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VOORWOORD
2016 was ons eerste jaar als de nieuwe De Veste. Het jaar dat we onze belofte ‘Jouw woongeluk is wat ons drijft’ zichtbaar 

zijn gaan maken in heel veel activiteiten. Want dat is waar wij voor gaan, samen met onze huurders en partners een betere 

woon- en leefomgeving creëren voor iedereen.

Door veel persoonlijke verhalen raakten wij het afgelopen jaar geïnspireerd. Die verhalen delen wij graag met velen, en 

daarom hebben we een magazine samengesteld vol interviews met bewoners, partners en medewerkers. Stuk voor stuk 

persoonlijke verhalen die gezamenlijk het verhaal vertellen dat gaat over wonen. We nodigen je van harte uit om het door te 

bladeren en een kijkje achter de voordeur te nemen. Binnen die stenen muren, spelen zich levens af van mensen en die zijn 

in geen enkel huis gelijk. Eigenlijk huisvesten we een veelvoud van eten, slapen, plezier, geluk en verdriet. 

Wij zijn heel trots op de kansen die wij krijgen, nu wij nog meer kunnen betekenen voor de mensen die dat nodig hebben. 

Onze droom, van 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, staat voor ons als een huis. Ook komend jaar blijven we ons 

ontwikkelen en groeien. Kijk op onze website voor het digitale exemplaar of stuur ons een berichtje, dan ontvang je het  

magazine van ons.

Naast de warme verhalen hebben we ook onze maatschappelijke en financiële resultaten over 2016 op een rijtje gezet. Die 

terugblik tref je aan in dit verslag. 

Met een warme groet,

Janine Gerardts - Godderij

Bestuurder
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1 | OVER DE VESTE 

Na de grote omslag die wij eind 2015 hebben gemaakt zijn wij ons in 2016 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 gedachten-

goed 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

HIERVOOR KOMEN WE ’S OCHTENDS ONS BED UIT.
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

ZO ZORGEN WE ERVOOR DAT ONZE DROOM WERKELIJKHEID WORDT.
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 
& Risk & control 

manager

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 2016

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

40 (0,74%)

Aantal mensen 54

Percentage parttimers 26%

Percentage vrouwen 44%

Percentage mannen 56%

Aantal mensen nieuw in dienst* 12

Aantal mensen uit dienst** 5

Aantal mensen in de leeftijdscategorie 20 tot 35 jaar 22

Aantal mensen in de leeftijdscategorie 35 tot 50 jaar 16

Aantal mensen in de leeftijdscategorie 50 tot 65 jaar 16

Gemiddelde leeftijd 41

Verzuimpercentage 1,61%

Gemiddeld aantal ziekmeldingen per persoon 1,37
* waaronder tijdelijke krachten in verband met vervanging zwangerschapsverlof

** waaronder tijdelijke contracten in verband met vervanging

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

We zijn op 31 december 2016 honderd procent eigenaar van:

• Salland Vastgoed Participaties BV.

• WOM Atol-Zuiderzeewijk BV.

Die deelnemingenstructuur ziet er zo uit:

Alle deelnemingen zijn volledig geconsolideerd opgenomen in de jaarrekening. 

Ze hebben als doelen: het ontwikkelen van projecten en het verkrijgen, verwerven, vervreemden, huren, verhuren, vervaar-

digen, administreren, financieren, beheren, exploiteren en bezwaren van onroerende zaken en andere goederen. In 2016 

zijn de deelnemingen De Veste Projectontwikkeling BV en De Veste Planontwikkeling BV gefuseerd met Salland Vastgoed 

Participaties BV.

In de deelnemingen is een deel van ons commercieel bezit ondergebracht. Dit betreffen grondposities en twee gerealiseerde 

koopprojecten. In de deelnemingen vinden geen nieuwe (projectontwikkelings)activiteiten meer plaats.
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2 | WONEN, WONINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE  
RESULTATEN 

2.1 | ONTWIKKELINGEN IN ONS BEZIT

NIEUWBOUW 
In 2016 hebben we de volgende nieuwbouw opgeleverd: 

• De tweede fase van Oldenhaghen in Ommen (18 appartementen en 2 algemene woonkamers)

• 16 huurwoningen aan de Jan Ruijglaan in Terschelling

En zijn wij gestart met de bouw van:

• 204 studentenwoningen en 1 algemene voorzieningengebouw op Terschelling

VERKOOP IN 2016
In 2016 verkochten we in totaal 20 reguliere woningen. Hiervan zijn er 16 aan zittende huurders verkocht en ook 4 bij mutatie 

op de vrije markt. Hiermee is een verkoopopbrengst gerealiseerd van € 2.777.500.

Ook verkochten we één bouwkavel in plan Pluimswijk in Balkbrug, één bouwkavel in Plan Parcours in Dedemsvaart en één 

grondpositie in t’Harde.

RENOVATIE
In 2016 zijn we gestart met de renovatie van zorgcomplex Angeli Custodes. In september was de eerste fase van de ver-

bouwing afgerond en zijn 24 slaapkamers verbouwd tot 18 ruime en duurzame zorgappartementen, 2 grote algemene huis-

kamers en diverse algemene ruimtes.

VASTGOEDPROJECTEN
In 2016 zijn we gestart met het voorbereiden van de volgende projecten:

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

• Nieuwbouw van 13 huurwoningen aan de Weenerwerf in Dedemsvaart

• Nieuwbouw van 15 huurwoningen aan de Haven West in Ommen

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. Tot en met 2019 gaan we circa drieduizend  

woningen verduurzamen. Vooraf en tijdens de duurzaamheidswerkzaamheden betrekken wij de bewoners hierbij. Tijdens de  

bewonersavonden presenteren wij samen met onze aannemer de plannen 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 duurzaam-

heidsmaatregelen. Tijdens de persoonlijke gesprekken wordt iedere bewoner op maat geïnformeerd door onze wijkconsulent 

en de aannemer en wordt stil gestaan bij de planning. Getracht wordt om de overlast zo goed mogelijk te beperken, zowel 

voor de bewoners als hun buren.

98 HUURWONINGEN IN DE VOGEL- EN BLOEMENBUURT IN DEDEMSVAART

In de eerste vier maanden van 2016 zijn er in totaal 98 huurwoningen in de Vogel- en Bloemenbuurt in Dedemsvaart grondig 

aangepakt. Doel was het verhogen van de energiezuinigheid naar energielabel B (Energielabel E was het gemiddelde) en de 

woningen zo comfortabel mogelijk maken voor onze bewoners. Werkzaamheden die zijn uitgevoerd betroffen onder meer: 

het aanbrengen van geïsoleerde dakplaten en nieuwe dakpannen, isoleren van de zoldervloeren, bestaande beglazing ver-

vangen door HR++ beglazing, vervangen cv ketels (ouder dan 15 jaar) en het isoleren van de spouwmuren en kruipruimtes 

in de woning.

Dubbele punten?

Kop 2 heeft nummering?
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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 totaal heeft het project 

betrekking op 181 woningen. In het nieuwe jaar 2017 gaan we verder met de andere 177. In de woningen gaan we onder 

meer de volgende werkzaamheden uit voeren: aanbrengen dakisolatie aan de binnenzijde van het bestaande dakbeschot, iso-

leren van de spouwmuren en kruipruimtes (waar mogelijk), bestaande beglazing vervangen door HR++ beglazing, vervangen 

cv ketels (ouder dan 15 jaar) en de badkamer wordt voorzien van mechanische afzuiging.

OLDENHAGHEN
In april 2016 hebben we de appartementen op de derde verdieping opgeleverd aan de Baalderborg groep. Hiermee was de 

nieuwbouw van Oldehaghen voltooid. In nauwe samenwerking met de beide zorgorganisaties zijn hier in totaal 75 woningen 

gerealiseerd waar een gemengde doelgroep samen leeft en zorg ontvangt. Door de combinatie van ouderenzorg en gehandi-

captenzorg ontstaat er een dynamiek die bijzondere maatschappelijke effecten oplevert én die de zorg-efficiency verhoogd. 

CAMPUS TERSCHELLING 
In het voorjaar van 2016 zijn wij gestart met het bouwen van een campus met 204 studentenwoningen voor het Maritiem 

Instituut Willem Barentz (de Zeevaartschool) daarvoor zijn we een partnership aangegaan met de Noordelijke Hogeschool 

Leeuwarden. Ook de samenwerking met de gemeente Terschelling was bijzonder waardevol. We gaan een campus bouwen 

met veel gemeenschappelijke voorzieningen, zoals studieruimtes, een huiskamer en sportfaciliteiten.

Het nieuwe complex komt te liggen in het bos- en duingebied dat grenst aan West-Terschelling (op vijf minuten lopen van 

de het Maritiem Instituut aan de Dellewal) en gaat plaats bieden aan 204 studenten. Het zal bestaan uit vier woongebouwen 

die zich naadloos voegen in het glooiende landschap. Het karakter van het omringende dennenbos blijft volledig overeind en 

ook tussen de gebouwen komen nieuwe bomen. 

De planning is dat de campus in september 2017 klaar is. De studentenwoningen zullen worden verhuurd voor een huurprijs 

van € 260.

ANGELI CUSTODES
Het voormalige klooster- en ziekenhuis – Angeli Custodes - wordt door Zorggroep Raalte gebruikt als woonzorgvoorziening 

waarin zij huisvesting en zorg bieden aan senioren. In nauwe samenwerking met ons is invulling gegeven aan de inrichting 

van alle appartementen, zodat het Angeli Custodes een prettige woonomgeving met comfort, technologie en sfeervolle  

inrichting wordt, waarin zorg op maat kan worden geboden. Na een lange en zorgvuldige voorbereiding samen met Zorggroep  

Raalte zijn we in mei 2016 gestart met het renoveren van het monumentale pand. De renovatie omvat het realiseren van 36 

nieuwe appartementen inclusief enkele algemene buurtkamers en een ontmoetingsruimte. Daarnaast wordt de naastliggende  

boerderij gerenoveerd tot dagbesteding. Alle werkzaamheden zijn in het 1ste kwartaal van 2017 op geleverd. In september 

2016 was de eerste fase van de renovatie afgerond met de oplevering van bouwdeel A, waarna de aanpak aan gebouwdeel 

B en de grote ontmoetings- en recreatiezaal (de RIK) van start kon gaan.

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. 

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

30% 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. 
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In totaal hebben we in 2016 bijna € 1.246.000 besteed aan reparatieverzoeken en € 559.000 aan mutatieonderhoud. 

Het aantal reparatieverzoeken is ten opzichte van 2015 met 6,8% procent toegenomen. 

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

onderhoud is in 2016 bijna € 4.499.000 besteed. 

We hebben in 2016 verschillende woningen op Terschelling voorzien van een nieuwe keuken, een douche en /of een toilet.  

De bewoners kwamen van tevoren langs in ons keuzecentrum om hun keuzes kenbaar te maken. Ook zijn er in 2016 CV- 

ketels vervangen door energiezuinigere HR-ketels. De gemiddelde klantwaardering voor het onderhoud in 2016 was een 7,5.

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 2016 voor € 149.000 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. 

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 

€ 44.000 is er in 2016 aan energiebesparende maatregelen via het E-metersysteem gerealiseerd.

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 2016 zijn diverse activiteiten op dat gebied uitgevoerd.

ORANJEBUURT
Samen met betrokken bewoners, gemeente Hardenberg, Het Samen Doen team en welkzijnsorganisatie De Stuw hebben 

wij de afgelopen tijd gewerkt aan het verbeteren van de leefbaarheid aan de Oranjebuurt in Dedemsvaart. Deze buurt is een 

typische jaren ‘60 woonwijk waarvan de voorzieningen in de openbare ruimte waren gedateerd. De wijk bood volop kansen 

om deze op te waarderen. De klankbordgroep met buurtbewoners werd betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van 

de verbeteringsplannen. Dit betrof zowel de openbare ruimte als ook het versterken van de sociale samenhang in de buurt. 

Af gelopen jaar hebben wij bijvoorbeeld de bewoners ondersteund bij het opknappen van hun wijk. Tevens werd de infrastruc-

tuur aangepakt en zijn straten ingericht als 30 km gebied. Door ons is door het slopen van woningen ruimte beschikbaar 

gekomen voor parkeerplaatsen en speelvoorzieningen. Het contact met de bewoners is in dit traject heel goed verlopen. Door 

met elkaar in gesprek te gaan hebben we een eindresultaat waar de bewoners en alle partners trots op zijn.

WIJKSCHOUW
Op Terschelling hielden wij samen met de gemeente en politie in oktober een wijkschouw. Samen met buurtbewoners, waar-

onder ook onze huurders, hebben wij over West Terschelling en Midsland een rondgang gemaakt door de wijk. Voorafgaand 

aan de wijkschouw hebben alle bewoners een uitnodiging ontvangen. Daarin is hen ook gevraagd belangrijke onderwerpen in 

te dienen die gaan over leefbaarheid, onderhoud, veiligheid en welzijn in de wijk. Tijdens de wijkschouw zijn de belangrijkste 

aandachtspunten in de diverse buurten bezocht.
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DAG VAN HET HUREN
Samen met Woningstichting Beter Wonen Vechtdal organiseerden wij op ‘De dag van het huren’ voor onze huurders een 

actieve dag waarbij ‘het elkaar ontmoeten’ centraal stond. Ruim 500 huurders stapten op de fiets en reden vanaf Hardenberg 

of Ommen naar De Gloepe in Diffelen waar de lunch voor hen klaar stond. Beide corporaties geloven in een prettige woning 

in een fijne buurt, waar bewoners samen met hun buren trots op kunnen zijn. Er was voldoende tijd om even met elkaar, 

zowel bewoners als medewerkers van de corporaties, te praten, om te horen hoe het huren bevalt, waar we meer in kunnen  

betekenen of welke vragen er spelen. Zowel bij de start als tijdens de lunch ontstonden goede gesprekken en precies  

dat maakt, samen met de gezelligheid en de mooie omgeving, dat het een succesvolle dag was. Heel waardevol om die 

gesprekken te kunnen voeren.
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3 | PARTNERSHIPS

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

menlijke opgave ligt, betrekken we onze stakeholders actief bij onze beleidsontwikkeling en activiteiten. In 2016 kwam dat  

onder meer tot uiting in het gezamenlijk opstellen van de prestatieafspraken, betrekken bij het nieuwe huurbeleid en toe-

werken naar een gedeeld woonruimteverdeelsysteem. Als onze belanghebbenden zien wij maatschappelijke organisaties, 

gemeenten in ons werkgebied, huurdersverenigingen, onderwijsinstellingen, zorgpartijen, collega-woningcorporaties en le-

veranciers. 

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 2016 is de wensportefeuille in een brede samenwerking tussen verschillende rollen binnen de organisatie verder verfijnd. 

In deze update van de wensportefeuille hebben wij de veranderde landelijke ontwikkelingen, zoals de doorstroomwet, het  

studievoorschot, de gemeentelijke kaders vanuit de woonvisies en de aanvullende (prestatie)afspraken, verwerkt. Per  

gemeente is gekeken naar de ambities die wij hebben op basis van onder andere de veranderingen in betaalbaarheid, duur-

zaamheid, vraag en aanbod, woningbehoefte, urgentie en verhuurbaarheid. Deze ambities hebben geleid tot de keuzes voor 

de wensportefeuille, die daardoor op enkele punten verschilt ten opzichte van de wensportefeuille van 2015. 

De grootste verschillen ten opzichte van de wensportefeuille van 2015 zijn de versnelling in de nieuwbouw in Ommen,  

Hardenberg en Dalfsen, het beperken van de sloop in Ommen en minder uitbreiding van studentenhuisvesting. 

PRESTATIEAFSPRAKEN
Jaarlijks stellen we prestatieafspraken op met gemeentes. Nieuw in 2016 is dat vanuit de woningwet is geregeld dat de 

huurdersvertegenwoordigers als gelijkwaardige partij aan tafel zitten. Onze insteek is geweest om alle huurdersvertegen-

woordigers mee te laten tekenen met de afspraken. Dit is ons ook gelukt. Het proces om te komen tot de prestatieafspraken 

is ook anders geweest ten opzicht van voorgaande jaren. Voor 1 juli hebben we een bod uitgebracht op de woonvisies van 

de gemeenten. Hierin 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 met de huurdersvertegenwoordigers en de gemeente om jaarlijks 

te komen tot prestatieafspraken. 

In totaal zijn er vijf prestatieafspraken opgesteld. Eén hiervan is in januari 2017 ondertekend. Alle andere afspraken zijn voor 

15 december 2016 opgestuurd naar het ministerie. 

• Gemeente Dalfsen

• Gemeente Enschede

• Gemeente Hardenberg

• Gemeente Ommen

• Gemeente Terschelling (opgesteld in 2016, getekend in januari 2017)
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Het bijzondere aan prestatieafspraken is dat je op een aantal onderwerpen concreet maakt wat wij als corporatie daaraan 

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 invulling aan gaan geven.

GEZAMENLIJK WOONRUIMTEVERDEELSYSTEEM
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 Beter Wonen Vechtdal. In 

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

en de gemeente Enschede. In 2016 is gewerkt aan het ontwerp van de systemen, in 2017 worden zij gerealiseerd.

HUURDERSORGANISATIES

Er zijn drie formele organisaties die onze huurders vertegenwoordigen:

• Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang Ommen.

• Stichting Huurdersbelangen Hardenberg.

• Huurdersvereniging De Brandaris (Terschelling).

In 2016 zijn met de huurdersvertegenwoordigers diverse gesprekken gevoerd op bestuurlijk niveau. Ook heeft de RvC in 

2016 twee overleggen gevoerd met de huurdersorganisaties. We hebben vijf informatiebijeenkomsten georganiseerd, veelal 

voorafgaand aan adviesaanvragen. Hierbij waren alle huurdersvertegenwoordigers aanwezig. De onderwerpen die daarbij 

werden besproken, waren:

• Woonruimteverdeelbeleid

• Huurverhoging 2016

• Jaarrekening

• Splitsingsvoorstel daeb/niet-deab

• Samenwerkings- en prestatieafspraken

• Huurbeleid

• Update portefeuilleplan

De huurdersvertegenwoordigers hebben op vijf onderwerpen advies gegeven: woonruimteverdeelbeleid, huurverhoging 2016, 

splitsingsvoorstel daeb/niet-daeb, huurbeleid en update portefeuilleplan. De bijeenkomst over het woonruimteverdeelbeleid is 

gezamenlijk georganiseerd met Beter Wonen Vechtdal en de beide huurdersvertegenwoordigers. Bij de totstandkoming van 

het huurbeleid zijn de huurdersorganisaties vanaf de start intensief betrokken en hebben hierin actief geparticipeerd. Daar-

mee is de belangrijke input van de huurdersorganisaties al aan de voorkant meegenomen in het huurbeleid. Dit heeft geleid 

tot positieve adviezen van de huurdersorganisaties. Ook over de update van het portefeuilleplan zijn de huurders organisaties 

actief meegenomen, voordat deze ter advies aan hen is voorgelegd. De huurdersorganisaties hebben op hoofdlijnen positief 

geadviseerd. Dit geldt ook voor het splitsingsvoorstel. Tegen de huurverhoging hebben de huurdersorganisaties principiële 

bezwaren geuit over de inkomensafhankelijke huurverhoging. Over het woonruimteverdeelsysteem is in hoofdlijnen positief 

geadviseerd waarbij enkele adviezen zijn gegeven die voor zover mogelijk zijn overgenomen in de uitwerking van het beleid 

of worden gemonitord bij uitvoering van het beleid.
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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 en Enschede aan willen werken. De belangrijke thema’s zijn: voldoende betaalbare huurwoningen, prettige leef-

bare buurten en wijken, duurzaamheid en extra aandacht voor hen die het nodig hebben.

In 2016 hebben wij een klankbordgroep in Enschede opgericht. Hier 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 verschillende complexen op de campus. 
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4 | HUISVESTING

AFSPRAKEN MET MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS
In 2016 hebben we eerste, verkennende gesprekken gevoerd met diverse zorgorganisaties over het huisvesten van bij zondere 

doelgroepen. Dit heeft geleid tot de aankoop van het pand aan de Gasthuisstraat 14-16 van de Baalderborg Groep met als 

doel deze te verbouwen tot een kleinschalige woonvoorziening met logeerhuis en weekendopvang. Concrete afspraken 

hierover worden in 2017 gemaakt. Wel hebben we met Samen Doen (het Sociale Netwerkoverleg in de gemeentes Ommen 

en Hardenberg) al afspraken gemaakt over het huisvesten van mensen met een urgentievraag. Deze huisvestingsvragen 

hebben we kunnen realiseren.

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 2016 werd de taakstelling voor het plaatsen van statushouders, als gevolg van de grote stroom vluchtelingen, verhoogd 

(met bijna 50% verhoogd t.o.v. 2015). De gemeenten Ommen, Hardenberg en Dalfsen ontvingen hoge taakstellingen, waar-

door het voor ons een grote opgave werd om daaraan te voldoen. Wij huisvesten statushouders met voorrang, en dat heeft 

impact voor onze regulier woningzoekende. Daarom zijn wij samen met de gemeenten Ommen, Hardenberg en Dalfsen en 

woningstichtingen Beter Wonen Vechtdal en Vechthorst op zoek gegaan naar alternatieve oplossingen. Oplossingen die er 

voor zorgen dat we op een goede manier kunnen voldoen aan de taakstelling, en dit niet ten koste gaat van onze regulier 

woningzoekenden. Dit alles heeft geleid tot een samenwerkingsafspraak waarbij we inzetten op drie sporen, namelijk het 

realiseren van tijdelijke huisvesting voor woonurgenten/spoedzoekers, het versneld bouwen en het beperken van de verkoop.

Door de combinatie van deze drie sporen verwachten we te kunnen voldoen aan de taakstelling, waarbij er voldoende woningen   

beschikbaar blijven voor de reguliere huur. Voor de gemeente Hardenberg is dit vastgelegd in de prestatieafspraken en voor 

de gemeente Ommen betreft dit een bestuurlijke afspraak. 

Zo onderzochten we samen met de gemeente Dalfsen en woningstichting Vechthorst de inzet van tijdelijke huisvesting 

en versnelde nieuwbouw. In de gemeenten Ommen en Hardenberg hebben we samen met woningstichting Beter Wonen 

Vechtdal de mogelijkheden onderzocht om leegstaand vastgoed in te zetten voor tijdelijke huisvesting van woonurgenten, 

waar onder statushouders. Ook zijn we eerder gestart met het bouwen van huurwoningen in onder meer Bransveen (Dedems-

vaart) en Haven West (Ommen). Bij het toewijzen van de woningen in Bransveen hebben we een pilot opgestart waarmee we 

de doorstroming van en naar huurwoningen wilden stimuleren. Daarom hadden zittende huurders voorrang bij de toewijzing. 

Om de verkoop te beperken hebben we de verkoop rond de zomer tijdelijk stopgezet om zo ook de extra taakstelling op te 

vangen en recht te doen aan de woningbehoefte van de regulier woningzoekenden.

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 taak-

stelling. 
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HUURBELEID
De afgelopen jaren is er flink wat veranderd, zowel in de wereld van het wonen als in onze eigen organisatie. Het huurbeleid 

raakt vele onderwerpen binnen de Veste. Het heeft onder andere invloed op de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. 

In 2016 is gestart met het opstellen van een nieuw huurbeleid. Samen met collega’s, onze huurdersverenigingen en part-

ners zijn we in gesprek gegaan over ons nieuwe huurbeleid. Daarvoor is onder meer een interactieve dag in het Vechtdal en 

avond op Terschelling georganiseerd. Samen met de huurdersverenigingen hebben we gekeken naar de nieuwe wereld van 

het wonen, onze ambities, de mogelijkheden en de consequenties van keuzes. De bevindingen uit deze sessies hebben we 

verwerkt in het nieuwe huurbeleid. Het huurbeleid ligt nu ter advies voor aan de huurdersvertegenwoordigers. In 2017 werken 

wij verder aan de voltooiing en uitvoering van ons nieuwe beleid.

De wens van de huurdersverenigingen was om, in elk geval voor de minima, een lagere huurverhoging door te voeren dan 

het wettelijke maximum. 
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5 | FINANCIËLE UITLEG

RESULTAAT, VERMOGENSPOSITIE EN WAARDERING VASTGOED

Het resultaat na belasting bedraagt in 2016 € 17,6 miljoen positief. Het positieve resultaat is met name het gevolg van 

wijziging van de waarderingsmethodiek van het vastgoed. De feitelijke situatie van de Veste is ongewijzigd gebleven en de 

stelselwijziging heeft geen effect voor de kasstromen. Ondanks dat de financiële kengetallen rooskleuriger zijn geworden 

blijft de investeringscapaciteit van de Veste ongewijzigd.

De winst is mede het gevolg van een niet gerealiseerde (positieve) waardeverandering op het vastgoed van € 3,6 miljoen. Ook 

heeft de mutatie in de latente belastingen een positief resultaateffect van € 3,7 miljoen.

Per 31 december 2016 is in totaal € 155 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in de overige reserves begrepen 

(2015: € 154 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 door ons te voeren beleid. 

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

huurde 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 bedrijfswaar-

de van het DAEB bezit in exploitatie (€ 232 miljoen) en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en bedraagt circa  

€ 177 miljoen. Dit impliceert dat circa 51% van het totale eigen vermogen 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) 2015 2016

BEDRIJFSWAARDE

1/1 € 278.644      € 253.698

31/12 € 253.698      € 241.794

MARKTWAARDE IN VERHUURDE STAAT

1/1 € 388.167      € 408.223

31/12 € 408.223      € 418.443

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

per 31-12-2016 € 176.649.

BELEIDSMATIG VERSCHIL TUSSEN BEDRIJFSWAARDE EN MARKTWAARDE IN VERHUURDE STAAT
Voortvloeiend uit deze richtlijn, alsmede uit de Woningwet 2015 met als ingangsdatum 1 januari 2016 respectievelijk de 

Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) zijn 
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voor de jaarverslaggeving 2016 van corporaties meerdere veranderingen van toepassing ten opzichte van de jaarverslag-

geving over het jaar 2015. De hiervoor genoemde wijzigingen en keuzemogelijkheden hebben ertoe geleid dat wij ons stelsel 

van waardering en resultaatbepaling vanaf 2016 hebben gewijzigd op de volgende onderdelen: 

1.  Classificatie van onroerende zaken in exploitatie naar DAEB vastgoed en niet-DAEB vastgoed, op basis van onder-

verdeling naar het al dan niet overschrijden van de huurliberalisatiegrens door de woninghuur per contractdatum van 

de huidige bewoner(s) - (t/m 2015 onderverdeling naar het al dan niet overschrijden van de huurliberalisatiegrens 

door de woninghuur per balansdatum);

2. De tot en met 2015 voor sociaal vastgoed gevolgde waardering tegen de historische kosten verminderd met cumu-

latieve afschrijvingen en duurzame waardeverminderingen / bedrijfswaarde is vanaf 2016 gewijzigd in waardering 

tegen marktwaarde in verhuurde staat, bepaald overeenkomstig het handboek modelmatig waarderen marktwaarde 

voor onroerende zaken in exploitatie;

3.  De tot en met 2015 voor commercieel vastgoed gevolgde waardering tegen de historische kosten verminderd met 

cumulatieve afschrijvingen en duurzame waardeverminderingen is vanaf 2016 gewijzigd in waardering tegen markt-

waarde in verhuurde staat, bepaald overeenkomstig het handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor on-

roerende zaken in exploitatie. 

De waardering van onroerende zaken in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat draagt bij aan een beter inzicht in 

de (markt)waarde van de onroerende zaken in exploitatie en de vermogenspositie van de corporatie. 

De realisatie van de marktwaarde in verhuurde staat en de daarmee samenhangende ongerealiseerde herwaardering is 

evenwel sterk afhankelijk van het te voeren beleid van Woningstichting de Veste. Als gevolg van de waardering tegen markt-

waarde van onroerende zaken in exploitatie is een eventuele afwaardering van vastgoedontwikkelingsprojecten naar lagere 

bedrijfswaarde herrekend op basis van de marktwaarde in verhuurde staat als toets ter bepaling van eventuele duurzame 

waardeverminderingen. 

De wijzigingen in de waarderingsgrondslagen zoals hiervoor genoemd zijn als stelselwijziging verwerkt in het vermogen en 

resultaat, waarbij de vergelijkende cijfers 2015 in de jaarrekening 2016 zijn aangepast. Op basis van deze stelselwijziging 

is het vermogen per 31 december 2015 herrekend. Het eigen vermogen is toegenomen met een bedrag van € 176 miljoen, 

van € 151 miljoen naar € 327 miljoen. Het resultaat over 2015 bedraagt op basis van de nieuwe grondslagen € 7,4 miljoen 

positief. Indien op de oude grondslagen zou zijn gewaardeerd, dan zou het resultaat € 18 miljoen negatief hebben bedragen. 

Het effect van de stelselwijziging kan worden uitgesplitst naar de individuele posten. Voor de individuele balansposten zijn 

de verschillen met de oorspronkelijke cijfers in de jaarrekening 2015 in de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten 

in de jaarrekening 2016 vermeld. 

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. 
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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 continu-

iteit 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 maat regel 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 auto-

risatieregeling. 

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 & Control manager is verantwoordelijk voor uitvoeren van de controlfunctie. Hij/zij 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.

• 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 formuleert de speciale 

aandachtspunten voor de accountantscontrole vast.
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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 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 meerjaren-

begroting niet buiten onze strategische financiële kaders mag treden. 

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hanteert een vijftal kengetallen, waaraan deelnemers zich moeten houden 

om nieuwe geldleningen door het WSW te kunnen krijgen. Wij sturen we op dezelfde kengetallen op basis van dezelfde grond-

slagen. Zo hebben we tijdig in beeld of we aan de eisen voldoen, of dat we moeten bijsturen. 

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

zoals verwachte prijsstijgingen en renteontwikkelingen. Ook hiervoor sluiten we aan op de visie van het WSW.

WE ZIJN LIQUIDE

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) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ICR 3,1 3,1 2,6 2,8 2,6 2,9

Norm Finan-
cieel beleid

1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

WE ZIJN SOLVABEL

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 het balanstotaal. Doorslaggevend voor de financiële weerbaarheid is de financierbaarheid door middel van het 

aantrekken van vreemd vermogen. Onze solvabiliteitsnorm 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 vermogensont-

wikkeling is gezond.

SOLVABILITEIT 
(*€1.000)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Solvabiliteit 52% 51% 50% 48% 49% 50%

Norm Finan-
cieel beleid

25% 25% 25% 25% 25% 25%

(op basis van bedrijfswaarde)



Jaarverslag 2016 
5 | Financiële uitleg 21

BEGROTING

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

muleerd 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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6 | KENGETALLEN

WONINGTOEWIJZINGEN
In totaal hebben we 1.372 woningen/woonruimtes toegewezen aan woningzoekenden (dat is exclusief 43 mutaties intra-

muraal vastgoed en acht bedrijfsruimtes en 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 1.340 WONINGEN MET EEN HUURPRIJS MINDER DAN € 710,68 PER MAAND IN 2015 
(BEDRAGEN: PRIJSPEIL 1 JANUARI 2015)

INKOMEN HUURDER PERCENTAGE TOEWIJZINGEN TOEWIJZINGSNORM NA 1 JULI 2015

Kleiner dan € 35.739 99,1 80%

Tussen € 35.739 en € 39.874 0,1% 10%

Groter dan € 39.874 0,8% 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 aftop-

pingsgrenzen van de huurtoeslag. Naar aanleiding van onze interne controle concluderen wij dat 98,9% van de woningen 

passend is toegewezen in 2016.

Punt in kop tabel?!
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AANTAL VERHUUREENHEDEN IN EXPLOITATIE 

2016 2015*

A. Zelfstandige wooneenheden 3.829 3.818

B. Onzelfstandige wooneenheden 2.331 2.352

Subtotaal woongelegenheden 6.160 6.170

C1. Overig parkeervoorziening 58 58

C2. Bedrijfsruimten 45 41

C3. Overig bezit 69 67

Subtotaal niet woongelegenheden 172 166

TOTAAL VERHUUREENHEDEN 6.332 6.336

VOLKHUISVESTELIJKE PRESTATIES

Aantal opgeleverde huur woongelegenheden (incl. renovatie) 52 82

Aantal opgeleverde huur niet-woongelegenheden 4 1

Aantal (financieel) opgeleverde koop woongelegenheden - 1

Aantal regulier verkochte eenheden bestaand bezit 20 30

Aantal verkochte eenheden ‘overig’ 1 -

BALANS EN RESULTATEN (X € 1.000)

Eigen vermogen 344.701 327.085

Voorzieningen 6.539 12.494

Balanstotaal 470.640 459.291

Huren en vergoedingen 34.082 33.055

Bedrijfsresultaat  18.030 22.765

Belastingen 3.685 -/- 10.954

Jaarresultaat 17.615 7.440

FINANCIËLE RATIO'S

Solvabiliteit (o.b.v. marktwaarde) 73,2% 71,2%

Solvabiliteit (o.b.v. bedrijfswaarde) 52% 53%

Current ratio 1,0 2,4

Interest-coverage ratio 3,1 3,2

Loan to value 46,2% 45,1%

(*) De cijfers en financiële ratio’s zijn voor 2015 herrekend als gevolg van de stelselwijziging.
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7 | BESTUUR EN TOEZICHT

BESTUUR

Het bestuur van De Veste wordt gevormd door één directeur-bestuurder, Janine Gerardts - 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 Gover-

nancecode toegepast. 

NEVENFUNCTIES
Janine Gerardts - Godderij heeft in 2016 twee nevenfuncties vervult. Ze is op bestuurslid van het Kennisnetwerk Groningen- 

Drenthe en voorzitter van het bestuur van de Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning (SPTO) in Ommen. Beide zijn op 

vrijwillige basis.

VERANTWOORDELIJKHEDEN
Als directeur-bestuurder is Janine verantwoordelijk voor het besturen van de stichting, de algemene gang van zaken van de 

onderneming, de stichting en alle verbonden ondernemingen. 

Ze realiseert de missie, de strategische koers, de maatschappelijke prestaties, de strategische doelen, de identiteit en de 

financiële continuïteit en 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 2016 heeft Janine met de Raad van Commissarissen afgesproken in 2017 de masteropleiding Executive Change Manage-

ment van opleidingsinstituut SIOO te volgen. Daarmee zal ze de voor 2015, 2016 en 2017 vereiste punten realiseren.

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 bevoegd-

heden. 
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VERSLAG
De RvC gebruikte bij het uitoefenen van de toezichtstaken in het verslagjaar de volgende documenten als toetsingskader:

• De Woningwet

• Het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV)

• De Governancecode Woningcorporaties

• Het jaarplan en begroting van De Veste voor 2016

Tijdens vergaderingen (in totaal zes in 2016) 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 met name aandacht aan de in 2014 

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

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

het toezicht zich met name gericht op de verbetering van de governance, en de samenwerking met collega corporatie Beter 

Wonen Vechtdal. 

In 2016 heeft de RvC de volgende besluiten genomen:

• De projectinvestering van het renovatiecomplex Angeli Custodes is goedgekeurd

• Het jaarverslag en jaarrekening 2015 is goedgekeurd

• De projectinvestering van het nieuwbouw project van 13 woningen in Bransveen is goedgekeurd

• Jan van Walsem is als voorzitter van de Raad van Commissarissen herbenoemd

• Gerrit Bloemink is als lid van de Raad van Commissarissen herbenoemd

• Alle leden hebben besloten om bij mogelijke fusie met Beter Wonen hun commissaris zetel ter beschikking te stellen 

• De samenwerking met Beter Wonen voort te zetten en een fusie-effectrapportage voor te bereiden en daarmee de 

voorbereiding van een voorgenomen fusie tussen beide corporaties

• Het reglement financieel beleid en beheer is vastgesteld

• Het bod voor 2017 aan de gemeente Dalfsen, Enschede, Hardenberg, Ommen en Terschelling goedgekeurd

• Henny Olde Meule is als lid van de Raad van Commissarissen herbenoemd

• De vaststellingsovereenkomst voor de ontwikkellocatie Marslanden in Hardenberg is geaccordeerd

• De statutenwijziging is vastgesteld

• Annalize van der Holst is als commissaris benoemd als contactpersoon voor de ondernemingsraad

• Het reglement van de Raad van Commissarissen is vastgesteld

• Het bestuursreglement is vastgesteld

• De projectinvestering van het project Gasthuisstraat is goedgekeurd

• Een exit strategie voor de gemeente Terschelling waarbij een algemene verkenning van een wooncoöperatie wordt 

onderzocht

• De interim opdracht voor de manager wonen te verlengen met als einddatum de afronding van de projecten uit het 

ICT beleidsplan

• De leidraad voor de selectie van een onderzoeksbureau voor het uitvoeren van een feitenonderzoek en een begeleider 

voor het uitvoeren van een zelfevaluatie is goedgekeurd. Dit naar aanleiding van de interventie van de AW na ver-

meende belangenverstrengeling

• De projectinvestering van het duurzaamheidsproject 2016 is goedgekeurd.

• De begroting 2017 is goedgekeurd

• De aanpassing van de deelnemingenstructuur is goedgekeurd

De RvC heeft éénmaal overleg gevoerd met de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad heeft aangegeven dat de organi-

satieontwikkeling samen met de aanstaande mogelijke fusie met Beter Wonen tot een hoge werkdruk leidt. De RvC heeft bij 

de bestuurder aangegeven hier nauwlettend aandacht aan te geven.



Jaarverslag 2016 
7 | Bestuur en toezicht 27

In september heeft de RvC een tweedaags bezoek gebracht aan Terschelling. 

Tijdens dit bezoek heeft naast de reguliere vergadering ook een bijeenkomst plaatsgevonden met de huurdersvereniging en 

gemeenteraad. De RvC heeft zich laten informeren over wat er bij de gemeente en huurdersvereniging leeft en de exit stra-

tegie van De Veste voor Terschelling toegelicht. Daarnaast is een bezoek gebracht aan het nieuwbouwproject de Campus. 

De RvC is kritisch op haar eigen functioneren en de werkzaamheden van de accountant. 

Zo houdt de RVC na de vergaderingen een evaluatie op de vergadering en laat zij zich nadrukkelijk door de accountant 

informeren. De werkzaamheden van de accountant zijn beoordeeld waarbij specifieke aandacht is gevraagd voor de ICT 

omgeving en de integriteit van de verantwoordingscijfers. De Risk en Control manager is met het nieuwe reglement in een 

onafhankelijke positie geplaatst. Er is één separaat gesprek met de Risk en Control manager gevoerd. Alle leden hebben hun 

functie onafhankelijk kunnen vervullen.

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.

Daarnaast onderschrijven alle leden van de RvC de droom, ambities 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 2016 externe bijeenkomsten over het maatschappelijk veld van woningcorporaties bijgewoond.

COMMISSIES
De Raad van Commissarissen werkte in 2016 vanuit twee commissies: 

• de Remuneratiecommissie

• de Auditcommissie.

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

zichte van de directeur-bestuurder. Zij heeft hiertoe in 2016 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 jaar-

rekening en het risicomanagement. 

In 2016 heeft de Auditcommissie zich met name gericht op de verbetering van de planning- en control cyclus, waaronder de 

samenhang van diverse beleidsstukken, de beheersing van de liquiditeitspositie en de risico’s ten aanzien van de informatie-

voorziening en de ICT-organisatie. 

In de vergaderingen zijn onder andere de volgende punten aan de orde geweest:

• Het jaarverslag en de jaarrekening 2015

• Het begrotingskader 2017-2021 en de begroting 2017

• De kwartaalrapportages

• De liquiditeitsprognoses
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SAMENSTELLING PER 31 DECEMBER 2016
De Raad van Commissarissen bestond in 2016 uit vijf leden. In onderstaande tabel is de samenstelling per 31 december 

2016 weergegeven, met daarbij vermeld de taken van de individuele leden. Ook de hoofdfunctie en nevenfuncties worden 

genoemd. Jaarlijks vindt een herijking van deze functies plaats.

SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN PER 31 DECEMBER 2016

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

PE  
PUNTEN

Jan van Walsem
18 juni 1947

Voorzitter,
Remuneratiecommissie

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

6/6 10

Henny Olde Meule
11 december 1954

Vicevoorzitter,
Remuneratiecommissie  

Eigenaar Olde Meule  
Consulting & Investment,
lid RvC Rhenense  
Woningstichting.

6/6 7

Gerrit Bloemink
12 juni 1947

Auditcommissie Zelfstandig adviseur, lid RvC 
woningcorporatie Laurentius

6/6 10

Wim Dankelman
3 december 1968

Auditcommissie - lid namens 
huurders

Directeur Bedrijfsbureau van 
den Berg Groep

6/6 24

Annalize van der Holst-Vos 
3 september 1960

Remuneratiecommissie - lid 
namens huurders

Zelfstandig ondernemer 
Jurist

6/6 0

 Henny heeft één vergadering als toehoorder bijgewoond. In deze periode was Henny in afwachting van de uitkomst van de 

fit en proper test voor zijn herbenoeming.
 Met wetenschap en instemming van de VTW.

We streven naar een evenwichtige man-/vrouwverdeling 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. De RvC heeft in de reguliere vergaderingen de PE-punten besproken over de wijze waarop deze behaald 

worden.

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

Wim Dankelman 1 juli 2013 Niet 1 juli 2017

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

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 2016 hebben we te maken gehad met een mogelijke aan-

wezigheid van belangenverstrengeling zoals bedoeld in artikel II.3 van de Governancecode Woningcorporaties. De Autoriteit 

Woningcorporaties heeft naar aanleiding van haar governance inspectie de RvC opdracht gegeven een onafhankelijk feiten-

onderzoek in te stellen naar een opdrachtverstrekking tussen De Veste en een leverancier. Als tweede heeft de AW de RvC 

verzocht een standpunt in te nemen over de uitkomsten van het onderzoek, het handelen van het toezicht te evalueren om er 

vervolgens maatregelen c.q. verbetervoorstellen aan te verbinden. Dit onderzoekt is in maart 2017 afgerond. In 2016 hebben 

we samen met alle medewerkers onze bestaande integriteitscode herzien.

KLOKKENLUIDERSREGELING

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

misstanden binnen De Veste te melden bij een externe vertrouwenspersoon. De regeling wordt gekoppeld aan de integriteits-

code en onze gedragsregels.

VISITATIE

We laten ons minimaal één keer in de vier jaar visiteren door een erkende, onafhankelijke visitatiecommissie. In 2013 zijn we 

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

van 2009 tot en met 2012.

ONDERNEMINGSRAAD
 
SAMENSTELLING
De Ondernemingsraad (OR) van De Veste bestond in 2016 uit:

• Ricardo de Wolde, voorzitter tot 1 juni 2016. Tijdelijke vicevoorzitter van 1 juni 2016 tot 22 augustus 2016

• Rose Sangers, voorzitter vanaf 1 juni 2016 

• Marieke Kleinheerenbrink, vicevoorzitter (wegens zwangerschapsverlof tijdelijk vervangen door Ricardo de Wolde in 

bovengenoemde periode)

• Jaap Florijn, lid
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VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD

“2016 is opnieuw een zeer dynamisch jaar geweest voor de Veste. Samen zijn we verder de weg ingeslagen om vorm te 

geven aan de nieuwe identiteit. Als Ondernemingsraad hebben we genoeg onderwerpen behandeld en aandacht besteed aan 

de ontwikkeling van de Ondernemingsraad. 

De verkiezing van de nieuwe voorzitter voor de Ondernemingsraad is op 18 april per email aangekondigd. De kandidaten kon-

den zich tot 28 maart aanmelden. De formele verkiezing zou op 7 april 2016 plaatsvinden. De uitslag zou op 8 april bekend 

gemaakt worden. Echter waren er op dat moment geen kandidaten. Enige tijd later heeft Rose zich aangemeld als kandidaat. 

De mogelijkheid is geboden om tussen 26 mei en 1 juni eventuele bezwaren kenbaar te maken. Er zijn geen bezwaren ont-

vangen, waarmee Rose is verkozen tot nieuwe voorzitter van de Ondernemingsraad. 

De sfeer in de Ondernemingsraad is goed. Er wordt goed op elkaar ingespeeld, de rollen zijn goed verdeeld en iedereen heeft 

een goede inbreng vanuit andere invalshoeken. Vanwege de wens om ook als Ondernemingsraad te blijven ontwikkelen is 

ervoor gekozen om een coach aan te trekken. Er zijn met drie verschillende kandidaten gesprekken gevoerd en uiteindelijk is 

er een keuze gemaakt. In het komende jaar zal aan de coaching verder invulling worden gegeven. 

Vergaderingen

Er zijn zes formele vergaderingen geweest tussen de directeur-bestuurder en de Ondernemingsraad. Daarnaast zijn er twee 

vergaderingen geweest tussen de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad. 

Tijdens deze vergaderingen is altijd gesproken over de organisatieontwikkeling en het voornemen tot samenwerking met 

Beter Wonen Vechtdal. Ook heeft Ondernemingsraad meerdere aanvragen ontvangen voor advies dan wel instemming, zoals 

de klokkenluidersregeling, het beleid ongewenste omgangsvormen, het integriteitsbeleid en een aantal vernieuwingen op het 

gebied van HRM. 

Ook is er gesproken over de relatie tussen de directeur-bestuurder en de Ondernemingsraad. Hier zullen we ook in 2017 

verder aan blijven werken. 

Als voorbereiding op de vergaderingen heeft de Ondernemingsraad signalen in de organisatie opgepikt en besproken in een 

vooroverleg waarbij alle leden aanwezig zijn. Waar nodig heeft de Ondernemingsraad een jurist ingeschakeld voor een advies. 

Dit is bijvoorbeeld ter voorbereiding op de mogelijke fusie 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. 

We kijken uit naar een nieuw jaar waarin we samen blijven werken aan de droom van de Veste.”

- Ondertekend door: Rose Sangers, voorzitter OR

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.

Voor de procedure bij de Huurcommissie moet de klager een stappenplan invullen, waaruit volgt of de klacht bij de Huur-

commissie kan worden ingediend.

In 2016 zijn 16 klachten bij de Veste binnengekomen:

• 2 Klachten zijn behandeld door de Huurcommissie. De eerste klacht was een aanvraag voor huurverlaging vanwege 

diverse onderhoudsgebreken. Dit is niet toegekend. De tweede klacht betrof een aanvraag voor huurverlaging van-

wege lekkageklachten. Dit is wel toegekend. De Huurcommissie heeft geoordeeld dat er sprake was van ernstige 

gebreken.

• 2 Klachten zijn bij de Geschillencommissie gekomen. Beide zijn door de Geschillencommissie aangehouden. Eén 

klacht over schoonmaakwerkzaamheden in het trappenhuis is ondertussen door de Veste opgelost. De tweede klacht 

gaat over overlast door een basketbalbord wat is geplaatst vanuit de actie Buurtkans. Binnen de Veste wordt nog 

gezocht naar een passende oplossing.

De overige 12 klachten betreffen:

• Woning    3

• Woningtoewijzing  3

• Huurprijs   1

• Communicatie en proces 5

RISICOMANAGEMENT

De Risk & Control manager 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. 

Daarom heeft de Risk & Control Manager, waar nodig, rechtstreeks contact met de Raad van Commissarissen. 

Business Control, 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 af-

gestemd met Business Control en moeten leiden tot risicobeheersing en verbetering van processen. 

We onderkennen risico’s in de volgende categorieën:

1. STRATEGIE
We beseffen dat we de ingezette koersverandering niet kunnen realiseren zonder een goede verstandhouding met onze 

belanghebbenden. (Dat zijn partijen waarmee we samenwerken, zoals gemeenten, belangenverenigingen van huurders 

en zorginstellingen, individuele huurders, leveranciers en de mensen die bij ons werken.) Het is voor ons belangrijk de 

wensen en behoeften van deze partijen te kennen en mee te nemen in onze plannen. Waarbij het belangrijk is dat we geen 

verwachtingen scheppen die we niet waar kunnen (of mogen) waarmaken. Verkeerde verwachten kunnen er toe leiden 

dat we niet als geschikte en/of betrouwbare partner worden gezien. We toetsen op bestuurlijk maar ook op management 

en medewerkersniveau continu of onze koers nog aansluit bij hun verwachtingen.
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2. VASTGOED EN GRONDPOSITIES
We voeren omgevingsanalyses uit en op basis daarvan hebben we de benodigde sociale voorraad in ons werkgebied 

vastgesteld. We noemen dat onze wensportefeuille. Hierin zijn de gemeentes en hun woonvisies geraadpleegd.

Op korte termijn zijn de marktrisico’s beperkt, maar we moeten wel nadrukkelijk stilstaan bij de gevolgen van de risico’s 

op lange termijn. De intrede van het leenstelsel heeft effecten op de financiële middelen. Doordat de beurs is omgezet 

in een lening is de bereidheid van studenten om zelfstandig te wonen waarschijnlijk kleiner. Wij zullen dit risico voor 

onze studentenwoningen moeten accepteren en voeren hierbij een beleid dat we de huren betaalbaar willen houden. 

Scheiden wonen en zorg zorgt voor veranderingen in de exploitatie van zorgaanbieders. Zorgaanbieders splitsen de 

vastgoed exploitatie van de zorgexploitatie. De focus wordt gelegd op de zorgexploitatie . De splitsing kan er toe leiden 

dat minder financiële middelen aanwezig zijn voor het huren van vastgoed. Het is mogelijk dat zorgaanbieders ons ver-

zoeken bestaande huurovereenkomsten open te breken. Op portefeuille niveau hebben wij continu aandacht voor onze 

samenstelling en spreiding van onze vastgoed (-typen) en onderhouden sterke relaties met de Universiteit Enschede en 

zorgaanbieders.

3. OPERATIONEEL
De risico’s en onzekerheden die direct de effectiviteit en efficiency van onze operationele activiteiten kunnen beïnvloeden, 

ondervangen we met interne audits. Dit zijn bijvoorbeeld de risico’s van niet volledige toewijzingsdossiers en het niet vol-

doen aan de eisen van verkoop. Wij hanteren hierbij geen foutenmarge. Periodiek voeren we controles uit op het naleven 

van de vastgestelde procedures. Op interne procedures zoals het aanbesteden van vastgoedprojecten en onderhoudsuit-

gaven hanteren we een strikte naleving. Met de ontwikkeling van onze organisatie richten we onze processen zo in dat 

deze aansluiten op wie we zijn en waar we voor staan. 

4. FINANCIEEL
De effectiviteit en efficiency van onze financiële processen is geborgd in onze Planning & Control cyclus. De basis van de 

financiële continuïteit ligt in ons strategisch financieel beleid. De grootste risico’s die we onderkennen op dit gebied zijn 

grote (onrendabele) vastgoedinvesteringen en onze fiscale voorziening voor onderhoudskosten. Voor dit laatste wordt in 

2017 een fiscale strategie opgesteld, waarbij wij dit risico mitigeren. We toetsen de haalbaarheid van investeringen aan 

onze rendementseisen. En we investeren alleen in vastgoed als deze een bijdrage leveren aan onze portefeuille strategie. 

De portefeuille strategie wordt op haar beurt getoetst aan de lange termijn financiële kaders die zijn vastgelegd in ons 

strategisch financieel beleid. Daarnaast hebben we ons investeringsstatuut waarin de regels en verantwoordelijkheden 

ten aanzien van investeringen zijn vastgelegd. 

De fiscus is op dit moment bezig zich te beraden of zij de fiscale onderhoudsvoorziening accepteren. Op basis van een 

strategische fiscale planning zullen wij in 2017 een keuze maken of we dit risico willen blijven lopen..

5. WET- EN REGELGEVING 
De juridische omgeving van onze organisatie is onderhevig aan veel veranderingen. 

De nieuwe Woningwet,, de Milieuwet, de Governancecode en het Bouwbesluit zijn zomaar enkele wetten en codes die wij 

nauwlettend moeten volgen en dat doen we ook. Wij hebben als uitgangspunt dat we de wet- en regelgeving volgen maar 

hierin wel de grenzen willen opzoeken als we dit nodig vinden. Daar waar deze wetten zorgen voor veranderingen met 

grote impact op onze organisatie, pakken we dat projectmatig op.

De Veste is bereid risico’s te nemen. Niet op het gebied van financiële continuïteit. Wel op het gebied van oplossingen 

waarin we de maatschappelijke bijdrage van een project zwaarder wegen ten opzichte van de financiële voorwaarden. Een 

project dat niet helemaal voldoet aan de rendementseisen kan worden goedgekeurd mits de maatschappelijke bijdrage 

hier tegenop weegt en op portefeuille niveau de rendementen wel worden gerealiseerd. De lange termijn financiële conti-

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

organisatie. Uit scenario analyses blijkt dat de impact van de onderkende risico’s op de financiële continuïteit beperkt is.
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EXTERN TOEZICHT

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

voorraad 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 eind 2013 een nieuw 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. Wel is ons saldo liquide middelen per ultimo 2015 hoger dan het WSW voor onze bedrijfsvoering noodzakelijk 

acht.

In april 2016 heeft het WSW het jaarlijkse overzicht van het nieuwe borgingsplafond bekendgemaakt. Op basis van de finan-

cieringsbehoefte en de risicobeoordeling is ons borgingsplafond ultimo 2016 vastgesteld op € 107.900.000. Wij zetten onze 

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

geborgde leningen. Per ultimo 2015 bedroeg de geborgde leningenportefeuille € 102.588.000.

Het WSW heeft vanuit haar risicobeoordelingsmodel in 2016 onze business risks niet beoordeeld. Wij hebben in 2016 ge-

reageerd op het beeld dat in 2015 is geschetst en de risicogebieden die zij toen heeft geïdentificeerd:

1. ASSET MANAGEMENT 

Het WSW ziet als risico dat corporaties met een ruime financiële positie en grote volkshuisvestelijke ambities (zoals De Veste)  

onvoldoende scherpe afwegingen maken tussen financieel en volkshuisvestelijk rendement van individuele investeringen. Wij 

hebben vorm gegeven aan vastgoedsturing en verder invulling gegeven aan rendementsbeleid.
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2. STUDENTENWONINGEN

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 De Veste het wegvallen van huur-

opbrengsten kan opvangen.

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. TREASURY 

Het WSW stelt dat de treasuryrisico’s in absolute termen overzienbaar lijken, aangezien de totale schuldenlast relatief laag 

is en wij voornamelijk standaardleningen hebben. Daar staat tegenover dat de vervalkalender van onze leningenportefeuille 

niet optimaal is. We lopen daardoor (onnodig) hoge renterisico’s. Verder valt op dat het saldo liquide middelen veel hoger is 

dan wat WSW voor een normale bedrijfsvoering noodzakelijk acht. In de Treasury commissie is specifieke aandacht voor de 

leningenportefeuille. Daar waar dit mogelijk is brengen we de leningenportefeuille in evenwicht met de vastgoedportefeuille.

AUTORITEIT WONINGCORPORATIES (AW)
In de Woningwet 2015 is vastgelegd dat de Aw onafhankelijk van het rijksbeleid en de standpunten van de sector een oor-

deel 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 goed-

keuringen, ontheffingen en zienswijzen. In 2016 hebben wij de AW goedkeuring gevraagd voor de statutenwijziging en het 

splitsingsvoorstel voor Daeb en niet-Daeb activiteiten. De goedkeuring op de statutenwijziging is verkregen. De goedkeuring 

van het splitsingsvoorstel loopt. Daarnaast zijn positieve zienswijzen ontvangen op de voorgenomen herbenoemingen van 

drie commissarissen.

OORDEELSBRIEF

Jaarlijks stuurt de Aw ons een oordeelsbrief, met daarin haar beoordeling van onze werkzaamheden in het voorafgaande 

jaar. In november 2016 ontvingen we de oordeelsbrief over het jaar 2015. In deze oordeelsbrief zijn de volgende opmerkingen 

gemaakt. 

• Governance: De Aw geeft aan dat zij bekend is met een vermeende belangenverstrengeling omdat wij de Aw zelf-

standig hierover hebben geïnformeerd. Tijdens de governance inspectie hebben wij de Aw geïnformeerd over de ge-

nomen maatregelen. De Aw heeft ons verzocht een onafhankelijk extern onderzoek te initiëren. Dit onderzoek wordt 
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uitgevoerd op in initiatief en verantwoordelijkheid van de RvC.

• Bescherming maatschappelijk vermogen: de relevante (omval)risico’s blijven stabiel en bevinden zich ruim boven 

het sectorgemiddelde en de gestelde normen. De focus van de strategie is in overeenstemming met het werkdomein, 

het accent ligt op de daeb activiteiten. De netto-bedrijfslasten zijn aanzienlijk lager dan het sectorgemiddelde. 

• Rechtmatigheid: de toewijzingen van woongelegenheden met een maandhuur tot € 710,68 zijn voor 90% of meer 

passend gedaan. Wij voldoen hiermee aan de staatssteunregeling. Op het moment van de beoordeling hadden wij 

nog geen sloopreglement. Deze is in de maak.

• Interventies: Het onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling moet in februari 2017 worden afgerond. De Aw 

bepaalt op basis van conclusies van het onderzoek of vervolgstappen noodzakelijk zijn.

 
BEZOLDIGING BESTUUR

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen voor de publieke en semipublieke sector (kort-

weg: Wet Normering Topinkomens of WNT) ingegaan. We verantwoorden ons in dat kader volgens de regels van het 

WNT- maximum voor woningcorporaties. De minister voor Wonen en Rijksdienst stelt jaarlijks in de Regeling Bezoldigings-

maxima Topfunctionarissen Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting de maximale bezoldiging van bestuurders vast. Het 

bezoldigings maximum in 2016 is € 150.000. 

Het weergegeven, toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor top-

functionarissen tevens de duur) van het dienstverband. Het dienstverband kan nooit groter zijn dan 1,0 fte.

JANINE GERARDTS - GODDERIJ

FUNCTIE(S) DIRECTEUR-BESTUURDER

Duur dienstverband in 2016 01-1-2016 t/m 31-12-2016

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja

Omvang dienstverband 1,0 fte

Beloning (incl. bijtelling leaseauto) € 119.225,00

Belastbare onkostenvergoedingen -

Beloning betaalbaar op termijn € 19.363,68

Totale bezoldiging € 138.588,68

Toepasselijk WNT maximum € 150.000,00
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BEZOLDIGING RAAD VAN COMMISSARISSEN

Ook voor de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen zijn regels vastgelegd. We hebben in maart 2015 

het bezoldigingsmaximum opnieuw vastgesteld. Met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) vinden we 

dat in verband met onze publieke taak soberheid en doelmatigheid gepast zijn. Tenslotte huisvesten we veel mensen met 

bescheiden inkomens en kwetsbare groepen. Bovendien moet de RvC haar bezoldiging naar belanghebbenden toe kunnen 

verantwoorden. 

De bezoldigingsmaxima van de beroepsregel vormen een verplichte grens. 

Voor 2016 was deze grens voor een RvC lid 10% van het bezoldigingsmaximum van het bestuur en voor de voorzitter 15%. 

Voor ons betekent dat respectievelijk € 15.000 en € 30.000.

Door de leden van de VTW is op 20 april 2015 de beroepsregel vastgesteld als een voor alle leden algemeen geldende en  

bindende regel. De beroepsregel gaat op basis van de uitgangspunten soberheid en doelmatigheid voor de maximale beloning  

uit van 7,7% respectievelijk 11,5%. Voor ons betekent dat € 17.250 respectievelijk € 11.550

FUNCTIE(S) VOORZITTER RVC LEDEN RVC

Duur dienstverband in 2016 01-01-2016 t/m 31-12-2016 01-01-2016 t/m 31-12-2016

Beloning € 16.740,00 € 11.160,00

Belastbare onkostenvergoedingen - -

Beloning betaalbaar op termijn - -

Totale bezoldiging € 16.740,00 € 11.160,00

Toepasselijk WNT maximum € 22.500,00 €15.000,00

Toepasselijk VTW maximum € 17.250,00 € 11.550,00

In 2016 (of eerder) waren er bij De Veste geen functionarissen die een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum 

ontvingen, of voor wie in eerdere jaren een vermelding op basis van de WOPT (Wet openbaarmaking uit publieke middelen 

gefinancierde topinkomens) of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. 

Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen aan andere functionarissen betaald die op basis van de WNT zouden moeten worden 

gerapporteerd.
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8 | JAARREKENING 2016
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 
(X € 1.000) NA RESULTAATBESTEMMING

VASTE ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015
(HERREKEND)

MATERIËLE VASTE ACTIVA

1A | Sociaal vastgoed in exploitatie 408.500 398.051

1B | Commercieel vastgoed in exploitatie 9.944 10.172

2 | Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 7.769 1.752

3 | Onroerende en roerende zaken ten dienste  
van de exploitatie

2.892 2.804

4 | Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 698 716

429.803 413.495

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

5 | Leningen u/g - 96

6 | Latente belastingvorderingen 21.811 18.126

21.811 18.222

Som der vaste activa 451.614 431.717

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN

7 | Vastgoed bestemd voor verkoop 2.474 2.658

8 | Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 490 1.053

9 | Overige voorraden 4.909 4.899

7.873 8.610

VORDERINGEN

10 | Debiteuren 204 180

11 | Gemeenten 11 57

12 | Belastingen en premies sociale verzekeringen 294 299

13 | Overige vorderingen 424 378

14 | Overlopende activa 696 733

1.629 1.647

15 | LIQUIDE MIDDELEN 9.524 17.317

Som der vlottende activa 19.026 27.574

TOTAAL ACTIVA 470.640 459.291
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GROEPSVERMOGEN 31-12-2016 31-12-2015
(HERREKEND)

16 | Overige reserves 189.534 172.687

17 | Herwaarderingsreserve 155.167 154.398

344.701 327.085

VOORZIENINGEN

18 | Voorziening onrendabele investeringen  
en herstructureringen

3.036 8.923

19 | Overige voorzieningen 3.503 3.571

6.539 12.494

LANGLOPENDE SCHULDEN

20 | Leningen overheid en kredietinstellingen 106.802 110.867

21 | Waarborgsommen 923 838

107.725 111.705

KORTLOPENDE SCHULDEN

22 | Schulden aan kredietinstellingen 4.067 2.643

23 | Schulden aan leveranciers 2.614 635

24 | Belastingen en premies sociale verzekeringen 572 273

25 | Overlopende passiva en overige schulden 4.422 4.456

11.675 8.007

TOTAAL PASSIVA 470.640 459.291
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 
(X € 1.000)

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2016 2015
(HERREKEND)

26 | Huuropbrengsten 30.621 29.563

27 | Opbrengsten servicecontracten 3.461 3.492

28 | Overige opbrengsten exploitatie bezit 523 410

29 | Lasten servicecontracten -/- 3.450 -/- 2.173

30 | Lasten verhuur en beheeractiviteiten -/- 5.575 -/- 5.154

31 | Lasten onderhoudsactiviteiten -/- 6.520 -/- 7.095

32 | Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -/- 5.186 -/- 4.488

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 13.874 14.555

33 | Toegerekende financieringskosten vastgoed in ontwikkeling -/- 578 -/- 389

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling -/- 578 -/- 389

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 3.960 4.348

Netto verkoopresultaat verkoop voorraden - 312

Directe lasten vastgoedportefeuille -/- 9 -

Toegerekende organisatiekosten -/- 116 -/- 520

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -/- 2.948 -/- 3.055

34 | Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 887 1.085

35 | Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedporte-
feuille

3.625 7.753

36 | Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedporte-
feuille bestemd voor de verkoop

-/- 14
-

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 3.611 7.753

Opbrengst overige activiteiten 219 151

Kosten overige activiteiten -/- 33 -/- 90

37 | Netto resultaat overige activiteiten 186 61

38 | Leefbaarheid 50 -/- 300

BEDRIJFSRESULTAAT 18.030 22.765

39 | Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren 41 52

40 | Rentelasten en soortgelijke lasten -/- 4.141 -/- 4.423

Saldo financiële baten en lasten -/- 4.100 -/- 4.371

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR  
BELASTINGEN

13.930 18.394

41 | Belastingen 3.685 -/- 10.954

JAARRESULTAAT 17.615 7.440
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2016
(X € 1.000)

(VOLGENS DE DIRECTE METHODE)

2016 2015

Ontvangsten van huurders 34.773 33.342

Ontvangsten van overige 16 772

34.789 34.114

Betalingen aan werknemers -/- 3.371 -/- 2.906

Betalingen aan leveranciers onderhoud -/- 6.457 -/- 7.006

Betalingen uit hoofde van zakelijke lasten -/- 4.179 -/- 4.444

Betalingen aan overige -/- 5.921 -/- 4.567

-/- 19.928 -/- 18.923

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 14.861 15.191

Ontvangen interest 26 72

Betaalde interest -/- 4.728 -/- 4.891

-/- 4.702 -/- 4.819

Kasstroom uit operationele activiteiten 10.159 10.372

Investeringen in materiële vaste activa -/- 19.484 -/-14.300 

Desinvesteringen materiële vaste activa 3.247 4.124 

Investeringen in vastgoedbeleggingen - -

Desinvesteringen in vastgoedbeleggingen 928 547

Investeringen in financiële vaste activa - -/- 80

Desinvesteringen in financiële vaste activa - 1

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -/- 15.309 -/- 9.708

Aflossingen van langlopende schulden -/- 2.643 -/- 7.441 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -/- 2.643 -/- 7.441

MUTATIE GELDMIDDELEN -/- 7.793 -/- 6.777
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT TOTAALRESULTAAT OVER 2016
(X € 1.000)

2016 2015
(HERREKEND)

Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen toekomend aan 
de rechtspersoon

17.615 7.440

Baten en lasten rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt - -

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen 
van de rechtspersoon

17.615 7.440

TOTAAL RESULTAAT VAN DE RECHTSPERSOON 17.615 7.440
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE GECONSOLIDEERDE JAAR REKENING 
2016
BEDRAGEN € X1.000

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.

TOEGEPASTE STANDAARDEN
Conform de in het Besluit beheer sociale huursector geformuleerde eisen voor toegelaten instellingen is de jaarrekening 
opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek behoudens enige uitzonderingen 
van specifieke aard. In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 
opgenomen die nadere interpretatie geeft aan de in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen voorschriften. In 
deze richtlijn zijn onder meer specifieke modellen voor de balans en winst-en-verliesrekening opgenomen. Richtlijn 645 geeft 
uitsluitend regels voor sectorspecifieke aangelegenheden. Voor de overige aangelegenheden zijn de algemeen geldende 
richtlijnen van toepassing.

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het bepaalde Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 
zoals van kracht voor boekjaren vanaf 1 januari 2011. 

VERSLAGGEVINGSPERIODE 
De verslaggevingsperiode loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. 

CONTINUÏTEIT
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERINGEN ACTIVA, PASSIVA EN DE 
RESULTAATBEPALING

REGELGEVING
De toegelaten instelling heeft de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde 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 ‘Toe-

gelaten Instellingen Volkshuisvesting (herzien 2016) in het bijzonder. 

STELSELWIJZIGING
WIJZIGINGEN RICHTLIJN 645

Met ingang van boekjaar 2016 is de herziene Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting van toepassing. 

Woningstichting de Veste waardeerde haar onroerende zaken in exploitatie tot en met 2015 tegen bedrijfswaarde. Als gevolg 

van de nieuwe Woningwet en daarin voorgeschreven waardering tegen marktwaarde volgens het waarderingshandboek 

dient een stelselwijziging te worden doorgevoerd.

De herziene Richtlijn 645 heeft ertoe geleid dat Woningstichting de Veste haar stelsel van waardering en resultaatbepaling 

vanaf 2016 heeft gewijzigd op de volgende onderdelen:

a Classificatie van onroerende zaken in exploitatie naar DAEB vastgoed en niet-DAEB vastgoed, op basis van onder-

verdeling naar het al dan niet overschrijden van de huurliberalisatiegrens door de woninghuur per contractdatum in 

plaats van per balansdatum;

b Waardering van sociaal vastgoed vond tot en met 2015 plaats op basis van bedrijfswaarde. Vanaf 2016 vindt waar-

dering plaats tegen marktwaarde in verhuurde staat, bepaald overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde voor onroerende zaken in exploitatie.

c De tot en met 2015 voor commercieel vastgoed gevolgde waardering tegen marktwaarde is vanaf 2016 gewijzigd in 

waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat, bepaald overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde voor onroerende zaken in exploitatie.

Als gevolg van de waardering tegen marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie is een eventuele afwaardering van 

vastgoedontwikkelingsprojecten herrekend op basis van de marktwaarde in verhuurde staat als toets ter bepaling van even-

tuele duurzame waardeverminderingen (waar de toets ter bepaling van eventuele duurzame waardeverminderingen nog op 

basis van bedrijfswaarde geschiedde).

AANPASSING VERGELIJKENDE CIJFERS VAN VERMOGEN EN RESULTAAT

De wijzigingen in de waarderingsgrondslagen zoals hiervoor genoemd zijn als stelselwijziging verwerkt in het vermogen en 

resultaat, waarbij de vergelijkende cijfers 2015 in de jaarrekening 2016 zijn aangepast. 

De aanpassing van de vergelijkende cijfers houdt in dat deze zijn herrekend alsof de nieuwe waarderingsgrondslag reeds 

van toepassing was in voorgaande boekjaren. De invloed van de stelselwijziging (cumulatieve effect) is voor het deel dat 

betrekking heeft op de jaren tot en met 2014 verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari 2015 en bedraagt € 137.559  

positief. Het deel dat betrekking heeft op het resultaat 2015 is in de individuele posten van de winst-en-verliesrekening ver-

werkt middels aanpassing van de vergelijkende resultaatcijfers 2015 en bedraagt in totaal € 25.463 positief. Het totale effect 

op het vermogen per 31 december is dan € 176.300. Dit wordt hierna gespecificeerd:
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CUMULATIEF EFFECT 1 JANUARI 2016 STAND 01-JAN-16
VÓÓR STELSEL-
WIJZIGING

STAND 01-JAN-16
NA STELSEL WIJZIGING

CUMULATIEF EFFECT
01-JAN-16

Vastgoed in exploitatie 250.569 408.223 157.654

Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor eigen exploitatie

1.752 1.752 -

Latente belastingvorderingen - 18.126 18.126

175.780

Overige reserves 150.785 172.687 21.902

Herwaarderings reserve - 154.398 154.398

Voorziening latente belasting-
verplichtingen

5.940 - -/- 5.940

Voorziening onrendabele investeringen 3.503 8.923 5.420

175.780

RESULTAATEFFECT 2015 BATEN/LASTEN 2015 
VOLGENS WVR 2015

BATEN/LASTEN 2015 
VOOR VERGELIJKINGS- 
DOELEINDEN  
AANGEPAST

AANPASS. RESULTAAT 
2015 VOOR  
VERGELIJKINGS- 
DOELEINDEN

Verkoopresultaat vastgoedportefeuille 2.529 1.293 -/- 1.236

Niet gerealiseerde waarde-
veranderingen onroerende zaken  
in exploitatie

-/- 16.321 10.825 27.146

Afschrijvingen (im)materiële vaste 
activa

-/- 9.429 -/- 241 9.188

Overige waardeveranderingen  
(onrendabele investeringen)

3.984 -/- 3.072 -/- 7.056

Belastingen -/- 8.375 -/- 10.954 -/- 2.579

25.463

Voor de individuele posten zijn de verschillen met de oorspronkelijke jaarrekening cijfers 2015 in de toelichting op de betref-

fende jaarrekeningposten in de jaarrekening 2016 vermeld.

OORDELEN EN SCHATTINGEN

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

diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen hebben betrekking op de activa in exploitatie 

(zowel het sociaal als het commercieel vastgoed), de voorzieningen, de waardeverminderingen en de acute en latente  

belastingen. De hierbij behorende veronderstellingen zijn vermeld in de toelichting bij de hiervoor genoemde jaarrekening-

posten.
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CONSOLIDATIEGRONDSLAGEN

In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de financiële gegevens van Woningstichting de Veste en haar groeps-

maatschappijen per 31 december van het boekjaar. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin 

beslissende zeggenschap kan worden uitgeoefend.

Resultaten uit transacties met en tussen groepsmaatschappijen zijn in de geconsolideerde jaarrekening volledig geëlimineerd. 

Resultaten uit transacties met en tussen deelnemingen die tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd worden, worden  

proportioneel verantwoord. Resultaten uit transacties met en tussen deelnemingen die tegen kostprijs worden gewaardeerd, 

worden volledig verantwoord, tenzij zij in wezen niet zijn gerealiseerd.

De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop beslissende zeggenschap op de groeps-

maatschappij is verkregen. 

LIJST VAN KAPITAALBELANGEN
GECONSOLIDEERDE GROEPSMAATSCHAPPIJEN

- Salland Vastgoed Participaties B.V. : 100%-deelneming 

- WOM Atol-Zuiderzeewijk B.V.: 100%-deelneming 

De genoemde percentages geven het kapitaalbelangen weer.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN

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

afgeleide instrumenten verstaan.

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

wil zeggen de datum waarop de groep de bindende overeenkomst aangaat.

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

MATERIËLE VASTE ACTIVA
VASTGOED IN EXPLOITATIE
CLASSIFICATIE EN KWALIFICATIE

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

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

de staatssteun voor toegelaten instellingen. 

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

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

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

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

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

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

liberalisatiegrens (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 vast-

goed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij in verhuurde staat kan worden verkocht. Een waar-

deringscomplex kan daarom worden gedefinieerd als een aaneengesloten blok verhuureenheden van dezelfde bouw periode. 

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 toere-

kenbare 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 waar-

dering plaats tegen de marktwaarde. 

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

vesting 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 vast-

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

tievelijk 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 ex-

ploitatie verantwoord in de winsten-verliesrekening van de periode waarin de wijziging zich voordoet. De waarde vermindering 

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

veranderingen”.

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 markt-

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

mindering 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 posi-

tieve 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. De afschrijvingen op on-

roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden berekend volgens de lineaire methode op basis van de economische 

levensduur. De volgende economische levensduren worden gehanteerd:
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Component:    Economische levensduur:

Casco:     20 - 50 jaar

Overige zaken:     15 - 20 jaar

Op grond wordt niet afgeschreven.

VASTGOED IN ONTWIKKELING BESTEMD VOOR EIGEN EXPLOITATIE
VASTGOED

Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande complexen (woningverbetering, herstruc-

turering, 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 ontwikkelings-

kosten 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 aan-

names zoals hiervoor toegelicht onder vastgoed in exploitatie onder Waardering na eerste verwerking. 

Indien gerede twijfel bestaat of de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen worden, wordt het vastgoed tegen de lagere  

marktwaarde van het project in het bestaande ontwikkelingsstadium gewaardeerd en wordt het nadelig verschil in het  

resultaat verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen.

In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake sociaal en commer-

cieel vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan de marktwaarde, wordt het ver-

schil eerst in mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het resterend bedrag een voorziening gevormd 

voor onrendabele investeringen en herstructureringen. De afwaardering van de bestede kosten tot nihil wordt in het resultaat 

verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille. 

GRONDPOSITIES 

Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen) worden aangeschaft met het oog op (her)ontwikkeling van huur- en 

koopprojecten. Aangezien nog geen inzicht bestaat in aard, omvang en samenstelling van deze projecten worden de grond-

posities beschouwd als vastgoedbeleggingen.

De grondposities worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs en bijkomende kosten. Na eerste verwerking  

worden de grondposities gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere marktwaarde, welke de huidige marktverhoudingen om-

trent de verwachte woningbouwwaarde van de grond weerspiegelt. De veranderingen in de marktwaarde worden in het 

resultaat verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen. 

3 | 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 cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve 

bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de restwaarde. Indien de ver-

wachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, 

worden deze wijzigingen als een schattingswijziging verantwoord.
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FINANCIËLE ACTIVA
DEELNEMINGEN

Niet geconsolideerde deelnemingen waarin de groep 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 

mede in aanmerking genomen de financiële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten. 

Overeenkomstig de vermogensmutatiemethode worden de deelnemingen in de balans opgenomen tegen het aandeel van de 

groep in de netto-vermogenswaarde vermeerderd met haar aandeel in de resultaten van de deelnemingen en haar aandeel 

in de directe mutaties in het eigen vermogen van de deelnemingen vanaf het moment van verwerving, bepaald volgens de 

grondslagen zoals vermeld in deze jaarrekening, verminderd met haar aandeel in de dividenduitkeringen van de deelnemin-

gen. In de winst-en-verliesrekening wordt het aandeel van de groep 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. Haar aandeel 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.

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 ten dele 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 cumu-

latief niet-verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen.

Na toepassing van de vermogensmutatiemethode bepaalt de groep of het noodzakelijk is om voor de deelneming een ver-

lies 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.

VORDERINGEN

De verstrekte vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige verstrekte vorderingen worden bij eerste 

verwerking opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten en ver-

volgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Baten en lasten worden in 

de winst-en-verliesrekening verwerkt zodra de vorderingen aan een derde worden overgedragen of een bijzondere waarde-

vermindering ondergaan, alsmede via het amortisatieproces .
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VOORRADEN
VASTGOED BESTEMD VOOR VERKOOP

Dit betreft opgeleverde nieuwbouwwoningen bestemd voor verkoop. De waardering van de opgeleverde nieuwbouw woningen 

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 verkoop-

transacties 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 ver-

vaardigingsprijs 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 ver-

werking opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamor-

tiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

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 in-

dien zij in feite – zij het eventueel met opoffering van rentebaten- ter onmiddellijke beschikking staan. Liquide middelen die 

(naar verwachting) langer dan twaalf maanden niet ter beschikking staan van de groep, worden als financiële vaste activa  

gerubriceerd.

CLASSIFICATIE EIGEN VERMOGEN EN VREEMD VERMOGEN

Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument worden in de geconsolideerde 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 in-

strument als financiële verplichting respectievelijk als eigen-vermogensinstrument.

VOORZIENINGEN

Een voorziening wordt gevormd indien de groep 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. 
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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 com-

mercieel vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan de aan deze investerings-

verplichtingen toe te rekenen marktwaarde per balansdatum op basis van het Handboek modelmatig waarderen markt-

waarde, wordt het verschil eerst in mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het resterend bedrag een 

voorziening gevormd voor onrendabele investeringen en herstructureringen. De afwaardering van de bestede kosten tot nihil 

en de vorming van de voorziening wordt in het resultaat verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille. 

OVERIGE VOORZIENINGEN 

De overige voorzieningen betreffen voorzieningen voor V- en E-meters, en een voorziening voor de regeling “Mijn koop-

woning”. 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-aftrek-

bare 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 belasting-

verplichting 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.

De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door de 

groep, 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 groep 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.
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LANGLOPENDE SCHULDEN

Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met de direct 

daaraan toe te rekenen transactiekosten.

De langlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effec-

tieve-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 effec-

tieve-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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UITGANGSPUNTEN EN PARAMETERS BIJ DE BEPALING VAN DE 
MARKTWAARDE IN VERHUURDE STAAT

MACRO-ECONOMISCHE UITGANGSPUNTEN
In dit hoofdstuk worden de macro-economische uitgangspunten gedefinieerd. 

ECONOMISCHE REGIMES

In de marktwaardewaardering, prijspeil 31-12-2016, wordt uitgegaan van de volgende economische regimes:

• Prijsinflatie

 Ten behoeve van de (jaarlijkse) stijging van de huurinkomsten (contracthuur exclusief de boveninflatoire huur-

verhoging, maximale huur en de liberalisatiegrens volgens het woningwaarderingsstelsel, markthuur) en belastingen,  

verzekeringen en overige zakelijke lasten.

• Looninflatie

 Ten behoeve van de (jaarlijkse) stijging van de beheerkosten, exclusief de zakelijke lasten.

• Onderhoudsindex

  behoeve van de (jaarlijkse) stijging van de onderhoudskosten, de verkoopkosten en de verouderingskosten.

• Leegwaardestijging

 Ten behoeve van de (jaarlijkse) stijging van de verkoopopbrengsten in het uitpondscenario.

JAAR PRIJSINFLATIE * LOONINDEX ** BOUWINDEX ** LEEGWAARDE-
STIJGING ***

2015 - - - 2,80%

2016 0,20% 1,60% 1,60% 4,40%

2017 0,60% 1,70% 1,70% 3,20%

2018 1,07% 1,57% 1,57% 2,60%

2019 1,53% 2,03% 2,03% 2,00%

2020 2,00% 2,50% 2,50% 2,00%

2021 2,00% 2,50% 2,50% 2,00%

2022 e.v. 2,00% 2,50% 2,50% 2,00%
Tabel 3: macro economische parameters

*  Voor 2016 en 2017 wordt aangesloten bij de meest recente prognose van het CPB (september 2016). Voor het restant 

van de prognoseperiode wordt aangesloten bij de lange termijn verwachting, conform het (maximale) streven van de 

Europese Centrale Bank (ECB).

**  Voor 2016 en 2017 wordt aangesloten bij de meest recente prognose van het Centraal Planbureau (CPB). Voor het res-

tant van de prognoseperiode wordt aangesloten bij de prijsinflatie plus 0,5%. Dit sluit aan bij voorspelling van het CPB 

en de ECB voor de arbeidsproductiviteitsgroei. 

***  Voor 2015 en 2016 wordt gebruik gemaakt van de gerealiseerde stijgingen, gemiddeld over heel Nederland berekend, 

zoals gepubliceerd door het Kadaster (Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK)). Vanaf 2017 is verondersteld dat de 

leegwaardestijging in drie jaar geleidelijk uitkomt op 2,0%. Verondersteld wordt dat lange termijn verwachting van de 

leegwaardestijging gelijk is aan de lange termijn verwachting van de prijsinflatie.
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MARKTWAARDEPARAMETERS
Het hoofdstuk ‘Marktwaardeparameters’ licht toe welke parameters worden meegenomen in de modelmatige bepaling van 

de marktwaarde in verhuurde staat. Indien noodzakelijk, wordt de parameter afzonderlijk, per waarderingsmodel, toegelicht. 

SCENARIOKEUZE
Bij de marktwaardewaardering van het vastgoed dient een onderscheid te worden gemaakt tussen een doorexploiteer-

scenario en een uitpondscenario. De uiteindelijke marktwaarde, is de hoogste waarde van beide waarderingen (berekend op 

waarderingscomplexniveau) of indien een uitpondscenario niet van toepassing is, de waarde van het doorexploiteerscenario.

Bij het volgende type bezit is een uitpondscenario, in de basiswaardering, niet van toepassing:

- Onzelfstandige studenteneenheden

- BOG

- MOG

- Intramuraal zorgvastgoed

LEEGWAARDE
De leegwaarde is de geschatte verkoopprijs, k.k., vrij van huur en overige lasten. In het uitpondscenario wordt de leegwaarde, 

zodra de mogelijkheid tot verkoop zich aan dient, als opbrengst meegenomen.

Conform het Waarderingshandboek 2016 wordt voor de marktwaardewaardering 2016 gebruik gemaakt van de WOZ- 

beschikking die in 2016 is afgegeven en waardepeildatum 1 januari 2015 heeft. Vervolgens wordt de WOZ-waarde met hulp 

van de leegwaardestijging geïndexeerd, zodat een leegwaarde met peildatum 31 december 2016 wordt bereikt. 

MARKTHUUR
De markthuur is de huurprijs die uitgaande van optimale marketing en verhuur behaald zou kunnen worden op het moment 

van de waardebepaling. 

Voor woongelegenheden EGW en MGW geldt dat op basis van een modelmatige berekening de markthuur per verhuureen-

heid wordt bepaald. Bij de modelmatige berekening wordt rekening gehouden met:

- Woningtype

- Gebruiksoppervlakte

- Bouwjaar

- COROP gebied

- Leegwaarde

Voor studenteneenheden en extramuraal zorgvastgoed geldt dat geen modelmatige berekening wordt toegepast. De 

markthuur voor deze verhuureenheden komt tot stand door de markthuur gelijk te stellen aan de maximale huur (con-

form het woningwaarderingsstelsel). Voor studenteneenheden geldt dat de kwaliteitskortingsgrens als maximum wordt  

gehanteerd. 

Voor BOG, MOG en intramuraal zorgvastgoed eenheden geldt dat een markthuur in m2 vvo per verhuureenheid dient te 

worden opgegeven. 
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INSTANDHOUDINGSONDERHOUD
Gedurende de DCF-periode wordt de verhuureenheid onderhouden; het onderhoud dat wordt uitgevoerd om een verhuureen-

heid in dezelfde technische en bouwkundige staat te behouden wordt gezien als instandhoudingsonderhoud. Het betreft 

daarom in geen geval investeringen. Voor het instandhoudingsonderhoud wordt per verhuureenheid of per m2 (afhankelijk 

van het te gebruiken waarderingsmodel) een jaarlijks bedrag, inclusief btw, ingerekend. Voor de hoogte van het instand-

houdingsonderhoud wordt een uitsplitsing gemaakt naar de verschillende waarderingsmodellen. 

- Voor woongelegenheden wordt een onderscheid gemaakt naar het type verhuureenheid, te weten EGW, MGW, stu-

denteneenheid, extramuraal zorgvastgoed en bouwjaar, ingedeeld in bouwjaarklassen, te weten < 1960, 1960-1974, 

1975-1989, 1990-2004 en ≥ 2005. Voor elk type verhuureenheid en de daaraan gekoppelde bouwjaarklasse geldt dat 

een jaarlijks bedrag per verhuureenheid wordt ingerekend.

- Voor BOG/MOG wordt een jaarlijks bedrag per m2 bvo ingerekend. 

- Voor parkeervoorzieningen wordt onderscheid gemaakt naar het type verhuureenheid, te weten parkeerplaats,  

garagebox.

- Voor intramuraal zorgvastgoed wordt een jaarlijks bedrag per m2 bvo ingerekend. 

Hierbij wordt aangesloten bij de normen zoals opgenomen in het waarderingshandboek van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken, zie bijlage 2.

MUTATIEONDERHOUD
Het per mutatie per woning te besteden bedrag ter zake van het enkel en alleen als gevolg van die mutatie voor rekening van 

de eigenaar/verhuurder van die eenheid komende onderhoud. De hoogte van het mutatieonderhoud is afhankelijk van het 

type verhuureenheid, verspreid over de verschillende waarderingsmodellen. Mutatieonderhoud wordt alleen opgenomen in 

het doorexploiteerscenario, niet in het uitpondscenario.

- Voor woongelegenheden wordt een onderscheid gemaakt naar het type verhuureenheid, te weten EGW, MGW, 

studenten eenheid, extramuraal zorgvastgoed. Voor elk type verhuureenheid geldt dat een jaarlijks bedrag per verhuur-

eenheid wordt ingerekend.

- Voor BOG/MOG wordt een jaarlijks bedrag per m2 bvo en/of percentage per % van de markthuur ingerekend. Hierbij 

wordt een onderscheid gemaakt naar technisch mutatieonderhoud en mutatiekosten marketing.

- Voor parkeervoorzieningen wordt geen mutatieonderhoud ingerekend.

Hierbij wordt aangesloten bij de normen zoals opgenomen in het waarderingshandboek van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken, zie bijlage 3.

ACHTERSTALLIG ONDERHOUD
Geen van de verhuureenheden worden derhalve in waarde verlaagd als gevolg van het aanwezig zijn van achterstallig  

onderhoud.
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BEHEERKOSTEN
Het beheer omvat administratieve en technische beheerkosten. De hoogte van de beheerkosten is in overeenstemming met 

wat daarvoor in de markt gebruikelijk is. 

- Voor woongelegenheden wordt een onderscheid gemaakt naar het type verhuureenheid, te weten EGW, MGW, 

studenten eenheid, extramuraal zorgvastgoed. Voor elk type verhuureenheid geldt dat een jaarlijks bedrag per verhuur-

eenheid wordt ingerekend.

- Voor BOG/MOG wordt een onderscheid gemaakt naar het type verhuureenheid, te weten BOG, MOG. Voor elk type 

verhuureenheid geldt dat jaarlijks een percentage van de contracthuur ingerekend. 

- Voor parkeervoorzieningen wordt een onderscheid gemaakt naar het type verhuureenheid, te weten parkeerplaats, 

garagebox. Voor elk type verhuureenheid geldt dat een jaarlijks bedrag per verhuureenheid wordt ingerekend.

- Voor intramuraal zorgvastgoed geldt dat jaarlijks een percentage van de contracthuur wordt ingerekend. 

Hierbij wordt aangesloten bij de normen zoals opgenomen in het waarderingshandboek van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken, zie bijlage 4.

BELASTING EN VERZEKERINGEN
Voor woongelegenheden en BOG/MOG eenheden geldt dat voor de gemeentelijke OZB tarieven de door COELO gepubliceerde 

gemeentelijke tarieven worden gehanteerd.

Daarnaast geldt dat voor woongelegenheden en BOG/MOG eenheden voor de rioolheffing, de verontreinigingsheffing, de 

waterschapsbelasting en verzekeringen, een gemiddeld percentage per verhuureenheid is opgenomen. Het percentage heeft 

initieel betrekking op de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2015.

Voor parkeervoorzieningen en intramuraal zorgvastgoed geldt dat een totaal percentage van de WOZ-waarde wordt  

gehanteerd.

Hierbij wordt aangesloten bij de voorschriften zoals opgenomen in het waarderingshandboek van het Ministerie van Binnen-

landse Zaken, zie bijlage 5.

VERHUURDERSHEFFING
De verhuurderheffing wordt ingerekend voor de gehele DCF-periode voor alle zelfstandige woongelegenheden met een huur 

die aan het begin van het kalenderjaar onder de liberalisatiegrens ligt. Het volgende percentage worden ingerekend per  

€ 1.000 van de WOZ-waarde:

JAAR % WOZ-WAARDE

2017 e.v. 0,543%
Tabel 4: verhuurderheffing

HUURSTIJGING
Bij de huurstijging worden de jaarlijkse huurverhoging en de huuraanpassing bij mutatie van elkaar onderscheiden.

Conform het Waarderingshandboek 2016 worden de contracthuur, de markthuur en de maximale huur in de basiswaardering 

met de prijsinflatie geïndexeerd. 
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HUURSTIJGING BOVEN INFLATIE
Naast de reguliere huurverhoging, geldt dat de contracthuur van gereguleerde zelfstandige verhuureenheden ook jaarlijkse 

boveninflatoire opslag op de huurverhoging krijgen toegekend. Dit speelt in het kader van (extra) inkomensafhankelijke huur-

stijging een rol. Aangesloten wordt bij het overheidsbeleid en de verwachtingen daarover in de markt.

JAAR ZELFSTANDIGE EENHEDEN ONZELFSTANDIGE EENHEDEN

2017 1,20% 0,00%

2018 0,80% 0,00%

2019 0,40% 0,00%

2020 e.v. 0,00% 0,00%
Tabel 5: huurstijging boven inflatie

HUURSPRONG BIJ MUTATIE
De huur van woongelegenheden in het doorexploiteerscenario wordt bij mutatie naar de markthuur of de maximale huur 

(conform het woningwaarderingsstelsel) opgetrokken. Hieronder wordt weergegeven wanneer welke huur van toepassing is.

- Maximale huur ≤ liberalisatiegrens, dan geldt dat de nieuwe huur het minimum is van de markthuur en de maximale 

huur (conform het woningwaarderingsstelsel).

- Maximale huur > liberalisatiegrens, dan geldt dat de nieuwe huur gelijk is aan de markthuur.

LIBERALISATIEGRENS
De liberalisatiegrens is voor 2016, 2017 en 2018 bevroren. 

MUTATIEGRAAD
De mutatiegraad is de gemiddelde kans op contractopzegging, dat wil zeggen het aantal vrijgekomen verhuureenheden door 

reguliere opzeggingen.

Voor de waardering met prijspeil 31-12-2016, wordt de mutatiegraad per waarderingscomplex ingeschat op basis van de 

historische realisatie over de voorliggende vijf jaren. Ofwel per waarderingscomplex wordt gekeken naar de realisatie ge-

durende de periode 2012-2016. 

Voorbeeld van de totstandkoming van de mutatiegraad:

- Veronderstel dat waarderingscomplex 1, 100 verhuurbare eenheden omvat per ultimo jaar gedurende de jaren 2012 

t/m 2016. 

- Veronderstel dat waarderingscomplex 1, in jaar 2012 2 mutaties kende, in jaar 2013 5 mutaties, in jaar 2014, 3 muta-

ties, in jaar 2015 2 mutaties en in jaar 2016 geen mutaties. 

- Het totaal aan mutaties in waarderingscomplex 1 komt dan gedurende de periode 2012-2016 uit op 12 mutaties.

- Veronderstel dat gedurende de jaren 2012 t/m 2016 geen verkopen hebben plaatsgevonden.

- Hieruit volgt de mutatiekans van waarderingscomplex 1: 12/500. Ofwel het totaal aantal mutaties gedurende de  

periode 2012-2016 gedeeld door de som van de ultimo standen van het aantal verhuureenheden van het complex 

ieder jaar.

Voor alle type verhuureenheden wordt een minimale mutatiegraad van 2% aangehouden. Voor EGW, MGW en extramurale 

zorgeenheden geldt dat een maximale mutatiegraad van 50% wordt aangehouden. Voor studenteneenheden wordt een maxi-

male mutatiegraad van 100% gehanteerd.
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HUURDERVING
Dat deel van de huur wat naar verwachting wegens wanbetaling of anderszins niet te incasseren is, uit te drukken in een 

percentage van de contracthuur. Om een inschatting van de huurderving te kunnen maken, wordt verondersteld dat 1,0% 

van de huursom over de gehele 15-jarige DCF-periode wordt opgenomen. Dit sluit aan bij de methodiek zoals opgenomen 

in het waarderingshandboek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

GELIBERALISEERD
Geliberaliseerde woningen zijn verhuureenheden waarbij de huur bij aanvang van contract boven de liberalisatiegrens ligt. 

Of een woning geliberaliseerd is of niet kan tevens afhangen van oude wetgeving die op een eerder moment van toepas-

sing was op een contract. 

NIET-VERGOEDE SERVICEKOSTEN
Klantnaam rekent geen niet-vergoede servicekosten in. Geen van de verhuureenheden worden derhalve in waarde verlaagd 

als gevolg van het aanwezig zijn van niet-vergoede servicekosten.

DISCONTERINGSVOET
De disconteringsvoet is de marktconforme rendementseis waartegen de verwachte toekomstige inkomsten en kosten con-

tant worden gemaakt. Het vertrekpunt bij de bepaling van de disconteringsvoet is de zogenaamde risicovrije rente (IRS). 

De IRS is een interbancair off-balance instrument, met betrekking tot het ruilen van vaste en variabele rentepercentages, 

waarmee meerjarige renterisico’s worden afgedekt.

Naast de IRS wordt gebruik gemaakt van een tweetal opslagen:

• De vastgoedsector specifieke opslag.

• De opslag voor het object- en marktrisico: afhankelijk van:

 Type verhuureenheid: opsplitsing naar waarderingsmodel, te weten:

- Waarderingsmodel woongelegenheden: EGW, MGW, studenteneenheden, extramuraal zorgvastgoed.

- Waarderingsmodel BOG/MOG: BOG, MOG.

- Waarderingsmodel parkeervoorzieningen: garage, parkeerbox.

- Waarderingsmodel intramuraal zorgvastgoed: intramuraal zorgvastgoed.

Bouwjaar: aangesloten wordt op de volgende bouwjaarklasse indeling: < 1960, 1960-1974, 1975-1989, 1990-2004 en  

≥ 2005.

Regio: aangesloten wordt bij de regionale indeling van het CBS, te weten: noord, oost, zuid, west .

Deze opslagen, vormen tezamen met de IRS de totale disconteringsvoet van de afzonderlijke verhuurbare eenheden in de tot 

stand gekomen waarderingscomplexen. Zie voor een overzicht: tabel 6.

OPBOUW DISCONTERINGSVOET

IRS 0,46%

Vastgoed specifieke opslag 5,50%

Opslag object- en marktrisico Afhankelijk van type verhuureenheid, bouwjaar en regio 
(onderscheiden naar waarderingsmodel)

Tabel 6: opbouw disconteringsvoet
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UITPONDEN
Binnen het scenario “Uitponden” zijn aanvullend op voorgaand hoofdstuk de volgende parameters van invloed. 

SPLITSINGSKOSTEN

De, ingeval dat dat juridisch noodzakelijk is voor het individueel verkopen en overdragen van woningen uit het complex/ 

object, met de splitsing van het complex verbonden kosten, zoals de aan de gemeente uit hoofde van een splitsingsver-

ordening verschuldigde vergoeding en de in verband met splitsing te maken notaris en kadaster-kosten. Tot de splitsings-

kosten worden ook gerekend de onderhoudsuitgaven die moeten worden gemaakt in het kader van door de gemeente aan 

de verlening van de splitsingsvergunning te stellen nadere voorwaarden.

Splitsingskosten zijn de kosten die moeten worden gemaakt om een complex dat nu als een geheel staat geregistreerd in 

kadaster en bestemmingsplan te splitsen zodat het per VHE kan worden uitgepond.

Indien sprake is van splitsingskosten, dan wordt een bedrag van € 500 per verhuureenheid aangehouden.

VERKOOPKOSTEN

Interne handlingskosten en/of externe makelaarskosten gerelateerd aan het aantal, afhankelijk van de mutatiegraad, per jaar 

te verkopen woningen. Aangezien verondersteld wordt dat de uitpondtransacties op basis van “kosten koper” plaatsvinden, 

worden kosten inzake overdrachtsbelasting, kadaster en notariële akte(n), geacht niet voor rekening van de deelnemer te 

komen en worden deze derhalve niet in de waardering betrokken. De verkoopkosten moeten als enige kostencategorie in het 

rekenmodel voor woongelegenheden per verhuureenheid worden opgenomen. 

De Veste rekent voor de verkoopkosten voor de woongelegenheden, BOG/MOG en intramuraal zorgvastgoed een percentage 

per verhuureenheid in, te weten 1,7% van de leegwaarde, inclusief 21% btw. 

De Veste rekent voor de verkoopkosten voor de parkeervoorzieningen € 500 per verhuureenheid in. Het gaat hierbij om een 

bedrag inclusief 21% btw. 

EINDWAARDE

De eindwaarde betreft de restwaarde van de verhuureenheden aan het einde van de 15-jarige DCF-periode. Veelal wordt de 

eindwaarde geschat door gebruik te maken van de exit yield. De exit yield is lastig te bepalen. Daarom wordt de eindwaarde 

bepaald door alle afzonderlijke kasstromen (huur, onderhoud, etc.) vanaf het 16e jaar contant te maken met de aanname 

van een voortdurende looptijd, zoals ook bij de exit yield het geval is. Iedere kasstroom ontwikkelt zich met een index,  

behorende bij, de betreffende parameter. Van belang is dat de eindwaardebepaling in het doorexploiteerscenario verschilt 

van de eindwaardebepaling in het uitpondscenario. Hierbij wordt aangesloten bij de voorschriften zoals opgenomen in het 

waarderingshandboek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/decentrale-overheden/informatie-voor-gemeenten/gemeenten-en-regionale- 

indelingen/default.htm
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Bijlage 2 – instandhoudingsonderhoud

INSTANDHOUDINGS-
ONDERHOUD NAAR TYPE  
EN BOUWJAAR

BOUWJAAR

TYPE < 1960 1960 - 1974 1975 - 1989 1990 - 2004 ≥ 2005

EGW 909 984 837 858 861

MGW 849 969 787 859 846

Studenteneenheid 502 513 453 570 555

Zorgeenheid (extramuraal) 1018 1005 884 987 992

BOG € 5 per m2 € 5 per m2 € 5 per m2 € 5 per m2 € 5 per m2

MOG € 5 per m2 € 5 per m2 € 5 per m2 € 5 per m2 € 5 per m2

Parkeerplaats 46 46 46 46 46

Garagebox 154 154 154 154 154

Intramuraal zorgvastgoed € 8 per m2 € 8 per m2 € 8 per m2 € 8 per m2 € 8 per m2

 

Bijlage 3 - mutatieonderhoud

TYPE MUTATIEONDERHOUD

EGW € 823

MGW € 618

Studenteneenheid € 185

Zorgeenheid (extramuraal) € 618

BOG € 10 per m2 (technisch), 14% van de markt(jaar)huur

MOG € 10 per m2 (technisch), 14% van de markt(jaar)huur

Parkeerplaats -

Garagebox -

Intramuraal zorgvastgoed € 10 per m2 (technisch), 14% van de markt(jaar)huur
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Bijlage 4 - beheerkosten

TYPE BEHEERKOSTEN

EGW € 420

MGW € 413

Studenteneenheid € 389

Zorgeenheid (extramuraal) € 381

BOG 3% van de markthuur

MOG 2% van de markthuur

Parkeerplaats € 25

Garagebox € 35

Intramuraal zorgvastgoed 2,5% van de markthuur op jaarbasis

Bijlage 5 – belastingen en verzekeringen

TYPE OZB BELASTINGEN, VERZEKERINGEN EN 
OVERIGE ZAKELIJKE LASTEN (VOOR 
PARKEERVOORZIENINGEN EN INTRA-
MURAAL ZORGVASTGOED GAAT HET 
OM EEN TOTAALPERCENTAGE)

Woongelegenheden COELO gemeentelijke tarieven 2016 0,13% van de WOZ-waarde

BOG/MOG COELO gemeentelijke tarieven 2016 0,13% van de WOZ-waarde

Parkeervoorzieningen - 0,25% van de WOZ-waarde

Intramuraal zorgvastgoed - 0,37% van de WOZ-waarde
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GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING IN DE GECONSOLIDEERDE 
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 waar-

op 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.

HUUROPBRENGSTEN
Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoord naar rato van de geleverde prestaties.

De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid van de groep, rekening houdend met de door het Rijk 

bepaalde kaders (zoals maximale huurverhoging, maximaal redelijke huur en maximale huursomstijging) en onder aftrek van 

huurderving wegens leegstand en oninbaarheid.

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.

OVERHEIDSBIJDRAGEN
Hieronder worden bijdragen of subsidies van de overheid alsmede de toerekening van de BWS-subsidie vanuit de egalisatie-

rekening BWS verantwoord.

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 waarde-

vermeerdering 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.
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OVERHEIDSHEFFINGEN
De groep verwerkt de overheidsheffingen zoals onroerendezaakbelasting op het moment dat aan alle voorwaarden voor de 

overheidsheffing is voldaan.

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. 

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

DE OPBRENGSTEN VAN DE VERKOPEN VAN HET VASTGOED IN ONTWIKKELING EN ONDERHANDEN 
PROJECTEN. 
Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling en toegerekende organisatie- en financieringskosten

De uitgaven van het verkochte vastgoed in ontwikkeling inclusief de toegerekende organisatiekosten vanuit de kostenverdeel-

staat en rente in het kader van financiering worden hieronder verantwoord.

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 verkoop-

kosten 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 af-

trek 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 teruggekoch-

te en vervolgens zonder voorwaarden doorverkochte woningen onder aftrek van de boekwaarde. 

Gerealiseerde verkoopresultaten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Eventuele ver-

liezen op koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. 

WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE
Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen en de waardeveranderingen met betrekking tot de vastgoedporte-

feuille 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 een Warmte- en Koudopslaginstallatie (WKO), beheer voor derden en VvE-beheer 

als ook opbrengsten zendmasten en erfpachtopbrengsten toegerekend. 
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OVERIGE ORGANISATIEKOSTEN
De opbrengsten en kosten die niet toerekenbaar zijn (ook niet na toerekening van indirecte kosten), worden opgenomen on-

der Overige organisatiekosten. Voorbeelden hiervan zijn (een deel van) de (salaris)kosten van het management en de raad 

van commissarissen. 

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, ge-

biedsgericht personeel (zoals leefbaarheidscoördinator, wijkbeheerder, huismeester), leefbaarheidsonderzoeken en uitgaven 

voor activiteiten zoals welkomstbijeenkomsten nieuwe bewoners, bestrijding woonoverlast, buurtbemiddeling, opvang van 

dak- en thuislozen, schuldsaneringen, tweede kansbeleid et cetera.

De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor buurtcentra, bijzondere gebouwen (zoals wijk-

steunpunten, buurtposten, HOED), onderhoud groenvoorziening, speeltoestellen, beveiliging openbare ruimte, cameratoe-

zicht, schoonmaakacties et cetera en uitgaven voor activiteiten zoals inbraakbeveiliging, brandpreventie, verlichting achter-

pad, 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 waar-

over zij verschuldigd worden.

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 respec-

tievelijk 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. 

AANDEEL IN RESULTAAT VAN DEELNEMINGEN
Het aandeel in resultaat van deelnemingen gewaardeerd op nettovermogenswaarde is het resultaat van de deelnemingen 

bepaald op de waarderingsgrondslagen van Woningstichting de Veste. Het resultaat op deelnemingen gewaardeerd tegen 

de kostprijs is bepaald op basis van de ontvangen dividenden.
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GRONDSLAGEN VOOR GECONSOLIDEERD 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, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kas-

stroom uit operationele activiteiten. 

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij en de verkoopprijs van de verkochte groepsmaatschappij zijn 

opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De in deze 

groepsmaatschappijen aanwezige geldmiddelen zijn op de aankoopprijs respectievelijk de verkoopprijs in aftrek gebracht. 

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomover-

zicht 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 lease-

back-transactie” wordt gepresenteerd als een ontvangst uit hoofde van financieringsactiviteiten.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE ACTIVA 
(X € 1.000)

ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA 

1A | SOCIAAL VASTGOED IN EXPLOITATIE

MARKTWAARDE IN VERHUURDE STAAT

Stand per 1 januari 2015 377.617

MUTATIES IN HET BOEKJAAR 2015

Overboeking van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
eigen exploitatie

10.295

Verkopen -/- 2.690

Waardemutatie verantwoord in het resultaat 12.829

Saldo 20.434

Saldo per 31-12-2015 398.051

MUTATIES IN HET BOEKJAAR 2016

Investeringen in sociaal vastgoed in exploitatie 806

Overboeking van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie

6.255

Verkopen -/- 1.840

Uit exploitatie (renovatie) -/- 2.065

Waardemutatie verantwoord in het resultaat 7.293

Saldo 10.449

SALDO PER 31-12-2016 408.500

1B | COMMERCIEEL VASTGOED IN EXPLOITATIE

MARKTWAARDE IN VERHUURDE STAAT

Stand per 1 januari 2015 10.549

MUTATIES IN HET BOEKJAAR 2015

Waardemutatie verantwoord in het resultaat -/- 377

Saldo -/- 377

Saldo per 31-12-2015 10.172

MUTATIES IN HET BOEKJAAR 2016

Verkopen -/- 186

Waardemutatie verantwoord in het resultaat -/- 42

Saldo -/- 228

SALDO PER 31-12-2016 9.944
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BEDRIJFSWAARDE

Om te voldoen aan artikel RJ 645.515 is hier ook de bedrijfswaarde opgenomen De bedrijfswaarde van het sociaal vastgoed 

bedraagt € 232.417 (2015: € 239.214). De actuele waarde van het commercieel vastgoed in exploitatie gebaseerd op de 

bedrijfswaarde bedraagt € 9.377 (2015: € 14.484). De bedrijfswaarde van het vastgoed in exploitatie bedraagt in totaal  

€ 241.794 (2015: € 253.698).

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieop-

brengsten 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 groei-

voeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde lastenniveaus. 

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 verkoop-

kosten die niet door de koper worden gedragen. De verkoopprijs wordt bepaald op basis van de WOZ-waarde. 

De bepaling van de restwaarde van de grond is gebaseerd op het huidige gebruik van de grond. De restwaarde van de grond 

aan het eind van de exploitatieduur is gebaseerd op de reële waarde onder aftrek van de te maken kosten sloop/bouwrijp 

maken en herhuisvesting. 

De reële waarde is gebaseerd op een vergelijkbare grond(kavel) geïndexeerd naar het einde van de levensduur en verminderd 

met verwachte sloopkosten en kosten van uitplaatsing. 

Bij de bedrijfswaardeberekening gelden voorts de volgende parameters:

• jaarlijkse huurverhoging van: 

 2017: 1,53%

 Vanaf 2018: 2%

• jaarlijkse huurderving van 1,19%

• huurharmonisatie voor de eerste vijf jaar tot 65% van de maximaal redelijke huur

• jaarlijkse stijging van de onderhoudslasten met:

 2017: 2%

 2018: 1,9%

 2019: 2,2%

 2020: 2,5%

• verwachte economische levensduur van de complexen, waarbij uitgegaan wordt van een minimale levensduur van 15 

jaar

• disconteringsvoet van 5%. Jaarlijks wordt door de sectorinstituten deze disconteringsvoet bepaald met in acht-

neming van de bepaling van RJ121

• kasstromen worden verdisconteerd uitgaande van het medionumerando model.

• restwaarde indexering van 2%

• verhuurdersheffing is ingerekend over 50 jaar.

WONINGEN BESTEMD VOOR DE VERKOOP OP KORTE TERMIJN

Het aantal reguliere woningen, welke naar verwachting komend jaar verkocht zullen worden, bedraagt 6. 
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SCHATTINGSELEMENTEN BEPALING BEDRIJFSWAARDE

De schattingen met betrekking tot de bedrijfswaardebepaling welke inherent zijn aan deze waarderingsgrondslag, zijn van 

bijzonder belang door hun invloed op de jaarrekening en de waarschijnlijkheid dat toekomstige gebeurtenissen significant 

kunnen afwijken van de verwachtingen van het management zoals verwerkt in de bedrijfswaarde. Om inzicht te geven in 

de effecten van redelijkerwijs mogelijke wijzigingen in belangrijke parameters op de bedrijfswaarde, is de volgende gevoelig-

heidsanalyse opgenomen:

PARAMETERS GEHANTEERD IN 
MARKTWAARDE

STEL MOGELIJKE 
AFWIJKING MET 
TOEGEPASTE  
PARAMETER

EFFECT OP BE-
DRIJFSWAARDE 
BEDRIJFSWAARDE 
(X € 1000)

IN % VAN DE 

Mutatiegraad Divers per vastgoed-
categorie

-/- 25% -/- € 96 0,04%

Verhuurdersheffing 2017: 0,536%
vanaf 2018: 0,595%

+ 10% -/- € 4.592 1,9%

Disconteringsvoet 5% + 1 % -/- € 26.334 10,9%

Disconteringsvoet 5% - 1 % € 32.606 13,5%

1) het effect op de bedrijfswaarde is berekend per afzonderlijke afwijking (overige parameters blijven gelijk)

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 uitkom-

sten 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 
MARKTWAARDE

STEL MOGELIJKE 
AFWIJKING MET 
TOEGEPASTE PARA-
METER

EFFECT OP MARKT-
WAARDE
MARKTWAARDE
(X € 1000)

IN % VAN DE 

Mutatiegraad Divers per vastgoed-
categorie

-/- 25% -/- € 16 4%

Verhuurdersheffing 2017: 0,536%
vanaf 2018: 0,595%
vanaf 2023: 0,543%

+ 10% -/- € 3.317 0,8%

Disconteringsvoet Divers + 1 % -/- € 28.361 7,1%

Disconteringsvoet Divers - 1 % € 31.955 7,9 %

HYPOTHECAIRE ZEKERHEDEN

Het sociaal vastgoed in exploitatie is deels gefinancierd met leningen onder borging van het Waarborgfonds Sociale Woning-

bouw. 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 boek-

jaar bestaande obligoverplichting is onder de “Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen” opgenomen.
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2 | VASTGOED IN ONTWIKKELING BESTEMD VOOR EIGEN EXPLOITATIE

Boekwaarde per 1 januari 2015 2.341

Invloed stelselwijziging (cumulatief effect) -/- 59

Herrekende boekwaarde per 1 januari 2015 2.282

MUTATIES IN HET BOEKJAAR 2015

Investeringen 14.384

Overboeking naar sociaal vastgoed in exploitatie -/- 10.295

Overboeking voorziening onrendabele investeringen en  
herstructureringen

-/- 4.619

Saldo -/- 530

Stand per 31 december 2015 1.752

MUTATIES IN HET BOEKJAAR 2016

Investeringen 19.608

Overboeking naar vastgoed in exploitatie -/- 6.257

Overboeking van vastgoed in exploitatie 2.065

Overboeking voorziening onrendabele investeringen en  
herstructureringen

-/- 9.399

Saldo 6.017

Stand per 31 december 2016 7.769

STAND IN HET BOEKJAAR 2016 2015

Aanschafprijs 7.769 1.752

Stand per 31 december 7.769 1.752

3 | ONROERENDE EN ROERENDE ZAKEN TEN DIENSTE VAN DE EXPLOITATIE

GEBOUWEN AUTO’S INVENTARIS OVERIG TOTAAL

STAND PER 1 JANUARI 2015

Boekwaarde 2.512 292 204 - 3.008

MUTATIES IN HET BOEKJAAR 2015

Investeringen 3 - 34 - 37

Afschrijvingen -/- 118 -/- 51 -/- 72 - -/- 241

Stand per 31 december 2015 2.397 241 166 - 2.804

MUTATIES IN HET BOEKJAAR 2016

(Des)investeringen 1 - 191 114 306

Afschrijvingen -/- 123 -/- 40 -55 - -/- 218

Stand per 31 december 2016 2.275 201 302 114 2.892

Aanschafwaarde 3.241 586 1.356 114 5.297

Cumulatieve afschrijvingen -/- 966 -/- 385 -/- 1.054 - -/- 2.405

Stand per 31 december 2016 2.275 201 302 114 2.892
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4 | ONROERENDE ZAKEN VERKOCHT ONDER VOORWAARDEN 2016 2015

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 698 716

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 2016 is van één woning ook het juridisch eigendom verkocht

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

5 | LENINGEN U/G

GARANTIEFONDS NIEUWBOUWWONINGEN

Stand 1 januari 2016 96

Mutatie -/- 96

Stand 31 december 2016 -

De Veste heeft, in samenspraak met de Gemeente Hardenberg en de Coöperatieve Rabobank Vaart en Vechtstreek U.A., een 

garantieregeling ontwikkeld, welke erop neer komt dat de Veste in opdracht van potentiële kopers van nieuwbouwwoningen 

en namens hen hun bestaande woning verkoopt tegen een zo hoog mogelijke prijs, maar de bestaande woning desnoods 

zelf koopt indien deze niet verkocht is aan een derde op het moment waarop de nieuwbouwwoning opgeleverd wordt. Ter 

afdekking van de financiële risico’s hiervan hebben de Veste, de Gemeente Hardenberg en de Coöperatieve Rabobank Vaart 

en Vechtstreek U.A., een garantiefonds opgericht. De bijdrage van de Veste in het fonds bedroeg in 2010 € 150.000. 

6 | LATENTE BELASTINGVORDERINGEN

Stand 1 januari 2016 18.126

MUTATIES IN HET BOEKJAAR

Mutatie ten gunste van het resultaat 3.685

Stand 31 december 2016 21.811

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 € 116 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 van dit vastgoed betreft een bedrag van € 517 miljoen. De boekwaarde van dit vast-

goed betreft een bedrag van € 401 miljoen. De latente belastingvordering bedraagt € 29 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 € 44 per woning. Het tijdelijke verschil inzake sociaal vastgoed waarvan verwacht dat 

deze in de komende vijf jaar worden verkocht bedraagt € 1.331. De fiscale waarde van dit vastgoed is lager dan 

de boekwaarde. De latente belastingschuld bedraagt nominaal € 333 (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 € 540. De latente belastingvordering bedraagt 

nominaal € 135 (zijnde 25% over het verschil tussen fiscale waarde en boekwaarde). De gemiddelde looptijd be-

draagt 3 jaar.
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- Het tijdelijke verschil inzake de fiscale voorziening groot onderhoud heeft betrekking op de voorziening groot onder-

houd die in 2016 is gevormd ter grootte van € 34 miljoen. De latente belastingverplichting inzake voorziening groot 

onderhoud bedraagt nominaal € 8,59 miljoen. Dit bedrag is in de voorziening latente belastingverplichtingen op 

genomen.

- Het tijdelijke verschil inzake te verrekenen fiscale verliezen is opgenomen onder de actieve belastinglatentie. Deze 

latentie bedraagt nominaal € 1,2 miljoen (25% van € 5,1 miljoen).

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 gehan-

teerde uitgangspunten dan leidt een totaalcorrectie van meer dan € 5,2 mio 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. Indien zij alsnog haar bezit fiscaal zou afwaarderen is de kans op een acute belastingverplichting 

ultimo 2016 zeer beperkt.

VOORRADEN

7 | VASTGOED BESTEMD VOOR VERKOOP 2016 2015

Kosten commercieel vastgoed bestemd voor verkoop 2.474 2.658

De voorraad commercieel vastgoed bestemd voor de verkoop betreft opgeleverde kavels en appartementen die ultimo boek-

jaar nog niet zijn verkocht. De voorraad opgeleverde kavels en appartementen worden gewaardeerd tegen de bestede kosten 

en toe gerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering, dan wel lager ver-

wachte opbrengstwaarde. De verwachte opbrengstwaarde betreft de verkoopprijs waarvoor deze kavels zijn getaxeerd. De 

appartementen zijn gewaardeerd tegen kostprijs minus de gerealiseerde verkoopopbrengsten.

8 | VASTGOED IN ONTWIKKELING BESTEMD VOOR VERKOOP

Kosten vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 490 1.053

Van de op balansdatum openstaande onderhanden projecten bedraagt het cumulatief totaal van de tot dan toe verantwoorde 

kosten € 490 (2015: € 1.053).

9 | OVERIGE VOORRADEN

Kosten grond- en ontwikkelposities 4.787 4.787

Onderhoudsmaterialen 122 112

4.909 4.899

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 ontwikkelmoge-

lijkheden (waaronder bestemmingswijzigingen).
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VORDERINGEN

10 | DEBITEUREN

Debiteuren 204 180

In de vorderingen debiteuren is een bedrag begrepen ad € 100 (2015: € 73) met een resterende looptijd langer dan 1 jaar. Dit 

betreft bijzondere betalingsafspraken met huurders.

11 | GEMEENTEN 2016 2015

Gemeenten 11 57

12 | BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

Omzetbelasting - 2

Vennootschapsbelasting 294 297

294 299

13 | OVERIGE VORDERINGEN

Gefactureerd aan zorgcentra 6 7

Debiteuren 418 371

424 378

14 | OVERLOPENDE ACTIVA

Overig 696 733

15 | LIQUIDE MIDDELEN

Kruisposten 1 -

Rekening-courant banken 4.670 6.184

Spaarrekening 4.853 11.133

9.524 17.317

De vrij opneembare banktegoeden zijn terstond opeisbaar.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE PASSIVA 
(X € 1.000)

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

Voor een toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening.

VOORZIENINGEN

18 | VOORZIENINGEN

2016 2015

Onrendabele investeringen en herstructureringen 3.036 8.923

De voorziening heeft betrekking op de in ontwikkeling genomen projecten (‘materiële vaste activa in ontwikkeling’)

Het verloop van de voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen is als volgt:

SOC. VASTGOED IN ONTWIKKELING

Stand 1 januari 2015 10.249

Invloed stelstelwijziging (cumulatief effect) 220

Herrekende voorziening 1 januari 2015 10.469

Toevoegingen 3.072

Onttrekking -/- 4.796

Mutatie in mindering op sociaal vastgoed in ontwikkeling 178

Stand 31 december 2015 8.923

Stand 1 januari 2016 8.923

Toevoegingen 3.615

Onttrekking -/- 4.813

Mutatie in mindering op sociaal vastgoed in ontwikkeling -/- 4.689

STAND 31 DECEMBER 2016 3.036

LOOPTIJD < 1 JAAR 3.036

19 | OVERIGE VOORZIENINGEN

E-METERS V-METERS OVERIG TOTAAL

STAND PER 1 JANUARI 2016: 1.657 1.695 219 3.571

Dotatie - 250 -/- 34 216

Vrijval - -/- 91 - -/- 91

Kosten -/- 44 -/- 149 - -/- 193

STAND OP 31 DECEMBER 2016 1.613 1.705 185 3.503



Jaarverslag 2016 
8 | Jaarrekening 76

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 energiebespa-

rende 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. 

LANGLOPENDE SCHULDEN

20 | LENINGEN OVERHEID EN KREDIETINSTELLINGEN

Beginsaldo 1 januari 2016 110.869

Bij: aflossingsverplichting 2016 2.643

113.512

MUTATIES IN HET BOEKJAAR

Aflossingen 2.643

Saldo 110.869

Af: aflossingsverplichting volgend boekjaar 4.067

SALDO 31 DECEMBER 2016 106.802

LOOPTIJD VAN:

< 1 jaar 2.228

1-5 jaar 20.905

> 5 jaar 87.736

De leningportefeuille bestaat uit de volgende soorten leningen:

Basisrenteleningen 57.000

Vastrentende leningen 53.869

SALDO 31 DECEMBER 2016 110.869

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille bedraagt 4,26% (2015: 4,23%).

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. 
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De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee componenten, zijnde een basisrente en een liquiditeitsop-

slag. 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 liquiditeitsop-

slag 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 bestaat uit de volgende instellingen:

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 42.562

Nationale Waterschapsbank N.V. 67.013

Overige bankinstellingen (alleen Nederlands) 978

Overige hypotheekverstrekkers 316

SALDO 31 DECEMBER 2016 110.869

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 aan-

delen van de bank zijn in handen van overheden. Het tegenpartijrisico is hiermee gemitigeerd.

LOOPTIJD

De gewogen gemiddelde looptijd van de leningenportefeuille bedraagt ultimo 2016 23,4 jaar (2015: 25,3 jaar).

REËLE WAARDE

Hiervoor wordt verwezen naar uiteenzetting financiële instrumenten op bladzijde 79.

21 | WAARBORGSOMMEN

Beginsaldo 1 januari 2015 838

MUTATIES 2016

Vermeerderingen waarborgsommen 145

Verminderingen a.g.v. terugbetalingen -/- 60

SALDO 31 DECEMBER 2016 923
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KORTLOPENDE SCHULDEN

22 | SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN 2016 2015

Aflossingsverplichtingen 4.067 2.643

23 | SCHULDEN AAN LEVERANCIERS

Crediteuren 2.614 635

24 | BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

Omzetbelasting 487 165

Loonheffing 85 108

572 273

25 | OVERLOPENDE PASSIVA EN OVERIGE SCHULDEN

Transitorische rente 2.069 2.098

Nog te verrekenen servicekosten 526 674

Vooruit ontvangen huren 302 298

Nog te betalen vakantiedagen 109 90

Overig 1.416 1.296

4.422 4.456
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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 contract-

waarde 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 € 1.629.

De vorderingen van de Veste uit hoofde van debiteuren bedraagt € 628. Hierin zit een post van € 204 inbegrepen voor huur-

debiteuren. 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 rente-

afspraken 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 renteher-

zienings- en aflossingsdata en het tegenpartijrisico, zie pagina 75/76.

REËLE WAARDE

De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten zoals vorderingen, liquide middelen en kortlopen-

de schulden, benadert de boekwaarde ervan. 

De reële waarde van de schulden aan overheid en kredietinstellingen ad € 127.881 (2015: € 132.395) 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 2016 € 106.802 (2015: € 110.867). 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)

ACTIVA
De gemeente Terschelling heeft een terugkoopverplichting met betrekking tot de campus op Terschelling tegen een gefixeerde  

opbrengstwaarde € 2.850.

INVESTERINGSVERPLICHTINGEN 
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw, renovatie en aankoop van woningen tot een bedrag van 

€ 7.379

SPECIFICATIE VAN DE OPGENOMEN VERPLICHTINGEN:

Verplichtingen met betrekking tot sociaal vastgoed € 7.379

Verplichtingen met betrekking tot vastgoed voor de verkoop € -

ERFPACHTVERPLICHTINGEN
Een deel van de onroerende goederen is gebouwd op grond met erfpachtverplichtingen. In 2016 bedroeg de canonverplich-

tingen € 478. 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 2016 heeft de Veste een obligo uitstaan van € 4.300 (2015: € 4.400) uit hoofde van door het Waarborg-

fonds 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 2016 zijn er geen signalen/indicaties aanwezig dat deze obligo verplichting zal worden opgevraagd.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN  
VERLIES REKENING 
(X € 1.000)

26 | HUUROPBRENGSTEN 2016 2015

Netto huur 30.971 29.852

Derving wegens leegstand -/- 226 -/- 214

Derving wegens overige redenen -/- 124 -/- 75

30.621 29.563

Huurderving in % van de netto huur 0,99 0,97

Huurachterstand in % van de netto huur 0,60 0,55

De netto huur is per 1 juli 2016 verhoogd met gemiddeld 0,84% (2015: 1,32%). De gemiddelde huurprijs als percentage van 

de maximaal redelijke huur bedraagt per 31 december 2016: 70,4% (2015: 66,9%).

27 | OPBRENGSTEN SERVICECONTRACTEN

Vergoedingen 3.530 3.535

Derving wegens leegstand en oninbaarheid -/- 69 -/- 43

3.461 3.492

28 | OVERIGE OPBRENGSTEN EXPLOITATIE BEZIT 

Opbrengsten onderhoudswerkzaamheden 386 410

Overige opbrengsten exploitatie bezit 137 -

523 410

29 | LASTEN SERVICECONTRACTEN

Lasten servicecontracten -/- 3.450 -/- 2.173

De bedragen die in rekening worden gebracht voor levering en diensten, en overige onroerende en roerende zaken zijn ge-

baseerd 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.

30 | LASTEN VERHUUR EN BEHEERACTIVITEITEN 

Belastingen exploitatie -/- 1.080 -/- 993

Verzekeringen -/- 78 -/- 97

Verhuurderheffing -/- 2.384 -/- 2.059

Erfpacht -/- 478 -/- 477

Toegerekende organisatiekosten -/- 1.368 -/- 1.528

Overig -/- 187 -

-/- 5.575 -/- 5.154
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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 2016 2015

DE LASTEN LONEN EN SALARISSEN VOOR DE GEHELE GROEP BETREFFEN

Lonen en salarissen eigen personeel 2.459 2.138

Sociale lasten 416 352

Pensioenlasten 355 336

3.230 2.826

PERSONEELSBESTAND

Gedurende het boekjaar 2016 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers (exclusief ingehuurd personeel) bij de Veste, om-

gerekend naar fte’s 50,0 (2015: 42,4).

Deze personeelsomvang is als volgt te verdelen naar verschillende personeelscategorieën: 

Directie/MT 3,0

Ondersteunend technisch 15,4

Ondersteunend niet-technisch 10,4

Wonen 19,8

Overig 1,4

PENSIOENREGELING

De medewerkers van corporaties in Nederland hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij SPW. Deze pensioen-

regeling betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie (aanpassing met prijsstijging) van de toe-

gekende 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 ge-

karakteriseerd als uitkeringsovereenkomst. 

Per 31 december 2016 bedroeg de geschatte dekkingsgraad van SPW 109% (31-12-2015: 109%)

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. 

31 | LASTEN ONDERHOUDSACTIVITEITEN 2016 2015

Planmatig onderhoud -/- 4.499 -/- 4.713

Mutatie onderhoud -/- 559 -/- 404

Overig onderhoud -/- 1.462 -/- 1.978

-/- 6.520 -/- 7.095
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32 | OVERIGE DIRECTE OPRATIONELE LASTEN EXPLOITATIE BEZIT 2016 2015

Toegerekende organisatiekosten -/- 5.186 -/- 4.488

33 | TOEGEREKENDE FINANCIERINGSKOSTEN VASTGOED IN ONTWIKKELING 

Toegerekende organisatiekosten -/- 578 -/- 389

De toegerekende organisatiekosten hebben betrekking op de opgeleverde projecten en de projecten in ontwikkeling. Dit  

betreffen met name de projecten: 

- Zorgcomplex Oldenhaghen in Ommen

- Campus op Terschelling 

- Renovatie zorgcomplex Angeli Custodes in Raalte

- 16 huurwoningen op Terschelling 

34 | NETTO VERKOOPRESULTAAT VASTGOEDPORTEFEUILLE

Opbrengst verkoop bestaand bezit 2.801 4.348

Boekwaarde bestaand bezit -/- 2.044 -/- 3.055

Verkoop voorraden (appartementen en kavels) 1.159 -

Boekwaarde voorraden -/- 904 -

Netto verkoopresultaat voorraden - 312

Directe lasten verkoop vastgoedportefeuille -/- 9 -

Toegerekende organisatiekosten -/-116 -/- 520

Verkoopresultaat vastgoedportefeuille 887 1.085

Aantal verkochte eenheden bestaand bezit 20 30

Aantal verkochte eenheden nieuwbouw - 1

Aantal verkochte koopwoningen 1 -

Overig 1 -

35 | NIET GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE

Waardeverandering vastgoed in exploitatie 7.240 10.825

Mutatie onrendabele toppen -/- 3.615 -/- 3.072

3.625 7.753

36 | NIET GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE BESTEMD VOOR DE VERKOOP

Afwaarderingen commercieel vastgoed bestemd voor de verkoop -/- 14 -

37 | NETTO RESULTAAT OVERIGE ACTIVITEITEN

Opbrengst overige activiteiten 219 151

Toegerekende kosten overige activiteiten -/- 33 -/- 95

186 61
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38 | LEEFBAARHEID 2016 2015

50 -/- 300

In 2016 bedragen de werkelijk gemaakte kosten aan leefbaarheid € 152.000. In 2015 is een reservering voor leefbaarheids-

uitgaven opgenomen van € 202.000. Deze reservering is in 2016 vervallen, waardoor per saldo een bate is verantwoord.

39 | OPBRENGST VAN VORDERINGEN DIE TOT DE VASTE ACTIVA BEHOREN

41 52

40 | RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE LASTEN

Rente langlopende schulden -/- 4.141 -/- 4.423

41 | BELASTINGEN

Mutatie latente belastingen 3.685 -/- 10.954

Correctie vennootschapsbelasting voorgaande jaren - -

3.685 -/- 10.954

De onderneming vormt samen met Salland Vastgoed Participaties BV en WOM Atol-Zuiderzeewijk BV een fiscale eenheid 

voor de vennootschapsbelasting. De acute belastingen boekjaar is als volgt bepaald:

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN VOLGENS GECONSOLIDEERDE 
JAARREKENING

13.930

Onderhoudskosten V- en E-meters 24

Fiscale afschrijving vastgoed in exploitatie na 2008 -/- 1.015

Niet aftrekbare kosten leefbaarheid en heffingen -

Verkoopresultaat bestaand bezit -/- 549

Niet aftrekbaar deel gemengde kosten 11

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille -/- 3.625

Overige tijdelijke en permanente verschillen -

Vrijval langlopende leningen -/- 99

Toevoeging herinvesteringsreserve -/- 274

Onderhoudskosten ten lasten van de voorziening 3.745

Dotatie onderhoudsvoorziening  -/- 7.051

Totaal permanente en tijdelijke verschillen -/- 8.833

BELASTBAAR BEDRAG 5.097

Verliesverrekening 5.097

Belastbaar bedrag ter bepaling vennootschapsbelasting boekjaar -

ACUTE BELASTINGEN BOEKJAAR

Het effectieve tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt 25% bij een nominaal wettelijk tarief van 25%.



Jaarverslag 2016 
8 | Jaarrekening 85

TOELICHTING OP HET GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 

SAMENSTELLING GELDMIDDELEN

Liquide middelen per 31 december 2015 17.317

Geldmiddelen per 31 december 2015 volgens het kasstroom-
overzicht

17.317

Balansmutatie geldmiddelen in 2016 -/- 7.793

Liquide middelen per 31 december 2016 9.524

TOELICHTING OP KASSTROMEN
De netto operationele kasstromen zijn in 2016 ruim € 10 miljoen. We hebben ruim € 15 miljoen besteed aan investerings-

activiteiten. Daarnaast hebben we ruim € 2,5 miljoen afgelost onze leningen. De geldmiddelen namen in 2016 per saldo met  

€ 7,8 miljoen af.
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ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(X € 1.000)

VASTE ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015
(HERREKEND)

MATERIËLE VASTE ACTIVA

1A | Sociaal vastgoed in exploitatie 408.500 398.051

1B | Commercieel vastgoed in exploitatie 9.944 10.172

2 | Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 7.769 1.752

3 | Onroerende en roerende zaken ten dienste van de  
exploitatie

2.892 2.804

4 | Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 698 716

429.803 413.495

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

5 | Vorderingen op groepsmaatschappijen - -

6 | Leningen u/g - 96

7 | Latente belastingvordering 21.811 18.126

21.811 18.222

Som der vaste activa 451.614 431.717

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN

8 | Vastgoed bestemd voor verkoop 1.003 1.113

9 | Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 490 1.053

10 | Overige voorraden 3.707 3.691

5.200 5.857

VORDERINGEN

11 | Debiteuren 204 180

12 | Gemeenten 11 57

13 | Vorderingen op groepsmaatschappijen 13.448 13.172

14 | Belastingen en premies sociale verzekeringen 294 297

15 | Overige vorderingen en overlopende activa 814 921

14.771 14.627

16 | LIQUIDE MIDDELEN 7.610 15.653

Som der vlottende activa 27.581 36.137

TOTAAL ACTIVA 479.195 467.854
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EIGEN VERMOGEN
31-12-2016

31-12-2015
(HERREKEND)

17 | Overige reserves 189.534 172.687

18 | Herwaarderingsreserve 155.167 154.398

344.701 327.085

VOORZIENINGEN

19 | Voorziening onrendabele investeringen  
en herstructureringen

3.036 8.923

20 | Voorziening deelneming 8.606 8.549

21 | Overige voorzieningen 3.503 3.571

15.145 21.043

LANGLOPENDE SCHULDEN

22 | Leningen overheid en kredietinstellingen 106.802 110.867

23 | Waarborgsommen 923 838

107.725 111.705

KORTLOPENDE SCHULDEN

24 | Schulden aan kredietinstellingen 4.067 2.643

25 | Schulden aan leveranciers 2.614 635

26 | Belastingen en premies sociale verzekeringen 547 273

27 | Overlopende passiva 4.396 4.470

11.624 8.021

TOTAAL PASSIVA 479.195 467.854
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ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 
(X € 1.000)

2016 2015

28 | Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt 
deelgenomen na belastingen

-/- 57 34

29 | Overig resultaat na belastingen 17.672 7.406

JAARRESULTAAT 17.615 7.440
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2016

ALGEMEEN
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2016 van Woningstichting de Veste. Ten aanzien van de 

enkelvoudige jaarrekening maakt de Veste gebruik van de vrijstelling ingevolge artikel 2:402 BW.

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en enkelvoudige winst- en verliesrekening hierna niet nader zijn toegelicht, 

wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING
RESULTAAT DEELNEMINGEN

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de onderneming in de 

resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de onderne-

ming en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als 

niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

ACTIVA
FINANCIËLE VASTE ACTIVA

LENINGEN U/G

Stand per 1 januari 2016 96

MUTATIES IN HET BOEKJAAR

Desinvesteringen/aflossingen -/- 96

STAND PER 31 DECEMBER 2016 -

VOORRADEN

8 | VASTGOED BESTEMD VOOR VERKOOP 2016 2015

Kosten vastgoed bestemd voor verkoop 1.003 1.113

De voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop betreft opgeleverde kavels die ultimo boekjaar nog niet zijn verkocht. De 

voorraad opgeleverde kavels wordt 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 opbrengst-

waarde betreft de verkoopprijs waarvoor deze kavels zijn getaxeerd.

9 | VASTGOED IN ONTWIKKELING BESTEMD VOOR VERKOOP

Geactiveerde kosten, toegerekende winsten verminderd
met voorziene verliezen

490 1.053

Af: gedeclareerde termijnen kopers - -

490 1.053

Van de op balansdatum openstaande onderhanden projecten bedraagt het cumulatief totaal van de tot dan toe verantwoorde  

kosten € 490
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10 | OVERIGE VOORRADEN 2016 2015

Kosten grond- en ontwikkelposities 3.585 3.585

Onderhoudsmaterialen 122 112

3.707 3.697

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 ontwikkelmoge-

lijkheden (waaronder bestemmingswijzigingen etc.).

13 | VORDERINGEN OP GROEPSMAATSCHAPPIJEN

Salland Vastgoed Participaties B.V. 13.448 88

De Veste Planontwikkeling B.V. - 4.060

De Veste Projectontwikkeling B.V. - 9.024

13.448 13.172

14 | BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

Vennootschapsbelasting 294 297

Omzetbelasting - -

294 297

15 | OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Overig 814 921

814 921

16 | LIQUIDE MIDDELEN

Kruisposten 1 -

Rekening-courant bank 2.972 4.520

Spaarrekening 4.638 11.133

7.611 15.653

De vrij opneembare banktegoeden zijn terstond opeisbaar.
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PASSIVA

17 | EIGEN VERMOGEN 2016 2015

OVERIGE RESERVES

Stand 1 januari 172.687 182.087

Invloed stelselwijziging (cumulatief effect) - -/- 9.878

Herrekende overige reserves 172.687 172.209

Resultaat volgens de winst- en verliesrekening 17.615 7.440

Af: niet gerealiseerd resultaat 2.065 8.960

Gerealiseerd resultaat 15.550 -/- 1.520

Realisatie uit herwaarderingsreserve 1.296 1.998

STAND PER 31 DECEMBER 189.534 172.687

18 | HERWAARDERINGSRESERVE

Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:

VASTGOED IN EXPLOITATIE

Stand per 1 januari 2015 -

Stelselwijziging 147.436

Nieuwe stand per 1 januari 2015 147.436

Desinvesteringen -/- 1.998

MUTATIE HERWAARDERING

Mutatie herwaardering 8.960

Stand per 31 december 2015 154.398

Stand per 1 januari 2016 156.395

Desinvesteringen -/- 1.296

Mutatie herwaardering 2.065

STAND PER 31 DECEMBER 2016 155.167

De herwaarderingsreserve sociaal 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, de laatste gefixeerd op de stand per 1 januari 2015.

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.

Voor de bepaling van de latente belastingpositie uit hoofde van waarderingsverschillen met betrekking tot sociaal vastgoed 

wordt verwezen naar pagina 72.
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VOORZIENINGEN

20 | VOORZIENING DEELNEMING 2016 2015

Salland Vastgoed Participaties B.V 8.606 8.549

Stand per 1 januari 2016 8.549

Aandeel in resultaat deelnemingen 57

STAND PER 31 DECEMBER 2016 8.606

De toegelaten instelling te Ommen staat aan het hoofd van de groep en heeft de volgende kapitaalbelangen

NAAM VESTIGINGSPLAATS AANDEEL IN GEPLAATS KAPITAAL

%

Salland Vastgoed Participaties B.V. Ommen 100

WOM Atol-Zuiderzeewijk B.V. Lelystad 100

VOORZIENING DEELNEMINGEN

De voorziening deelnemingen heeft voor € 8.659 (2015: € 8.549) betrekking op het verschil tussen de op basis van de grond-

slagen van Woningstichting de Veste berekende ingehouden winst en rechtstreekse vermogensmutaties van de deelneming 

enerzijds en het deel daarvan dat de toegelaten instelling zou kunnen laten uitkeren anderzijds. De voorziening wordt op 

individuele basis bepaald

LANGLOPENDE SCHULDEN

22 | LENINGEN OVERHEID EN KREDIETINSTELLINGEN

Beginsaldo 1 januari 2016 110.869

Bij: aflossingsverplichtingen 2016 2.643

113.512

MUTATIES IN HET BOEKJAAR

Aflossingen 2.643

Saldo 110.869

Af: aflossingsverplichting volgend boekjaar 4.067

SALDO 31 DECEMBER 2016 106.802

LOOPTIJD VAN:

< 1 jaar 2.228

1-5 jaar 20.905

> 5 jaar 87.736

De leningenportefeuille bestaat uit de volgende soorten leningen:
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Basisrenteleningen 57.000

Vastrentende leningen 53.869

Saldo 31 december 2016 110.869

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille, zonder het effect van rente-instrumenten, bedraagt 4,26 % 

(2015: 4,23%).

De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee componenten, zijnde een basisrente en een liquiditeits-

opslag. 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 liquiditeits-

opslag 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 bestaat uit de volgende instellingen:

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 42.562

Nationale Waterschapsbank N.V. 67.013

Overige bankinstellingen (alleen Nederlands) 978

Overig 316

Saldo 31 december 2016 110.869

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 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 hoogheemraad-

schap. 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.

LOOPTIJD

De gewogen gemiddelde looptijd van de leningenportefeuille bedraagt ultimo 2016 23,4 jaar (2015: 25,3 jaar).

REËLE WAARDE

Voor toelichting wordt verwezen naar uiteenzetting financiële instrumenten op pagina 79.
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KORTLOPENDE SCHULDEN

24 | SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN 2016 2015

Aflossingsverplichtingen 4.067  2.643

26 | BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

Omzetbelasting 462 165

Loonheffing 85 108

547 273

27 | OVERLOPENDE PASSIVA

Transitorische rente 2.069 2.098

Nog te verrekenen servicekosten 526 674

Vooruit ontvangen huren 302 298

Nog te betalen vakantiedagen 109 90

Overig 1.390 1.310

4.396 4.470
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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 

€ 7.379

Specificatie van de opgenomen verplichtingen:

Verplichtingen met betrekking tot sociaal vastgoed € 7.379

Verplichtingen met betrekking tot vastgoed voor de verkoop € -

ERFPACHTVERPLICHTINGEN

Een deel van de onroerende goederen is gebouwd op grond met erfpachtverplichtingen. Het jaarlijks bedrag aan canonver-

plichtingen bedraagt € 478. De canonverplichtingen lopen van 2005 tot 2055.Bezoldiging leidinggevende topfunctionaris 

BEZOLDIGING LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARIS

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 GERARDTS

Functie(s) Directeur-bestuurder

Duur dienstverband in 2016 01-01-2016 t/m 31-12-2016

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja

Gewezen topfunctionaris? Nee

Omvang dienstverband 1,0 fte

BEZOLDIGING

Beloning (incl. bijtelling leaseauto) € 119.225,00

Belastbare onkostenvergoedingen -

Beloning betaalbaar op termijn € 19.363,68

Totaal Bezoldiging € 138.588,68

Toepasselijk WNT-maximum € 150.000,00
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Het bezoldigingsmaximum in 2015 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 GERARDTS

Functie(s) Directeur-bestuurder

Duur dienstverband in 2015 01-01-2015 t/m 31-12-2015

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja

Gewezen topfunctionaris? Nee

Omvang dienstverband 1,0 fte

BEZOLDIGING

Beloning (incl. bijtelling leaseauto) € 116.882

Belastbare onkostenvergoedingen -

Beloning betaalbaar op termijn € 21.686

Totaal Bezoldiging € 138.568

Toepasselijk WNT-maximum € 150.000

Er zijn geen aanvullende variabele beloningen of bonussen uitgekeerd in 2015.

BEZOLDIGING TOEZICHTHOUDENDE TOPFUNCTIONARISSEN

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

in 2016 bedroeg voor de RvC-voorzitter € 22.500,-. Voor de overige leden was dat € 15.000,-. 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 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 onkosten-
vergoedingen

-

Beloning betaalbaar op 
termijn

-

Totaal 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
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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 - -

Beloning betaalbaar op termijn - -

Totaal Bezoldiging € 11.160 € 11.160

Toepasselijk WNT-maximum € 15.000 € 15.000

Toepasselijk VTW-maximum € 11.550 € 11.550

De totale bezoldiging aan de Raad van Commissarissen bedroeg € 61.380 (2015: € 61.840).

 

Er zijn geen functionarissen die in 2016 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen of waar-

voor 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 2016 geen ontslaguitkeringen aan 

overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

BEZOLDIGING TOEZICHTHOUDENDE TOPFUNCTIONARISSEN

Naam Jan van Walsem Henny Olde Meule Gerrit Bloemink

Functie(s) Voorzitter Lid Lid

Duur dienstverband in 2015 01-01-2015  
t/m 31-12-2015

01-01-2015  
t/m 31-12-2015

01-01-2015  
t/m 31-12-2015

BEZOLDIGING

Beloning € 13.685 € 10.079 € 9.611

Belastbare  
onkosten vergoedingen

-

Beloning betaalbaar op termijn -

Totaal Bezoldiging € 13.685 € 10.079 € 9.611

Toepasselijk WNT-maximum € 22.500 € 15.000 € 15.000

Toepasselijk VTW-maximum € 17.325 € 11.550 € 11.550
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BEZOLDIGING TOEZICHTHOUDENDE TOPFUNCTIONARISSEN

Naam Martien van Winden Wim Dankelman Annalize van der Holst 
– Vos

Functie(s) Lid Lid Lid

Duur dienstverband in 2015 01-01-2015  
t/m 31-12-2015

01-01-2015  
t/m 31-12-2015

01-01-2015  
t/m 31-12-2015

BEZOLDIGING

Beloning € 9.611 € 9.611 € 9.611

Belastbare  
onkosten vergoedingen

- - -

Beloning betaalbaar op termijn - - -

Totaal Bezoldiging € 9.611 € 9.611 € 9.611

Toepasselijk WNT-maximum € 15.000 € 15.000 € 15.000

Toepasselijk VTW-maximum € 11.550 € 11.550 € 11.550

RESULTAAT VAN DEELNEMINGEN WAARIN WORDT DEELGENOMEN 2016 2015

Resultaat Salland Vastgoed Participaties BV -/- 57 34

HONORARIA VAN DE ACCOUNTANT

De volgende honoraria van EY zijn ten laste gebracht van de toegelaten instelling, haar dochtermaatschappijen en andere 

maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW. 

HONORARIA (EUR X 1.000) 2016 2015

Jaarrekeningcontrole 95 50

Overige assurance 0 0

Belastingadviesdiensten 3 0

Overige dienstverlening 45 0

Totaal 144 50

In de honoraria van de accountant zijn advieskosten inbegrepen in het kader van de marktwaardewaardering (EY Real  

Estate), het reglement financieel beleid (EY Montesquieu) en fusie van de nevenstructuur (HVG).

OVERIGE GEGEVENS
Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2016 ad € 17.615 als volgt te  

bestemmen:

-  Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2016 ad € 15.550 aan de overige reserves toe te voegen.

- Het niet-gerealiseerde resultaat ad € 2.065 (bestaande uit € 2.065 niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed 

in exploitatie) ten gunste van de herwaarderingsreserve te brengen.

De resultaatbestemming is vooruitlopend op de vaststelling in de jaarrekening verwerkt.
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