijn en 

waar verbeterpunten liggen? Het resultaat van de reparatie wordt met een 7,9 hoog gewaardeerd en de dienstverlening 

wordt met een 7,4 beoordeeld. De meeste meldingen komen binnen per telefoon, al wijken de studenten in Enschede 

hiervan af door de website vaker te gebruiken. Het direct inplannen van een afspraak wordt zeer gewaardeerd en 

gebeurd bij 65%. Lukt dat niet, dan graag binnen 24 uur contact. 

• Effectiviteit communicatie 

 De Veste heeft diverse communicatiemiddelen om ontwikkelingen en nieuwswaardigheden structureel te 

communiceren naar alle huurders. De vraag is welke communicatiemiddelen in welke mate bijdragen aan het 

goed informeren van de huurders. Brieven en mails bereiken de meeste huurders en worden met een 7,4 het best 

gewaardeerd. De middelen voor social media kunnen nog meer worden ingezet en hebben een minimaal bereik. 
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 Op het vlak van informatievoorziening (van een 6,6 naar een 7,4), dienstverlening (van een 6,8 naar een 7,3) en als 

geheel (van een 6,7 naar een 7,3) wordt De Veste beter beoordeeld dan in 2014. En zijn we op de imagokenmerken: 

betrouwbaar, professioneel, duidelijk, sociaal en betrokken in zichtbaarheid flink gestegen. Zo ging het kenmerk 

sociaal van 44% in 2014 naar 63% in 2017.

• Aedes Benchmark

 Het onderzoek dat de corporaties onderling met elkaar vergelijkt bevat vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, 

Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid en dat leidt tot een 

A-, B-, of C-notering. Op het onderdeel huurdersoordeel heeft De Veste zich vergeleken met het onderzoek van 2016 

verbeterd en steeg de waardering van nieuwe huurders naar een 7,7, de waardering van het reparatieverzoek naar een 

7,4 en gaven onze vertrokken huurders ons een 7,4. Vergeleken met andere corporaties is er nog steeds ruimte voor 

groei gezien de C notering. Tijdens de structurele klantonderzoeken blijft De Veste die waardering volgen en werkt zij 

door het optimaliseren van haar processen aan haar klanttevredenheid.

 Op het onderdeel bedrijfslasten is de notering van een A naar een B gegaan. In 2016 hebben we geïnvesteerd in 

onze organisatieontwikkeling met als doel betere dienstverlening voor onze huurders en het verbeteren van onze 

samenwerking met stakeholders. Deze investering heeft geleid tot een stijging van de bedrijfslasten, maar ook tot 

gestegen waardering van onze klanttevredenheid.

 Op het prestatieveld beschikbaarheid & betaalbaarheid, dat inzicht biedt in het maatschappelijk presteren van 

corporaties, behaalt De Veste een A notering. Daarmee wordt de gekozen droom en ambitie bevestigd.

KWALITEIT ICT ONDERSTEUNING
Op basis van ons ICT beleidsplan stellen wij jaarlijks een ICT jaarplan op. Dit jaarplan is een uitwerking van de nodige 

verbeteringen het gebied van ICT. In 2017 hebben we een aantal grote ICT projecten uitgevoerd. Daarnaast hebben we ons 

primaire systeem verder geoptimaliseerd door het doorvoeren van kleine(re) aanpassingen. Deze verbeteringen dragen bij 

aan de efficiency van onze processen en samenwerking.

WOONRUIMTEVERDEELSYSTEMEN
We hebben voor onze reguliere huisvesting in het Vechtdal en op Terschelling en onze studentenhuisvesting in Enschede, 

in 2017 samen met partners toegewerkt naar het realiseren van nieuwe platformen waarop woningzoekenden zich kunnen 

inschrijven en zoeken naar een woning. Voor de woningzoekenden biedt dat één centrale plek met daarop al het actuele 

aanbod. Dat heeft voor hen als voordeel dat zij zich maar 1x hoeven in te schrijven, zij betere zoekmogelijkheden op die 

centrale plek hebben en de regels voor toewijzing transparant en voor iedere woningzoekende gelijk zijn .

Thuistreffer Vechtdal realiseren wij samen met onze collega corporatie Woningstichting Beter Wonen Vechtdal voor 

woningzoekenden in het Vechtdal. In Enschede realiseren wij samen met Stichting Jongeren Huisvesting (SJHT), de 

gemeente Enschede en de onderwijsinstellingen Universiteit Twente en Saxion de website Roomspot. Dat wordt een nieuw 

online platform waar (internationale) studenten en jongeren een compleet en actueel overzicht vinden van beschikbare 

kamers en zelfstandige woonruimte in Enschede, Hengelo en omgeving. De samenwerking tussen vijf partijen was uniek en 

succesvol.
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HUURDERS- EN MEDEWERKERSPORTAAL 
Met het huurdersportaal willen we huurders online en 24/7 toegang tot hun eigen gegevens bieden. De huurders 

ondersteunen we hiermee in hun zelfregie. Door op hun eigen moment ‘zaken’ te kunnen regelen, zijn zij niet gebonden aan 

openingstijden en locatie. Ze krijgen onder meer inzicht in hun huurprijsopbouw en het huurdossier. Daarnaast geeft het 

portaal de mogelijkheid online een reparatieverzoek in te dienen. Met het medewerkersportaal krijgen we de mogelijkheid 

contactgegevens en de status van reparatieverzoeken makkelijker met elkaar te delen. Het is de bedoeling dat deze portalen 

in 2018 geïmplementeerd gaan worden.

Andere ICT projecten zijn de omzetting naar een nieuw documentatie management systeem (DMS) en het project 

datakwaliteit. Beide projecten zijn in 2017 in gang gezet en lopen door naar 2018. Ons oude DMS moet worden vervangen. 

Met het project datakwaliteit brengen wij al onze data verder op orde. Door data op te schonen en niet in sub systemen maar 

in de primaire systemen in te brengen bereiken we een efficiëntere werkomgeving en kunnen we betere data analyses maken. 

2.3 | OPTIMALE WOON- EN LEEFOMGEVING

Om continu een optimale woon- en leefomgeving voor onze huurders te creëren werken we aan de leefbaarheid in onze 

dorpen, buurten en wijken. In 2017 zijn diverse activiteiten op dat gebied uitgevoerd.

BUURTGELUK
Wij zijn dit jaar gestart met het nieuwe initiatief Buurtgeluk, een budget waar huurders een beroep op kunnen doen wanneer 

zij de leefbaarheid in hun buurt of dorp willen vergroten. De Veste zet zich in voor een duurzame en bewuste samenleving met 

liefde voor de medemens. Een trotse samenleving ook, waarin iedereen in zijn of haar kracht staat en een zo groot mogelijke 

positieve bijdrage kan leveren aan het eigen geluk en dat van anderen. Met Buurtgeluk wil De Veste haar huurders stimuleren 

om met elkaar ideeën en initiatieven te bedenken die het woongeluk in hun straat, buurt of wijk duurzaam en blijvend 

vergroten. Geen eenmalige dingen als een straatbarbecue, buurtfeest of speelmiddag voor kinderen. Maar wél bijvoorbeeld 

het oprichten van een buurtcommissie, een centrale ontmoetingsplek met leuke bankjes, een gezamenlijke moestuin of 

een buurtspeeltuin. Als die de leefbaarheid in de woonomgeving blijvend verbeteren, geeft De Veste vanuit Buurtgeluk haar 

huurders een financiële bijdrage. Zodat zij met elkaar aan de slag kunnen om hun plannen te realiseren. Donderdag 15 juni 

2017 werd daarom uitgeroepen tot de Dag van het Buurtgeluk om op die dag samen met huurders zoveel mogelijk ideeën en 

initiatieven verzamelen, als eerste aanzet voor de invulling van Buurtgeluk.

OUDEREN IN VERBINDING MET DE WIJK
Voor onze huurders ontplooien we en ondersteunen we bij diverse initiatieven die bijdragen aan de verbinding met de wijk. Zo 

gaat de mobiliteit van ouderen achteruit, maar blijft behoefte aan contact van wezenlijk belang. Vanuit de centrale buurtkamer 

Veur Mekaar in Bergentheim heeft men daarom een kabelkrant opgezet. Hierop worden voortdurend nieuwtjes uit het dorp, 

berichten over activiteiten in de buurtkamer, het dorp, de Muldershoek en dergelijke vermeld en weergegeven. Bewoners en 

bezoekers van de Muldershoek kunnen kennis nemen van wat er in het dorp gebeurt en omgekeerd. Deze digitale ontmoeting 

kan voor een belangrijke versterking zorgen in de bereidheid als dorpsgenoten (informele) zorg voor elkaar te voelen en te 

willen bieden.

In de tuin achter woonzorglocatie Angeli Custodes in Raalte is een pluk- en sierstrook aangelegd. De strook ligt langs het pad, 

zodat ook mensen die minder goed ter been zijn naar hartenlust kunnen tuinieren.

De kloostertuin bij Angeli Custodes is van origine een tuin voor rust en bezinning en wordt door de buurt en bezoekers gezien 

als een gesloten tuin. Door onder meer de aanleg van een pluktuin waar ook de buren, bezoekers van de dagbesteding 

en andere omwonenden gebruik van mogen maken wordt de sociale samenhang en de betrokkenheid het gebouw en de 

zorgverlening vergroot.
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Vanuit de Nieuwe Wever in Slagharen probeert de Baalderborggroep de sociale samenhang met de buurt te verbeteren. 

De Nieuwe Wever nodigt met behulp van de mediatheek kar de buurt meerdere keren per jaar uit en geeft voorlichting over 

de thema’s die de ouder wordende individu betreft. Dit betreffen thema’s zoals dementie, parkinson, die worden opgezet 

in samenwerking met de huisarts en wijkteams. Naast de informatie verstrekking wordt ook de focus gelegd op hoe de 

buurt en de Nieuwe Wever elkaar nog meer kunnen ondersteunen. De buurt is welkom voor gebruik van hulpmiddelen en 

ondersteuning door professionals welke hen ondersteund in de zelfredzaamheid.

DAG VAN HET HUREN
De warme gezelligheid van het Vechtdal, magie, een fietstocht, workshops en een grote stapel pannenkoeken. Dat waren 

op zaterdag 7 oktober 2017 de elementen voor een geslaagde ‘Dag van het Huren’ voor ongeveer 150 deelnemers. Bij de 

Laarbrug in Ommen organiseerde wij een gezellige middag voor al onze huurders, jong en oud. Elkaar ontmoeten stond 

daarbij centraal. Buiten was het koud en nat, maar binnen was de temperatuur aangenaam en was het reuze gezellig. Na 

een warm welkom met koffie, thee en échte ‘Ommer Koeke’ begon een aantal dappere fietsers ondanks de regen toch aan 

de uitgezette fietsroute door het mooie Vechtdal. De tocht leidde hen via Giethmen en de stuw bij Vilsteren naar het pondje 

in Hessum. Na afloop genoten ze samen van een kop warme chocolademelk om weer op te warmen. Aan tafel ontmoetten 

buren en bekenden elkaar en dat zorgde voor een goede sfeer.
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3 | PARTNERSHIPS

BETROKKENHEID EN BETROUWBAARHEID
Periodiek hebben op bestuurlijk niveau overleggen plaatsgevonden met onze partners en stakeholders. Daar waar een 

gezamenlijke opgave ligt, betrekken we onze stakeholders actief bij onze beleidsontwikkeling en activiteiten. In 2017 kwam 

dat onder meer tot uiting in het gezamenlijk opstellen van de prestatieafspraken, een versnellingsagenda nieuwbouw, 

een ontwerp voor de nieuwe vorm van huurdersparticipatie, samenwerkingen met gemeenten over bewustwording 

langer zelfstandig thuis wonen en energiebesparing en convenanten Housing First en stichting Kadera omtrent huiselijk 

geweld en kindermishandeling. Daarnaast hebben we toegewerkt naar een gedeeld woonruimteverdeelsysteem voor het 

Vechtdal en Enschede. Als onze belanghebbenden zien wij maatschappelijke organisaties, gemeenten in ons werkgebied, 

huurdersverenigingen, onderwijsinstellingen, zorgpartijen, collega-woningcorporaties en leveranciers.

STAKEHOLDERSBIJEENKOMST
In 2017 hebben we een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd, die in het teken stond van het laten groeien en bloeien van 

onze partnerships. Tijdens deze bijeenkomst hebben we onze partners geïnspireerd en uitgedaagd om na te denken over wat 

mensen en organisaties voor elkaar kunnen betekenen. Met als doel dat de huurder, inwoner en cliënt er maximaal profijt van 

heeft. Die middag zijn er veel ideeën gezaaid en ook plannen ontstaan waar we samen met onze partners verder mee aan 

de slag kunnen. Genoemd werd onder meer dat samenwerkingspartners elkaar op een nieuwe manier opzoeken en zonder 

agenda de ‘benen op tafel leggen’, om tot een gezamenlijke visie gebiedsbreed te komen en vandaaruit naar maatwerk toe 

te werken en om te durven loslaten; vertrouw op huurders, inwoners, cliënten.

PORTEFEUILLEPLAN
Ons portefeuilleplan geeft – aan de hand van de wensportefeuille – de transformatieopgave (voor de langere termijn) van 

ons bezit weer. Het is geen statisch document. We beoordelen jaarlijks of het nog voldoet aan de wensportefeuille. De 

gesprekken met onze belanghebbenden gebruiken we om bespreekbaar te maken waar de gezamenlijke opgave ligt en hoe 

we die kunnen vervullen. In 2017 is de wensportefeuille voor Enschede nader uitgekristalliseerd in een gebiedsvisie en is een 

eerste aanzet gemaakt voor de doorvertaling naar de gebieden Ommen en Hardenberg. Op basis hiervan hebben we voor 

Hardenberg en Ommen afspraken gemaakt om versneld uitvoering te geven aan de wensportefeuille. Daarnaast zorgen we 

met ons nieuwe huurbeleid dat we voldoende betaalbare woningen hebben en houden die van een goede kwaliteit zijn. Om 

de goede kwaliteit te borgen zijn de kader hiervoor in ons kwaliteitsbeleid vastgelegd. Het rendementsbeleid zorgt er voor 

dat de woningen die we bouwen of renoveren een goede prijs-kwaliteitsverhouding hebben waarbij de financiële continuïteit 

wordt gewaarborgd. 

PRESTATIEAFSPRAKEN
Jaarlijks stellen we prestatieafspraken op met gemeentes. De prestatieafspraken hebben we in 2017 in nauwe en goede 

samenwerking gemaakt met de gemeentes en huurdersorganisaties. Alle betrokken huurdersorganisaties hebben de 

prestatieafspraken medeondertekend. Het maken van prestatieafspraken is een jaarlijks terugkerende proces. Om te zorgen 

dat het proces elk jaar verbetert hanteren we de zogenaamde plan-do-act-check methode en vinden er zowel voortgangs- als 

evaluatieoverleggen plaats. Voor 1 juli hebben we een bod uitgebracht op de woonvisies van de gemeenten. Ondanks dat de 

woonvisie voor Terschelling nog niet definitief was vastgesteld op 1 juli 2017 hebben wij wel een bod uitgebracht. In ons bod 

richting de gemeenten hebben we aangegeven hoe wij invulling kunnen en willen geven vanuit onze rol als corporatie aan de 

doelen in de woonvisie. Dit bod is input voor het gesprek geweest met de huurdersvertegenwoordigers en de gemeente en 

heeft geresulteerd in prestatieafspraken voor het jaar 2018. 
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In totaal zijn er zes prestatieafspraken opgesteld. Eén hiervan wordt in 2018 ondertekend. Alle andere afspraken zijn voor 15 

december opgestuurd naar het ministerie.

• Gemeente Dalfsen

• Gemeente Enschede

• Gemeente Hardenberg

• Gemeente Ommen

• Gemeente Terschelling (getekend in 2018, gemeente heeft geen tijdig vastgestelde woonvisie)

• Gemeente Raalte

 

Het bijzondere aan prestatieafspraken is dat er op een aantal onderwerpen concreet wordt gemaakt wat wij als corporatie 

doen of willen gaan doen. Door prestatieafspraken op te stellen, wordt er gezorgd dat we goed kijken naar onze bijdrage aan 

de gemeentelijke visie en hoe wij hier gezamenlijk invulling aan gaan geven. 

GEZAMENLIJK WOONRUIMTEVERDEELSYSTEEM – THUISTREFFER EN ROOMSPOT
Voor woningzoekende willen wij het vinden van een woning zo laagdrempelig mogelijk maken. Om het brede aanbod dat 

beschikbaar is in het Vechtdal en in de regio Enschede goed te etaleren werken wij toe naar een overzichtelijke wijze van het 

publiceren en toewijzen van onze woningen. In het Vechtdal trekken we daarvoor samen op met Woningstichting Beter Wonen 

Vechtdal. In Enschede werken we samen met Stichting Jongeren Huisvesting Twente (SJHT), de Universiteit Twente, Saxion 

Hogeschool en de gemeente Enschede. In 2017 is gewerkt aan de realisatie van de systemen en het communicatieconcept 

met de visualisatie, kernbelofte en naamgeving. Dit heeft geresulteerd in twee nieuwe woonruimteverdeelsystemen, te 

weten Thuistreffer voor het Vechtdal en Roomspot voor Enschede. Deze systemen worden het eerste kwartaal van 2018 

geïmplementeerd en gepresenteerd.

HUURDERSORGANISATIES

Er zijn drie formele organisaties die onze huurders vertegenwoordigen:

• Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang Ommen.

• Stichting Huurdersbelangen Hardenberg.

• Huurdersvereniging De Brandaris (Terschelling).

In 2017 zijn met de huurdersvertegenwoordigers diverse gesprekken gevoerd op bestuurlijk niveau. Ook hebben we 

zes informatie bijeen komsten georganiseerd, veelal voorafgaand aan adviesaanvragen. Hierbij waren alle huurders-

vertegenwoordigers aanwezig. De onderwerpen die daarbij werden besproken, waren:

• Urgentiebeleid

• Huurverhoging 2017

• Integriteitsbeleid

• Jaarrekening

• Samenwerkings- en Prestatieafspraken

• Kwaliteitsbeleid

• Duurzaamheid

• Sloop- en renovatiereglement

• Nieuwe vorm van huurdersparticipatie
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NIEUWE VORM VAN HUURDERSPARTICIPATIE
We zijn in 2017 samen met onze huurdersorganisaties een traject gestart om te komen tot een nieuwe vorm van 

huurdersparticipatie. De toenemende druk bij een steeds kleiner wordend bestuur vraagt om een nieuwe manier van 

samenwerken en een nieuw organisatiemodel, zodat de huurdersorganisaties ook op de langere termijn hun rol optimaal 

kunnen vervullen. Met deze nieuwe vorm van huurdersparticipatie willen wij ook de mogelijkheden vergroten om meer 

huurders te betrekken bij de huurdersparticipatie. Het traject van de vernieuwing van de huurdersparticipatie is qua ontwerp 

afgerond eind 2017. De implementatie van deze nieuwe manier van huurdersparticipatie zal starten in het voorjaar van 

2018 en doorlopen in 2019. We verwachten hiermee een toekomstbestendige huurdersorganisatie met een intensieve 

betrokkenheid van veel huurders te realiseren. 

HUURDERSVERTEGENWOORDIGERS
De huurdersvertegenwoordigers hebben op zes onderwerpen advies gegeven: huurverhoging 2017, integriteitsbeleid, 

kwaliteitsbeleid, rendementsbeleid, sloop- en renovatiereglement en urgentiebeleid. Bij de totstandkoming van ons beleid 

zijn de huurdersorganisaties vanaf de start intensief betrokken en hebben hierin actief geparticipeerd. Daarmee is de 

belangrijke input van de huurdersorganisaties al aan de voorkant meegenomen. Dit heeft geleid tot positieve adviezen van 

de huurdersorganisaties. 

Samen met de huurdersorganisaties, de gemeenten, en collega-woningcorporaties hebben we hard gewerkt aan het maken 

van goede samenwerking- en prestatieafspraken over de maatschappelijke opgaven in de gemeenten. Trots zijn we zowel 

op het proces als het resultaat. In de afspraken is opgenomen waar wij de komende jaren in de gemeenten Ommen, Dalfsen, 

Hardenberg, Enschede en ook in Raalte aan willen werken. De belangrijke thema’s zijn: voldoende betaalbare huurwoningen, 

prettige leefbare buurten en wijken, duurzaamheid en extra aandacht voor hen die het nodig hebben. In 2017 zijn de 

afspraken aangevuld met afspraken met de gemeente Raalte. Omdat wij enkel zorgvastgoed hebben in deze gemeente, 

zijn deze samenwerkingsafspraken in nauwe samenwerking met de Zorggroep Raalte tot stand gekomen. In Enschede 

is de klankbordgroep betrokken bij de totstandkoming van de prestatieafspraken. In Enschede hebben we geen formele 

huurdersvertegenwoordigers, maar op deze manier kunnen we studenten mee laten denken over situaties en nieuwe ideeën. 

Op dit moment bestaat de klankbordgroep uit zes verschillende studenten/huurders uit diverse complexen op de campus. 
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4 | HUISVESTING

AFSPRAKEN MET MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS
In 2017 hebben we met diverse zorgorganisaties afspraken gemaakt over het huisvesten van bijzondere doelgroepen. We 

hebben met drie zorgorganisaties gezamenlijk (Limor, RIBWGO, Leger des Heils) een convenant Housing First gesloten. Een 

instellingsoverstijgend initiatief om langdurig daklozen een stabiele woonsituatie te bieden voor het werken aan herstel en zo 

gestimuleerd wordt en in staat is regie van het eigen leven te voeren. In 2017 zijn we samen met 14 andere woningcorporaties 

de samenwerking aangegaan met ‘Stichting Kadera Aanpak Huiselijk geweld’ en hebben we ons verbonden aan het EU Safe 

at Home van Kadera met als doel medewerkers van woningcorporaties bewust te maken van signalen van huiselijk geweld 

en de rol die zij in de aanpak hiervan kunnen spelen. Ook hebben we in 2017 een intentieovereenkomst gesloten met de 

Saxenburgh Groep om samen te werken aan de ontwikkeling van een nieuw Clara Feyoena Heem; verpleeghuiszorg in 

Hardenberg. Concrete afspraken hierover worden in 2018 gemaakt. Met de sociale wijkteams Samen Doen in Ommen en 

Hardenberg hebben we de samenwerking voortgezet en verder verbeterd.

HUISVESTING STATUSHOUDERS
In samenwerking met Gemeente Ommen, Hardenberg en Dalfsen bieden we huisvesting aan mensen met een verblijfstatus. 

Elk halfjaar geeft de overheid aan hoeveel statushouders een gemeente moet huisvesten. Het COA (Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers) bepaalt vervolgens welke statushouders in welke gemeente gaan wonen. 

In 2017 hebben wij conform de aan de gemeente opgelegde taakstelling statushouders gehuisvest. Zij hebben met voorrang 

een woning gekregen en dat heeft impact voor onze regulier woningzoekende. Daarom hebben we samen met de gemeenten 

Ommen, Hardenberg en Woningstichting Beter Wonen Vechtdal vervolg gegeven aan de samenwerkingsafspraak. Zo houden 

we de verkoop in het Vechtdal beperkt en hebben we in de gemeente Hardenberg de realisatie van 12 tijdelijke woningen in 

Dedemsvaart voorbereid. Daarnaast hadden zittende huurders voorrang bij de toewijzing van de woningen in Bransveen in 

Dedemsvaart, waarmee we de doorstroming hebben gestimuleerd. Met de gemeente Hardenberg en de gemeente Ommen 

hebben we versnellingsafspraken gemaakt voor woningbouw en zijn er versneld woningen ontwikkeld in de Vlierlanden en 

Haven West in Ommen. 

In de gemeente Ommen zijn we samen met de gemeente verantwoordelijk voor de totale taakstelling. In Hardenberg en 

Dalfsen dragen wij samen met de gemeenten en de woningstichtingen Beter Wonen Vechtdal en Vechthorst zorg voor 

het behalen van deze taakstelling. De verdeling hierin is naar rato. Omdat wij maar beperkt bezit hebben in Dalfsen zorgt 

woningstichting Vechthorst voor het merendeel van de taakstelling. Voor Hardenberg dragen wij zorg voor 31% van de 

taakstelling. 

 

HUURBELEID
In 2017 is ons nieuwe huurbeleid in werking getreden. Wij hebben ons nieuwe huurbeleid uitgebreid aan onze huurders 

gepresenteerd tijdens de informatiebijeenkomsten in Ommen en Terschelling en aan de hand van een film en folder waarin 

de wijzigingen en het maatwerk worden verduidelijkt.

Het huurbeleid is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de huurdersorganisaties. Dit geeft geleid tot een 

huurbeleid met een sterk sociaal karakter, dat past bij die nieuwe wereld van het wonen en bij onze waarden, droom en 

ambitie. We denken met onze huurders mee. Hun woongeluk is onze drijfveer. Het nieuwe huurbeleid gaat over onderwerpen 

als betaalbaarheid, beschikbaarheid en de prijs-/kwaliteitverhouding van onze huurwoningen, duurzaamheid en de nauwe 

samenwerking met huurdersverenigingen, gemeentes en andere partijen. Ons huurbeleid biedt ruimte voor maatwerk, zodat 

deze aansluit bij de veranderingen in het leven van onze huurders. 



Jaarverslag 2017 
5 | Financiële uitleg 19

5 | FINANCIËLE UITLEG

RESULTAAT, VERMOGENSPOSITIE EN WAARDERING VASTGOED

Het resultaat na belasting bedraagt in 2017 € 32 miljoen positief. Het resultaat is met name het gevolg van een niet gerealiseerde 

(positieve) waardeverandering op het vastgoed van € 37 miljoen en een negatieve mutatie in de latente belastingen van circa 

€ 17 miljoen. Het operationeel resultaat vóór waardeveranderingen en belastingen in 2017 bedraagt € 11,8 miljoen positief 

en is daarmee € 1,5 miljoen hoger dan vorig jaar. Ondanks het positieve resultaat blijft de investeringscapaciteit van de Veste 

ongewijzigd. De niet gerealiseerde (positieve) waardeverandering komt met name door waardestijgingen van het vastgoed in 

Enschede en op Terschelling. Deze stijging in Enschede wordt veroorzaakt door toenemende belangstelling voor beleggingen 

in studentenvastgoed. De waardestijging op Terschelling wordt veroorzaakt door gewijzigde visie op de uitpondrestricties. 

Daarnaast is er een algehele waardestijging van het bezit door een toenemende belangstelling van investeerders op de 

woningmarkt. Per 31 december 2017 is in totaal € 184 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen vermogen 

begrepen (2016: € 155 miljoen) uit hoofde van de waardering van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde 

staat. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen bepaald en is 

daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten 

geldend ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving. De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk 

afhankelijk van het te voeren beleid van Woningstichting de Veste. 

De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in 

verhuurde staat van het DAEB bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke 

ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. 

Het bestuur van Woningstichting de Veste heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van de herwaarderingsreserve dat 

bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. 

Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de bedrijfswaarde van het DAEB bezit (€ 240 miljoen) in exploitatie en de 

marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit (€ 462 miljoen) en bedraagt circa € 222 miljoen. Dit impliceert dat circa 59% 

van het totale eigen vermogen (€ 377 miljoen) niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. 

Hieronder is het verloop weergegeven van het totale vastgoed gewaardeerd tegen bedrijfswaarde en marktwaarde:

(€ 1.000) 2017 2016

BEDRIJFSWAARDE

1/1 € 241.794 € 253.698

31/12 € 249.901 € 241.794

MARKTWAARDE IN VERHUURDE STAAT

1/1 € 418.443 € 408.223

31/12 € 471.443 € 418.443

Het verschil tussen de bedrijfswaarde en marktwaarde in verhuurde staat voor het totale vastgoed in exploitatie bedraagt 

per 31-12-2017 € 221.542.
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FINANCIEEL BELEID

Ons in 2015 nieuw vormgegeven financieel beleid en beheer geeft de kaders voor het borgen van onze financiële continuïteit. 

Voor de lange termijn hebben we dit uiteengezet in ons strategisch financieel beleid. De financiële continuïteit wordt jaarlijks 

inzichtelijk gemaakt in de meerjarenbegroting. De kaders voor de lange termijn zijn doorvertaald naar spelregels voor de korte 

termijn. De jaarlijkse begrotingskaders beschrijven de financiële spelregels voor de begroting van het volgende jaar. 

WONINGWET
Ook in de Woningwet wordt op het gebied van financieel beleid en beheer een kader aangegeven. Dit wettelijke kader is 

geoperationaliseerd in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (BTIV). De nota geeft invulling aan artikel 

55a van de Woningwet, waarin het volgende staat vermeld. 

1. De toegelaten instelling voert een zodanig financieel beleid en beheer, dat haar financiële continuïteit niet in gevaar 

wordt gebracht.

2. Zij stelt daartoe een reglement op, waarin zij in elk geval opneemt binnen welke grenzen de aan haar financiële 

beleid en beheer verbonden risico’s aanvaardbaar zijn, en welk beleid zij beoogt te voeren ingeval haar financiële 

continuïteit in gevaar komt of dreigt te komen. Het reglement heeft mede betrekking op de dochtermaatschappijen 

en op de samenwerkingsvennootschappen waarin zij volledig aansprakelijke is. Bij of krachtens algemene maatregel 

van bestuur worden nadere voorschriften gegeven omtrent de inhoud van het reglement.

Ons financieel beleid is onderdeel van de Governance structuur en onlosmakelijk verbonden met de statuten, het reglement 

Raad van Commissarissen, het bestuursreglement, het Treasury statuut, het investeringsstatuut en de procuratie- en 

autorisatieregeling. 

Onze droom en ambitie vormen de basis van ons financieel beleid. In het najagen en verwezenlijken hiervan maken we 

strategische keuzes. Jaarlijks nemen we in onze plannen nieuwe activiteiten op. Het is daarbij belangrijk dat we de goede 

balans vinden tussen die activiteiten en de kosten en opbrengsten ervan. Met de strategische financiële kaders borgen we 

op de lange termijn onze continuïteit zodanig dat het financieel beleid en beheer daaraan dienstbaar is. Maar nog belangrijker 

is dat het zo kan blijven bijdragen aan het bereiken van onze volkshuisvestelijke doelstellingen. 

UITGANGSPUNTEN
Voor ons financieel beleid gelden de volgende uitgangspunten:

• Er is een Auditcommissie ingesteld die adviseert over het financieel beleid en beheer en de daarbij horende 

controlfunctie.

• Op advies van de Auditcommissie geeft de Raad van Commissarissen goedkeuring aan het financieel beleid en 

beheer.

• De bestuurder stelt het financieel beleid vast.

• De bestuurder is verantwoordelijk voor de kaderstelling, ontwikkeling en toetsing van het financieel beleid en beheer 

(inclusief de controlfunctie).

• De Risk & Compliance Controller is verantwoordelijk voor uitvoeren van de controlfunctie. Hij is gepositioneerd in een 

onafhankelijke organisatie-eenheid en kan zowel gevraagd als ongevraagd adviseren en rapporteren omtrent risico’s 

en te nemen maatregelen, in het kader van het financiële beleid en beheer. 

• De administratie is zodanig ingericht dat het bestuur steeds op de hoogte kan zijn van de financiële situatie, in casu 

de ontwikkeling van de waarden en prestatie-indicatoren die in de kadernota worden genoemd.

• De beheersing van de financiële risico’s is geïntegreerd in de bedrijfsvoering. 

 De wijze waarop is vastgelegd in proces- en functieomschrijvingen.
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• Het reglement van de Raad van Commissarissen omvat voorschriften die waarborgen dat de Raad voldoende kennis 

heeft van financieel beleid en beheer.

• De controlfunctie omvat ook de aspecten van de interne bedrijfsvoering en de effectiviteit en efficiency van de 

organisatie.

• De belangrijkste financiële risico’s worden ten minste twee keer per jaar besproken door het bestuur en de Raad 

van Commissarissen. Dit gebeurt aan de hand van een door het bestuur opgestelde rapportage, waarin inzicht wordt 

gegeven in de aard, waarschijnlijkheid, de mogelijke omvang en de financiële gevolgen van die risico’s én in genomen 

of mogelijk te nemen maatregelen met betrekking tot die risico’s.

• De Raad van Commissarissen en de Auditcommissie kunnen de financiële risico’s, zonder dat de bestuurder daarbij 

aanwezig is, bespreken met de accountant en met degenen die met de uitvoering van de controlfunctie belast zijn.

• Jaarlijks stelt de Raad van Commissarissen samen met de bestuurder de controleaanpak en de speciale 

aandachtspunten voor de accountantscontrole vast.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Woningstichting de Veste maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die 

de Veste blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Het betreft financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

De Veste handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij 

elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de Veste verschuldigde betalingen 

blijven eventueel daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De 

contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van 

dergelijk financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of markrisico’s.

FINANCIËLE STRATEGIE

Onze financiële strategie zorgt ervoor dat onze financiële positie in lijn is met onze 

doelstellingen. Bij het realiseren van passende woningen moeten ook onze keuzes voor verbetering, partnerships en het 

experiment worden gerealiseerd. Als de financiële continuïteit daarbij is geborgd, het vereiste rendement volgens ons 

rendementsbeleid wordt behaald en het bezit kwalitatief goed is, zijn we goede rentmeesters.

MEERJARENPERSPECTIEF
De uitwerking van onze strategie komt financieel tot uiting in onze meerjarenbegroting.

In 2015 zijn we hiervoor gestart met het samenstellen van ons portefeuilleplan, waarin we onze wensportefeuille 

hebben geformuleerd. De strategische doorrekening hiervan heeft geleid tot een transformatieprogramma. Vervolgens 

is dit programma verder doorvertaald in onze meerjarenbegroting. De financiële continuïteit wordt geborgd doordat de 

meerjarenbegroting niet buiten onze strategische financiële kaders mag treden. 

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hanteert kengetallen, waaraan deelnemers zich moeten houden om nieuwe 

geldleningen door het WSW geborgd te kunnen krijgen. Wij sturen op dezelfde kengetallen op basis van dezelfde grondslagen. 

Zo hebben we tijdig in beeld of we aan de eisen voldoen, of dat we moeten bijsturen. De kengetallen zijn opgenomen in het 

overzicht op bladzijde 28 bij de financiële ratio’s.

De verwachte lange termijn ontwikkeling van onze opbrengsten en kosten is afhankelijk van economische parameters, zoals 

verwachte prijsstijgingen en renteontwikkelingen. Ook hiervoor sluiten we aan op de visie van het WSW.
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INTEREST COVERAGE RATIO (ICR)

De Interest Coverage Ratio (ICR) meet of we in het recente verleden en in de nabije toekomst uit de operationele kasstroom 

de renteverplichtingen op het vreemd vermogen (hebben) kunnen voldoen. 

In de tabel is zichtbaar dat de doorrekening van onze transformatieopgave leidt tot een liquiditeit die voldoende is en blijft. 

De operationele kasstromen zijn ruim voldoende om de rentelast te dekken.

ICR (*€ 1.000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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

Norm Finan cieel beleid 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

SOLVABILITEIT

De solvabiliteit meet de omvang van het weerstandsvermogen in relatie tot het totale vermogen. Daarmee is het de maat voor 

de financiële weerbaarheid op langere termijn. We drukken de solvabiliteit uit in het percentage eigen vermogen ten opzichte 

van de waarde van het vastgoed in exploitatie. Doorslaggevend voor de financiële weerbaarheid is de financierbaarheid door 

middel van het aantrekken van vreemd vermogen. Onze solvabiliteitsnorm o.b.v. bedrijfswaarde bedraagt 25 procent. Die is 

daarmee strenger dan de eis van het WSW (twintig procent). We zijn bij de huidige transformatieopgave ook op de langere 

termijn solvabel. De vermogensontwikkeling is gezond.

SOLVABILITEIT (*€1.000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Solvabiliteit 76% 72% 68% 66% 67% 65%
(op basis van marktwaarde)

SOLVABILITEIT (*€1.000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Solvabiliteit 56% 49% 46% 44% 46% 45%

Norm Finan cieel beleid 25% 25% 25% 25% 25% 25%
(op basis van bedrijfswaarde) 

BEGROTING

Onze jaarlijkse doelstellingen en activiteiten komen tot uitdrukking in de begroting. Het meerjarenperspectief wordt 

geformuleerd in de meerjarenprognose. Voorafgaand aan het samenstellen van de begroting leggen we de korte termijn 

kaders vast in het begrotingskader. Deze kaders komen tot uitdrukking in de maximale omvang van de bedrijfskosten, 

inclusief normen voor beheer en onderhoud en parameters voor huur- en kostenstijgingen voor de komende jaren.
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HET 3-KAMERMODEL

In de begroting 2017 is gestart met het denken vanuit het driekamermodel, waarin onze maatschappelijke afwegingen 

een belangrijk onderdeel vormen. In onderstaande figuur worden op een transparante manier onze geldstromen inzichtelijk 

gemaakt: 

MAATSCHAPPELIJKE
KAMER

VERMOGENS
KAMER

VASTGOED
KAMER

Investeringsbudget 
€ 10.746.000

Dividend  
€ 39.225.000

Exploitatie  
€ 21.729.000

(Des)investeringen
-/- € 6.311.000

Overig  
-/- € 7.007.000

Rente 
-/- € 4.654.000

Mutatie leningen
-/- € 3.596.000

Maatschappelijk budget  
€ 13.222.000

Leefbaarheid  
-/- € 161.000

Bijdrage exploitatie
€ 13.061.000

Bovenstaande figuur wordt binnen onze organisatie gebruikt:

 1. Als denkmodel.

 2. Bij het maken van beleidskeuzes. 

 3. Bij het betrekken van de stakeholders.

 4. Bij het bepalen van het maatschappelijk rendement. 

Hieronder worden de drie kamers afzonderlijk verder toegelicht.

MAATSCHAPPELIJKE KAMER  Onze maatschappelijke bijdrage…

De maatschappelijke kamer is verantwoordelijk voor een effectieve inzet van middelen voor maatschappelijke gewenste 

activiteiten. Hiervoor staat de maatschappelijke kamer een jaarlijks budget ter beschikking dat door de vermogenskamer 

beschikbaar gesteld wordt. Met dit budget kan de maatschappelijke kamer middelen inzetten waarmee wij onze 

maatschappelijke taken uitvoeren. 
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Deze inzet heeft betrekking op huurkorting, leefbaarheid, (extra) beheer en/of onderhoud en onrendabele toppen. Het 

maatschappelijk budget bedraagt € 13.222.000 (begroot € 16.134.000) en wordt vanuit de vermogenskamer beschikbaar 

gesteld aan de maatschappelijke kamer. 

Huurkorting          €  5.850.000

Leefbaarheid          €     161.000

Extra onderhoud          €  1.205.000

Onrendabele toppen      € 6.006.000

MAATSCHAPPELIJKE
KAMER

Het maatschappelijk budget bestaat vooral uit de huurkorting (verschil tussen de markthuren en onze huurprijzen) en de 

onrendabele toppen (extra investeringen in nieuwbouw die niet door een belegger worden gedaan).

Daarnaast bestaat het maatschappelijk budget uit leefbaarheidsuitgaven en extra onderhoudsuitgaven. We hanteren kortere 

onderhoudscycli bij het vervangen van bijvoorbeeld douche, toilet en keukens dan bij reguliere beleggers. Dit om een gewenst 

kwaliteitsniveau te handhaven. Deze meerkosten zijn aangemerkt als extra onderhoudsuitgaven. 

VASTGOEDKAMER  We sturen op bezit…

Vanuit ons beleid willen we vastgoed optimaal laten renderen en laten aansluiten bij ons rendementsbeleid. De prestaties van 

ons vastgoed worden afgezet tegen marktwaarde en hieruit ontstaat de maatschappelijke legitimatie. Dit brengt vervolgens 

scherpte in de afweging en de beleidskeuzes die wij maken zodat wij op een verantwoorde wijze het maatschappelijke 

vermogen aanwenden. 

In de vastgoedkamer komen de opbrengsten van de exploitatie van het vastgoed. Deze kamer heeft als doel het vastgoed zo 

efficiënt mogelijk te exploiteren en zo hoog mogelijk marktconform rendement te realiseren met het beschikbare vermogen 

(eigen en vreemd). Er wordt onderscheid gemaakt tussen: direct rendement (huurinkomsten minus de kosten) en indirect 

rendement (waardeontwikkeling vastgoed: uitbetaling pas bij verkoop). Het direct rendement en het gerealiseerde indirect 

rendement wordt als dividend uitgekeerd aan de vermogenskamer.

Exploitatie                -/-  € 21.729.000

(Des)investeringen            €   6.311.000

Dividend & 
gerealiseerde waarde      €  39.225.000

VASTGOED
KAMER
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VERMOGENSKAMER  Denken als een belegger…

De verantwoordelijkheid van de vermogenskamer is het behoud van de financiële continuïteit. Wij borgen deze financiële 

continuïteit door het stellen van lange en korte termijn kaders. 

Overig                          €  7.007.000

Rente uitgave  €  4.654.000

Aflossingen leningen / LM  €  3.596.000

Investeringsbudget   € 10.746.000

Maatschappelijk budget    € 13.222.000

VERMOGENS
KAMER

Door middel van het 3 kamer-model wordt duidelijk gemaakt welke extra kasstromen wij doen ten opzichte van 

vastgoedbeleggers. De maatschappelijke kamer geeft de geldstromen weer die een belegger niet zou doen. Wij geven 

ongeveer 13 miljoen meer uit dan een vastgoedbelegger geredeneerd vanuit het 3-kamermodel. Voor onze doelgroep 

realiseren we op deze manier lagere prijzen dan markthuren en een hogere kwaliteit (nieuwbouw-)woningen. Daarnaast 

zorgen wij voor leefbare buurten en wijken met aandacht voor de individuele huurder.
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6 | KENGETALLEN

WONINGTOEWIJZINGEN
In totaal hebben we 1.388 Daeb woningen/woonruimtes toegewezen aan woningzoekenden (dat is exclusief 164 mutaties 

intramuraal vastgoed, 2 Niet Daeb woningen, 1 bedrijfsruimte en 10 parkeerplaatsen.) Woningzoekenden weten zelf het 

beste hoe ze willen wonen. Keuzevrijheid staat hierbij voorop. Toch zijn wij vanuit de wet gebonden aan een aantal regels, 

waaronder de toewijzingsnorm. 

In de tabel hieronder staan de percentages en de normen voor de toewijzingen weergegeven.

TOEWIJZINGEN VAN 1.347 WONINGEN MET EEN HUURPRIJS MINDER DAN € 710,68 PER MAAND IN 2017. 
(BEDRAGEN: PRIJSPEIL 1 JANUARI 2017)

INKOMEN HUURDER PERCENTAGE TOEWIJZINGEN TOEWIJZINGSNORM

Kleiner dan € 36.165,- 99,41 80%

Tussen € 36.165,- en € 40.349,- 0,22% 10%

Groter dan € 40.349,- 0,37% 10%

Vanaf 1 januari 2016 geldt naast de inkomenstoets, ook een passendheidstoets. 

De woningwet eist dat 95 procent van de toewijzingen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens 

een kale huur heeft tot en met de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag. In 2017 zijn 99,41% van de woningen passend 

toegewezen. 
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AANTAL VERHUUREENHEDEN IN EXPLOITATIE 

2017 2016

A. Zelfstandige wooneenheden 3.667 3.650

B1. Onzelfstandige wooneenheden 1.795 1.791

B2. Intramuraal (zorgvastgoed) 733 714

Subtotaal woongelegenheden 6.195 6.155

C1. Overig parkeervoorziening 100 100

C2. Maatschappelijk onroerend goed 39 38

C3. Bedrijfsmatig onroerend goed 39 39

Subtotaal niet woongelegenheden 178 177

TOTAAL VERHUUREENHEDEN 6.373 6.332

VOLKSHUISVESTELIJKE PRESTATIES

Aantal opgeleverde huur woongelegenheden (incl. renovatie) 244 52

Aantal opgeleverde huur niet-woongelegenheden 1 4

Aantal regulier verkochte eenheden bestaand bezit -204 -20

Aantal verkochte eenheden ‘overig’ - -1

BALANS EN RESULTATEN (X € 1.000)

Eigen vermogen 376.663 344.700

Voorzieningen 4.714 6.539

Balanstotaal  497.085 470.639

Huren en vergoedingen 34.702 34.082

Bedrijfsresultaat 53.399 18.030

Belastingen -16.874 3.685

Jaarresultaat 31.963 17.615

FINANCIËLE RATIO'S

Solvabiliteit (o.b.v. marktwaarde) 75,8% 73,2%

Solvabiliteit (o.b.v. bedrijfswaarde) 56% 57% 

Current ratio 0,4 1,0

Interest-coverage ratio 3,1 3,1

Loan to value 43,1% 46,2%
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7 | BESTUUR EN TOEZICHT

BESTUUR

Het bestuur van De Veste wordt in 2017 gevormd door één directeur-bestuurder, Janine Godderij. Zij is per 1 oktober 

2014 benoemd voor een periode van vier jaar. De Raad van Commissarissen heeft bij haar aanstelling de principes van 

de Governancecode toegepast. In 2017 was Janine als directeur bestuurder verantwoordelijk voor het besturen van de 

organisatie en was ze verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken.

NEVENFUNCTIES
Janine Godderij heeft in 2017 één nevenfunctie vervuld. Zij is (uit hoofde van haar functie bij De Veste) bestuurslid van 

Kences, de vereniging van corporaties die studenten huisvesten. Dit is op vrijwillige basis.

VERANTWOORDELIJKHEDEN
Als directeur-bestuurder is Janine verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie en is zij verantwoordelijk voor de 

algemene gang van zaken.

Ze is verantwoordelijk voor het realiseren van de missie en visie (droom en ambitie), de strategische koers, de strategische 

en maatschappelijke doelen, de identiteit van de organisatie en voor de financiële continuïteit. Ze stelt het beleid vast dat 

mede door het Management Team is ontwikkeld. Dit beleid wordt getoetst aan de strategische uitgangspunten en de wet- en 

regelgeving. 

Voor de jaren 2015 tot en met 2018 heeft Janine van de Raad van Commissarissen een drieledige opdracht gekregen:

• het verbeteren van relaties met belanghebbenden

• het verhogen van onze maatschappelijke prestaties

• het ontwikkelen van onze mensen, op zodanige wijze dat zij meer in hun kracht komen te staan

Naast deze opdracht waren (en zijn) de volgende onderwerpen belangrijke aandachtspunten voor de besturing van de 

organisatie:

• het verbeteren van de governance

• het ontwikkelen van goed risicomanagement

• het ontwikkelen van vastgoedsturingsbeleid

• het optimaliseren van de ondersteunende processen door investeringen in ICT- toepassingen en bedrijfsmiddelen

PE-PUNTEN
In 2017 is Janine gestart met de masteropleiding Executive Change Management. Daarmee zal ze de voor 2015, 2016 en 

2017 vereiste punten realiseren. Daarnaast heeft ze diverse seminars en trainingen gevolgd die PE punten opleveren.

RAAD VAN COMMISSARISSEN
 
Onze Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen De Veste 

en de met haar verbonden ondernemingen. Ook staat de RvC het bestuur ter zijde met advies. In dit jaarverslag legt de RvC, 

als onderdeel van een maatschappelijk ondernemende organisatie, publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop zij als 

toezichthoudend orgaan invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden. 
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VERSLAG
De RvC gebruikte bij het uitoefenen van de toezichtstaken in het verslagjaar de volgende documenten als toezicht- en 

toetsingskader:

Corpodata

WSW

Governance Code
Raad van 

Commissarissen

Reglement RvC Bestuursreglement

Integriteitscode &
Klokkenluidersregeling

Ondernemingsplan

Bestuur

Statuten

Visie op besturen en toezichthouden

Autoriteit
woningcorporaties

Minister

Ondernemingsraad
Huurders-

organisaties

Participatieovereenkomst Woonvisies

Gemeenten: 
Ommen, Hardenberg, 

Terschelling,
Enschede,

Dalfsen en Raalte

Woningwet, BTIV, Veegwet,
WNT+afgeleiden

Toegelaten Instelling

Prestatieafspraken

Begroting
(meerjarenbegroting)

Jaarverslag &
jaarrekening DM / DPI

Reglement financieel
beleid en beheer

Treasurystatuut

Investeringsstatuut

Rendementsbeleid

Procuratieregeling

Missie & visie

Kwaliteitsbeleid

Huurbeleid

Portefeuilleplan

Risicomanagement

Treasurystatuut

Reglement 
klachtencommissie

TOETSINGKADER

TOEZICHTKADER
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Tijdens reguliere vergaderingen (in totaal vijf in 2017) en tussentijdse overleggen met de directeur-bestuurder liet de RvC 

zich op de hoogte stellen over de gang van zaken binnen de organisatie. Daarbij besteedde zij ook veel aandacht aan de in 

2014 in gang gezette organisatieontwikkeling. Als bijzondere aandachtspunten daarbij zijn de participatie en invloed van 

belanghebbenden meegegeven. Naast toezicht op deze ontwikkeling en de genoemde opdracht van de directeur-bestuurder 

heeft het toezicht zich met name gericht op de samenwerking met collega corporatie Beter Wonen Vechtdal. 

In 2017 heeft de RvC de volgende besluiten genomen:

• Goedkeuring statutenwijziging Woningstichting de Veste als gevolg van de nieuwe Woningwet

• Verduurzamingsproject 306 woningen Dedemsvaart

• Verduurzamingsproject 93 woningen Beerzerveld, Dedemsvaart, Lemele, Lemelerveld en Ommen

• Het jaarverslag en jaarrekening 2016

• Verlenging opdracht accountant (EY) met 1 jaar 

• Begrotingskader 2018-2023

• Visie studentenhuisvesting Enschede

• Het bod voor 2018 aan de gemeenten Dalfsen, Enschede, Hardenberg, Ommen en Terschelling is goedgekeurd.

• Herziene versie van het investeringsstatuut

• Het gewijzigde reglement financieel beleid en beheer

• Het opstarten van het proces voor de exit strategie voor het bezit op Terschelling en het gunnen van de opdracht voor 

de procesbegeleiding hiervan aan een adviesbureau .

• De begroting 2018

• Plan van aanpak inzake de visitatie

De RvC is kritisch op de werkzaamheden van de accountant. In 2017 heeft een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden over 

het functioneren van de accountant. De evaluatie is tweeledig ingestoken, namelijk een terugkijk op de jaarrekeningcontrole 

2016 en een vooruitblik op de controle over boekjaar 2017. De RvC concludeert hierbij content te zijn met de wijze waarop 

de werkzaamheden van de accountant hebben plaatsgevonden. 

De RVC houdt voorafgaand aan de vergadering een korte voorbespreking en na afloop een evaluatie-bespreking over 

de betreffende vergadering. Hierbij is de directeur-bestuurder niet aanwezig. Er zijn verder separate gesprekken (zonder 

aanwezigheid van de directeur-bestuurder) gevoerd met de Risk & Compliance Controller, de ondernemingsraad en de 

huurdersbelangenvertegenwoordigers. Alle leden hebben hun functie onafhankelijk kunnen vervullen.

De RvC is kritisch op haar eigen functioneren. In 2017 heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden onder begeleiding van een 

extern bureau. De RvC trekt lering uit de zelfevaluatie en heeft de opmerkingen in het verslag ten aanzien van de zelfevaluatie 

ter harte genomen.

PROFIELSCHETS
We hebben in ons reglement een benoemingsprocedure en profielschets opgesteld voor de Raad van Commissarissen. 

Daarin zijn onder meer de gewenste deskundigheid en ervaring van de toezichthouders bepaald. De RvC is een collegiaal 

functionerend orgaan dat als eenheid optreedt. De RvC beschikt over voldoende kennis en ervaring ten aanzien van:

• Governance

• Volkshuisvesting

• Vastgoedontwikkeling en-beheer

• Financiën en control

• Juridische zaken.
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Daarnaast onderschrijven alle leden van de RvC de missie (droom), visie (ambitie), waarden en doelstellingen van de 

organisatie. Zij stellen zich onafhankelijk op, zijn maatschappelijk betrokken en hebben een kritische houding. In dat kader 

hebben de leden van de RvC in 2017 externe bijeenkomsten over het maatschappelijk veld van woningcorporaties bijgewoond.

COMMISSIES
De Raad van Commissarissen werkte in 2017 vanuit twee commissies: 

• de Remuneratiecommissie

• de Auditcommissie

De Remuneratiecommissie is primair verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de werkgeversrol ten 

opzichte van de directeur-bestuurder. Zij heeft hiertoe in 2017 een voorstel gedaan aan de Raad van Commissarissen inzake 

de beloning van de directeur-bestuurder. 

De primaire taak van de Auditcommissie is verankerd in het reglement Auditcommissie en bestaat uit de beoordeling van 

de documenten uit de planning- en control cyclus, het financieel beleidsplan, de begroting, de kwartaalrapportages, de 

jaarrekening en het risicomanagement. . 

Afhankelijk van de te behandelen onderwerpen zijn ook één of meerdere financieel specialisten aanwezig bij de vergaderingen 

van de auditcommissie, waaronder de externe accountant. De belangrijkste onderwerpen die de auditcommissie in 2017 

heeft behandeld, zijn: 

• Managementletter 2016

• Opdrachtverstrekking accountant

• Auditjaarplan 

• Fiscale strategie

• Jaarverslag en jaarrekening 2016 

• KPI rapportages

• Liquiditeitsoverzichten

• Accountantsverslag EY 

• Begroting 2018

• Beoordelingsbrief AW en WSW

• Risicomanagement

De auditcommissie brengt tijdens de reguliere vergadering van de RvC verslag uit. Zij geeft advies over de voorliggende 

rapportages en financiële stukken en bereidt waar nodig besluitvorming voor.

SAMENSTELLING PER 31 DECEMBER 2017
De Raad van Commissarissen bestond in 2017 uit vijf leden. In onderstaande tabel is de samenstelling per 31 december 

2017 weergegeven, met daarbij vermeld de taken van de individuele leden. Ook de hoofdfunctie en nevenfuncties worden 

genoemd. 
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SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN PER 31 DECEMBER 2017

LID/GEBOORTEDATUM FUNCTIE EN COMMISSIE BEROEP EN NEVENFUNCTIES PRE-
SENTIE

PE  
PUNTEN

Jan van Walsem
18 juni 1947

Voorzitter,
Remuneratiecommissie
en tijdelijk lid van de  
auditcommissie in 2017

Visitator woning corporaties, 
voorzitter RvC  
Waterland Ziekenhuis  
Purmerend, 
Ondernemingskamer.

5/5 19

Henny Olde Meule
11 december 1954

Vicevoorzitter,
Remuneratiecommissie en 
Selectiecommissie (tijdelijk)

Eigenaar Olde Meule  
Consulting & Investment,
lid RvC Rhenam Wonen.

5/5 16

Gerrit Bloemink
12 juni 1947

Auditcommissie Zelfstandig adviseur, lid RvC 
woningcorporatie Laurentius

5/5 8

Annalize van der Holst-Vos 
3 september 1960

Remuneratiecommissie en 
Selectiecommissie (tijdelijk) 
- lid namens huurders

Zelfstandig ondernemer 
Jurist

4/5 12

Wim Dankelman is per 1 juli 2017 afgetreden als lid van de raad van Commissarissen. Zijn positie wordt in 2018 ingevuld.

We streven naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen in ons bestuur en toezichthoudend orgaan. Op 

dit moment kan de evenwichtigheid nog verbeterd worden. Bij vervanging van de aftredende leden zal rekening worden 

gehouden met dit vereiste evenwicht.

ROOSTER VAN AFTREDEN

LID (HER)BENOEMD HERNOEMBAAR (UITERLIJK) AFTREDEND

Jan van Walsem, voorzitter 1 juli 2016 Niet 1 juli 2020

Henny Olde Meule,  
vice-voorzitter

1 juli 2016 Niet 1 juli 2020

Gerrit Bloemink 1 juli 2016 Niet 1 juli 2020

Annalize van der Holst-Vos 1 juli 2015 Niet 1 juli 2019

GOVERNANCECODE

We onderschrijven de AedesCode (Aedes is de vereniging van woningcorporaties). 

Bij de inrichting van de bestuurlijke organisatie passen wij de principes toe van de Governancecode Woningcorporaties.

Deze code is gekoppeld aan de AedesCode en bevat normen voor besturen en toezicht houden, transparantie, externe 

verantwoording en financiële beheersing. Wij zien de Governancecode als een richtlijn voor verbetering van onze kwaliteiten, 

het afleggen van verantwoording en transparantie. 
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INTEGRITEITSCODE

Elke vorm of schijn van belangenverstrengeling tussen De Veste en/of de directeur-bestuurder wordt vermeden. In onze 

statuten staat een uitwerking van dit belangrijke uitgangspunt. In 2017 is het onderzoek naar een mogelijke aanwezigheid van 

belangenverstrengeling zoals bedoeld in artikel II.3 van de Governancecode Woningcorporaties positief afgerond. Dit onderzoek 

is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de Autoriteit Woningcorporaties op 23 

maart 2017 geconcludeerd dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. 

Eind 2016 en begin 2017 hebben we samen met alle medewerkers onze bestaande integriteitscode herzien. De integriteitscode 

staat gepubliceerd op onze website.

Uit de integriteitscode volgt dat meerdere rollen betrokken zijn bij het vergroten van de bewustwording over integriteit. Zo 

organiseert het management periodiek moresprudentiebesprekingen voor collega’s. Hierbij bespreken we situaties waarbij 

integriteit centraal staat. Zo gaan we van “jij verantwoorden” naar “wij verantwoorden”. Deze besprekingen houden we ook 

met onze huurdersverenigingen. Daarbij zijn de gebiedsconsulenten initiatiefnemer. Daarnaast hebben we de rol van een 

integriteitscoördinator intern belegd die ervoor zorgt dat de juiste mensen de juiste verantwoordelijkheden oppakken, maar 

ook adviseert, initieert en faciliteert rondom de vastlegging van de moresprudentie. 

We hebben ons risicomanagement in 2017 nader ingericht (zie voor meer informatie het hoofdstuk Risicomanagement). 

In ons risicomanagement is ook integriteit een belangrijk onderwerp. In onze procesoptimalisaties worden de risico’s 

meegenomen om deze te verminderen, zo ook daar waar er kans is op integriteitsschendingen. Ook hebben we onze interne 

audits bepaald op basis van ons risicoprofiel. 

KLOKKENLUIDERSREGELING

We hebben ook een klokkenluidersregeling opgesteld. Deze regeling biedt de mogelijkheid om (een vermoeden van) 

misstanden dan wel ongewenst gedrag binnen De Veste te melden bij een externe vertrouwenspersoon. De regeling maakt 

onderdeel uit van de integriteitscode.

VISITATIE

We laten ons minimaal één keer in de vier jaar visiteren door een erkende, onafhankelijke visitatiecommissie. In 2017 zijn we 

gevisiteerd door Raeflex. Het visitatierapport biedt inzicht in door ons geleverde maatschappelijke prestaties in de periode 

van 2013 tot en met 2016.

Voor ons was het deze keer ook een mooie gelegenheid om de reacties op onze nieuwe koers te peilen. Hoe ervaart onze 

omgeving de nieuwe weg die we twee jaar geleden insloegen en wat vindt men eigenlijk van onze toekomstplannen? We 

wilden het weten, het rapport gaf ons de antwoorden. 

VOELBAAR EN HERKENBAAR ANDERS
De visitatiecommissie laat weten dat de veranderingen binnen De Veste duidelijk voelbaar en herkenbaar zijn.“De Veste 

heeft zich ontwikkeld van een efficiënte vastgoedbeheerder tot een maatschappelijke volkshuisvester die zijn kwaliteiten en 

gezonde financiële positie goed weet te bewaken”, zo staat er in het rapport. 
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Ook is de commissie onder de indruk van hoe wij tijdens alle veranderingen goed en zelfs beter presteerden in het werk dat 

we doen. We kregen een pluim voor onze actieve manier van luisteren, onze open en opbouwende houding en hoe we midden 

in de samenleving staan. Dicht bij iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij De Veste. Prachtige uitkomsten waar 

we, zoals gezegd, enorm trots op zijn.

VERDER VERBETEREN EN GROEIEN
Waar het goed gaat, kan het altijd beter. De commissie deed daarom enkele suggesties die we graag meenemen in onze 

verdere groei. Zo maken we onze maatschappelijke doelen en ideeën vast onderdeel van ons nieuwe rendementsbeleid voor 

onze vastgoedbesluiten. Ook gaan we meer en duidelijker vertellen over de keuzes die wij als woningcorporatie maken.

ONDERNEMINGSRAAD
 
SAMENSTELLING
De samenstelling van de Ondernemingsraad was in 2017 als volgt: 

LID (HER)BENOEMD AFGETREDEN

Rose Sangers, voorzitter 1 juni 2016

Marieke Kleinheerenbrink, vicevoorzitter 29 april 2017

Jaap Florijn, lid 9 april 2017

Richard Ditzel, vicevoorzitter 9 april 2017

Manon Bruggeman 29 april 2017

De Ondernemingsraad heeft in 2017 gewerkt aan haar eigen visie. Ook zijn er enkele gesprekken met Aart Boer geweest over 

de ontwikkeling van de Ondernemingsraad en het strategisch partnerschap met de directeur-bestuurder.

VERGADERINGEN

Er zijn vijf formele vergaderingen geweest tussen de directeur-bestuurder en de Ondernemingsraad. Daarnaast is er één 

vergadering geweest tussen de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad. 

In 2017 zijn er vijf instemmingsverzoeken ontvangen. Daarnaast hebben zijn er twee adviesaanvragen ontvangen. 

Waar nodig heeft de Ondernemingsraad een jurist ingeschakeld voor een advies. Dit is bijvoorbeeld ter voorbereiding op het 

advies rondom het afstoten van Terschelling het geval geweest. 

De terugkoppeling aan de collega’s vindt op een informele manier plaats. De Ondernemingsraad gaat graag met de mensen 

in gesprek om op die manier te weten wat er speelt en ook meteen terug te kunnen koppelen wat er in de vergaderingen 

is besproken. Ook is er eind 2017 een start gemaakt met het verspreiden van een nieuwsbrief en het organiseren van 

inloopbijeenkomsten. 

KLACHTENMANAGEMENT

Onze klachtenprocedure bestaat uit:

• een interne procedure (binnen onze organisatie), 

• een externe procedure (bij de Geschillencommissie) en

• een procedure bij de Huurcommissie.
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Voordat een klacht door de Geschillencommissie kan worden behandeld, moet eerst de interne procedure zijn gevolgd. Dat 

betekent dat de klacht in eerste instantie intern beoordeeld wordt. Als de klager niet tevreden is met de afhandeling kan deze 

klacht voorgelegd worden aan de Geschillencommissie. 

De Huurcommissie behandelt geschillen tussen huurder en verhuurder. Hiermee kan de klager  een procedure starten bij de 

Huurcommissie.

In 2017 zijn 20 klachten bij de Veste binnengekomen. Daarnaast waren er 3 klachten door de Geschillencommissie aangehouden 

waarvan 2 reeds in 2016 waren ontvangen. Eén klacht is ingetrokken en de andere is door de Geschillencommissie afgesloten.

De overige 20 klachten betreffen:

• Woning     4 

• Woningtoewijzing    1

• Huurprijs/servicekosten   2 

• Communicatie en dienstverlening  9

• Omwonenden    1

• Diefstal onderaannemer   1

• Overlast geur/geluid buren   2

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING DE VESTE EN STICHTING WETLAND WONEN GROEP - 
JAARVERSLAG 2017
In het verslagjaar 2017 kwam onze commissie twee keer bijeen: een keer voor zijn reguliere jaarvergadering en eenmaal ter 

behandeling van een bij Wetland Wonen aanhangig gemaakt geschil. De samenstelling van de commissie bleef ten opzichte 

van het voorgaande jaar ongewijzigd en bestond uit de volgende leden:

•  Dhr. A. Last

•  Dhr. P. Klaver

•  Dhr. P de Haan

•  Dhr. J. Liese, voorzitter

Totaal werd in 2017 een drietal geschillen aan de commissie voorgelegd. Bij twee van de drie kwesties kwam het niet tot een 

zitting. In het eerste geval slaagde de werkorganisatie van Woningstichting De Veste erin de klacht nog voor de behandeling 

ervan in de commissie in zoverre op te lossen dat klagers afzagen van het vragen van een advies van onze commissie. In 

het tweede geval heeft klager na het aanbrengen van zijn klacht geen verdere acties ondernomen om de klacht nader de 

onderbouwen. Herhaaldelijke oproepen van ons secretariaat aan klager leverden geen respons op, waarop de voorzitter heeft 

besloten de zaak terzijde te leggen zonder zitting en/of uitspraak.

In het derde geschil heeft onze commissie een hoorzitting gehouden op 31 oktober. Nadat klager en corporatie in de 

gelegenheid waren gesteld om hun visie op het geschil toe te lichten heeft onze commissie geadviseerd de klacht gegrond 

te verklaren. De desbetreffende corporatie, Wetland Wonen, heeft vervolgens dat advies overgenomen in zijn beslissing op 

de klacht.

Onze commissie weet zich in zijn werkzaamheden gesteund door de secretariaatsmedewerkers van beide corporaties, die 

wij van harte danken voor hun ondersteunende werkzaamheden.

Ommen / Vollenhove - Januari 2018, 

J. Liese, voorzitter.
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RISICOMANAGEMENT

De Risk & Compliance Controller is verantwoordelijk voor een beheerst en ondernemend geheel, waarin aanvaardbare risico’s 

worden genomen. Het uitvoeren van risicoanalyses met betrekking tot onze bedrijfsvoering is daarvan onderdeel. De impact 

van onze besluitvorming moet vanuit risicobeheersing zodanig worden overzien dat de koers goed kan worden uitgezet. De 

Risk & Compliance Controller is betrokken bij alle voorgenomen besluiten met verstrekkende financiële gevolgen. Naast de 

onafhankelijke toetsende/controlerende rol, heeft de Risk & Compliance Controller een belangrijke adviesrol (gevraagd en 

ongevraagd) binnen de organisatie. Daarom heeft hij/zij, waar nodig, rechtstreeks contact met de Raad van Commissarissen 

en is aanwezig bij alle MT- en RvC vergaderingen.

Coördinator kwaliteitsverbetering, de tweede rol binnen het risicomanagement, voert volgens een jaarplan diverse audits en 

andere controles uit. De bevindingen worden vastgelegd en teruggekoppeld naar de betrokkenen. De acties die hieruit volgen, 

worden afgestemd met de Risk & Compliance Controller en moeten leiden tot risicobeheersing en verbetering van processen. 

In 2017 is er een risicoprofiel opgesteld waarin de strategische, externe en te voorkomen risico’s zijn opgenomen. Voor ieder 

risico is de kans en impact bepaald. Op basis van deze risicokaart volgen de toprisico’s met de grootste bruto impact. 

1. ICT INVESTERINGEN
Binnen de organisatie is er onvoldoende kennis in en over ICT systemen. We hebben onze wensen en behoeften vastgelegd 

in het Informatiebeleidsplan. Op basis daarvan maken we een meerjaarlijkse investeringsplan, die we jaarlijkse herijken en 

evalueren. Bij het opstellen van een projectplan en uitvoeren van het project laten we ons ondersteunen door een extern 

deskundige. Ieder kwartaal vind er een ICT stuurgroep overleg plaats waarin alle lopende projecten worden besproken. 

Daarnaast worden de projecten gemonitord in de kpi-rapportage. 

2. INTEGRITEIT
Integriteit en het integer handelen van medewerkers van de Veste vinden wij belangrijk. We hebben een integriteitscode 

opgesteld waarin we aangeven hoe we dit willen voorkomen en hoe we met elkaar in gesprek willen blijven over integriteit. 

Hier wordt, in verschillende vormen, periodiek aandacht aan geschonken door meerdere rollen in de organisatie. Ons 

imago en daarmee de effectiviteit van onze organisatie kan onder druk komen te staan als integriteit onvoldoende 

aandacht krijgt.

3. DRAAGVLAK ORGANISATIEVERANDERING
Voorafgaand aan de organisatieverandering is er een goed overwogen programma van ons organisatieontwikkelingstraject 

opgesteld. Hier wordt tijdig en goed uitvoering gegeven. Ook wordt deze waar nodig aangevuld met nieuwe onderdelen. 

Ook nieuwe ontwikkelingen, zoals de uitkomsten van het MTO, worden meegenomen. Daarop zijn concrete vervolgacties 

geformuleerd waaraan uitvoering wordt gegeven.

4. BORGING PROCEDURES EN PROCESSEN
De afgelopen jaren is de juridische omgeving van onze organisatie onderhevig geweest aan veel veranderingen. De 

nieuwe Woningwet en de nieuw vastgestelde reglementen zijn voorbeelden waar wij ons in de praktijk aan willen en 

moeten houden. We monitoren onze procedures en processen door het uitvoeren van interne audits aan de hand van ons 

auditjaarplan. Ook onze Risk & Compliance controller monitort of we in compliance zijn en blijven. De uitkomsten worden 

meegenomen in de procesoptimalisaties.
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5. DATALEK
Het beschermen van de gegevens van onze huurders, stakeholders, leveranciers en medewerkers is bij ons een belangrijk 

onderwerp. Om ervoor te zorgen dat we in compliance zijn en dat we de kans op een datalek zoveel mogelijk mitigeren, 

hebben we een plan van aanpak Wet Bescherming Persoonsgegevens/AVG opgesteld. Hieruit volgen onder andere een 

bewustwordingstraject voor alle medewerkers en diverse risicoanalyse (PIA’s). 

De Veste is bereid risico’s te nemen. Niet op het gebied van financiële continuïteit. De (lange termijn) financiële continuïteit 

mag op geen enkele wijze in gevaar komen. Bewustwording van risico’s en risicobeheersing zijn focuspunten in de organisatie. 

EXTERN TOEZICHT

WAARBORGFONDS SOCIALE WONINGBOUW (WSW) 
Het WSW staat voor een groot gedeelte garant voor de leningen die corporaties afsluiten met andere partijen. De 

woningvoorraad bij die corporaties geldt daarbij als onderpand. Voor het WSW is het daarom zaak zicht te hebben op de 

cijfers van die corporaties én de risico’s die zij nemen. 

RISICOBEOORDELINGSMODEL 

Om de risico’s te kunnen beoordelen heeft het WSW een risicobeoordelingsmodel vastgesteld. Met dit model kan zij op een 

eenduidige wijze de risico’s van een individuele corporatie identificeren, analyseren en interpreteren. 

Met het risicobeoordelingsmodel bekijkt het WSW:

• de financiële risico’s op basis van de financiële kengetallen en

• de organisatorische risico’s op basis van de portefeuillestrategie, vastgoedvoorraad (samenstelling, transitie en 

beheer), marktontwikkelingen en economische en politieke ontwikkelingen.

Doelen van de risicobeoordeling en het risicomanagement zijn:

• de aanspraken op het borgstelsel (WSW) zoveel mogelijk voorkomen, 

• de solidariteit binnen het borgstelsel niet onnodig belasten en 

• de zekerheidsstructuur verder verbeteren. 

Op basis van alle gegevens van een corporatie bepaalt het WSW uiteindelijk wat het maximale borgingsplafond voor de 

betreffende corporatie is. Dit borgingsplafond is het maximale bedrag aan geborgde leningen dat door het WSW aan een 

deelnemer op enig moment gedurende het jaar wordt verstrekt. 

 
OORDEEL OVER DE VESTE

Het WSW heeft onze financiële positie beoordeeld als gezond. Zowel de kasstroom als de balansratio’s voldoen ruim aan de 

WSW normen. Vanuit de financiële risico’s heeft het WSW ons aangemerkt als een corporatie met een laag risicoprofiel. Het 

onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling op bestuursniveau heeft enig negatief effect op het risicoprofiel, maar op 

totaalniveau concludeert het WSW dat er sprake blijft van een laag risicoprofiel. 

Wel is ons saldo liquide middelen per ultimo 2016 hoger dan het WSW voor onze bedrijfsvoering noodzakelijk acht. In 

juni 2017 heeft het WSW het jaarlijkse overzicht van het nieuwe borgingsplafond bekendgemaakt. Op basis van de 

financieringsbehoefte en de risicobeoordeling is ons borgingsplafond ultimo 2017 vastgesteld op € 111.797.000. Wij zetten 

onze overtollige liquide middelen in voor toekomstige borgbare bestedingsdoelen en toekomstige aflossingen van door het 

WSW geborgde leningen. 
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Het WSW heeft vanuit haar risicobeoordelingsmodel in 2017 onze business risks beoordeeld. De volgende risicogebieden 

heeft het WSW geïdentificeerd: 

1. ORGANISATIEONTWIKKELING 

Het WSW merkt op dat organisatorische veranderingen die wij de afgelopen jaren hebben doorgevoerd enige weerstand kan 

oproepen bij medewerkers. Ondanks dat organisatieveranderingen (vrijwel) altijd met enige weerstand gepaard gaan, zien 

zij voor ons hier een uitdaging. 

2. STUDENTENVASTGOED

We ontvangen een materieel deel van onze huuropbrengsten uit de verhuur van studentenwoningen. Studentenwoningen zijn 

in vergelijking met reguliere sociale huurwoningen een risicovolle vastgoedcategorie. De vraag naar studentenwoningen is 

lastiger voorspelbaar en vluchtiger. We zijn als verhuurder afhankelijk van de prestaties van onderwijsinstellingen. Daarnaast 

zijn we afhankelijk van ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals het sociaal leenstelsel en de huurtoeslag voor studenten. 

Binnen de vastgoedcategorie studentenwoningen zijn studentensteden die relatief klein en/of sterk afhankelijk zijn van 

buitenlandse studenten, extra risicovol. We zijn continu in gesprek met onze strategische partners zoals de UT Twente, De 

Noordelijke Hogeschool en de betrokken gemeenten. Uit scenario analyses blijkt dat wij door onze dusdanig ruime financiële 

ratio’s niet in financiële problemen komen indien zich een worse-case scenario voordoet.

3. ZORGVASTGOED

We ontvangen een materieel deel van onze huuropbrengsten uit de verhuur van zorgvastgoed. Het institutionele kader van 

zorgvastgoed is in beweging. Dat heeft gevolgen voor de financiële gesteldheid van onze huurders en de verhuurbaarheid 

van ons zorgvastgoed. We zijn continu in gesprek met onze zorgpartners en zoeken naar oplossingen daar waar dit voor 

beide partijen leidt tot betere oplossingen en meer zekerheden. Uit scenario analyses blijkt dat De Veste het wegvallen van 

huuropbrengsten vanuit de zorg kan opvangen.

4. ASSETMANAGEMENT 

Het WSW acht bij corporaties met een ruime financiële positie en grote volkshuisvestelijke ambities (in zijn algemeenheid) het 

risico aanwezig dat onvoldoende scherpe afwegingen worden gemaakt tussen financieel en maatschappelijk rendement van 

individuele investeringen. Het WSW constateert dat wij verschillende stappen hebben gezet in 2017 om het assetmanagement 

naar een (nog) hoger niveau te tillen. Met het vastgestelde rendementsbeleid hebben wij invulling gegeven aan de vraag naar 

een goed onderbouwde rendementsnorm die binnen onze organisatie breed wordt gedragen en waar investeringen zichtbaar 

aan worden getoetst.

5. TREASURY

Eind 2016 hebben we een rekening courant faciliteit afgesloten bij de Rabobank. In de overeenkomst van de nieuwe rekening 

courant faciliteit zijn voorwaarden (negative pledge, pari passu) opgenomen die in strijd zijn met het Reglement van 

Deelneming van het WSW. In 2017 zijn wij het gesprek aangegaan met de Rabobank om de voorwaarden in overeenstemming 

te brengen met het Reglement van Deelneming van het WSW. Gedurende 2017 heeft het WSW op landelijk niveau ook 

overleggen gevoerd met de banken over de zekerheidsstelling. Eind 2017 heeft dit geleid tot een concept overeenkomst. Wij 

hebben met de Rabobank afgesproken om gebruik te maken van deze concept overeenkomst. Hiermee geven wij opvolging 

aan de opmerking van het WSW en voldoen we aan de voorwaarden die worden gesteld.

Wat betreft de financieringsbehoefte die naar verwachting gaat ontstaat, adviseert het WSW ons om een goede afweging 

te maken tussen kosten, stabiliteit en flexibiliteit. Gezien de ruime kasstroomratio’s en (relatief) beperkte opgaven in ons 

werkgebied acht het WSW raadzaam om voldoende flexibiliteit in onze lening portefeuille te behouden en de looptijd en het 

aflossingsprofiel van nieuwe leningen te laten aansluiten bij onze kasstromen.
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AUTORITEIT WONINGCORPORATIES (AW)
In de Woningwet 2015 is vastgelegd dat de Aw onafhankelijk van het rijksbeleid en de standpunten van de sector een oordeel 

geeft over het functioneren van alle woningcorporaties. De Aw maakt deze individuele beoordelingen jaarlijks openbaar. 

Tevens rapporteert de Aw jaarlijks over de sector als geheel.

Naast het houden van toezicht is de Aw door de minister voor Wonen en Rijksdienst ook belast met het verlenen van 

goedkeuringen, ontheffingen en zienswijzen. In 2017 hebben wij de AW goedkeuring gevraagd voor het splitsingsvoorstel 

voor Daeb en Niet-Daeb activiteiten en het reglement financieel beleid en beheer. Ook hebben wij goedkeuring aangevraagd 

voor de statutenwijziging van onze dochtermaatschappij De Veste Participaties BV. De goedkeuring van het splitsingsvoorstel 

en het reglement financieel beleid en beheer is in 2017 verleend. De goedkeuring voor de statenwijziging zal naar verwachting 

in 2018 plaatsvinden.

OORDEELSBRIEF 2017

De integrale wijze van beoordeling van corporaties door de Aw wordt vanaf 2017 op een andere wijze uitgevoerd. Corporaties 

ontvangen de integrale oordeelsbrieven niet meer allemaal op hetzelfde moment voor 1 december, maar gedurende het jaar. 

Het jaarlijkse en integrale oordeel over corporaties zal daarom meer verspreid over het jaar plaatsvinden. Iedere corporatie 

wordt nog steeds jaarlijks beoordeeld, maar dat kan op elk moment zijn. Voor wat betreft het verslagjaar 2017 zal dat naar 

verwachting in 2018 plaatsvinden. In november 2017 ontvingen we een oordeelsbrief inzake de staatssteunnorm en de 

passendheidsnorm over het verslagjaar 2016. Het oordeel op beide punten is positief waarbij de AW concludeert dat we 

voldoen aan beide normen.

Eind 2016 heeft de Aw de Veste verzocht een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar een mogelijke belangenverstrengeling 

vanwege een relatie tussen de directeur-bestuurder van de Veste en de directeur van een leverancier. Dit onderzoek is begin 

2017 afgerond. Op basis van dit onderzoek heeft de Aw geconcludeerd dat zij geen aanleiding ziet voor verder onderzoek in 

deze kwestie. De Aw beschouwt deze aangelegenheid op basis van de uitkomst van het onderzoek als afgedaan.

BEZOLDIGING BESTUUR

Het bezoldigingsmaximum in 2017 is € 151.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie, is 

berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband. Het dienstverband 

kan nooit groter zijn dan 1,0 fte.

JANINE GODDERIJ

FUNCTIE(S) LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARIS 
BEZOLDIGING CF. WNT

Duur dienstverband in 2017 01-01-2017 t/m 31-12-2017

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja

Gewezen topfunctionaris? Nee

Omvang dienstverband 1,0 fte

Bezoldiging

Beloning (incl. bijtelling leaseauto) € 118.325

Belastbare onkostenvergoedingen -

Beloning betaalbaar op termijn € 19.614

Totale bezoldiging € 137.939

Toepasselijk WNT maximum € 151.000
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BEZOLDIGING TOEZICHTHOUDENDE TOPFUNCTIONARISSEN 2017

Ook voor de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) liggen regels vast. Het bezoldigingsmaximum 

in 2017 bedroeg voor de RvC-voorzitter € 22.650,-. Voor de overige leden was dat € 15.100,-. De honorering van de RvC is 

gekoppeld aan de zwaarte van de functie van de afzonderlijke leden.

JAN VAN WALSEM HENNY OLDE MEULE GERRIT BLOEMINK

FUNCTIE(S) VOORZITTER LID LID

Duur dienstverband in 2017 01-01-2017 t/m 
31-12-2017

01-01-2017 t/m
31-12-2017

01-01-2017 t/m 
31-12-2017

Bezoldiging

Beloning € 16.988 € 11.325 € 11.325

Belastbare onkostenvergoedingen - - -

Werkgeversdeel pensioenlasten - - -

Totale bezoldiging € 16.988 € 11.325 € 11.325

Toepasselijk WNT-maximum € 22.650 € 15.100 € 15.100

Toepasselijk VTW-maximum € 17.440 € 11.625 € 11.625

WIM DANKELMAN ANNALIZE VAN DER 
HOLST – VOS

FUNCTIE(S) LID LID

Duur dienstverband in 2017 01-01-2017 t/m
30-06-2017

01-01-2017 t/m 
31-12-2017

Bezoldiging

Beloning € 5.663 € 11.325

Belastbare onkostenvergoedingen - -

Werkgeversdeel pensioenlasten - -

Totale bezoldiging € 5.663 € 11.325

Toepasselijk WNT-maximum € 15.100 € 15.100

Toepasselijk VTW-maximum € 11.625 € 11.625

De totale bezoldiging aan de Raad van Commissarissen bedroeg € 56.626 (2016: € 61.380).

 

Er zijn geen functionarissen die in 2017 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen of 

waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde 

topinkomens) of WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Ook zijn er in 2017 geen ontslaguitkeringen aan 

overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.
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8 | JAARREKENING 2017
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(X € 1.000) NA RESULTAATBESTEMMING

VASTE ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016

VASTGOEDBELEGGINGEN

1 | DAEB vastgoed in exploitatie 461.783 408.500

2 | Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 9.660 9.944

3 | Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 3.258 7.769

4 | Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 698 698

475.399 426.911

MATERIËLE VASTE ACTIVA

5 | Onroerend en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 3.352 2.892

3.352 2.892

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

6 | Deelneming 10 0

7 | Latente belastingvorderingen 5.589 21.811

5.599 21.811

Som der vaste activa 484.350 451.614

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN

8 | Vastgoed bestemd voor verkoop 1.648 2.474

9 | Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 491 490

10 | Overige voorraden 288 4.908

2.427 7.872

VORDERINGEN

11 | Debiteuren 183 204

12 | Gemeenten 19 11

13 | Belastingen en premies sociale verzekeringen 146 294

14 | Overige vorderingen 376 424

15 | Overlopende activa 550 696

1.274 1.629

16 | LIQUIDE MIDDELEN 9.034 9.524

Som der vlottende activa 12.735 19.025

TOTAAL ACTIVA 497.085 470.639
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EIGEN VERMOGEN 31-12-2017 31-12-2016

17 | Overige reserves 192.558 189.533

18 | Herwaarderingsreserve 184.105 155.167

376.663 344.700

VOORZIENINGEN

19 | Voorziening onrendabele investeringen en  
herstructureringen

1.297 3.036

20 | Overige voorzieningen 3.417 3.503

4.714 6.539

LANGLOPENDE SCHULDEN

21 | Leningen overheid en kredietinstellingen 89.879 106.802

22 | Waarborgsommen 990 923

90.869 107.725

KORTLOPENDE SCHULDEN

23 | Schulden aan kredietinstellingen 16.921 4.067

24 | Schulden aan leveranciers 2.091 2.576

25 | Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.366 610

26 | Overlopende passiva en overige schulden 4.461 4.422

24.839 11.675

TOTAAL PASSIVA 497.085 470.639
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017
(X € 1.000)

2017 2016

27 | Huuropbrengsten 31.214 30.621

28 | Opbrengsten servicecontracten 3.488 3.461

29 | Overige opbrengsten exploitatie bezit 545 523

30 | Lasten servicecontracten -3.460 -3.450

31 | Lasten verhuur en beheeractiviteiten -5.773 -5.575

32 | Lasten onderhoudsactiviteiten -6.283 -6.520

33 | Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -5.149 -5.186

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 14.582 13.874

34 | Toegerekende financieringskosten vastgoed in ontwikkeling 0 0

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 10.160 3.960

Netto verkoopresultaat verkoop voorraden 0 0

Directe lasten vastgoedportefeuille 0 -9

Toegerekende organisatiekosten -302 -116

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -8.022 -2.948

35 | Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 1.836 887

Overige waardeveranderingen vastgoed portefeuille -6.006 7.240

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 43.057 -3.615

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
bestemd voor de verkoop

0 -14

36 | Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 37.051 3.611

Opbrengst overige activiteiten 109 219

Kosten overige activiteiten -18 -33

37 | Netto resultaat overige activiteiten 91 186

38 | Leefbaarheid -161 50

BEDRIJFSRESULTAAT 53.399 18.608

39 | Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren 1 41

40 | Rentelasten en soortgelijke lasten -4.563 -4.719

Saldo financiële baten en lasten -4.562 -4.678

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR 
BELASTINGEN

48.837 13.930

41 | Belastingen -16.874 3.685

JAARRESULTAAT 31.963 17.615
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KASSTROOMOVERZICHT 2017
(X € 1.000)

2017 2016

Ontvangsten van huurders 35.216 34.773

Ontvangsten van overige 0 16

35.216 34.789

Betalingen aan werknemers -3.579 -3.371

Betalingen aan leveranciers onderhoud -6.777 -6.457

Betalingen uit hoofde van zakelijke lasten -4.143 -4.179

Betalingen aan overige -6.156 -5.921

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -20.655 -19.928

Ontvangen interest 0 26

Betaalde interest -4.654 -4.728

-4.654 -4.702

Kasstroom uit operationele activiteiten 9.907 10.159

Investeringen in materiële vaste activa -16.752 -19.484

Desinvesteringen materiële vaste activa 3.576 3.247

Investeringen in vastgoedbeleggingen 0 0

Desinvesteringen vastgoedbeleggingen 6.865 928

Investeringen in financiële vaste activa 0 0

Desinvesteringen financiële vaste activa 0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.311 -15.309

Aflossingen van langlopende schulden -4.086 -2.643

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -4.086 -2.643

MUTATIE GELDMIDDELEN -490 -7.793
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING IN DE JAARREKENING

ALGEMEEN
TOEGELATEN INSTELLING

Woningstichting de Veste, gevestigd aan de Eskampweg 1 te Ommen, is een stichting met de status van toegelaten instelling 

conform artikel 70 eerste lid van de Woningwet. Het werkgebied van de toegelaten instelling betreft conform artikel 3 van de 

statuten: Ommen, Dalfsen, Hardenberg, Terschelling, Enschede, Zwolle, De Wolden, Lelystad, Elburg en Raalte.

Woningstichting De Veste is ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 05040996.

REGELGEVING

De toegelaten instelling heeft de jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel 35 van de Woningwet. Het eerste lid 

van dit artikel schrijft de toepassing van BW2 Titel 9 voor, behoudens enkele specifieke uitzonderingen. Behalve de Woningwet 

zijn tevens het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting en de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting van 

toepassing.

Verder zijn de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(“WNT”) en de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven richtlijnen toegepast, waaronder Richtlijn 645 ‘Toegelaten 

Instellingen Volkshuisvesting (herzien 2016) in het bijzonder. 

OORDELEN EN SCHATTINGEN

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur zich diverse 

oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen hebben betrekking op de activa in exploitatie (zowel het 

sociaal als het commercieel vastgoed), de voorzieningen, de waardeverminderingen en de acute en latente belastingen. 

De hierbij behorende veronderstellingen zijn vermeld in de toelichting bij de hiervoor genoemde jaarrekeningposten.p de 

betreffende jaarrekeningposten in de jaarrekening 2016 vermeld.

LIJST VAN KAPITAALBELANGEN

In 2016 en 2017 hebben we onze verbindingen geherstructureerd. Middels een juridische fusie zijn alle activiteiten, 

bezittingen en schulden overgeheveld aan Woningstichting de Veste (toegelaten instelling). Eind 2017 is er alleen nog 

een kapitaalbelang aanwezig in De Veste Participaties B.V.. In deze deelneming vinden geen activiteiten plaats en is van te 

verwaarlozen betekenis. Woningstichting de Veste stelt vanaf het boekjaar 2017 daarom geen geconsolideerde jaarrekening 

meer op.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten en schulden, als 

afgeleide instrumenten verstaan.

Alle aan- en verkopen volgens standaard markconventies van financiële activa worden opgenomen per transactiedatum, dat 

wil zeggen de datum waarop de toegelaten instelling de bindende overeenkomst aangaat.

Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. 
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GRONDSLAGEN VAN BALANSWAARDERING IN DE JAARREKENING

VASTGOEDBELEGGINGEN
VASTGOED IN EXPLOITATIE
CLASSIFICATIE EN KWALIFICATIE

Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB (sociaal) en niet-DAEB (commercieel) vastgoed, 

rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de 

staatssteun voor toegelaten instellingen. 

Op grond van deze criteria omvat het sociaal vastgoed de woningen met een huurprijs tot aan de huurliberalisatiegrens 

(huurtoeslaggrens) op contractdatum, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. Ultimo 2017 bedraagt 

de huurliberalisatiegrens € 710,68 (2016: € 710,68).

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, 

welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in 

de EC-beschikking d.d. 15 december 2009. 

Het commercieel vastgoed omvat volgens de eerder genoemde criteria de woningen met een huurprijs boven de 

huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) op contractdatum, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk 

vastgoed) en het overige commercieel vastgoed.

COMPLEXINDELING

Het sociaal vastgoed en het commercieel vastgoed is opgedeeld naar waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex 

is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type 

vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij in verhuurde staat kan worden verkocht. 

Een waarderingscomplex kan daarom worden gedefinieerd als een aaneengesloten blok verhuureenheden van dezelfde 

bouwperiode. Alle verhuureenheden van de toegelaten instelling maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn een 

afzonderlijk waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit sociaal en commercieel 

vastgoed. In dat geval wordt, nadat de waarde van het waarderingscomplex is bepaald, de waarde opgesplitst in een deel dat 

aan het sociaal vastgoed, respectievelijk aan het commerciële deel kan worden toegerekend.

WAARDERING BIJ EERSTE VERWERKING SOCIAAL EN COMMERCIEEL VASTGOED

Bij de eerste verwerking wordt het sociaal vastgoed in exploitatie en het commercieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd 

tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten minus eventuele 

investeringssubsidies. 

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe kosten en de hieraan direct 

toerekenbare kosten. 

De in de toekomst te maken kosten van sloop worden ten laste van het resultaat verantwoord in het jaar dat de exploitatie 

door sloop wordt beëindigd.

WAARDERING NA EERSTE VERWERKING 

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste verwerking gewaardeerd 

tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de 

waardering plaats tegen de marktwaarde. 

Het Besluit actuele waarde is niet van toepassing. Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen 

volkshuisvesting 2015 vindt de waardering tegen marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in 

bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (“Handboek modelmatig waarderen marktwaarde”).
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Op basis van artikel 31 van het BTIV wordt bij de waardering onderscheid gemaakt naar de volgende categorieën:

• Woongelegenheden

• Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (BOG en MOG)

• Parkeergelegenheden 

• Intramuraal zorgvastgoed 

Woningstichting de Veste hanteert de full versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.

Bij de waardering van het vastgoed worden een doorexploiteer- en een uitpondscenario onderscheiden.

De marktwaarde is de hoogste van beide waarderingen. Het handboek volgt de netto contante waarde methode, de 

DCF-methode. Via de DCF-methode worden de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen contant gemaakt naar 

het heden aan de hand van een disconteringsvoet, inclusief de eindwaarde die de geschatte opbrengstwaarde is van het 

vastgoed aan het einde van de DCF-periode. Hierbij wordt verondersteld dat de jaarbedragen medio het jaar ontvangen, 

respectievelijk betaald worden. De berekening van de netto contante marktwaarde wordt bij alle typen vastgoed uitgevoerd 

voor een exploitatieperiode van 15 jaar. 

De bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen vindt bij woongelegenheden en parkeergelegenheden 

plaats aan de hand van twee scenario’s: enerzijds op basis van het doorexploiteerscenario en anderzijds op basis van het 

uitpondscenario. Bij BOG, MOG en intramuraal vastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van toepassing.

Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of – vermeerdering van de marktwaarde van onroerende zaken in 

exploitatie verantwoord in de winsten-verliesrekening van de periode waarin de wijziging zich voordoet. De waardevermindering 

of – vermeerdering wordt separaat tot uitdrukking gebracht en in het resultaat verantwoord als “Niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen”.

UITGAVEN NA EERSTE VERWERKING

Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van het complex aangaande het sociaal en commercieel vastgoed, die voldoen aan 

de algemene activeringscriteria worden geactiveerd tegen kostprijs en vervolgens getoetst aan het verschil in marktwaarde 

van het complex vóór en na deze uitgaven. Het marktwaardeverschil wordt in het actief verwerkt als een waardevermindering 

of – vermeerdering en in het resultaat verantwoord als “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen. 

HERWAARDERINGSRESERVE

Jaarlijks wordt op balansdatum de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie opnieuw bepaald. Winsten of verliezen 

ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening. Voor het 

positieve verschil tussen de marktwaarde van het waarderingscomplex en de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs, 

zonder rekening te houden met enige afschrijving of waardevermindering, wordt een herwaarderingsreserve gevormd. 

Het expliciet opnemen van een herwaarderingsreserve in de balans als onderdeel van het eigen vermogen benadrukt voor 

de gebruiker van de jaarrekening dat een deel van het eigen vermogen op het waarderingsmoment nog niet gerealiseerd is. 

AFSCHRIJVINGEN

Op de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet afgeschreven.

 
BUITENGEBRUIKSTELLING ALS GEVOLG VAN SLOOP

Indien op het waarderingscomplex of een deel daarvan, op de waardepeildatum een ook voor een derde, onherroepelijke 

verplichting tot sloop van toepassing is, wordt hier bij de waardering rekening mee gehouden. De sloopkosten worden in het 

jaar van uitgave ten laste van het resultaat gebracht.
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ONROERENDE ZAKEN VERKOCHT ONDER VOORWAARDEN

Voor onroerende zaken in exploitatie die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) door de 

corporatie wordt overgedragen aan derden waarbij de regeling kwalificeert als financieringstransactie, eindigt het eigen 

gebruik en wordt het vastgoed gerubriceerd als vastgoed verkocht onder voorwaarden. De onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden worden gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de contractuele korting. Een eventuele 

waardevermeerdering of –vermindering van de boekwaarde van de onroerende zaken op het moment van de herclassificatie 

wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder de post 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.

Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de getaxeerde leegwaarde na aftrek van de in het VOV-contract 

overeengekomen korting. De leegwaarde wordt jaarlijks opnieuw geschat. Waardeveranderingen worden in het resultaat 

verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden. 

De regeling kwalificeert als een financieringstransactie indien niet alle belangrijke economische voor- en nadelen zijn 

overgedragen. Dit is in het kader van een regeling VOV doorgaans het geval indien sprake is van een terugkoopplicht dan 

wel een terugkooprecht tegen een significant lagere terugkoopprijs dan de verwachte reële waarde op terugkoopmoment.

Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde heeft de corporatie een terugkoopverplichting, die jaarlijks 

wordt gewaardeerd op de bij overdracht ontstane terugkoopverplichting, rekening houdend met de contractvoorwaarden 

inzake terugkoop waaronder de deling van de jaarlijkse waardeontwikkeling van de woning in het economisch verkeer. De 

terugkoopverplichting wordt als verplichting op de balans opgenomen zonder rekening te houden met de tijdswaarde van 

geld aangezien inschatting van het tijdstip waarop terugkoop in de toekomst zal plaatsvinden, mede gelet op de onbeperkte 

terugkooptermijn, niet goed mogelijk is. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden 

wordt de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord.

De waardeveranderingen ter zake van de woningen verkocht onder voorwaarden (na herclassificatie) en die ter zake de 

terugkoopverplichtingen worden in het resultaat verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden. 

Ultimo boekjaar wordt het verschil (indien positief) tussen de dan opnieuw vastgestelde leegwaarde na aftrek van contractuele 

korting en de - gefixeerde - boekwaarde op moment van herclassificatie op basis van de oude grondslag verwerkt in een 

herwaarderingsreserve.

VASTGOED IN ONTWIKKELING BESTEMD VOOR EIGEN EXPLOITATIE
VASTGOED

Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande complexen (woningverbetering, 

herstructurering, zie hiervoor tevens de grondslag onder uitgaven na eerste verwerking hiervoor). De waardering bij eerste 

verwerking is tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs), rekening houdend met eigen 

ontwikkelingskosten en overige hieraan direct toerekenbare kosten.

De waardering na eerste verwerking van het vastgoed in ontwikkeling is tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan 

wel de lagere marktwaarde. De marktwaarde wordt bepaald met behulp van geprognosticeerde kasstromen op basis van 

aannames zoals hiervoor toegelicht onder vastgoed in exploitatie onder Waardering na eerste verwerking. 

Indien gerede twijfel bestaat of de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen worden, wordt het vastgoed tegen de lagere 

marktwaarde van het project in het bestaande ontwikkelingsstadium gewaardeerd en wordt het nadelig verschil in het 

resultaat verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen.
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In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake sociaal en 

commercieel vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan de marktwaarde, wordt 

het verschil eerst in mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het resterend bedrag een voorziening 

gevormd voor onrendabele investeringen en herstructureringen. De afwaardering van de bestede kosten tot nihil wordt in het 

resultaat verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen.

GRONDPOSITIES 

Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen) worden aangeschaft met het oog op (her)ontwikkeling van huur- en 

koopprojecten.

De grondposities worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs en bijkomende kosten. Na eerste verwerking 

worden de grondposities gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere marktwaarde, welke de huidige marktverhoudingen 

omtrent de verwachte woningbouwwaarde van de grond weerspiegelt. De veranderingen in de marktwaarde worden in het 

resultaat verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen. 

MATERIELE VASTE ACTIVA
ONROERENDE EN ROERENDE ZAKEN TEN DIENSTE VAN DE EXPLOITATIE

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs 

of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien 

van toepassing cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Er zijn geen rentekosten in de, tegen de vervaardigingsprijs 

gewaardeerde, materiële vaste activa opgenomen. 

De materiële vaste activa worden als volgt lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur rekening 

houdend met de restwaarde:

• de terreinen worden niet afgeschreven;

• de bedrijfsgebouwen over veertig jaar;

• de overige materiële vaste activa over vijf tot tien jaar.

Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen 

ondergaat, worden deze wijzigingen als een schattingswijziging verantwoord.

FINANCIËLE ACTIVA
DEELNEMINGEN

Niet geconsolideerde deelnemingen waarin de toegelaten instelling invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en 

financiële beleid worden tegen de vermogensmutatiemethode gewaardeerd. Voor de bepaling of sprake is van invloed 

van betekenis worden de financiële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten mede in aanmerking genomen. 

Overeenkomstig de vermogensmutatiemethode worden de deelnemingen in de balans opgenomen tegen het aandeel van 

de toegelaten instelling in de nettovermogenswaarde. De nettovermogenswaarde wordt vermeerderd met haar aandeel in 

de resultaten van de deelnemingen; haar aandeel in de directe mutaties in het eigen vermogen van de deelneming vanaf het 

moment van verwerving, bepaald volgens de grondslagen zoals vermeld in deze jaarrekening en verminderd met haar aandeel 

in de dividenduitkeringen van de deelnemingen. In de winst-en-verliesrekening wordt het aandeel van de toegelaten instelling 

in het resultaat van de deelnemingen opgenomen. Indien en voor zover de vennootschap niet zonder beperking uitkering van 

de positieve resultaten aan haar kan bewerkstelligen, worden de resultaten in een wettelijke reserve opgenomen. Het aandeel 

van de toegelaten instelling in de rechtstreekse vermogensvermeerderingen en -verminderingen van de deelnemingen wordt 

ook in de wettelijke reserve opgenomen, met uitzondering van herwaarderingen van activa die in de herwaarderingsreserve 

worden verwerkt.
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Indien de waarde van de deelneming volgens de vermogensmutatiemethode nihil is geworden, wordt deze methode niet langer 

toegepast en blijft de deelneming bij ongewijzigde omstandigheden op nihil gewaardeerd. Hierbij worden andere langlopende 

belangen in de deelneming die feitelijk worden aangemerkt als een onderdeel van de netto-investering, ook meegenomen. 

Indien en voor zover geheel of gedeeltelijk voor de schulden van de deelneming wordt ingestaan respectievelijk een feitelijke 

verplichting bestaat de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening opgenomen.

Een vervolgens verkregen aandeel in de winst van de deelneming wordt pas weer verwerkt indien en voor zover het cumulatief 

niet-verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen.

Na toepassing van de vermogensmutatiemethode bepaalt de toegelaten instelling of het noodzakelijk is om voor de 

deelneming een verlies wegens bijzondere waardevermindering op te nemen. De vennootschap bepaalt op elke verslagdatum 

of er objectieve aanwijzingen zijn dat de deelneming een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Als dat het geval 

is, berekent de vennootschap het bedrag aan bijzondere waardevermindering als zijnde het verschil tussen de realiseerbare 

waarde van de deelneming en de boekwaarde en verantwoordt zij het bedrag in de winst-en-verliesrekening.

OVERIGE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
LATENTE BELASTINGVORDERINGEN

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

Belastingen.

VOORRADEN
VASTGOED BESTEMD VOOR VERKOOP

Dit betreft opgeleverde nieuwbouwwoningen bestemd voor verkoop.

De waardering van de opgeleverde nieuwbouwwoningen is tegen vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten 

dan wel lagere opbrengstwaarde. De waardering van de teruggekochte woningen met een terugkoopplicht is op moment 

van verkrijging tegen de marktwaarde na aftrek van de contractuele korting, hetgeen tevens de verkrijgingsprijs is voor de 

waardering als voorraad, en na eerste verwerking rekening houdend met de lagere opbrengstwaarde.

De lagere opbrengstwaarde is de verwachte verkoopprijs en wordt bepaald op basis van taxaties dan wel recente 

verkooptransacties van referentiewoningen onder aftrek van kosten voor verkoop.

VASTGOED IN ONTWIKKELING BESTEMD VOOR VERKOOP

Dit betreft vastgoed in aanbouw voor verkoop dat nog niet verkocht is (onderhanden werk). De waardering is tegen 

vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten dan wel lagere opbrengstwaarde. De lagere opbrengstwaarde is 

gebaseerd op de verwachte verkoopprijs onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

Onder de post voorraden zijn verder grondposities zonder concrete bouwbestemming opgenomen, waarvan besloten is tot 

afstoting. De waardering is tegen verkrijgingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten dan wel lagere opbrengstwaarde.

OVERIGE VOORRADEN

De voorraad onderhoudsmaterialen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. 

VLOTTENDE VORDERINGEN

De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, worden bij eerste verwerking 

opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.
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LIQUIDE MIDDELEN

Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen en wissels en cheques. Liquide 

middelen worden gewaardeerd op basis van nominale waarde. Deposito’s worden onder liquide middelen opgenomen indien 

zij in feite - zij het eventueel met opoffering van rentebaten - ter onmiddellijke beschikking staan. 

CLASSIFICATIE EIGEN VERMOGEN EN VREEMD VERMOGEN

Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument worden in de jaarrekening als vreemd vermogen 

of als eigen vermogen geclassificeerd overeenkomstig de economische realiteit van de contractuele overeenkomst waaruit 

het financieel instrument voortvloeit. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot een (deel van een) financieel 

instrument worden in de jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van het financieel instrument als financiële 

verplichting respectievelijk als eigen-vermogensinstrument.

VOORZIENINGEN

Een voorziening wordt gevormd indien de toegelaten instelling op balansdatum een in rechte afdwingbare of feitelijke 

verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van 

de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Tenzij 

anders vermeld, worden voorzieningen gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen een vergoeding van een 

derde zal worden ontvangen, wordt deze vergoeding gepresenteerd als een afzonderlijk actief.

VOORZIENING ONRENDABELE INVESTERINGEN EN HERSTRUCTURERINGEN

In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake sociaal en 

commercieel vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan de aan deze 

investeringsverplichtingen toe te rekenen marktwaarde per balansdatum op basis van het Handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde, wordt het verschil eerst in mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het resterend bedrag 

een voorziening gevormd voor onrendabele investeringen en herstructureringen. De afwaardering van de bestede kosten 

tot nihil en de vorming van de voorziening wordt in het resultaat verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen.

OVERIGE VOORZIENINGEN 

De overige voorzieningen betreffen voorzieningen voor V- en E-meters, en een voorziening voor de regeling “Mijn koopwoning”. 

De overige voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

BELASTINGEN
ACUTE BELASTINGEN

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat uitgaande van het geldende belastingtarief, rekening 

houdend met fiscaal vrijgestelde posten, de vaststellingsovereenkomst (VSO) en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.

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

LATENTE BELASTINGEN

Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering, wordt een latente 

belastingverplichting opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale 

balanswaardering en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een latente belastingvordering opgenomen 

voor zover er latente verplichtingen tegenover staan, of het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor 

verrekening. De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen onder de financiële vaste activa 

respectievelijk voorzieningen.
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De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door de 

toegelaten instelling, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa, voorzieningen, schulden 

of overlopende passiva. Latente vorderingen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst 

belastbare winsten zullen zijn die voor realisatie van het tijdelijk verschil dan wel compensabele verliezen kunnen worden 

aangewend. Hierbij wordt uitgegaan van het geldende belastingtarief. De latente belastingverplichtingen en vorderingen 

worden gewaardeerd tegen contante waarde.

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien de toegelaten instelling een in rechte afdwingbaar 

recht heeft om actuele belastingvorderingen te salderen met actuele belastingverplichtingen en de uitgestelde

belastingvorderingen en de uitgestelde belastingverplichtingen verband houden met winstbelastingen die betrekking hebben 

op dezelfde fiscale eenheid en door dezelfde belastingautoriteit worden geheven.

LANGLOPENDE SCHULDEN

Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde. In geval dat de vervolgwaardering 

niet tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening plaatsvindt, wordt bij de 

eerste waardering de reële waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

De langlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de 

effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet 

langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met de direct 

daaraan toe te rekenen transactiekosten.

De kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de 

effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet 

langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.
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GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING IN DE JAARREKENING

ALGEMEEN

Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze gerealiseerd zijn. De kosten worden 

bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar 

waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 

einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en 

overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

Bijzondere baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, worden op grond van aard, 

omvang of het incidentele karakter afzonderlijk toegelicht teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening van de corporatie en met de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met het oog op de analyse en 

de vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk toegelicht.

De winst-en-verliesrekening wordt zoals voorgeschreven in de Woningwet, gepresenteerd op basis van de functionele 

indeling, op basis van het op 25 oktober 2017 door het ministerie van Wonen en Rijksdienst uitgevaardigde modellenbesluit.

HUUROPBRENGSTEN

Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoord naar rato van de geleverde prestaties.

De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid van de toegelaten instelling, rekening houdend met 

de door het Rijk bepaalde kaders (zoals maximale huurverhoging, maximaal redelijke huur en maximale huursomstijging) en 

onder aftrek van huurderving wegens leegstand en oninbaarheid.

OPBRENGSTEN SERVICECONTRACTEN

De opbrengsten servicecontracten betreffen vergoedingen van huurders boven de netto huurprijs voor leveringen en diensten 

(zoals energie, water, huismeesters, schoonmaakkosten, glasverzekering). De opbrengsten worden verminderd met derving 

wegens oninbaarheid. De kosten van de leveringen en diensten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.

LASTEN VERHUUR EN BEHEERACTIVITEITEN

Hier worden zowel de directe lasten voor de verhuur en beheeractiviteiten als de indirecte lasten via de kosten- verdeelstaat 

verantwoord.

LASTEN ONDERHOUDSACTIVITEITEN

De werkelijke onderhoudskosten voor dagelijks- en mutatieonderhoud en planmatig onderhoud worden ten laste van de 

exploitatie gebracht. Het dagelijks- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in de kosten van derden en de kosten 

van eigen dienst. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare uitgaven wanneer geen sprake is van 

waardevermeerdering van het actief.

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid 

is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen 

waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen 

verplichtingen.

OVERIGE DIRECTE OPERATIONELE LASTEN EXPLOITATIE BEZIT

Hieronder worden verantwoord de verhuurdersheffing, de kosten gerelateerd aan het niet kunnen incasseren van vorderingen 

op huurders anders dan huur en andere exploitatiekosten die niet tot een meer specifieke kostensoort behoren. De groep 

verwerkt de overheidsheffingen zoals onroerendezaakbelasting en verhuurderheffing op het moment dat aan alle voorwaarden 

voor de overheidsheffing is voldaan.



Jaarverslag 2017 
8 | Jaarrekening 57

LASTEN VERKOCHT VASTGOED IN ONTWIKKELING EN TOEGEREKENDE ORGANISATIE- EN FINANCIERINGSKOSTEN

De lasten van het verkochte vastgoed in ontwikkeling inclusief de toegerekende organisatiekosten vanuit de kostenverdeelstaat 

en rente in het kader van financiering worden hieronder verantwoord.

De Veste heeft in 2017 (net als in 2016) niets ontwikkelt voor de verkoop. De cijfers zijn voor 2016 aangepast.

NETTO GEREALISEERD RESULTAAT VERKOOP VASTGOEDPORTEFEUILLE

De post Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst 

minus de toerekenbare verkoop- en organisatiekosten en de geactiveerde waarde met 

betrekking tot het vastgoed. 

Opbrengst uit verkoop van vastgoed wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle belangrijke rechten op economische 

voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot de activa zijn overgedragen aan de koper, het bedrag van de 

opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.

Op basis van deze criteria wordt onder deze post de verkoopopbrengst van vastgoed in exploitatie onder aftrek van 

verkoopkosten en de boekwaarde verantwoord. De boekwaarde is op basis van de marktwaarde. Daarnaast wordt onder 

deze post verantwoord de opbrengstwaarde van verkocht vastgoed bestemd voor de verkoop (koopwoningen voor derden) 

onder aftrek van de gemaakte direct toerekenbare verkoopkosten en de vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende directe 

kosten, dan wel de lagere opbrengstwaarde. Verder wordt hieronder verantwoord de verkoopopbrengst van onder VOV 

teruggekochte en vervolgens zonder voorwaarden doorverkochte woningen onder aftrek van de boekwaarde. De boekwaarde 

is de marktwaarde op terugkoopmoment onder aftrek van de contractuele korting.

Gerealiseerde verkoopresultaten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Eventuele 

verliezen op koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. 

Woningen verkocht onder voorwaarden worden niet in het resultaat verantwoord in het geval de belangrijkste economische 

voor- en nadelen niet zijn overgedragen aan de koper. Dergelijke transacties worden verantwoord als financieringstransactie. 

Verwezen wordt naar de post Vastgoed verkocht onder voorwaarden in de grondslagen van balanswaardering.

WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE

Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen en de waardeveranderingen met betrekking tot de vastgoedportefeuille 

bestaande uit vastgoed in exploitatie, vastgoed in ontwikkeling, vastgoed verkocht onder voorwaarden en vastgoed bestemd 

voor verkoop. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, die 

ontstaan door een wijziging in de waarde van het vastgoed bestemd voor verkoop in het verslagjaar.

NETTO RESULTAAT OVERIGE ACTIVITEITEN

Hieraan zijn de opbrengsten en kosten van beheer voor derden, VvE-beheer en erfpachtopbrengsten toegerekend. 

OVERIGE ORGANISATIEKOSTEN

De opbrengsten en kosten die niet toerekenbaar zijn (ook niet na toerekening van indirecte kosten), worden opgenomen 

onder overige organisatiekosten. 

LEEFBAARHEID

Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten en fysieke activiteiten opgenomen.

De uitgaven inzake sociale activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor ondersteuning van bewonersinitiatieven, 

gebiedsgericht personeel (zoals leefbaarheidscoördinator, wijkbeheerder, huismeester), leefbaarheidsonderzoeken en 

uitgaven voor activiteiten zoals welkomstbijeenkomsten nieuwe bewoners, bestrijding woonoverlast, buurtbemiddeling, 

opvang van dak- en thuislozen, schuldsaneringen, tweede kansbeleid et cetera.
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De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor buurtcentra, bijzondere gebouwen (zoals 

wijksteunpunten en buurtposten), onderhoud groenvoorziening, speeltoestellen, beveiliging openbare ruimte, cameratoezicht, 

schoonmaakacties et cetera en uitgaven voor activiteiten zoals inbraakbeveiliging, brandpreventie, verlichting achterpad, 

afsluiting portieken et cetera.

RENTEBATEN EN RENTELASTEN

Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van 

de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk.

Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom. (Dis)agio 

en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig dat tezamen met 

de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt en in 

de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar 

waarover zij verschuldigd worden.

PERSONEEL

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst en-verliesrekening voor 

zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

BELASTINGEN

De belasting over het resultaat wordt berekend op basis van het in de winst-en-verliesrekening verantwoorde resultaat, 

rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.

Tevens wordt rekening gehouden met de wijzigingen in de latente belastingvorderingen en –schulden uit hoofde 

van respectievelijk wijzigingen in het belastingtarief, herbeoordeling van de mogelijkheid tot realisatie van latente 

belastingvorderingen of een wijziging van de verwachte realisatie van een actief- of passiefpost. 

De aldus bepaalde belastingpost wordt in de winst-en-verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking 

heeft op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen 

wordt verwerkt. 
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GRONDSLAGEN VOOR KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende effecten. De effecten kunnen 

worden beschouwd als zeer liquide beleggingen. De op korte termijn zeer liquide beleggingen zijn beleggingen die zonder 

beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in 

geldmiddelen. 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en vennootschapsbelasting zijn opgenomen onder de kasstroom uit 

operationele activiteiten. 

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht 

opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract zijn voor het gedeelte dat betrekking 

heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 

interest als een uitgave uit operationele activiteiten. De ontvangst uit hoofde van een sale and financial leaseback-transactie 

wordt gepresenteerd als een ontvangst uit hoofde van financieringsactiviteiten.
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TOELICHTING OP DE ACTIVA
(X € 1.000)

ACTIVA
VASTGOEDBELEGGINGEN 

1 | DAEB VASTGOED IN EXPLOITATIE 31-12-2017 31-12-2016

MARKTWAARDE IN VERHUURDE STAAT

Stand 1-1 408.500 398.051

MUTATIES BOEKJAAR:

Investeringen in sociaal vastgoed in exploitatie 298 806

Overboeking van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie

12.134 6.255

Verkopen -2.361 -1.840

Uit exploitatie (renovatie) -2.065

Overige mutaties -129

Herclassificatie 351

Waardemutatie verantwoord in het resultaat 42.990 7.293

Saldo 31-12 461.783 408.500

2 | NIET-DAEB VASTGOED IN EXPLOITATIE 

MARKTWAARDE IN VERHUURDE STAAT

Stand 1-1 9.944 10.172

MUTATIES BOEKJAAR:

Verkopen 0 -186

Uit exploitatie (renovatie) 0 0

Herclassificatie -351

Waardemutatie verantwoord in het resultaat 67 -42

Saldo 31-12 9.660 9.944
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MARKTWAARDE

Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is gebruik gemaakt van meerdere macro economische parameters en 

of schattingen (full variant). Het handboek modelmatig waarderen marktwaarde bepaalt de marktwaarde van de onroerende 

zaken in exploitatie op basis van de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen (Discounted Cash Flow 

methode). De toekomstige kasstromen worden bepaald aan de hand van een doorexploitatie- en een uitpondscenario. 

Bij het doorexploitatiescenario is de veronderstelling dat het volledige complex in exploitatie blijft gedurende de DCF-periode. 

Bij het uitpondscenario is de veronderstelling dat na mutatie tot verkoop van individuele woningen tegen leegwaarde wordt 

overgegaan. De berekening wordt uitgevoerd over een DCF-periode van vijftien jaar. In het doorexploiteerscenario wordt 

de huur bij mutatie aangepast naar de markthuur of de maximale huur, afhankelijk of de woongelegenheid bij mutatie is te 

liberaliseren. 

• Indien de maximale huur lager dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur het minimum van 

de markthuur en de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelstel.

• Indien de maximale huur hoger is dan liberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur de markthuur.

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

parameters:

PARAMETERS WOONGELEGENHEDEN 2017 2018 2019 2020 2021 EV

Prijsinflatie 1,30% 1,30% 1,50% 1,70% 2,00%

Looninflatie 1,60% 2,20% 2,20% 2,20% 2,50%

Bouwkostenstijging 1,60% 2,20% 2,20% 2,20% 2,50%

Leegwaardestijging 3,90% 5,60% 3,80% 2,00% 2,00%

Instandhoudingsonderhoud per vhe - EGW € 777 € 777 € 777 € 777 € 777

Instandhoudingsonderhoud per vhe - MGW € 783 € 783 € 783 € 783 € 783

Instandhoudingsonderhoud per vhe - 
Studenteneenheid

€ 426 € 426 € 426 € 426 € 426

Instandhoudingsonderhoud per vhe - Zorgeenheid 
(extr.muraal)

€ 752 € 752 € 752 € 752 € 752

Mutatieonderhoud per vhe - EGW € 836 € 836 € 836 € 836 € 836

Mutatieonderhoud per vhe - MGW € 628 € 628 € 628 € 628 € 628

Mutatieonderhoud per vhe - Studenteneenheid € 188 € 188 € 188 € 188 € 188

Mutatieonderhoud per vhe - Zorgeenheid (extr.
muraal)

€ 628 € 628 € 628 € 628 € 628

Beheerkosten per vhe - EGW € 427 € 427 € 427 € 427 € 427

Beheerkosten per vhe - MGW € 420 € 420 € 420 € 420 € 420

Beheerkosten per vhe - Studenteneenheid € 395 € 395 € 395 € 395 € 395

Beheerkosten per vhe - Zorgeenheid (extr.muraal) € 387 € 387 € 387 € 387 € 387

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%

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

0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13%

Verhuurderheffing (% van de WOZ) 0,54% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59%

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar - 
zelfstandige eenheden 

0,00% 1,00% 0,80% 0,60% 0,30%
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PARAMETERS WOONGELEGENHEDEN 2017 2018 2019 2020 2021 EV

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar - 
onzelfstandige eenheden

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Huurderving (% van de huursom) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Mutatiekans bij doorexploiteren 8,80% 8,80% 8,80% 8,80% 8,80%

Mutatiekans bij uitponden 8,80% 8,80% 8,80% 8,80% 8,80%

Verkoopkosten bij uitponden (% van de leegwaarde) 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

Disconteringsvoet doorexploiteren: 5,66% 5,66% 5,66% 5,66% 5,66%

Disconteringsvoet uitponden: 6,73% 6,73% 6,73% 6,73% 6,73%

Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 500 per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, bestaande 
uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de berekende waarde van een 
verhuureenheid.

PARAMETERS BEDRIJFSMATIG EN 
MAATSCHAPPELIJK ONROEREND GOED

2017 2018 2019 2020 2021 EV

Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo € 5,1 € 5,1 € 5,1 € 5,1 € 5,1

Mutatieonderhoud per m2 bvo € 10,2 € 10,2 € 10,2 € 10,2 € 10,2

Beheerkosten % van de markthuur ‒ BOG 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Beheerkosten % van de markthuur ‒ MOG 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13%

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

0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13%

Disconteringsvoet doorexploiteren: 8,01% 8,01% 8,01% 8,01% 8,01%

PARAMETERS PARKEERPLAATSEN 2017 2018 2019 2020 2021 EV

Instandhoudingsonderhoud ‒ parkeerplaats € 47 € 47 € 47 € 47 € 47

Instandhoudingsonderhoud ‒ garagebox € 157 € 157 € 157 € 157 € 157

Beheerkosten ‒ parkeerplaats € 25,5 € 25,5 € 25,5 € 25,5 € 25,5

Beheerkosten ‒ garagebox € 36,0 € 36,0 € 36,0 € 36,0 € 36,0

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13%

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

0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

Disconteringsvoet doorexploiteren: 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80%

Disconteringsvoet uitponden: 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30%

PARAMETERS INTRAMURAAL ZORGVASTGOED 2017 2018 2019 2020 2021 EV

Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo € 8,15 € 8,15 € 8,15 € 8,15 € 8,15

Mutatieonderhoud per m2 bvo € 10,2 € 10,2 € 10,2 € 10,2 € 10,2

Beheerkosten % van de markthuur 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%

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

0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37%

Disconteringsvoet doorexploiteren: 6,52% 6,52% 6,52% 6,52% 6,52%
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INSCHAKELING TAXATEUR

In 2015 zijn alle onroerende zaken in exploitatie (100% full-waardering) getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake 

deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. In het jaar 2016 en 2017 is 

een taxatie-update uitgevoerd. Het taxatierapport en het taxatiedossier waarin de waardering en de daarbij gehanteerde 

aanpassingen ten opzichte van de basisvariant zijn onderbouwd en vastgelegd, zijn in het bezit van Woningstichting De 

Veste en op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties. In 2018 moet alles weer opnieuw worden getaxeerd.

TOEPASSING VRIJHEIDSGRADEN

Woningstichting De Veste heeft voor haar vastgoedbezit verplicht de full versie van het Handboek toegepast. De reikwijdte, 

aard en omvang van de aanpassingen zijn van toepassing op meerdere complexen, derhalve worden de gehanteerde 

vrijheidsgraden hierna schematisch op portefeuilleniveau toegelicht. Indien en voor zover op complexniveau is afgeweken 

van de vrijheidsgraden op portefeuilleniveau, dan wordt dit separaat toegelicht.

Ten slotte wordt hier opgemerkt dat bij de gehanteerde vrijheidsgraden zoveel als mogelijk aansluiting is gezocht bij het 

document “Best Practices vrijheidsgraden behorende bij het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde”, dat tot stand 

is gekomen op basis van een samenwerking tussen diverse gespecialiseerde partijen.

De hierna genoemde vrijheidsgraden hebben betrekking op de mate van afwijking ten opzichte van de basisvariant.

•  Schematische vrijheid 

 Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

• Markthuur(stijging) 

 Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd, uit de NVM-database 

teneinde marktconforme markthuur(stijgingen) voor de getaxeerde objecten in de taxaties te kunnen verwerken.

• Exit yield

 Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van de exit yield op basis het model van taxateur (waarbij 

onder meer de aanwezige huurpotentie als uitgangspunt wordt gehanteerd) beter passend en tot meer marktconforme 

waarderingsuitkomsten komt. 

•  Leegwaarde(stijging)

 Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd, uit de NVM-database 

teneinde marktconforme markthuur(stijgingen) voor de getaxeerde objecten in de taxaties te kunnen verwerken.

•  Disconteringsvoet

 Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur is van mening dat de disconteringsvoet die tot stand komt op grond van de 

basisversie onvoldoende recht doet aan de afwijkende risicoprofielen van de complexen onderling, en heeft derhalve per 

complex een inschatting gemaakt van de disconteringsvoet.

• Mutatie- en verkoopkans

 Deze vrijheidsgraad is toegepast.

•  Onderhoud

 Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

•  Technische splitsingskosten

 Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.
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• Bijzondere omstandigheden

 Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

• Erfpacht

 Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

• Exploitatiescenario

 Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

SCHATTINGSELEMENTEN BEPALING MARKTWAARDE
Gelet op de huidige marktomstandigheden kunnen toekomstige marktontwikkelingen waarop zowel door interne als 

door externe taxateurs gehanteerde aannames en schattingen ter bepaling van de reële waarde van het (commercieel) 

vastgoed zijn gebaseerd, ten opzichte van de werkelijk te verwachten marktontwikkelingen van significante invloed zijn op de 

uitkomsten van de huidige waardering in de jaarrekening. 

Om inzicht te geven in de effecten van redelijkerwijs mogelijke wijzigingen in belangrijke parameters op de reële waarde, 

is ten aanzien van het vastgoed in exploitatie, gewaardeerd volgens de DCF-methode, de volgende gevoeligheidsanalyse 

opgenomen:

PARAMETERS GEHANTEERD IN MARKT-
WAARDE

STEL MOGELIJKE 
AFWIJKING MET 
TOEGEPASTE 
PARAMETER

EFFECT OP 
MARKTWAARDE
(X€ 1.000)

IN % VAN DE
MARKTWAARDE

Mutatiegraad Divers per vastgoedcategorie -/- 25% -/- € 16.996 3,6%

Verhuurdersheffing 2018 en 2019: 0,591%
2020 t/m 2021: 0,592%

2022: 0,593%
2023 ev: 0,567%

+ 10% -/- € 2.425 0,5%

Disconteringsvoet Divers + 1 % -/- € 36.368 7,7%

Disconteringsvoet Divers - 1 % € 41.133 8,7%

BEDRIJFSWAARDE

Om te voldoen aan artikel RJ 645.515 is hier ook de bedrijfswaarde opgenomen. De bedrijfswaarde van het sociaal vastgoed 

bedraagt € 239.691 (2016: € 232.417). De actuele waarde van het commercieel vastgoed in exploitatie gebaseerd op de 

bedrijfswaarde bedraagt € 10.210 (2016: € 9.377). De bedrijfswaarde van het vastgoed in exploitatie bedraagt in totaal € 

249.901 (2016: € 241.794).

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de kasstromen uit hoofde van toekomstige 

exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de kasstroomgenererende 

eenheden.

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting van de directie 

weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedurende de resterende levensduur van de 

kasstroomgenererende eenheid. De kasstroomprognoses zijn ontleend aan de intern geformaliseerde meerjarenbegroting en 

zijn conform de vastgestelde financiële kadernota. De kasstroomprognoses bestrijken een periode van vijf jaar behoudens de 

verwachte kosten van planmatig onderhoud. De kosten van planmatig onderhoud worden gebaseerd op de in de meerjaren 

onderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor latere jaren is uitgegaan van de verwachte gemiddelde 

groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde lastenniveaus. 
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De verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt voor verkoop wordt gedefinieerd als de contante waarde van 

het bedrag dat kan worden verkregen bij vrijwillige verkoop binnen een verwachte termijn van vijf jaar, onder aftrek van 

verkoopkosten die niet door de koper worden gedragen. De verkoopprijs wordt bepaald op basis van de WOZ-waarde. 

De bepaling van de restwaarde opbrengst is gebaseerd op het huidige gebruik van de grond. De waarde is gebaseerd op 

grondprijs per gemeente voor sociale woningbouw geïndexeerd naar het einde van de levensduur. 

De restwaarde kosten aan het eind van de exploitatieduur zijn een inschatting van de te maken kosten voor sloop/bouwrijp 

maken en herhuisvesting. 

Bij de bedrijfswaardeberekening gelden voorts de volgende parameters:

OMSCHRIJVING 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Reguliere huurverhoging 1,48% 1,48% 1,59% 1,68% 1,68% 1,86%

Huurderving 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19%

Disconteringsvoet 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Prijsinflatie 1,4% 1,5% 1,6% 1,6% 1,8% 2,0%

Looninflatie 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,5%

Stijging onderhoudskosten 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,5%

Verhuurdersheffing 0,591% 0,591% 0,592% 0,592% 0,593% 0,567%

Minimale levensduur 15 15 15 15 15 15

Restwaarde: opbrengst per zelfstandige 
woning gemiddeld

€ 19.082 € 19.082 € 19.082 € 19.082 € 19.082 € 19.082

Restwaarde: kosten per zelfstandige 
woning (excl. Terschelling)

€ 11.500 € 11.500 € 11.500 € 11.500 € 11.500 € 11.500

Restwaarde: kosten per zelfstandige 
woning Terschelling

€ 14.400 € 14.400 € 14.400 € 14.400 € 14.400 € 14.400

Stijging restwaarde opbrengst minus 
kosten

1,4% 1,5% 1,6% 1,6% 1,8% 2,0%

• huurharmonisatie voor de eerste vijf jaar tot 65% van de maximaal redelijke huur

• kasstromen worden verdisconteerd uitgaande van het medionumerando model.

• Het aantal reguliere woningen, welke naar verwachting komend jaar verkocht zullen worden, bedraagt 6.

HYPOTHECAIRE ZEKERHEDEN

Het sociaal vastgoed in exploitatie is deels gefinancierd met leningen onder borging van het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw. Het WSW kan op eerste verzoek hypotheek vestigen op het ingezette onderpand. Voor deze borgstelling wordt 

door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een obligo per lening gevraagd. Als gevolg hiervan zijn de onroerende en 

roerende zaken in exploitatie die met geborgde leningen zijn gefinancierd niet met hypothecaire zekerheden bezwaard. De 

ultimo boekjaar bestaande obligoverplichting is onder de “Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen” opgenomen.

WOZ-INFORMATIE

De WOZ-waarde bedraagt ultimo 2017 € 604 miljoen (2016: 587 miljoen).
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3 | VASTGOED IN ONTWIKKELING BESTEMD VOOR EIGEN EXPLOITATIE 31-12-2017 31-12-2016

Stand 1-1 7.769 1.752

MUTATIES BOEKJAAR:

Investeringen 8.996 19.608

Overboeking naar vastgoed in exploitatie -12.134 -6.257

Overboeking van vastgoed in exploitatie 2.065

Overboeking voorziening onrendabele investeringen en  
herstructureringen

-1.373 -9.399

Saldo 31-12 3.258 7.769

4 | ONROERENDE ZAKEN VERKOCHT ONDER VOORWAARDEN

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 698 698
In de jaren 2013 en 2014 is het economisch eigendom van 41 woningen verkocht. De ondergronden van deze verkochte 

woningen zijn gewaardeerd tegen vierkante meterprijs volgens het grondprijsbeleid voor sociale woningbouw per gemeente. 

In 2017 is van geen woning het juridisch eigendom verkocht en blijft het aantal posities op 40 staan.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

5 | ONROEREND EN ROERENDE ZAKEN TEN DIENSTE VAN DE EXPLOITATIE

Boekwaarde 1/1 2.892 2.804

MUTATIES:

(Des)investeringen 686 306

Afschrijvingen -226 -218

Stand 31/12: 3.352 2.892

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

6 | DEELNEMING

De Veste Participaties BV 10 0

In 2016 en 2017 hebben we onze verbindingen geherstructureerd. Middels een juridische fusie zijn alle activiteiten, bezittingen 

en schulden overgeheveld aan Woningstichting de Veste (toegelaten instelling). 

Woningstichting de Veste is enig aandeelhouder van De Veste Participaties BV. In deze deelneming vinden geen activiteiten 

plaats. Er zijn ook geen activiteiten of projecten begroot.

7 | LATENTE BELASTINGVORDERINGEN

Stand 1-1 21.811 18.126

MUTATIES:

Mutatie ten laste van het resultaat -16.222 3.685

Stand 31/12 5.589 21.811
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NADERE TOELICHTING PER ONDERDEEL VAN DE BELASTINGLATENTIE INZAKE TIJDELIJKE VERSCHILLEN

- Sociaal en commercieel vastgoed dat in de komende jaren naar verwachting blijvend zal worden verhuurd. Het 

tijdelijke verschil dat verwerkt is bedraagt € 63 miljoen. Dit heeft betrekking op sociaal en commercieel vastgoed dat 

naar verwachting de komende jaren blijvend zal worden verhuurd. De reden hiervoor is dat dit vastgoed fiscaal niet 

afwikkelt. De fiscale waarde sociaal en commercieel vastgoed betreft een bedrag van € 532 miljoen. De commerciële 

boekwaarde van dit vastgoed betreft een bedrag van € 471 miljoen. De latente belastingvordering bedraagt € 16 

miljoen (zijnde 25% over het verschil tussen fiscale waarde en boekwaarde).

- In de begroting is opgenomen dat er naar verwachting jaarlijks 6 woningen worden verkocht. Het verwachte fiscale 

verkoopresultaat bedraagt € 60 per woning. Het tijdelijke verschil inzake sociaal vastgoed waarvan verwacht dat 

deze in de komende vijf jaar worden verkocht bedraagt € 1.800. De fiscale waarde van dit vastgoed is lager dan 

de boekwaarde. De latente belastingschuld bedraagt nominaal € 450 (zijnde 25,0% over het verschil tussen fiscale 

waarde en boekwaarde). De gemiddelde looptijd bedraagt 3 jaar.

- Het tijdelijke verschil inzake de leningenportefeuille bedraagt nominaal € 450. 

 De latente belastingvordering bedraagt nominaal € 110 (zijnde 25% over het verschil tussen fiscale waarde en 

boekwaarde). De gemiddelde looptijd bedraagt 3 jaar.

- Het tijdelijke verschil inzake de voorziening groot onderhoud heeft betrekking op de voorziening groot onderhoud die 

in 2017 is gevormd ter grootte van € 39,3 miljoen. De latente belastingverplichting inzake voorziening groot onderhoud 

bedraagt nominaal € 9,83 miljoen. Dit bedrag is in de voorziening latente belastingverplichtingen opgenomen.

De actieve en passieve belastinglatenties zijn met elkaar gesaldeerd. De fiscale voorziening grootonderhoud is nominaal 

gevormd voor het onderhoud met een onderhoudscyclus tot 50 jaar. Zou de Belastingdienst niet akkoord gaan met de 

gehanteerde uitgangspunten dan leidt een totaalcorrectie van meer dan € 5,2 miljoen in de hoogte van de voorziening tot een 

overgang van een latente belastingverplichtingen naar acute belastingverplichtingen. De Veste is op dit ogenblik haar fiscale 

strategie aan het heroverwegen. 

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN

8 | VASTGOED BESTEMD VOOR VERKOOP 31-12-2017 31-12-2016

Kosten commercieel vastgoed bestemd voor verkoop 1.648 2.474

De voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop betreft opgeleverde kavels en appartementen die ultimo boekjaar nog 

niet zijn verkocht. De voorraad opgeleverde kavels en appartementen worden gewaardeerd tegen de bestede kosten en 

toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering, dan wel lager 

verwachte opbrengstwaarde. De verwachte opbrengstwaarde betreft de verkoopprijs waarvoor deze kavels zijn getaxeerd. 

De appartementen zijn gewaardeerd tegen kostprijs minus de gerealiseerde verkoopopbrengsten. 

9 | VASTGOED IN ONTWIKKELING BESTEMD VOOR VERKOOP

Kosten vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 491 490

Van de op balansdatum openstaande onderhanden projecten bedraagt het cumulatief totaal van de tot dan toe verantwoorde 

kosten € 491 (2016: € 490).
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10 | OVERIGE VOORRADEN 31-12-2017 31-12-2016

Kosten grond- en ontwikkelposities 30 4.787

Onderhoudsmaterialen 258 121

288 4.908

De post ‘grond- en ontwikkelposities’ betreft de grondlocatie ten behoeve van (toekomstige) ontwikkelingsprojecten die nog 

niet in realisatie zijn genomen. Deze gronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De 

marktwaarde is gebaseerd op de externe dan wel interne uitgevoerde toetsing van de waardering van gronden ultimo boekjaar. 

Deze interne toetsing is gebaseerd op de kennis van de lokale markt alsmede kennis van de lokale ontwikkelmogelijkheden 

(waaronder bestemmingswijzigingen). Het grootste deel van de positie is in 2017 verkocht.

VORDERINGEN

11 | DEBITEUREN

Debiteuren 183 204

In de vordering huurdebiteuren is een bedrag begrepen van ad € 87 (€ 2016: € 100) met een resterende looptijd van langer 

dan 1 jaar. Dit betreft bijzondere betalingsafspraken. De Veste heeft geen voorziening dubieuze debiteuren.

12 | GEMEENTEN

Gemeenten 19 11

13 | BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

Vennootschapsbelasting 146 294

146 294

14 | OVERIGE VORDERINGEN

Gefactureerd aan zorgcentra 19 6

Debiteuren 357 418

376 424

15 | OVERLOPENDE ACTIVA

Overig 550 696

16 | LIQUIDE MIDDELEN

Kruisposten 0 1

Rekening-courant banken 7.395 4.670

Spaarrekening 1.639 4.853

9.034 9.524

De vrij opneembare banktegoeden zijn terstond opeisbaar.
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TOELICHTING OP DE PASSIVA 
(X € 1.000)

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

17 | OVERIGE RESERVES 2017 2016

Stand 1-1 189.533 172.687

Resultaat volgens de winst- en verliesrekening 31.963 17.615

Af: niet gerealiseerd resultaat 29.247 2.065

Gerealiseerd resultaat 2.716 15.550

Realisatie uit herwaarderingsreserve 309 1.296

Saldo 31-12 192.558 189.533

STATUTAIRE RESULTAATBESTEMMING

In de statuten van de Veste is geen bepaling opgenomen m.b.t. de bestemming van het resultaat.

VOORSTEL TOT BESTEMMING VAN HET RESULTAAT OVER BOEKJAAR 2017

Het bestuur stelt aan de raad van commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2017 ten bedrag van € 31.963 

geheel ten gunste van het eigen vermogen te brengen. Dit betreft € 2.716 ten gunste van de overige reserves (gerealiseerd 

resultaat) en € 29.247 ten gunste van de herwaarderingsreserve (niet-gerealiseerde waardeveranderingen). Dit voorstel is in 

de jaarrekening verwerkt.

18 | HERWAARDERINGSRESERVE

Stand 1-1 155.167 154.398

Desinvesteringen verkoop -309 -1.296

Mutatie herwaardering DAEB 28.541 2.015

Mutatie herwaardering niet-DAEB 706 50

Saldo 31-12 184.105 155.167

De herwaarderingsreserve sociaal vastgoed en commercieel vastgoed in exploitatie betreft het positief verschil tussen 

de boekwaarde op basis van de marktwaarde (op basis van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde) en de 

boekwaarde op basis van historische kosten (aanschafwaarde exclusief afschrijving en op marktwaardecomplex), de laatste 

gefixeerd op de stand per 1 januari 2015, inclusief het effect van belastinglatenties.

Voor de realiseerbaarheid van de waarde van de onroerende zaken in exploitatie en het hiermee samenhangende deel van de 

herwaarderingsreserve verwijzen wij naar het bestuursverslag.
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VOORZIENINGEN

19 |  VOORZIENING ONRENDABELE INVESTERINGEN  
EN HERSTRUCTURERINGEN

2017 2016

HET VERLOOP IS ALS VOLGT:

Stand 1-1 3.036 8.923

Toevoegingen 6.005 3.615

Onttrekking -4.941 -4.813

Mutatie in mindering op sociaal vastgoed -2.804 -4.689

Saldo 31-12 1.297 3.036

De voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen bestaat uit de onrendabele toppen van nieuwbouw-
projecten en herstructureringen waarbij het saldo van de investeringen hoger is dan de geprognosticeerde marktwaarde. 
Verwacht wordt dat het bedrag op balansdatum in zijn geheel binnen 1 jaar wordt gerealiseerd.

20 | OVERIGE VOORZIENINGEN

Stand 1-1 3.503 3.571

Dotatie 258 216

Vrijval -162 -91

Kosten -182 -193

Saldo 31-12 3.417 3.503

De voorzieningen bestaan uit:

E- meters 1.587 1.613

V-meters 1.654 1.705

Overig 176 185

Totaal 3.417 3.503

Jaarlijks krijgen huurders voor € 100 V-meters toegekend voor verbetering van de huurwoning. Voor de nog niet bestede 

V-meters is een voorziening opgenomen. 

Bewoners hebben eenmalig E-meters gekregen afhankelijk van de leeftijd van de huurwoning te besteden aan 

energiebesparende maatregelen. Er is een voorziening opgenomen voor de nog niet bestede E-meters.

Onder overig is de reservering voor het loopbaanbudget in opgenomen van € 165. Conform de cao hebben medewerkers 

vanaf 1 januari 2010 het recht op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget. De looptijd van de overige voorzieningen is 

over het algemeen langer dan een jaar. 
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LANGLOPENDE SCHULDEN

21 | LENINGEN OVERHEID EN KREDIETINSTELLINGEN 2017 2016

Stand 1-1 106.800 110.869

Bij: aflossingsverplichting afgelopen boekjaar 4.067 2.643

Aflossingen -4.067 -2.643

Af: aflossingsverplichting volgend boekjaar -16.921 -4.067

Saldo 31-12 89.879 106.800

LOOPTIJD VAN:

< 1 jaar 10.106 2.228

1-5 jaar 10.744 20.905

> 5 jaar 85.950 87.736

De leningportefeuille bestaat uit de volgende soorten leningen:

Basisrenteleningen 57.000 57.000

Vastrentende leningen 49.800 53.869

Saldo 31-12 106.800 110.869

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille bedraagt 4,29% (2016: 4,26%).

De rente van de vastrentende leningen is dan wel voor de gehele looptijd gefixeerd dan wel tot het renteherzieningsmoment. 

Het risico van deze leningen betreft:

• op het moment van renteherziening indien de rente hoger dan wel lager is dan de oude contractrente;

• de herfinanciering van de tussentijdse en eindaflossingen van de lening in een nieuwe lening met een hogere dan wel 

lagere rente. 

De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee componenten, zijnde een basisrente en een liquiditeitsopslag. 

De basisrente geldt voor de volledige looptijd van de leningen. De liquiditeitsopslag geldt voor de overeengekomen periode, 

waarbij de eerste minimale looptijd 1 jaar bedraagt. Na de overeengekomen periode dient een nieuwe liquiditeitsopslag met 

de bank overgekomen te worden. De liquiditeitsopslag van de huidige basisrenteleningen bedraagt tussen 0,0% en 0,58%.

TEGENPARTIJRISICO 

De partijen waarbij de leningen zijn afgesloten bestaan uit de volgende instellingen:

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 40.745 42.562

Nationale Waterschapsbank N.V. 65.757 67.013

Overige bankinstellingen (alleen Nederlands) 0 978

Overige hypotheekverstrekkers 298 316

Saldo 31-12 106.800 110.869
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Uit bovenstaande opstelling blijkt dat het tegenpartij risico is geconcentreerd bij N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en 

de Nationale Waterschapsbank N.V.. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is een bank van en voor overheden en 

instellingen van maatschappelijk belang. BNG is een structuurvennootschap. Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend 

overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en 

een hoogheemraadschap. Nationale Waterschapsbank N.V. is een financiële dienstverlener voor de overheidssector. Alle 

aandelen van de bank zijn in handen van overheden. Het tegenpartijrisico is hiermee gemitigeerd.

ZEKERHEDEN

Van de leningen overheid en kredietinstellingen is € 103.653 (2016 € 107.614) geborgd door het WSW. Tevens is voor een 

bedrag van € 3.147 (2016 € 3.253) garantie verstrekt door de Gemeente Terschelling. Voor de door het WSW geborgde 

leningen heeft Woningstichting De Veste zich verbonden het onderliggend onroerend goed in exploitatie met een WOZ 

waarde van € 597.938 niet zonder toestemming te bezwaren, van bestemming te veranderen, te vervreemden of teniet doen 

gaan.

LOOPTIJD

De gewogen gemiddelde looptijd van de leningenportefeuille bedraagt ultimo 2017 23,2 jaar (2016: 23,4 jaar).

REËLE WAARDE

Hiervoor wordt verwezen naar uiteenzetting financiële instrumenten op bladzijde 74.

22 | WAARBORGSOMMEN 2017 2016

Stand 1-1 923 838

MUTATIES BOEKJAAR: 67 85

Saldo 31-12 990 923
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KORTLOPENDE SCHULDEN

23 | SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN 31-12-2017 31-12-2016

Aflossingsverplichtingen 16.921 4.067

24 | SCHULDEN AAN LEVERANCIERS

Crediteuren 2.091 2.576

25 | BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

Vennootschapsbelasting 652 0

Omzetbelasting 499 487

Loonheffing 177 85

Pensioen 38 38

1.366 610

26 | OVERLOPENDE PASSIVA EN OVERIGE SCHULDEN

Transitorische rente 1.959 2.069

Nog te verrekenen servicekosten 757 526

Vooruit ontvangen huren 257 302

Nog te betalen vakantiedagen 93 109

Overig 1.395 1.416

4.461 4.422
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FINANCIËLE INSTRUMENTEN
ALGEMEEN

Woningstichting de Veste maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die 

de Veste blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Het betreft financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

De Veste handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij 

elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de Veste verschuldigde betalingen 

blijven eventueel daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De 

contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van 

dergelijk financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of markrisico’s.

KREDIETRISICO

De Veste loopt kredietrisico over financiële vaste activa en vorderingen. Het maximale kredietrisico inzake financiële vaste 

activa bedraagt nihil. Het maximale kredietrisico inzake vorderingen bedraagt € 1.322.

De vorderingen van de Veste uit hoofde van debiteuren bedraagt € 626. Hierin zit een post van € 183 inbegrepen voor 

huurdebiteuren. Deze vorderingen zijn gespreid over een groot aantal huurders.

 
RENTERISICO EN KASSTROOMRISICO

De Veste loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden. Voor vorderingen en schulden met variabele 

renteafspraken loopt de Veste risico ten aanzien van de toekomstige kasstromen, met betrekking tot vastrentende 

vorderingen en schulden loopt de toegelaten instelling risico’s over de marktwaarde. Voor een nadere toelichting inzake de 

renteherzienings- en aflossingsdata en het tegenpartijrisico, zie pagina 71.

REËLE WAARDE

De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten zoals vorderingen, liquide middelen en kortlopende 

schulden, benadert de boekwaarde ervan. 

De reële waarde van de schulden aan overheid en kredietinstellingen ad € 130.587 (2016: € 127.881) is gebaseerd op de 

kasstromen van de leningenportefeuille (exclusief interestderivaten) gebruikmakend van de disconteringsvoet gebaseerd op 

actuele marktrente voor vergelijkbare leningen. De boekwaarde bedraagt ultimo 2017 € 89.879 (2016: € 106.802). De reële 

waarde van de overige langlopende schulden benadert de boekwaarde ervan.

VALUTARISICO

Woningstichting de Veste is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico’s.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN 
(X € 1.000)

INVESTERINGSVERPLICHTINGEN 
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw, renovatie en aankoop van woningen tot een bedrag van 

€ 7.168

SPECIFICATIE VAN DE OPGENOMEN VERPLICHTINGEN:

Verplichtingen met betrekking tot sociaal vastgoed € 7.168

ERFPACHTVERPLICHTINGEN
Een deel van de onroerende goederen is gebouwd op grond met erfpachtverplichtingen. In 2017 bedroeg de canonverplichtingen 

€ 480. Het jaarlijks bedrag aan canonverplichtingen kan licht fluctueren in verband met indexaties en/of mutaties in het bezit. 

De canonverplichtingen lopen van 2005 tot 2055.

OBLIGO WAARBORGFONDS SOCIALE WONINGBOUW
Per 31 december 2017 heeft de Veste een obligo uitstaan van € 3.991 (2016: € 4.143) uit hoofde van door het Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw verstrekte borgstellingen. Deze obligo is opeisbaar indien blijkt dat het totale garantievermogen van 

het Waarborgfonds Sociale Woningbouw niet voldoende is om de afspraken op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw te 

dekken. Ultimo 2017 zijn er geen signalen/indicaties aanwezig dat deze obligo verplichting zal worden opgevraagd.



Jaarverslag 2017 
8 | Jaarrekening 76

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 
(X € 1.000)

27 | HUUROPBRENGSTEN 2017 2016

Netto huur 31.814 30.971

Derving wegens leegstand -471 -226

Derving wegens overige redenen -129 -124

31.214 30.621

De netto huur is per 1 juli 2017 verhoogd met gemiddeld 0,34% (2016: 0,84%). De gemiddelde huurprijs als percentage van 

de maximaal redelijke huur bedraagt per 31 december 2017: 69,0% (2016: 70,4%).

28 | OPBRENGSTEN SERVICECONTRACTEN

Vergoedingen 3.669 3.530

Derving wegens leegstand en oninbaarheid -181 -69

3.488 3.461

29 | OVERIGE OPBRENGSTEN EXPLOITATIE BEZIT

Opbrengsten onderhoudswerkzaamheden 407 386

Overige opbrengsten exploitatie bezit 138 137

545 523

30 | LASTEN SERVICECONTRACTEN

Lasten servicecontracten -3.460 -3.450

De bedragen die in rekening worden gebracht voor levering en diensten, en overige onroerende en roerende zaken zijn 

gebaseerd op de geraamde c.q. werkelijke kosten. Zij worden jaarlijks, indien noodzakelijk, aangepast. 

Jaarlijks vindt afrekening plaats met de huurders met betrekking tot de leveringen en diensten over het voorgaande jaar.

31 | LASTEN VERHUUR EN BEHEERACTIVITEITEN

Belasting exploitatie -1.068 -1.080

Verzekeringen -97 -78

Verhuurderheffing -2.567 -2.384

Erfpacht -480 -478

Toegerekende organisatiekosten -1.366 -1.368

Overig -195 -187

-5.773 -5.575
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De toegerekende organisatiekosten aan verhuur en beheeractiviteiten volgen uit de kostenverdeelstaat. 

Daarin worden de organisatiekosten, welke bestaan uit lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten, op basis van 

een interne inschatting van de urenbesteding naar activiteiten verdeeld. Hierbij wordt in hoofdlijnen onderscheid gemaakt 

naar exploitatie, projectontwikkeling, verkoop en leefbaarheid.

LONEN EN SALARISSEN 2017 2016

DE LASTEN BETREFFENDE LONEN EN SALARISSEN BETREFFEN: 

Lonen en salarissen 2.450 2.459

Sociale lasten 423 416

Pensioenlasten 352 355

3.225 3.230

PERSONEELSBESTAND

Gedurende het boekjaar 2017 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers (exclusief ingehuurd personeel) bij de Veste, 

omgerekend naar fte’s 48,5 (2016: 50,0). 

PENSIOENREGELING

De medewerkers van corporaties in Nederland hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij SPW. Deze 

pensioenregeling betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie (aanpassing met prijsstijging) van de 

toegekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de middelen van het pensioenfonds daartoe 

ruimte laten en het pensioenfonds daartoe heeft besloten. Indien de omstandigheden bij het pensioenfonds daar aanleiding 

toe geven kan het bestuur besluiten tot het korten van aanspraken. De pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwet 

gekarakteriseerd als uitkeringsovereenkomst. 

Per 31 december 2017 bedroeg de geschatte dekkingsgraad van SPW 116% (31-12-2016: 113%)

Het minimum vereist eigen vermogen (dekkingsgraad) volgens DNB is 105%. Als de dekkingsgraad van een fonds te laag is, 

moeten pensioenfondsen maatregelen treffen. Eén van die maatregelen is het verlagen van de pensioenen. Pensioenfondsen 

kunnen de pensioenen niet direct verlagen. 

32 | LASTEN ONDERHOUDSACTIVITEITEN

Planmatig onderhoud -4.191 -4.499

Mutatie onderhoud -656 -559

Overig onderhoud -1.436 -1.462

-6.283 -6.520

33 |  OVERIGE DIRECTE OPERATIONELE LASTEN EXPLOITATIE BEZIT 

Toegerekende organisatiekosten -5.149 -5.186

34 | TOEGEREKENDE FINANCIERINGSKOSTEN VASTGOED IN ONTWIKKELING 

Toegerekende organisatiekosten 0 0

De toegerekende financieringskosten hebben betrekking op de opgeleverde projecten en de projecten in ontwikkeling 

bestemd voor verkoop. 
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35 |  NETTO GEREALISEERD RESULTAAT VERKOOP  
VASTGOEDPORTEFEUILLE

2017 2016

Opbrengst verkoop bestaand bezit 3.533 2.801

Boekwaarde bestaand bezit -2.348 -2.044

Verkoop voorraden (appartementen en kavels) 6.627 1.159

Boekwaarde voorraden -5.674 -904

Netto verkoopresultaat voorraden 0 0

Directe lasten verkoop vastgoedportefeuille 0 -9

Toegerekende organisatiekosten -302 -116

1.836 887

Aantal verkochte eenheden bestaand bezit 204 20

Aantal verkochte eenheden nieuwbouw 0 0

Aantal verkochte koopwoningen 3 1

Overig 7 1

214 22

36 | WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE

Overige waardeveranderingen vastgoed portefeuille -6.006 -3.615

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 43.057 7.240

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
bestemd voor de verkoop

0 -14

37.051 3.611

37 | NETTO RESULTAAT OVERIGE ACTIVITEITEN

Opbrengst overige activiteiten 109 219

Toegerekende kosten overige activiteiten -18 -33

91 186

38 | LEEFBAARHEID

Leefbaarheid -161 50

In 2017 zijn de kosten voor leefbaarheid € 161.000. In 2016 bedroegen de werkelijk gemaakte kosten € 152.000. In 2015 is 

een reservering voor leefbaarheidsuitgaven opgenomen van € 202.000. Deze reservering is in 2016 vervallen, waardoor in 

2016 per saldo een bate is verantwoord.

39 | OPBRENGST VAN VORDERINGEN DIE TOT DE VASTE ACTIVA BEHOREN

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren 1 41
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40 | RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE LASTEN 2017 2016

Rente op leningen overheid -8 -10

Rente op leningen kredietinstellingen -4.556 -4.709

-4.564 -4.719

41 | BELASTINGEN

Mutatie latente belastingen -16.222 3.685

Verschuldigde vennootschapsbelasting 2017 -652 0

-16.874 3.685

De onderneming vormt samen met de Veste Participaties BV een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. 

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN VOLGENS JAARREKENING 48.837 13.930

Onderhoudskosten V- en E-meters 24

Fiscale afschrijving vastgoed in exploitatie na 2008 -1.333 -1.015

Verkoopresultaat bestaand bezit -985 -549

Niet aftrekbaar deel gemengde kosten 9 11

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille -37.051 -3.625

Vrijval langlopende leningen -87 -99

Toevoeging herinvesteringsreserve -242 -274

Onderhoudskosten ten lasten van de voorziening 3.473 3.745

Dotatie onderhoudsvoorziening -8.388 -7.051

Totaal permanente en tijdelijke verschillen -44.604 -8.833

BELASTBAAR BEDRAG 4.233 5.097

Verliesverrekening 1.625 5.097

Belastbaar bedrag ter bepaling vennootschapsbelasting boekjaar 2.608 0

ACUTE BELASTINGEN BOEKJAAR

Het effectieve tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt 25% bij een nominaal wettelijk tarief van 25%.
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TOELICHTING OP HET KASSTROOMOVERZICHT 

SAMENSTELLING GELDMIDDELEN

Geldmiddelen per 31 december 2016 volgens het  
kasstroomoverzicht

9.524

Balansmutatie geldmiddelen in 2017 -/- 490

Geldmiddelen per 31 december 2017 volgens het  
kasstroomoverzicht

9.034

TOELICHTING OP KASSTROMEN
De netto operationele kasstromen zijn in 2017 bijna € 10 miljoen. We hebben ruim € 6 miljoen besteed aan investerings-

activiteiten. Daarnaast hebben we ruim € 4,1 miljoen afgelost onze leningen. De geldmiddelen namen in 2017 per saldo met 

€ 0,5 miljoen af.
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OVERIGE GEGEVENS

BEZOLDIGING LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARIS 
Het bezoldigingsmaximum in 2017 is € 151.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie, is 

berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband. Het dienstverband 

kan nooit groter zijn dan 1,0 fte

JANINE GODDERIJ

2017

FUNCTIE(S) LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARIS 
BEZOLDIGING CF. WNT

Duur dienstverband in 2017 01-01-2017 t/m 31-12-2017

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja

Gewezen topfunctionaris? Nee

Omvang dienstverband 1,0 fte

Bezoldiging

Beloning (incl. bijtelling leaseauto) € 118.325

Belastbare onkostenvergoedingen -

Beloning betaalbaar op termijn € 19.614

Totale bezoldiging € 137.939

Toepasselijk WNT maximum € 151.000

2016 
Het bezoldigingsmaximum in 2016 is € 150.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie, is 

berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband. Het dienstverband 

kan nooit groter zijn dan 1,0 fte.

JANINE GODDERIJ

2016

FUNCTIE(S) LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARIS 
BEZOLDIGING CF. WNT

Duur dienstverband in 2016 01-01-2016 t/m 31-12-2016

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja

Gewezen topfunctionaris? Nee

Omvang dienstverband 1 fte

Bezoldiging

Beloning (incl. bijtelling leaseauto) € 119.225

Belastbare onkostenvergoedingen -

Beloning betaalbaar op termijn € 19.363,68

Totale bezoldiging € 138.588,68

Toepasselijk WNT maximum € 150.000
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BEZOLDIGING TOEZICHTHOUDENDE TOPFUNCTIONARISSEN 
Ook voor de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) liggen regels vast. Het bezoldigingsmaximum 

in 2017 bedroeg voor de RvC-voorzitter € 22.650,-. Voor de overige leden was dat € 15.100,-. De honorering van de RvC is 

gekoppeld aan de zwaarte van de functie van de afzonderlijke leden.

2017

JAN VAN WALSEM HENNY OLDE MEULE GERRIT BLOEMINK

FUNCTIE(S) VOORZITTER LID LID

Duur dienstverband in 2017 01-01-2017 t/m 
31-12-2017

01-01-2017 t/m 
31-12-2017

01-01-2017 t/m 
31-12-2017

Bezoldiging

Beloning € 16.988 € 11.325 € 11.325

Belastbare onkostenvergoedingen - - -

Werkgeversdeel pensioenlasten - - -

Totale bezoldiging € 16.988 € 11.325 € 11.325

Toepasselijk WNT-maximum € 22.650 € 15.100 € 15.100

Toepasselijk VTW-maximum € 17.440 € 11.625 € 11.625

2017

WIM DANKELMAN ANNALIZE VAN DER 
HOLST – VOS

FUNCTIE(S) LID LID

Duur dienstverband in 2017 01-01-2017 t/m
30-06-2017

01-01-2017 t/m
31-12-2017

Bezoldiging

Beloning € 5.663 € 11.325

Belastbare onkostenvergoedingen - -

Werkgeversdeel pensioenlasten - -

Totale bezoldiging € 5.663 € 11.325

Toepasselijk WNT-maximum € 15.100 € 15.100

Toepasselijk VTW-maximum € 11.625 € 11.625

De totale bezoldiging aan de Raad van Commissarissen bedroeg € 56.626 (2015: € 61.380).

Er zijn geen functionarissen die in 2017 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen of 

waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde 

topinkomens) of WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Ook zijn er in 2017 geen ontslaguitkeringen aan 

overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.
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2016

JAN VAN WALSEM HENNY OLDE MEULE GERRIT BLOEMINK

FUNCTIE(S) VOORZITTER LID LID

Duur dienstverband in 2016 01-01-2016 t/m 
31-12-2016

01-01-2016 t/m 
31-12-2016

01-01-2016 t/m 
31-12-2016

Bezoldiging

Beloning € 16.740 € 11.160 € 11.160

Belastbare onkostenvergoedingen -

Werkgeversdeel pensioenlasten -

Totale bezoldiging € 16.740 € 11.160 € 11.160

Toepasselijk WNT-maximum € 22.500 € 15.000 € 15.000

Toepasselijk VTW-maximum € 17.250 € 11.550 € 11.550

2016

WIM DANKELMAN ANNALIZE VAN DER 
HOLST – VOS

FUNCTIE(S) LID LID

Duur dienstverband in 2016 01-01-2016 t/m
31-12-2016

01-01-2016 t/m
31-12-2016

Bezoldiging

Beloning € 11.160 € 11.160

Belastbare onkostenvergoedingen - -

Werkgeversdeel pensioenlasten - -

Totale bezoldiging € 11.160 € 11.160

Toepasselijk WNT-maximum € 15.000 € 15.000

Toepasselijk VTW-maximum € 11.550 € 11.550

HONORARIA VAN DE ACCOUNTANT
De volgende honoraria van EY zijn ten laste gebracht van de toegelaten instelling:

2017 2016

Jaarrekeningcontrole 126 95

Overige assurance 0 0

Belastingadviesdiensten 2 3

Overige dienstverlening 8 45

Totaal 136 143
In de honoraria van de accountant zijn advieskosten inbegrepen in het kader van marktwaardewaardering (EY Real Estate)

en fusie van de nevenstructuur (HVG).
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ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING

BESTUUR
De jaarrekening van Woningstichting de Veste is opgesteld door het bestuur op 4 juni 2018

RIENK VAN DER MEULEN

Directeur-bestuurder a.i.

RAAD VAN COMMISSARISSEN
De jaarrekening is vastgesteld door de raad van commissarissen op 26 juni 2018

JAN VAN WALSEM

Voorzitter

GERRIT BLOEMINK

Lid

HENNY OLDE MEULE

Lid

ANNALIZE VAN DER HOLST – VOS 

Lid

JAAP DEN BAKKER

Lid
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OVERIGE GEGEVENS

STATUTAIRE REGELING BETREFFENDE DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
In de statuten van Woningstichting De Veste zijn geen bepalingen opgenomen aangaande de resultaatbestemming.

DAEB EN NIET-DAEB OPENINGSBALANS
In de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting artikel 15 lid 6 is opgenomen dat bij de jaarrekening over het 

verslagjaar 2017 worden de op de eindbalans van dat jaar gebaseerde beginbalansen voor het jaar 2018 gevoegd, waarbij 

onderscheid wordt aangebracht tussen de activa en passiva die samenhangen met de werkzaamheden die behoren tot de 

diensten van algemeen economisch belang en de overige activa en passiva.

Het uitgangspunt voor de administratieve scheiding DAEB en niet-DAEB is het door de Autoriteit woningcorporaties 

goedgekeurde definitieve verzoek voor administratieve scheiding. De balansposten gerelateerd aan het vastgoed zijn 

gescheiden conform de classificatie van de betreffende verhuureenheid. De overige balansposten zijn indien mogelijk op 

grond van aard van de post rechtstreeks toegewezen aan DAEB en niet-DAEB. Is dit niet mogelijk, dan vindt verdeling plaats 

naar rato van huuropbrengsten. De netto vermogenswaarde van niet-DAEB is als financiële vaste activa op de balans van 

DAEB toegevoegd.

Woningstichting De Veste heeft gekozen voor een administratieve splitsing van haar DAEB en niet-DAEB activiteiten.  

De gesegmenteerde balansen zijn op de volgende pagina’s opgenomen.
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OPENINGSBALANS DAEB PER 1 JANUARI 2018
(X € 1.000) NA RESULTAATBESTEMMING

VASTE ACTIVA 1-1-2018

VASTGOEDBELEGGINGEN

DAEB vastgoed in exploitatie 461.783

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 3.258

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 698

465.739

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Onroerend en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 3.352

3.352

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelneming 10

Latente belastingvorderingen 5.589

Interne lening 6.647

Netto-vermogenswaarde niet-DAEB 11.259

23.505

Som der vaste activa 492.596

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN

Overige voorraden 642

VORDERINGEN

Debiteuren 179

Gemeenten 19

Belastingen en premies sociale verzekeringen 142

Overige vorderingen 367

Overlopende activa 537

1.244

LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen 2.022

Som der vlottende activa 3.907

TOTAAL ACTIVA 496.503
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PASSIVA 1-1-2018

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves 192.558

Herwaarderingsreserve 184.105

376.663

VOORZIENINGEN

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 1.297

Overige voorzieningen 3.417

4.714

LANGLOPENDE SCHULDEN

Leningen overheid en kredietinstellingen 89.879

Waarborgsommen 990

90.869

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 16.921

Schulden aan leveranciers 2.041

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.083

Overlopende passiva en overige schulden 4.212

24.257

TOTAAL PASSIVA 496.503
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OPENINGSBALANS NIET-DAEB PER 1 JANUARI 2018
(X € 1.000) NA RESULTAATBESTEMMING

VASTE ACTIVA 1-1-2018

VASTGOEDBELEGGINGEN

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 9.660

9.660

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Onroerend en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 0

0

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Som der vaste activa 9.660

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN

Vastgoed bestemd voor verkoop 1.264

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 491

Overige voorraden 30

1.785

VORDERINGEN

Debiteuren 4

Belastingen en premies sociale verzekeringen 4

Overige vorderingen 9

Overlopende activa 13

31

LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen 7.012

Som der vlottende activa 8.828

TOTAAL ACTIVA 18.488
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PASSIVA 1-1-2018

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves 9.014

Herwaarderingsreserve 2.245

11.259

LANGLOPENDE SCHULDEN

Interne lening 6.647

6.647

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers 50

Belastingen en premies sociale verzekeringen 283

Overlopende passiva en overige schulden 249

582

TOTAAL PASSIVA 18.488
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de raad van commissarissen van Woningstichting De Veste

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Woningstichting De Veste te Ommen gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Woningstichting De Veste op 31 december 2017 en van het
resultaat over 2017 in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet,
artikel 30 en 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, artikel 14 en 15 van de
Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, de bepalingen van en krachtens de
Wet normering topinkomens (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De jaarrekening bestaat uit:
1. De balans per 31 december 2017;
2. De winst-en-verliesrekening over 2017;
3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, en rubriek A van het accountantsprotocol1 zoals opgenomen in bijlage 4 bij de
Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”.
Wij zijn onafhankelijk van Woningstichting De Veste zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties, de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

B.  Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
• Bestuursverslag;
• Volkshuisvestelijk verslag
• Overige gegevens;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van artikel 35 en 36 van de Woningwet is vereist.



Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in rubriek A van het accountantsprotocol
zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met  artikel 35 en 36 van de Woningwet.

C.  Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het
Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, artikel 14 en 15 van de Regeling toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015, de bepalingen van en krachtens de WNT en richtlijn 645 van
de Raad voor de Jaarverslaggeving.

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur
afwegen of de toegelaten instelling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten.
Op grond van genoemd artikel 35 van de Woningwet moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis
van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling
te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.



Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, rubriek A van het accountantsprotocol2 zoals opgenomen in bijlage 4 bij de
Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de toegelaten instelling;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een toegelaten instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;3

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

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

Groningen, 27 juni 2018

Ernst & Young Accountants LLP

wg. drs. B.W. Littel RA


