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1 Het bestuur brengt verslag uit 
In 2016 is veel aandacht uitgegaan naar de implementatie van de nieuwe Woningwet. Bestaande 
reglementen en statuten zijn aangepast, nieuwe reglementen zijn opgesteld, de overgang naar 
waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat is doorgevoerd en het scheidingsvoorstel Daeb/niet-
Daeb is ingediend. Daarnaast is in 2016 zowel een governance audit door de Autoriteit 
woningcorporaties (Aw) als een visitatie door Pentascope uitgevoerd. Verder hebben wij in 2016 de 
voorbereidingen voor onze organisatieaanpassing afgerond. Dit betekent dat in 2016 
noodzakelijkerwijs veel aandacht intern gericht is geweest. 
 
Tegelijkertijd zijn in 2016 voor het eerst gezamenlijke regionale prestatieafspraken gemaakt met de vijf 
gemeenten in de Hoeksche Waard, voortvloeiend uit de Regionale Woonvisie Hoeksche Waard. Ook 
het huurdersplatform was hierbij vertegenwoordigd. Gezamenlijk is op regionaal niveau de 
volkshuisvestelijke opgave gedefinieerd en wordt de voortgang bewaakt. 
 
In het najaar van 2016 is een woningmarktonderzoek voor de Hoeksche Waard uitgevoerd, waarvoor 
de gemeenten en het huurdersplatform gezamenlijk met HW Wonen opdrachtgever waren. 
Gezamenlijk staan deze partijen immers aan de lat om te zorgen voor voldoende betaalbare en 
geschikte woningen, nu en in de toekomst. Het is van groot belang dat over de ontwikkeling van de 
woningbehoefte een gezamenlijk gedragen beeld bestaat. Met de uitvoering van dit onderzoek is 
hiervoor de basis gelegd. 
 
Om te kunnen blijven voldoen aan de ingevoerde regels met betrekking tot passend toewijzen hebben 
wij in 2016 de gemiddelde streefhuur van onze woningen verlaagd. Dit betekent dat bij toekomstige 
mutaties de huren minder zullen stijgen. Op dit moment hebben circa 1.600 van onze woningen een 
streefhuur lager dan de actuele huur. Dit betekent dat de toekomstige bewoners van deze woningen 
minder huur zullen gaan betalen dan de vertrekkende bewoner. De huren van deze woningen hebben 
wij in 2017 niet verhoogd (0% huurverhoging, met uitzondering van inkomensafhankelijke 
huurverhoging). 
 
HW Wonen volgt met grote belangstelling de ontwikkelingen op het gebied van de bestuurlijke 
omgeving. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben in 2016 een herindelingsontwerp Hoeksche 
Waard vastgesteld. Hierop konden tot eind 2016 zienswijzen worden ingediend. Inmiddels is het 
ontwerp door Provinciale Staten vastgesteld en aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. De ministerraad, Tweede Kamer en Eerste Kamer bepalen wat er met het 
herindelingsadvies gebeurt. HW Wonen hecht belang aan een slagvaardige bestuurlijke omgeving 
waarin afwegingen met betrekking tot wonen, volkshuisvesting en leefbaarheid ook op Hoeksche 
Waards niveau worden gemaakt en steunt een gemeentelijke herindeling van harte. 
 
Het nieuwe zorgcomplex de Rembrandt is eind 2016 opgeleverd. Tevens is begonnen met de bouw 
van het nieuwe zorgcomplex de Open Waard. Hiermee komt het programma van een aantal grote 
investeringen in zorgvastgoed dat HW Wonen de afgelopen jaren heeft uitgevoerd tot afronding. Ook 
in woningbouw daalt het investeringsniveau de komende jaren. De laatste grote projecten zoals de 
Oranjebuurt in Strijen en de Bevershoek in ’s-Gravendeel zijn inmiddels tot afronding gekomen. De 
komende jaren verschuift het accent naar verduurzaming van ons bestaande bezit. 
 
Zowel het jaarresultaat over 2016 als onze meerjarenbegroting over 2017-2021 tonen een beeld van 
een financieel gezonde corporatie. In de jaarrekening 2016 wordt het vastgoed in exploitatie voor het 
eerst gewaardeerd op marktwaarde in verhuurde staat. Deze marktwaarde bedraagt grofweg ruim 1 
miljard euro en is jaarlijks onderhevig aan fluctuatie, onder meer als gevolg van veranderende 
marktomstandigheden. De toename van de martkwaarde gedurende 2016 bedraagt 57 miljoen euro en 
maakt deel uit van het resultaat over 2016. Ook zonder deze ongerealiseerde waardestijging ligt het 
resultaat over 2016 echter boven het begrote niveau. 
 
Binnen ons bestuur doet zich de volgende ontwikkeling voor. HW Wonen voert een 
organisatieaanpassing door. Tot medio 2015 gold een besturingsmodel met een directeur-bestuurder 
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en een management team dat afdelingshoofden aanstuurde. In ons nieuwe besturingsmodel is sprake 
van meer zelfsturing en zelforganiserende teams, die direct onder het bestuur opereren. In dit model 
werken wij met een tweehoofdig bestuur. Naast de heer Ben Pluimer, directeur-bestuurder bij HW 
Wonen sinds 2010, is de heer Paul de Bruijn inmiddels tot tweede bestuurder benoemd op 14 juni 
2017. 
 
Oud-Beijerland, 28 juni 2017 
 
Het bestuur, 
 
 
 
 
 
 
 
B.C. Pluimer P. de Bruijn 
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2 Wat deden wij in 2016? 
2.1 Huisvesten van onze doelgroepen 
In de Hoeksche Waard hebben wij ruim 9.100 woningen en appartementen in ons bezit. Daarmee 
zorgen we voor het dak boven het hoofd van bijna 30% van de huishoudens in de Hoeksche Waard. 
Ons primaire doel is om mensen met een bescheiden inkomen te huisvesten. Bij de woningtoewijzing 
gaat verder bijzondere aandacht uit naar de doelgroep senioren en starters. 
 
 
Klantbediening 
 
Klanttevredenheid 
Wij hechten grote waarde aan goede dienstverlening aan onze klanten. Daarom laten wij de kwaliteit 
van onze dienstverlening continu meten door het KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties 
Huursector). Deze meting vindt plaats op de onderdelen Woning zoeken, Nieuwe woning, Huur 
opzeggen en Reparaties.  
 
Een punt van aandacht in 2016 was het dagelijks onderhoud, dat werd ondergebracht bij een regie-
aannemer. Aanloopproblemen hebben tot gevolg gehad dat de klanttevredenheid op dit onderdeel 
minder was. Een verbetertraject is inmiddels ingezet. In 2016 is een overall klanttevredenheid van 7,7 
gerealiseerd. Het streven wat wij hebben vastgelegd in ons bedrijfsplan is een 8. 
 
Online dienstverlening 
Er is in 2016 weer een aantal stappen gezet om de onlinedienstverlening verder uit te breiden. Her 
reparatieverzoeken proces is over het hele bezit uitgerold, huurders kunnen in het klantportaal een 
reparatieverzoek indienen en rechtstreeks inplannen bij de regie-aannemer. In 2016 zijn we gestart 
met gesprekken om de systemen van HW Wonen en van de aannemer met elkaar te integreren 
(opdrachtverstrekking en status). Dit is een belangrijke stap in het optimaliseren van het proces om zo 
nog meer handelingen uit het proces te halen aan de aannemerskant en op die manier weer kosten te 
kunnen besparen. 
 
Verder zijn voorbereidingen getroffen om het woningzoekendenbestand automatisch op te schonen en 
om huurders zichzelf aan te kunnen laten melden met een e-mailadres in plaats van een 
huurderscode. Het tonen van energielabels bij het woningaanbod en binnen het klantportaal is begin 
2017 afgrond. 
 
De laatste hand is gelegd aan het plan om onze poststromen van begin tot eind te digitaliseren en aan 
te bieden in het klantportaal. Begin 2017 starten we met implementeren van het prolongatie-proces.  
 
Van de informatie van de technische woningcartotheek is een analyse gemaakt. Op basis van een 
informatie inventarisatie van de interne teams en onze ketenpartners is een informatiemodel 
ontwikkeld om de cartotheek opnieuw te gaan vullen. Dit doen wij zoveel mogelijk binnen de 
bestaande processen van nieuwbouw, renovatie en huurmutatie. 
 
Passend toewijzen aan de doelgroep 
Woningcorporaties moeten sinds 1 januari 2016 woningen toewijzen volgens de nieuwe regels voor 
passend toewijzen. Het passend toewijzen is een vervolgmaatregel op de Staatssteunregeling. Waar 
bij de Staatsteunregeling woningzoekenden met een te hoog inkomen worden uitgesloten tot 
toetreding van de gereguleerde woningmarkt, geldt voor het passend toewijzen dat binnen de 
gereguleerde woningmarkt een inkomensonderscheid wordt gemaakt. Met de nieuw ingevoerde 
maatregelen wil de overheid voorkomen dat woningzoekenden met de laagste inkomens in te dure 
gereguleerde woningen terechtkomen. Hiermee wordt gerealiseerd dat de kosten voor huurtoeslag 
beperkt blijft en de woonlasten voor de primaire doelgroep betaalbaar blijven.  
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Passend toewijzen (prijspeil 2016) 

Type huishouden 

Huishoud-
inkomen  

per jaar 

Contracthuurprijs 

 bij toewijzing 
 

-<€ 586,68 -<€ 628,76 -<€ 710,68 

Eénpersoons <AOW-grens < € 22.100  > 95% <5% 

Tweepersoons <AOW-grens < € 30.000 > 95% <5% 

Drie- en meerpersoons <AOW-grens < € 30.000 > 95% <5% 

Eénpersoons >AOW-grens < € 22.100 > 95% <5% 

Tweepersoons >AOW-grens < € 30.050 > 95% <5% 

Drie- en meerpersoons >AOW-grens < € 30.050 > 95% <5% 

 

 Passend  Niet passend 

 

De introductie van het passend toewijzen leidt tot verhoogde druk op het gereguleerde aanbod tot aan 
de aftoppingsgrenzen. Daarom heeft HW Wonen in 2016 de gemiddelde streefhuur van de 
woningportefeuille verlaagd. HW Wonen volgt de ontwikkeling van het aantal reacties dat 
woningzoekenden gemiddeld nodig hebben voor toewijzing van een woning. Met een gemiddelde van 
38 benodigde reacties in 2016 is geen sprake van een onaanvaardbaar hoge druk. 
 

Naast de introductie van het passend toewijzen hebben wij vanaf 1 januari 2016 besloten het sociale 
aanbod wekelijks in plaats van tweewekelijks aan te bieden. Het voordeel voor de woningzoekende is 
dat hierdoor frequenter gereageerd kan worden op het aanbod.  
 
Huisvesten van statushouders 
In 2016 is de taakstelling met betrekking tot te huisvesten statushouders verhoogd tot ruim 219. 
Halverwege april 2016 heeft dit geleid tot een gezamenlijk, met de gemeenten van de Hoeksche 
Waard, opgesteld plan van aanpak. Middels dit plan is voorkomen dat de verhoogde taakstelling leidt 
tot een onevenredige verdringing op de sociale woningmarkt. Uiteindelijk zijn in 2016 125 
statushouders gehuisvest in de Hoeksche Waard. Ondanks de gerealiseerde inspanningen door de 
gemeenten in de Hoeksche Waard en HW Wonen is de verhoogde taakstelling niet gerealiseerd. Door 
internationale verdragen is de stroom vluchtelingen naar Nederland fors beperkt. Hierdoor heeft het 
COA (Centaal Orgaan opvang Asielzoekers) niet voldoende kandidaten kunnen aanleveren om te 
huisvesten in de Hoeksche Waard.  
 

Mutaties 
Overzicht van de leeggekomen woningen in de bestaande woningvoorraad per gemeente: 

 

 

Gemeente 

 

Aantal 
woningen 

Mutaties 
2016 

aantal 

Mutaties 
2016 

% 

Mutaties 

2015 

aantal 

Mutaties 
2015 

% 

Binnenmaas 3.201 258 8,06% 276 8,49% 

Cromstrijen 1.354 94 6,94% 77 5,66% 

Korendijk 942 76 8,07% 89 9,27% 

Oud-Beijerland 2.573 195 7,58% 183 7,10% 

Strijen 1.033 85 8,23% 93 9,14% 

Totaal HW Wonen 9.103 708 7,78% 718 7,84% 

 
In bovenstaande tabel zijn onze woningen in de Hoeksche Waard per 1 januari 2016 opgenomen. Ons 
totale bezit bestaat ook uit woningen buiten de Hoeksche Waard, overige woongelegenheden, 
maatschappelijk vastgoed, bedrijfsonroerendgoed en garages en omvat per 31 december 2016 in 
totaal 10.418 verhuureenheden (2015: 10.340 verhuureenheden). 
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Verhuringen 
Overzicht van de verhuringen naar huurklasse en inkomen: 
 

Huurklasse 
Laag 

(< € 34.678) 

Midden 

(€ 35.759 –  

€ 39.874) 

Hoog 

≥ € 34.678) 

Niet-
personen 

Totaal 

Tot kwaliteitskortingsgrens 

(< € 409,92) 
41  0  0  2 43 

Aftoppingsgrens huurtoeslag laag 

(< € 586,68) 
336  0  2  5 343 

Aftoppingsgrens huurtoeslag hoog 

(< € 628,76) 
82  5  2  0 89 

Bovengrens huurtoeslag 

(< € 710,68) 
150  13  15  0 178 

  609 94,27% 18 2,79% 19 2,94% 7 653 

 Vrije sector 

(≥ € 710,68) 
10 12,05% 13 15,66% 60 72,29% 0 83 

Eindtotaal 619 94,91% 31 4,25% 79 10,84% 7 736 

 
Huurincasso  
Rond de 10e en 20e van iedere maand worden schriftelijke aanmaningen verstuurd. Wij voeren een 
strak maar sociaal incassobeleid.  
 
De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen een steeds grotere inspanning om 
betalingsproblemen bij huurders in een vroegtijdig stadium te signaleren en hen handreikingen, kansen 
en perspectief te bieden. Om dit te realiseren zijn wij in faseringen gestart met het optimaliseren van 
ons huurincassoproces. In 2016 zijn de eerste stappen gezet naar een nieuw huurincassoproces. Zo 
worden onder andere onze huurders na het signaleren van huurachterstanden eerder en persoonlijker 
benaderd. Op deze manier kunnen wij, samen met de huurder, vroegtijdig naar financiële oplossingen 
zoeken. En hulp bieden waar nodig, voordat een dossier uit handen wordt gegeven bij een van onze 
deurwaarder. In 2016 zagen wij het aantal lopende deurwaardersdossiers dalen van 198 naar 158 per 
jaareinde. Daarentegen is sprake van een geringe toename van de huurachterstand. Het 
huurachterstandspercentage nam toe van 0,68% eind 2015 naar 0,73% eind 2016, waarvan 0,51% 
betrekking heeft op zittende huurders. In onderstaand overzicht is de huurachterstand per jaareinde 
nader gespecificeerd. 
 

 2016 2015 

Maanden achterstand aantal achterstand aantal achterstand 

< 1 maand 402 66% 108.276 22% 347 63% 100.757 22% 

1-2 maanden 78 13% 72.166 14% 81 15% 78.016 17% 

2-3 maanden 58 9% 103.141 21% 65 12% 114.680 25% 

3-4 maanden 20 3% 43.243 9% 14 3% 27.236 6% 

> 4 maanden 54 9% 176.262 35% 44 8% 141.666 31% 

Totaal 612 100% 503.088 100% 551 100% 462.355 100% 

 
Eind 2016 zijn alle dossiers met betrekking tot de “Huur” en “Overige vorderingen” opnieuw 
beoordeeld. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat een aantal vorderingen definitief als oninbaar 
moet worden beschouwd. In alle gevallen betreft het bedragen waarvoor een voorziening is gevormd. 
Van de resterende vorderingen is een inschatting gemaakt van de kans dat deze vorderingen 
daadwerkelijk worden geïncasseerd. Op grond van de uitgevoerde beoordeling is 93 duizend euro 
(2015: 208 duizend euro) ten laste van de voorzieningen gebracht. Na deze afboeking en aanvullende 
dotaties resteert een voorziening van circa 277 duizend euro. 
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Ontruimingen 
In 2016 is 30 keer een ontruiming aangezegd. Van deze aanzeggingen zijn uiteindelijk 16 woningen 
ontruimd. 

 
 
Leefbaarheid 
In 2016 zijn in samenwerking met onze stakeholders veel activiteiten opgepakt die een leefbare en 
vitale Hoeksche Waard ten goede komen. Er zijn verschillende samenwerkingsafspraken in 
convenanten en intentieverklaringen vastgelegd dan wel in voorbereiding. Het betreft onder andere: 

� convenant gezamenlijke aanpak hennepkwekerijen; 

� convenant ouderen mishandeling; 

� convenant Preventie huisuitzettingen; 

� samenwerking Taalhuis Hoeksche Waard; 

� intentieverklaring dementievriendelijke Hoeksche waard. 

� convenant Preventieve schulddienstverlening (in voorbereiding); 
 
Buurtbemiddeling 
In april 2014 introduceerden wij samen met de politie en gemeente Oud-Beijerland Buurtbemiddeling in 
Oud-Beijerland. Onafhankelijke, onpartijdige en deskundige buurtbemiddeling voor en door bewoners. 
Vanwege het succes is onderzocht of Buurtbemiddeling uitgebreid kon worden voor alle gemeenten 
van De Hoeksche Waard. Eind juni is de samenwerkingsovereenkomst Buurtbemiddeling Hoeksche 
waard door de politie, de Hoeksche Waardse gemeenten en ons getekend. Er zijn 27 bemiddelaars 
geworven die door middel van trainingen zijn opgeleid. In 2016 zijn in totaal 34 zaken in behandeling 
genomen. Het grootste deel hiervan is (in)direct door ons aangedragen. 
 
Klankbordgroepen 
Onze bewoners betrekken wij bij de op te starten onderhoudsprojecten. Er worden klankbordgroepen 
opgericht, waarvoor bewoners zich kunnen aanmelden. Deze bewoners krijgen de gelegenheid om 
vooraf en tijdens het project mee te denken en te signaleren. De huurdersverenigingen zijn ook 
vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Het onderwerp leefbaarheid rondom het complex staat ook 
altijd op de agenda. Na afloop van het onderhoudsproject wordt getracht de contacten met deze groep 
actieve bewoners onderling te versterken en met onze organisatie warm te houden. 
 
Pilot domotica 
In samenwerking met Zorgwaard is in 2016 gestart met de voorbereiding van een pilot Domotica. Het 
streven is om in 2017 de pilot af te ronden.  
 
Informatiepunten Wonen Welzijn en Zorg 
Op verschillende locaties in de Hoeksche Waard is vanaf 2014 een informatiepunt gerealiseerd. Deze 
informatiepunten worden bezet door medewerkers van Welzijn, Zorginstanties en HW Wonen. Eind 
2016 heeft een evaluatie plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat er behoefte is aan een centraal punt waar 
bewoners voor wonen, welzijn en zorg vragen terecht kunnen. In welke vorm dit in de toekomst wordt 
vorm gegeven wordt in 2017 verder uitgewerkt. 

Per gemeente Ontruimingen
Totaal   

aanzeggingen
Ontruimingen

Totaal   

aanzeggingen

Binnenmaas 6 10 3 9

Cromstrijen 1 3 3 10

Korendijk 2 3 4 5

Oud-Beijerland 5 12 1 7

Strijen 2 2 5 6

Totaal 16 30 16 37

2016 2015
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2.2 Het woningbezit van HW Wonen  
Eind 2016 bestaat de voorraad van HW Wonen uit 10.418 verhuureenheden (10.340 in 2015), 
waarvan 9.959 woongelegenheden (9.885 in 2015). Het aantal woongelegenheden nam toe met 74. Er 
werden 54 woongelegenheden verkocht in 2016. Door sloop en nieuwbouw werden per saldo 127 
woongelegenheden toegevoegd (sloop -98, nieuwbouw +225). Er is 1 eenheid aangekocht. 
 
 
Portefeuillemanagement 
 
Woningmarktonderzoek 
In 2016 hebben wij samen met de gemeenten in de Hoeksche Waard en het huurdersplatform een 
woningmarktonderzoek laten uitvoeren door Companen. Hiermee is in kaart gebracht wat de 
woningbehoefte nu en in de toekomst is. Deze wijkt enigszins af van de gestelde doelen in het 
ondernemingsplan 2015-2018. Met name de oorspronkelijk beoogde kernvoorraad van 8.700 
woningen blijkt lager uit te vallen. Een doorvertaling naar onze portefeuillestrategie en 
complexbeheerplannen vindt de komende periode plaats. Beschikbaarheid, betaalbaarheid, 
toegankelijkheid en duurzaamheid spelen hierin een belangrijke rol. 
 
Prestatieafspraken 
Met de gemeenten in de Hoeksche Waard werken wij intensief samen om de Hoeksche Waard vitaal 
te houden. De samenwerking tussen gemeenten, huurderplatform en HW Wonen wordt steeds 
belangrijker. Met de gemeenten en het huurdersplatform hebben we in 2016 voor het eerst regionale 
prestatieafspraken opgesteld. De voortgang van gemaakte afspraken wordt met elkaar periodiek 
gemeten. 
 
Verkoop van woningen 
HW Wonen verkoopt woningen ter vernieuwing van de voorraad. De gegenereerde kasstromen 
worden opnieuw geïnvesteerd. Er zijn, overeenkomstig het verkoopbeleid, 54 woningen uit de 
bestaande voorraad verkocht. Door de te huisvesten statushouders zijn vanaf april 2016 meer 
woningen behouden voor de verhuur en minder verkocht dan voorgaande jaren. 
 
Daarnaast zijn in het kader van concentratie op de kerntaak gedurende 2016 ook twee supermarkten 
verkocht. Dit betreft de Plusmarkt in Numansdorp en de (nog te bouwen) Aldi in Oud-Beijerland. 
 
Woningmarktregio 
Begin 2016 hebben de gemeenten in de Hoeksche Waard aan HW Wonen gevraagd haar zienswijze 
te geven op de voorgestelde woningmarktregio. De volgende overwegingen zijn daarbij gemaakt: 

� De gemeenten Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben zich aangesloten bij de 
regio Rotterdam. Aansluiting door ook de Hoeksche Waard bij de regio Rotterdam is door die regio 
op voorhand uitgesloten. 

� Drechtsteden, west-Brabant, Goeree-Overflakkee en/of enkele gemeenten in Zeeland vormen een 
logische aansluiting om te voldoen aan de voorwaarden die vanuit de Woningwet gesteld worden 
(bijvoorbeeld minimaal 100.000 inwoners per regio). 

� In aanmerking nemend wat qua cultuur, omvang, opbouw van het landschap en de uitdagingen 
met betrekking tot demografie passend is bij de Hoeksche Waard zagen wij een woningmarktregio 
bestaande uit de Zuid-Hollandse eilanden plus het noordelijk deel van Zeeland als het meest 
logisch. HW Wonen heeft in haar zienswijze dan ook voorgesteld een woningmarktregio te vormen 
met dit gebied. 
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De gemeenten in het noorden van Zeeland zochten echter aansluiting met de overige Zeeuwse 
gemeenten. In augustus 2016 zijn de woningmarktregio’s definitief vastgesteld door het ministerie van 
binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties. De Hoeksche Waard vormt een woningmarktregio met 
Goeree-Overflakkee en Drechtsteden. Voor de volkshuisvestelijke activiteiten zijn de gevolgen beperkt, 
omdat HW Wonen buiten de Hoeksche Waard nauwelijks bezit heeft dit ook niet direct nastreeft. 
 
 
Duurzaam bouwen en onderhouden 
 
Duurzaamheidsbeleid 
HW Wonen richt zich de komende jaren op verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. 
Ongeveer twee derde van ons woningbezit ondergaat de komende vijftien jaar naar verwachting een 
duurzaamheidsingreep, waarbij groot onderhoud wordt gecombineerd met het verbeteren van de 
thermische schil van de woningen. Daarnaast worden daarbij de woninginstallaties (waaronder cv-ketel 
en de ventilatie-installatie) veelal vernieuwd of aangelegd indien niet aanwezig.  Door het verbeteren 
van schil van de woning verbetert het comfort en daalt het energieverbruik.  
 
Op 28 juni 2012 is het koepelconvenant ‘Energiebesparing gebouwde omgeving’ ondertekend 
door (voormalig) minister Spies, Aedes, de Woonbond en Vastgoed Belang. Het deelconvenant 
‘Energiebesparing corporatiesector’ maakt hier onderdeel van uit.  
Het convenant gaat onder andere in op het besparen van 33% energie bij de 2,4 miljoen 
Nederlandse corporatiewoningen in de periode 2008-2021 door o.a. het behalen van een 
gemiddeld energielabel B (energie-index ≤ 1,40). 
 
HW Wonen voorziet, net als andere corporaties, dat dit in tijd niet realistisch haalbaar is. Onze 
verwachting is om met onze totale voorraad rond 2023 gemiddeld het energie-index lager dan 1,40 te 
scoren. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

HW Wonen gemiddelde 1,69 1,62 1,56 1,51 1,48 1,45 1,42 1,38 

 
Geprognotiseerd verloop energie-index 2016-2023 

 
Het landelijk streven om op korte termijn tot een belangrijk lagere gemiddelde energie-index te komen 
heeft het onderwerp goed op de agenda gezet. Dit is nodig om zaken in beweging te krijgen. 
Tegelijkertijd liggen suboptimale oplossingen op de loer wanneer de aandacht eenzijdig ligt op de 
energie-index op korte termijn. Mogelijkheden om op langere termijn tot substantiëlere verbetering te 
komen worden hiermee soms geblokkeerd. Tevens kan energetische duurzaamheid niet los worden 
gezien van sociale, programmatische en ecomomische duurzaamheid. Wij zullen de komende jaren 
onze ambities op het gebied van verduurzaming meer vanuit deze integrale benadering vormgeven. 
 
Meerjareninvesteringsbegroting 
Voor de komende jaren is een duurzaamheidsplanning opgesteld met een doorkijk tot 2026. Hierin zijn 
de uitgaven in beeld gebracht en is per pakket een inschatting gemaakt van het effect op de 
levensduur en op de punten volgens het Woning Waardering Stelsel. Gemiddeld wordt de komende 
jaren circa 20 miljoen euro per jaar geïnvesteerd in verduurzaming en verbetering. Via de 
meerjarenbegroting bewaken wij de ontwikkeling van onze voorraad woningen naar de verschillende 
huurprijssegmenten, en de financierbaarheid van de voorgenomen uitgaven. 
 
De begroting is leidend in de prioritering van de daarin benoemde projecten. Een project wordt pas 
concreet, nadat een haalbaarheidsstudie is afgerond waarover een bestuursbesluit is genomen. 
Gedurende de haalbaarheidsstudie wordt de scope van het project, mede in afstemming met de 
bewoners, verder verfijnd. 
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Projecten 
In 2016 zijn enkele verduurzamingsprojecten opgeleverd: 

�  Aan de Wouter van den Walestraat in Heinenoord zijn 36 appartementen uit 1973, verdeeld over 
twee woongebouwen, voorzien van een nieuwe gevel en entree. De woningen hebben een 
energie-index van 0,95 (label A). 

� In Oud-Beijerland zijn 91 appartementen uit 1983 aan de Molenaar, Zeilmaker en Binnenpad 
(naast de nieuwbouw van de Open Waard) voorzien van een nieuw ketelhuis en heeft 
entreeverbetering plaatsgevonden. Ook zijn de gevels en het dak na-geïsoleerd. 

� Verder is de interne verbouwing van het Weegje in ’s-Gravendeel afgerond waarbij het 
dienstencentrum is geherstructureerd. Er is een grote trap gekomen die zorgt voor een goede 
ontsluiting van de bedrijfsruimten op de verdieping en die de entree een betere uitstraling geeft.  

 
Samenstelling woningbezit 
 
Verdeling over de kernen van de Hoeksche Waard 
Ruim een kwart van ons woningbezit in de Hoeksche Waard bevindt zich 
in de grootste kern Oud-Beijerland. In de 4 andere grote kernen staat 47 
procent. Het resterende kwart staat in de kleinere kernen, de 
buurtschappen Mookhoek en Strijensas en buiten de Hoeksche Waard 
(2%). 
 
 
 
Verdeling naar bouwjaren  
Bijna 50% van het woningbezit is gebouwd in de periode na 1980. Door nieuwbouw neemt dit 
percentage toe. 
 

 

Verdeling naar type  
Meer dan de helft van ons bezit bestaat uit eengezinswoningen. In deze 
categorie vallen ook de grondgebonden seniorenwoningen. 37% van het 
bezit van HW Wonen bestaat uit meergezinswoningen (appartementen 
met en zonder lift). 
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Verdeling naar huurklassen  
Circa 69 procent (2015: 65 procent) van ons woningbezit heeft een 
huur onder de lage aftoppingsgrens huurtoeslag1). Doordat wij in 2016 
onze gemiddelde streefhuren hebben verlaagd is dit percentage 
toegenomen ten opzichte van 2015. Het aandeel tussen de lage 
aftoppingsgrens en bovengrens huurtoeslag2 bedraagt 26 procent. Het 
aandeel vrije sectorwoningen3 bedraagt 5 procent van onze voorraad.  
 
 
 
 
 
 
Maatschappelijk en bedrijfsonroerend goed 
De bezuinigingen van de overheid en de wijzigingen in de regelgeving ten aanzien van de bekostiging 
van de zorg heeft het afgelopen jaar gevolgen gehad voor de verhuurbaarheid van onze panden. Voor 
een aantal MOG objecten waarvan de huurovereenkomst is beëindigd is het lastig nieuwe huurders te 
vinden. De opbrengsten van dit type vastgoed staan onder druk. 
 
Verkochte woningen 
In 2016 zijn 54 woningen van onze bestaande voorraad verkocht. In de begroting was rekening 
gehouden met 40 te verkopen woningen. In 2016 zijn 12 huurders overgegaan tot aankoop. 
 
In 2016 zijn 15 koopgarantwoningen teruggekocht waarvan er 11 zijn doorverkocht. Van de overige 4 
woningen die in 2016 zijn aangekocht zijn er 2 verkocht, deze zullen in 2017 overgedragen worden, 1 
woning staat nog te koop en 1 woning is teruggekocht en vervolgens verhuurd. In totaal zijn 13 
woningen doorverkocht, 2 betroffen een aankoop uit 2015. Voor nog eens 5 woningen is eind 2016 
een koopovereenkomst voor terugkoop getekend. De overdracht vindt in 2017 plaats. Ook deze 
woningen worden doorverkocht in 2017. In 2016 zijn ook 3 eigenaren van een koopgarant woning 
overgegaan tot tussentijdse afkoop Koopgarant. De destijds verstrekte korting (herrekend naar prijspeil 
2016) is aan ons terugbetaald.  
 
In april 2016 is besloten te stoppen met het verstrekken van korting op de taxatiewaarde. Woningen 
die toen al in verkoop waren met korting, zijn niet aangepast en dus nog met korting verkocht. Nieuw 
aanbod is zonder korting op de markt gebracht. Het herstel van de woningmarkt draagt er aan bij dat 
de verkoop goed is blijven lopen in de grotere kernen. Over het algemeen worden deze woningen in 
een afzienbare periode verkocht.In de buurtschappen en kleine kernen staan woningen soms erg lang 
te koop. Wanneer hier sprake van is wordt een maatwerk actie uitgezet. 
 
Gemiddeld zijn de verkochte woningen getaxeerd op 159 duizend euro (2015: 158 duizend euro). Op 
grond van de verschillende kortingsregelingen is gemiddeld 7 duizend euro (4,6 procent) korting per 
woning verleend. De gemiddelde marktwaarde per verkochte woning bedraagt circa 130 duizend euro. 
 
Koopgarant  
Eind 2016 hebben wij totaal 294 woningen (2015: 311) met de Koopgarantregeling verkocht. In 
onderstaande tabel vindt u een overzicht van de verkochte woningen en de per saldo verstrekte 
korting. HW Wonen verkoopt geen woningen meer onder de koopgarant regeling. Het aantal met 
koopgarant verkochte woningen neemt de komende jaren dan ook verder af. 
  

                                                
1 In 2016 lag de lage aftoppingsgrens huurtoeslag op € 586,68. 
2 In 2016 lag de bovengrens voor de huurtoeslag op € 710,68. 
3 In 2016 lag de vrije sectorgrens op € 710,68 (= bovengrens voor de huurtoeslag).  
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Gemeente Aantal 
woningen 

Korting 

€ 1.000 

Oud-Beijerland 77 3.496 

Binnenmaas 65 2.996 

Cromstrijen 55 2.132 

Korendijk 52 2.104 

Strijen 25 968 

Dordrecht 20 658 

Totaal 294 12.354 

 
Slimmer Kopen 
In ’s-Gravendeel zijn in het verleden 10 woningen verkocht onder ‘Slimmer Kopen’- voorwaarden. 
Anders dan bij de Koopgarant-variant geldt hier voor HW Wonen geen terugkoopplicht, maar een 
terugkooprecht. De korting die op deze woningen is verstrekt bedraagt 446 duizend euro. In 2016 is 1 
woning teruggekocht en weer doorverkocht waardoor in de toekomst nog 9 woningen aan ons 
aangeboden kunnen worden voor terugkoop.  
 
 
Onderhoud 
 
Optimalisatie proces dagelijks onderhoud  
Per 1 april 2016 is het dagelijks onderhoud ondergebracht bij aannemer Kroon& de Koning. Deze 
regie-aannemer verzorgt het klachten- en mutatieonderhoud, en het planmatig onderhoud aan de 
binnenzijde van onze woningen (douche, toilet- en keukenrenovaties). Het klachtenonderhoud is 
afgekocht op een vast bedrag per woning; het overig onderhoud wordt uitgevoerd tegen 
overeengekomen eenheidsprijzen. Reparatieverzoeken worden door ons Klant Contact Centrum direct 
verwerkt in de planning van de regie-aannemer, en de regie-aannemer legt de voortgang van het werk 
vast in de systemen van HW Wonen. Zo versnellen we de doorlooptijd en verbeteren we de onderlinge 
afstemming. In 2017 zullen de processen en samenwerking verder worden geoptimaliseerd.  
 
Beheersing onderhoudskosten 

Soort Onderhoud 

(bedragen x € 1.000) 

Realisatie 
2016 

Begroting 
2016 

Realisatie 
2015 

Realisatie 
2014 

Realisatie 
2013 

Herstelonderhoud 2.159  1.849 1.561 1.602 

Mutatieonderhoud 1.045  841 1.060 1.369 

Totaal dagelijks onderhoud 3.204 2.877 2.690 2.621 2.971 

Contractonderhoud 1.421 1.162 1.223 1.382 1.368 

Planmatig onderhoud 6.448 6.726 9.848 10.433 10.683 

Af: activering PO interieur -2.210  -2.987 -3.320  

Af: loonkosten eigen dienst -194 -420 -340 -415 -407 

Totaal 8.669 10.345 10.434 10.701 14.615 

 

� De onderhoudskosten vóór activering van Planmatig Onderhoud interieur bedragen 10,9 miljoen 
euro en liggen daarmee 534 duizend euro boven de begroting over 2016. De grootste 
overschrijding is zichtbaar in het dagelijks onderhoud (327 duizend euro) 

� Het herstelonderhoud laat zich lastig vooraf voorspellen en bedraagt over 2016 bijna 2,2 miljoen 
euro (2015: ruim 1,8 miljoen euro). De toename in het herstelonderhoud is ontstaan door 
onvoorziene kosten. Zo was met het verwijderen van asbest 106 duizend euro gemoeid en is aan 
onvoorziene kosten (bedrag > 2.000 euro per woning) in totaal 304 duizend euro besteed. Dit 
betreft onder andere het vervangen van tegelwerk in de Wijk van je Leven, en niet-begrote CV-
kosten zoals het vervangen en ingrijpend repareren van enkele dure warmwaterinstallaties 
(bijvoorbeeld aan de Paganinistraat in Oud-Beijerland en de Laning in Puttershoek). 
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� Het gemiddelde bedrag aan mutatieonderhoud per woning bedraagt 1.855 euro (2015: 1.269 euro; 
2014: 1.524 euro). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat ten opzichte van 2015 een aantal 
werkzaamheden in het interieur van de woning niet langer als Planmatig onderhoud worden 
uitgevoerd. Daardoor worden de kosten voor het vervangen van plafonds en dakramen alsmede 
stucwerk nu verwerkt als mutatie-onderhoud (dan wel herstelonderhoud, afhankelijk van het 
moment dat de werkzaamheden worden uitgevoerd). Als Planmatig onderhoud aan de 
interieurzijde worden vanaf 2016 nog uitsluitend douche-, toilet- en keukenrenovaties uitgevoerd. 

� Contractonderhoud betreft contracten die gesloten worden voor onderhoud dat periodiek en 
meestal met grotere regelmaat repeterend is. Om die reden is het efficiënt deze werkzaamheden 
contractueel uit te besteden. De contracten hebben een looptijd en opzegtermijn die vooraf is 
bepaald. Om te vermijden dat doorlopende contracten ongewenst en tegen condities van de 
leverancier moet worden voortgezet, worden deze proactief beheerd. Dat betekent dat gedurende 
de looptijd regelmatig evaluaties plaatsvinden en ruim voor de opzegtermijn een bewuste afweging 
plaatsvindt over verlenging of het opnieuw in de markt zetten van de werkzaamheden. Aan 
contractonderhoud is in 2016 circa 260 duizend euro meer uitgegeven dan begroot. In de 
meerjaren onderhoudsbegroting worden lagere ‘kettingbedragen’ gehanteerd voor planmatig 
onderhoud aan woningen waarop de komende jaren een verduurzamingsinvestering wordt 
verwacht. Abusievelijk zijn in de begroting 2016 deze lagere kettingbedragen ook toegepast op het 
contractonderhoud. In de begroting 2017 is dit hersteld. De grootste toename van kosten ten 
opzichte van 2015 betreft een verschuiving van dakonderhoudswerkzaamheden vanuit het 
planmatig onderhoud (reactief) naar contractonderhoud (preventief). 

� Aan planmatig onderhoud is 278 duizend euro minder uitgegeven dan begroot. Dit is veelal werk 
wat is doorgeschoven omdat het werk gecombineerd gaat worden met geplande 
verduurzamingsinvesteringen.  

� De vervangingskosten van cv-installaties, badkamers, toilet en keukens bedroegen totaal 2.319 
duizend euro. Deze kosten zijn voor een bedrag van 2.210 duizend euro geactiveerd. Deze 
activering ligt in lijn met de methode in voorgaande jaren en is niet verwerkt in de begroting. 

� Om de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden professioneel en binnen de vastgestelde 
budgetten uit te kunnen voeren is een betrouwbare meerjarenonderhoudsbegroting van groot 
belang. In 2016 is de laatste hand gelegd aan de inrichting van een meerjaren-
onderhoudsbegroting op woningniveau. Om deze meerjarenonderhoudsbegroting actueel te 
houden voeren onze opzichters jaarlijks conditiemetingen en schouwinspecties uit.  

 
 
Opgeleverde nieuwbouwprojecten 
In het vierde kwartaal van 2016 is, conform planning, het project Rembrandt in Oud-Beijerland 
opgeleverd nadat eind 2014 met de bouw was gestart. Met de realisatie van 102 zorgeenheden dragen 
wij en Zorgwaard fors bij aan de ouderenzorg in Oud-Beijerland. In het project zijn daarnaast 73 
huurappartementen en een kinderdagverblijf opgenomen. De investering bedroeg bijna 32 miljoen 
euro. Nadat het resterende deel van het oude verpleeghuis wordt gesloopt realiseert de aannemer Van 
Mierlo 68 nieuwe grondgebonden woningen waarmee de gehele gebiedsontwikkeling wordt afgerond. 
Naar verwachting is dit in 2018. 
 
Ook de volgende nieuwbouwprojecten werden in 2016 opgeleverd. Meer informatie over onze 
projecten is te vinden op onze website www.hwwonenjaarverslag.nl.  

� De tweede fase van het project Julianastraat in Puttershoek met 19 rij- en patiowoningen is in juli 
opgeleverd (4 huur, 15 koop). 

� Acht nieuwe seniorenwoningen aan de kop van de Burgemeester Groeneveld de Katerstraat in 
Maasdam zijn in juli opgeleverd. 

� Zeven nieuwe seniorenwoningen aan Prins Bernhardstraat in Piershil zijn eveneens in juli 
opgeleverd. 

� Aan de Groene Kruisstraat in ’s-Gravendeel zijn in het tweede kwartaal 16 huur- en 5 
koopwoningen opgeleverd.  
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� In de wijk Bevershoek in ’s-Gravendeel zijn aan de Oranjestraat eind 2016 zeven huur- en zeven 
koopwoningen opgeleverd. 

� In Fase A van het project Dorpshart in Mijnsheerenland zijn 15 huurappartementen en vijf 
koopappartementen opgeleverd. Deze zijn gelegen boven een supermarkt die gerealiseerd is in 
opdracht van Plus Vastgoed.  

� De laatste fase van de Oranjewijk in Strijen (1C) met 16 twee-onder-een-kap woningen in het 
koopsegment is in december opgeleverd. Hiermee is de herstructurering van de wijk voltooid 
waarmee in 2010 werd gestart. Daarbij zijn circa 100 woningen gesloopt en teruggebouwd en 
hebben wij groot onderhoud gepleegd aan 160 bestaande eengezinswoningen.  

 
Projecten in uitvoering 

� De bouw van de nieuwe Open Waard in Oud-Beijerland is, na jarenlange voorbereiding, in oktober 
begonnen nadat het oude verpleeghuis in het tweede kwartaal werd gesloopt. Met de bouw van dit 
complex met 63 zorgappartementen voor Alerimus (Blok A) ronden wij een programma van 
investeringen in nieuwbouwvoorzieningen in de zorg af. De tijdelijke huisvesting voor de huidige 
bewoners is gerealiseerd in Poortwijk, eveneens in Oud-Beijerland. De oplevering van blok A 
wordt begin 2018 verwacht.  

� De bouw van blok B met circa 50 huurappartementen en verschillende bedrijfsruimten op de 
begane grond vangt naar verwachting in 2018 aan. HW Wonen zal dit project niet zelf realiseren 
maar heeft zich wel gecommitteerd aan de totstandkoming ervan. 

� Informatie over onze overige projecten in uitvoering is te vinden op onze website 
www.hwwonenjaarverslag.nl. 

 
Gerealiseerde uitgaven voor projectontwikkeling (x € 1.000): 

 
Realisatie 

2016 
Begroting 

2016 
Realisatie 

2015 
Realisatie 

2014 
Realisatie 

2013 

Nieuwbouw huurwoningen 25.717 43.252 27.712 17.958 13.388 

Nieuwbouw verkoop woningen 3.006 4.618 577 1.394 1.326 

Woningverbetering huurwoningen 6.829 19.665 7.976 5.798 8.595 

 35.552 67.535 36.265 25.150 23.310 

Gedeclareerde verkooptermijnen -5.175 -7.801 -1.202 -4.468 -2.757 

Totaal 30.377 59.734 35.063 20.682 20.553 

 
De bruto investeringskasstroom bedroeg net als voorgaand jaar rond de 36 miljoen euro en ligt op het 
hoogste niveau sinds jaren. Grote projecten als de Rembrandt en de Open Waard in Oud-Beijerland 
dragen hier aan bij. Wel liggen de uitgaven circa 30 miljoen euro lager dan begroot. Op het project De 
Rembrandt is een groter deel van de kasstromen reeds in 2015 gerealiseerd dan werd aangenomen in 
de begroting 2016. Voor de Open Waard geldt dat start van de uitvoering later lag dan in de begroting 
aangenomen. Ook heeft omzetting plaatsgevonden van huurwoningen in koopwoningen, met een lager 
investeringsbedrag tot gevolg (Bevershoek fase 2AB). Voor het overige is de lagere realisatie dan 
begroot voornamelijk het gevolg van latere afronding van besluitvorming dan begroot. Dit speelt met 
name bij de verduurzamingsprojecten (woningverbetering). Bij deze projecten worden de zittende 
bewoners actief betrokken, hetgeen een langere voorbereidingstijd vergt. In de begroting 2017 is extra 
kritisch naar de investeringsplanning gekeken en is een lager bedrag aan investeringen ingerekend. 
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Grondposities 
In bijgaand overzicht zijn de grondposities van HW Wonen per 31 december 2016 opgenomen 
(bedragen x € 1.000). 
 

 

 

Grondposities 

 

Hec-
tare 

Ont-
staan 

in 

Inves-
tering 

31-12-16 

Voor-
ziening 

31-12-16 

Waar-
dering 

31-12-16 

Locatie Immanuël ‘s-Gravendeel 1,48  2002 3.153 1.983 1.170 

Locatie Politiebureau ‘s-Gravendeel 0,18  2005 1.044 794 250 

Gemeentewerf Mijnsheerenland 0,25  2006 475 255  220 

Prinsenhof II Puttershoek 0,11  2009 258 0 258 

Rustenburgstraat Puttershoek 2,50  1998 175 0 175 

Sportlaan Strijen 3,20  2007 2.344 1.444 900 

Nassaustraat e.o. Zuid-Beijerland 0,11  2005 388 88 300 

Molenlaan Maasdam 0,08  1999 99 59 40 

S. Groenewegstraat/A. van Vughtstraat Strijen 0,23  2008 219 219 0 

Totaal 8,14  8.155 4.842 3.313 

 

 

 

Grondposities - samenwerking met derden 

Hec-
tare 

100% 

Ont-
staan 

in 

Inves-
tering 

31-12-16 

Voor-
ziening 

31-12-16 

Waar-
dering 

31-12-16 

Thomaskerk Oud-Beijerland 0,18 2009 750 594 156 

Dam fase 2 Strijen 0,50 2006 190 1.574 -1.384 

Wijk van je Leven Puttershoek 7,82 2008 1.151 2.588 -1.437 

Totaal 8,50  2.091 4.756 -2.665 

 
Voordat de nieuwe Woningwet op 1 juli 2015 van kracht werd gold dat bij het uitblijven van een 
(woning)bouwbestemming binnen 10 jaar na verwerving grondposities mogelijk gedwongen zouden 
moeten afgestoten. Sinds 1 juli 2015 gelden nieuwe regels met betrekking tot bestaande grondposities. 
Dergelijke grondposities met een woningbouwbestemming waarop HW Wonen voor meer dan 90 
procent daeb-woningen realiseert binnen 5 jaar na de daeb / niet-daeb scheiding blijven in de daeb 
tak. De overige grondposities worden ingebracht in de niet-daeb tak. Gedwongen verkoop op basis 
van een aanwijzing is dus niet (langer) aan de orde. Waar nodig zijn reeds in voorgaande jaren 
voorzieningen gevormd. Deze zijn in 2016 geactualiseerd. 
 
De voornaamste wijziging ten opzichte van voorgaand jaar is dat het in eigen grondposities 
geïnvesteerde bedrag is afgenomen van 8.671 duizend euro eind 2015 naar 8.155 duizend euro eind 
2016. Dit is voornamelijk het gevolg van een gerealiseerde verkoopopbrengst van 940 duizend euro op 
fase 1 van de Rustenburgstraat in Puttershoek. De betreffende grond is verkocht aan Stichting Zorg 
Adullam voor de bouw van een woonvoorziening voor haar cliënten. 
 

2.3 Overige ontwikkelingen 
 
Scheiding Daeb en niet-Daeb 
Woningcorporaties zijn op grond van de Woningwet gehouden hun Diensten van algemeen 
economisch belang (Daeb) te scheiden van hun niet-Daeb activiteiten. Voor hun diensten van 
algemeen economisch belang krijgen woningcorporaties staatssteun in de vorm van garantstelling via 
het WSW (Waarborgfons Sociale Woningbouw). Het Rijk en gemeenten staan garant voor de 
garanties van het WSW. 
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De sociale huurwoningen en het maatschappelijk vastgoed horen tot de Daeb activiteiten. 
Geliberaliseerde huurwoningen en commercieel vastgoed horen tot de niet-Daeb activiteiten. 
 
Voor het eind van 2016 moesten corporaties hun scheidingsvoorstellen ter beoordeling indienen bij de 
Autoriteit woningcorporaties (Aw), voorzien van zienswijzen van gemeenten, huurdersorganisaties en 
huurders van maatschappelijk vastgoed. Deze zienswijzen hebben met name betrekking op twee 
belangrijke keuzes die corporaties maken bij het vormgeven van hun scheidingsvoorstellen: 

� Wordt de scheiding juridisch dan wel administratief doorgevoerd? 

� Worden sociale huurwoningen overgeveld naar de niet-Daeb tak met het oog op toekomstige 
liberalisatie? 

 
HW Wonen kiest in haar scheidingsvoorstel voor een administratieve scheiding. Gegeven de beperkte 
ambitie van HW Wonen in het niet-Daeb segment, passend bij de rol zoals de nieuwe Woningwet die 
voor woningcorporaties heeft gedefinieerd, wegen de voordelen van een juridische splitsing niet op 
tegen de nadelen daarvan. 
 
HW Wonen hevelt in haar scheidingsvoorstel 461 sociale huurwoningen over naar het niet-Daeb 
segment. Dit maakt toekomstige liberalisatie van deze woningen mogelijk zonder dat de niet-Daeb tak 
deze op dat moment hoeft te kopen (en financieren, zonder WSW borging) van de Daeb tak. Het in 
2016 uitgevoerde woningmarktonderzoek (zie hoofdstuk 2.2) laat zien dat ook na overheveling naar 
verwachting op termijn voldoende sociale huurwoningen beschikbaar blijven, terwijl additionele 
behoefte bestaat aan huurwoningen (net) boven de liberalisatiegrens. Dit houdt verband met 
aangescherpte regelgeving waardoor bewoners met een inkomen boven 35.000 euro niet meer voor 
een sociale huurwoning in aanmerking komen, terwijl zij niet altijd de mogelijkheid hebben om een 
woning te kopen. Mocht toekomstige analyse uitwijzen dat deze woningen toch nodig zijn in de Daeb-
tak om in de volkshuisvestelijke behoefte te voorzien, dan kan de Daeb-tak deze woningen weer terug 
kopen, waar nodig met WSW geborgde financiering. 
 
De Aw heeft, rekening houdend met de ingediende zienswijzen, haar voorlopig oordeel over het 
scheidingsvoorstel aan HW Wonen kenbaar gemaakt. Dat bevat een aantal door te voeren 
aanpassingen, maar leidt niet tot een aanpassing van de indeling van woningen in Daeb en niet-Daeb. 
HW Wonen dient in vervolg hierop voor 1 juli 2017 haar definitieve scheidingsvoorstel in. 
 
Waardering vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat 
De jaarrekening 2016 is op grond van de Woningwet opgesteld op basis van gewijzigde 
waarderingsgrondslagen. De belangrijkste wijziging is dat het vastgoed in exploitatie vanaf nu wordt 
gewaardeerd op marktwaarde in verhuurde staat, waar tot en met voorgaand jaar gewaardeerd werd 
op basis van historische kosten (danwel lagere bedrijfswaarde). HW Wonen past hierbij de ‘full versie’ 
toe van het waarderingshandboek. Deze nieuwe waarderingsgrondslag leidt tot veel complexiteit. De 
methodiek is ingewikkeld, gevoelig voor fouten in bijvoorbeeld geregistreerde basisgegevens zoals 
oppervlakten van woningen, en onderhevig aan inschattingen met betrekking tot disconteringsvoeten 
c.q. vereiste marktrendementen. 
 
Het vergt een enorme inspanning om de jaarrekening aan alle voorschriften te laten voldoen. Het effect 
van deze voorgeschreven waarderingsgrondslag is dat de waarde van het vastgoed, en daarmee ook 
het eigen vermogen van HW Wonen, fors toeneemt. Deze waardestijging is niet alleen nog niet 
gerealiseerd omdat deze is gebaseerd op kasstromen die zich in de toekomst nog moeten voordoen; 
het is vanuit de doelstelling van HW Wonen als sociale huisvester ook uitermate onwaarschijnlijk dat 
wij tot realisatie van deze marktwaarde zullen overgaan. In de voorgeschreven berekening van de 
markwaarde wordt namelijk verondersteld dat op termijn alle woningen tegen markthuur zullen worden 
verhuurd, dan wel worden verkocht. 
 
Vanuit deze constatering sturen wij niet actief op de ontwikkeling van de marktwaarde van onze 
portefeuille als zodanig. Wij sturen actief op de continuïteit van ons daadwerkelijke verdienvermogen, 
rekening houdend met huurniveaus die passen bij een voor onze huurders betaalbare woningvoorraad, 
om dit zo goed mogelijk in te zetten ten behoeve van onze primaire doelgroep. Daarmee plaatsen wij 
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een kritische kanttekening bij het nut voor onze huurders van deze enorme administratieve 
lastenverzwaring. 
 
Een specificatie van het gerealiseerd en ongerealiseerd deel van het eigen vermogen is opgenomen in 
hoofdstuk 6.5. Voor het effect op vermogen en resultaat van de doorgevoerde stelselwijziging wordt 
verwezen naar hoofdstuk 6.4. 
 
Verkoop museumboerderij Oost-Leeuwenstein 
HW Wonen heeft in 2009 boerderij Oost-Leeuwenstein verworven van de gemeente Binnenmaas en 
deze vervolgens verbouwd met het oog op verhuur aan Stichting Streekmuseum Hoeksche Waard ten 
behoeve van een museale functie. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft 
in 2013 aan HW Wonen aangegeven dat deze exploitatie niet in het belang is van de volkshuisvesting. 
In 2014 is HW Wonen met de Inspectie Leefomgeving en Transport overeengekomen de exploitatie 
binnen 2 jaar te beëindigen, ter voorkoming van een aanwijzing en dwangsom. Met de 
museumstichting en vijf gemeenten in de Hoeksche Waard is de verkoop voorbereid van het pand aan 
de museumstichting. De overdrachtswaarde is gebaseerd op de huur die de museumstichting 
normaliter aan HW Wonen zou betalen gedurende de komende 25 jaar, onder aftrek van kosten voor 
onderhoud en zakelijke lasten. De museumstichting financiert de aankoop met een eenmalige 
subsidie, te verstrekken door de vijf gemeenten. De gemeenten verlagen vervolgens hun bestaande 
jaarlijkse subsidie aan de museumstichting, die immers geen huur meer verschuldigd zal zijn aan HW 
Wonen. Op die manier wordt de museale functie behouden terwijl de financiële gevolgen voor alle 
betrokken partijen zo beperkt mogelijk zijn. Vanwege het grote aantal betrokken partijen die elk hun 
eigen besluitvormingsproces kennen is het niet gelukt de overdracht binnen twee jaar, ofwel in mei 
2016, te realiseren. Finalisering wordt in het eerste halfjaar van 2017 verwacht. Wij houden nauw 
contact over de voortgang met de Autoriteit woningcorporaties. 
 
 
Organisatieontwikkeling 
De doelstelling van HW Wonen concentreert zich meer en meer op de kerntaak. Bovendien verschuift 
de aandacht van investeringen in nieuwbouw naar verbetering en verduurzaming van het bestaande 
bezit. Onze ambitie is om de organisatie verder te professionaliseren en onze bedrijfsvoering 
efficiënter en doelmatiger te maken. Hierbij past een organisatiemodel waarbij de werkwijze verlegd 
wordt van individueel aangestuurde afdelingen naar integrale afstemming door teams die meer dan 
voorheen zelfsturend en zelforganiserend werken. 
 
In 2015 zijn de drie managers uit het Management Team (MT) van HW Wonen uit dienst getreden. 
Deze situatie is aangegrepen om niet alleen de inrichting van de organisatie maar ook de wijze van 
aansturing te heroverwegen. De taken van HW Wonen veranderen, de organisatie verandert mee en 
dat geldt ook voor de aansturing. In nauw overleg met de Raad van Commissarissen en de 
Ondernemingsraad is besloten tot invoering van een bestuursmodel met twee bestuurders aan wie de 
teams rechtstreeks rapporteren. 
 
Dit brengt een nieuwe manier van samenwerken met zich mee. Ook het HR instrumentarium en 
functiebeschrijvingen worden aan de nieuwe situatie aangepast. Om te zorgen voor een goed vangnet 
voor medewerkers die zich deze ontwikkeling niet eigen kunnen maken is eind 2016 een sociaal plan 
overeengekomen. Het jaar 2017 staat in het teken van verdere concretisering en uitwerking, onder 
meer middels het volgen van workshops door alle medewerkers. De eerste resultaten van de 
ontschotting die op deze manier is gerealiseerd zijn inmiddels merkbaar. Wij verwachten met deze 
aanpassingen meer slagvaardigheid, een betere klantbediening en meer ontwikkelingsmogelijkheden 
voor onze medewerkers te realiseren. 
 
Versterken gebiedsgericht samenwerken 
Gebiedsgericht ondernemen is aangemerkt als een regionale opgave van de Hoeksche Waard. Met 
onze samenwerkingspartners is een gedeelde visie op de samenleving geschetst. Hieruit spreekt het 
belang om inwoners van de Hoeksche Waard te stimuleren om in hun eigen leefomgeving 
verantwoordelijkheid te nemen over vitale functies van het leven, zoals wonen, zorg en opvoeding, en 
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veiligheid. Het stimuleren van gebiedsgericht ondernemen is hierbij een belangrijk middel. HW Wonen 
heeft hierin als woningcorporatie een grote maatschappelijke functie. 
 
In juli 2015 heeft HW Wonen een verkenner aangesteld om nadere uitwerking te geven aan het 
gebiedsgericht ondernemen. De verkenning heeft geresulteerd in een ontwikkelingsplan. Om stappen 
te kunnen zetten in deze ontwikkeling is verbetering van de integrale samenwerking noodzakelijk en 
worden kernen en leefgemeenschappen gestimuleerd om invulling te geven aan vitale functies van het 
leven. Om de samenwerkende partijen en de inwoners hierbij te begeleiden is in 2016 een 
kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker werkte in opdracht van de samenwerkende partijen in de 
Hoeksche Waard, waaronder HW Wonen. Begin 2017 is de kwartiermakersfase afgerond en vindt 
borging van activiteiten plaats binnen de individuele organsiaties. 
 
Medewerkers 
Het aantal fte in vaste dienst op 31 december bedraagt 81 fte (83,7 fte per 31 december 2015). Bij HW 
Wonen werken 93 medewerkers: 49 vrouwen en 44 mannen. Vier medewerkers hebben gedurende 
2016 de organisatie verlaten. Er zijn twee nieuwe medewerkers aangenomen. Naast de vaste formatie 
waren er eind 2016 12 medewerkers (8,37fte) met een tijdelijk contract of op inleenbasis actief (2015: 
11 medewerkers / 8,6 fte).  
 
Verzuim 
Het totale ziekteverzuimpercentage in 2016 bedroeg 5,9 procent (3,0 procent in 2015 ). Het kortdurend 
ziekteverzuimpercentage was 2,0 procent (1,1 procent in 2015). 
 
Ontwikkelen en investeren 
In de overgang van het beoordelingssysteem naar een nieuw systeem van 360o feedback werd 
gedurende 2016 met alle medewerkers tenminste één coachgesprek gevoerd. Deze gesprekken 
gingen over persoonlijke- en/of functionele ontwikkeling, mede in het kader van de 
organisatieveranderingen. Elke medewerker kan op basis van de uitkomsten daar een eigen 
ontwikkelingsstap of traject aan verbinden. Ook werd geïnvesteerd in trajecten voor individuele 
ontwikkelingsgerichte begeleiding / coaching. 
 
HW Wonen investeert 2,5 procent van de loonsom aan de ontwikkeling van haar medewerkers door 
het faciliteren van opleidingen, trainingen en coachtrajecten. 
 
Stages 
HW Wonen vindt het belangrijk dat jonge mensen kennismaken met het werk bij een woningcorporatie 
en heeft in 2016 opnieuw 11 stagiaires mogen verwelkomen. 
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3 Verslag van de Raad van Commissarissen 
3.1 Inleiding 
 
Het jaar 2016 is een boeiend jaar voor HW Wonen geweest. Vanuit de kerntaak stond de zorg voor 
kwalitatief goede, betaalbare huisvesting voor mensen met lage inkomens wederom centraal. Om deze 
kerntaak adequaat te kunnen uitoefenen is een goede (interne) organisatie van eminent belang. In het 
verslagjaar zijn grote stappen gemaakt in het transformatieproces bij HW Wonen om de organisatie 
toekomstbestendig te maken. Zelforganisatie en integrale klantbenadering spelen daarbij een 
belangrijke rol. In het licht van genoemde organisatietransformatie en om de continuïteit in de leiding 
op goede wijze te borgen is besloten naar een bestuursmodel met tweehoofdige leiding over te gaan. 
Kort voor de jaarwisseling is daarom het voorgenomen besluit genomen om de heer Paul de Bruijn bij 
positieve afronding van de zienswijze van de Aw (afleggen fit en proper test), naast de heer Ben 
Pluimer, als tweede bestuurder te benoemen. Dit besluit is per 14 juni 2017 geëffectueerd door de 
positieve zienswijze van de Aw. De Raad van Commissarissen is vanuit zijn toezichthoudende, 
adviserende en werkgeversrol nauw betrokken geweest bij het transitieproces en de wijziging van het 
bestuursmodel. 
 
In 2016 is wederom veel aandacht uitgegaan naar de grote projecten De Rembrandt en Open Waard. 
Het woonzorgcomplex De Rembrandt is in november opgeleverd en op succesvolle wijze in gebruik 
genomen. Een mooie combinatie van zorg en wonen in ons werkgebied. De vele positieve reacties uit 
de gemeenschap onderstrepen dat. 
 
HW Wonen heeft het jaar 2016 afgesloten met een operationeel resultaat van 41 miljoen euro (zie 
hoofdstuk 5.2). De balanspositie is significant gewijzigd door de met ingang van verslagjaar 2016 
(verplichte) waardering tegen marktwaarde. Als gevolg hiervan is de solvabiliteitsratio sterk gestegen. 
De vergelijkende cijfers zijn dienovereenkomstig aangepast. Hierbij wordt aangetekend dat de 
gewijzigde waarderingsgrondslag een louter boekhoudkundige aanpassing betreft die weliswaar in een 
optisch steviger balanspositie resulteert maar niet tot een betere kaspositie en kasstroom leidt. 
Belangrijker is dat HW Wonen ook de komende jaren onverminderd vanuit een gezonde financiële 
positie verder kan werken aan de uitvoering van de doelstellingen van het Ondernemingsplan. 
 
In samenspraak met commissarissen is de tussentijdse (financiële) rapportage in 2016 op onderdelen 
verder verbeterd. Er is een aanzet gegeven om bij de beoordeling van projectvoorstellen de 
volkshuisvestelijke invalshoek aan te scherpen. Door middel van het formuleren van KPI’s (kritische 
prestatie indicatoren) en het monitoren daarvan worden commissarissen in staat gesteld snel inzicht te 
verkrijgen in de gang van zaken. 
 
Voor het jaar 2017 ziet de Raad van Commissarissen onder andere de volgende speerpunten: 

� Strategische discussie over de verduurzaming van het woningbestand. Dit mede in het licht van de 
verwachte demografische ontwikkeling in het werkgebied en de grote opgaven in het kader van 
energietransitie. 

� Versterkte aandacht voor onze belanghouders waaronder de huurdersorganisaties. Voorts 
aandacht voor de ontwikkeling van de zogenaamde gebiedsondernemingen. 

� Monitoren van het beklijven van de doorgevoerde organisatietransformatie en het nieuwe 
bestuursmodel.  

 

3.2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van 
zaken bij HW Wonen. Ook staat de RvC als sparringpartner het bestuur met advies terzijde en is 
werkgever van het bestuur. In 2016 heeft de RvC besluiten genomen over de organisatiestructuur (de 
invoering van HW Wonen 2.0 met ingang van 1 januari 2017) en geadviseerd over het hierbij 
behorende veranderingsproces. Daarnaast is ruimschoots aandacht besteed aan de implementatie 
van de vernieuwde Woningwet. In dit kader heeft beoordeling en besluitvorming plaatsgevonden ten 
aanzien van onder meer de statutenwijziging, diverse reglementen en het scheidingsvoorstel Daeb-
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niet/Daeb (voor dit laatste punt wordt verwezen naar hoofdstuk 2.3). De organisatie- en 
cultuurveranderingen én de tijdige uitvoering van tal van werkzaamheden hebben, samen met de in 
2016 uitgevoerde audit governance door de Autoriteit woningcorporaties en visitatie, gezorgd voor een 
intensief maar ook boeiend jaar. 
 
De Autoriteit woningcorporaties heeft op basis van een governance audit vastgesteld dat de 
governance van HW Wonen voldoende waarborgen biedt voor de bescherming van het 
maatschappelijk vermogen en voor een rechtmatige en integere uitvoering van de werkzaamheden 
van HW Wonen. Ook is een aantal verbeter- en aandachtspunten benoemd welke worden opgevolgd. 
 
In 2016 heeft voorts de vierjaarlijkse externe visitatie door Pentascope plaatsgevonden. Met genoegen 
is geconstateerd dat het maatschappelijk middenveld de samenwerking met HW Wonen positief heeft 
gewaardeerd. Samenwerkingspartners hebben vertrouwen in HW Wonen. Het visitatierapport bevat 
ook goede suggesties en aanbevelingen die HW Wonen realistisch en kritisch wil opvolgen. Het gaat 
onder andere om de volgende verbeterpunten: 

� Zorg voor meer verbinding tussen de volkshuisvestelijke visie, beleid, ambities en 
prestatieafspraken. 

� Concretiseer de inzet van maatschappelijk vermogen en daarmee het te realiseren 
maatschappelijk rendement. 

 
Belangrijke aandachtsvelden van de RvC waren in 2016: 

� de strategie van HW Wonen; 

� de realisatie van de doelstellingen en volkshuisvestelijke opgaven van HW Wonen; 

� de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; 

� de organisatie en de bedrijfscultuur; 

� het kwaliteitsbeleid; 

� de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording; 

� de relatie met stakeholders, waaronder het huurdersplatform en de ondernemingsraad; 

� de financiële mogelijkheden en verslaggeving; 

� de naleving van wet- en regelgeving. 
 
Een nadere uitwerking van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC is terug te 
vinden in de statuten en het ‘Reglement voor de Raad van Commissarissen van HW Wonen’. U vindt 
deze op onze website, www.hwwonen.nl/raadvancommissarissen. 
 
Nieuwe commissarissen overhandigen bij hun benoeming een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’. HW 
Wonen en de RvC conformeren zich aan de AedesCode en Governancecode Woningcorporaties. 
 

3.3 Samenstelling 
De RvC is divers samengesteld en bestaat uit leden met specifieke deskundigheid op terreinen als 
volkshuisvesting, financiën, juridische zaken, vastgoedontwikkeling, governance en management en 
organisatie. Naast hun specifieke deskundigheid zijn de leden voldoende deskundig om de hoofdlijnen 
van het totale beleid te kunnen beoordelen. Alle commissarissen zijn benoemd aan de hand van een 
schriftelijke profielschets, twee op voordracht van het Huurdersplatform. 
 
Bijna geheel 2016 bestond de RvC uit zeven personen. Per 9 december is de voorzitter, de heer W. 
van Hassel, na een voorzitterschap van bijna 7 jaar, afgetreden. Per 31 december is mevrouw M. 
Wiegman, na 6,5 jaar commissarislidmaatschap, afgetreden conform het rooster van aftreden. Beiden 
waren niet herkiesbaar. Van beide commissarissen is afscheid genomen; zij zijn bedankt voor de 
professionele en betrokken wijze waarop zij hun functie als toezichthouder hebben vervuld. Sinds de 
start van HW Wonen hebben de heer Van Hassel en mevrouw Wiegman een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het blijvend verbinden van HW Wonen met haar omgeving in een sterk veranderend 
maatschappelijk bestel en wet- en regelgeving. Reeds in 2015 heeft de RvC het voornemen 



 

20 
 

uitgesproken om de omvang van de RvC terug te brengen van zeven naar vijf leden. Als gevolg 
hiervan is besloten om de twee ontstane vacatures per 9 en 31 december jl. niet opnieuw in te vullen. 
 
Aan het einde van 2015 werd de herbenoemingsprocedure van commissaris T. van Craaikamp 
opgestart met de aanvraag van de geschiktheidstoets welke ingevolge de Woningwet ook bij 
herbenoemingen dient plaats te vinden. Nadat hij deze begin 2016 had afgelegd volgde zijn 
voorwaardelijke herbenoeming per 1 januari 2016. Op 16 februari 2016 is voor zijn herbenoeming een 
positieve zienswijze van de minister ontvangen zodat aan de door de RvC gestelde voorwaarde voor 
herbenoeming is voldaan en de herbenoeming omgezet is in een definitieve herbenoeming. 
 
Samenstelling RvC per 31 december 2016 
 

De heer drs. P.C. van der Linden – 63 jaar 

Functie Voorzitter 

Expertise Governance, Financiën, Management en Organisatie 

Commissie Lid Audit- en Remuneratiecommissie 

Benoemd 1 januari 2015 

Aftredend 31 december 2018 (herbenoembaar) 

Functie dagelijks 
leven 

Oud-president-directeur Batenburg Techniek N.V. 

Relevante 
nevenfuncties 

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds voor 
Personeelsdiensten (StiPP), voorzitter Stichting Administratiekantoor 
van Aandelen Ballast Nedam 

PE-punten 
2015/2016 

16 

 

De heer ing. T. van Craaikamp – 62 jaar 

Functie Vice-voorzitter 

Expertise Vastgoedontwikkeling, onderhoud en organisatieontwikkeling 

Commissie Lid Auditcommissie 

Benoemd 1 januari 2012, herbenoemd 1 januari 2016 

Aftredend 31 december 2019 (niet herbenoembaar) 

Functie dagelijks 
leven 

Interim-manager en coach 

Relevante 
nevenfuncties 

Lid RvC Woningbouwvereniging Reeuwijk 

PE-punten 
2015/2016 

49 
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Mevrouw A.H.C. van Heijningen-Karsmakers – 61 jaar 

Functie Lid (op huurdersvoordracht) 

Expertise Volkshuisvesting, stedelijke ontwikkeling en planologie. Specifieke 
expertise: overheidservaring (25 jaar management gemeentelijke 
overheid, in diverse steden op het gebied van bestuurlijke organisatie/ 
stadsontwikkeling) en kennis van en ervaring met de Transitie 
Ouderenzorg. 

Commissie Lid Remuneratiecommissie 

Benoemd 17 april 2015 

Aftredend 17 april 2019 (herbenoembaar) 

Functie dagelijks 
leven 

Adviseur  Wonen, Ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkelingen en 
Zorg (m.n. ouderenzorg, wonen en zorg) 

Relevante 
nevenfuncties 

- 

PE-punten 
2015/2016 

21 

 

De heer ir. J.H. Kets MiF – 52 jaar 

Functie Lid 

Expertise Financiën en control 

Commissie Voorzitter Auditcommissie 

Benoemd 13 juni 2014 

Aftredend 13 juni 2018 (herbenoembaar) 

Functie dagelijks 
leven 

Adviseur corporate finance, innovatie en algemeen management 

Relevante 
nevenfuncties 

Voorzitter van Regio Randstad Noord van Bouwend Nederland, lid Algemeen 
Bestuur en Bestuurscommissie Financiën van Bouwend Nederland, 
commissaris en voorzitter auditcommissie Woningstichting Ons Doel 

PE-punten 
2015/2016 

67 

 

De heer mr. P.A. de Lange – 54 jaar 

Functie Lid (op huurdersvoordracht) 

Expertise Juridische zaken, governance 

Commissie Voorzitter Remuneratiecommissie 

Benoemd 26 maart 2010, herbenoemd 1 januari 2012 en 12 juni 2015 

Aftredend 26 maart 2018 (niet herbenoembaar) 

Functie dagelijks 
leven 

Advocaat 

Relevante 
nevenfuncties 

Voorzitter van het landelijk hoofdbestuur van de Vereniging van 
Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland te Dordrecht 
en kerkordeadviseur van de classis Barendrecht in Oud-Beijerland 

PE-punten 
2015/2016 

25 

 
Vastgesteld is dat alle commissarissen over 2016 hebben voldaan aan de PE-verplichtingen. 
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3.4 Werkzaamheden van de RvC 
In 2016 vergaderde de RvC acht keer. Daarnaast zijn er enkele bijzondere of themabijeenkomsten 
geweest, waaronder een masterclass in het kader van de nieuwe Woningwet in combinatie met de 
Governancecode en een masterclass De Woningmarkt.  
De voorzitter heeft steeds in overleg met de directeur-bestuurder de agenda vastgesteld. De 
belangrijkste onderwerpen tijdens de (reguliere) vergaderingen waren: 
 

Volkshuisvesting 

Onderwerpen ter instemming Opiniërende onderwerpen 

Diverse renovatie- en nieuwbouwprojecten Deelname Corporatie Energie Beheer 

Verkoop en aankoop van gronden en panden Duurzaamheidsbeleid 

Voorgenomen verkoop Museum Heinenoord Zienswijze op de woningmarktregio 

Bod 2016 en 2017 op de Regionale 
Woonvisie 

Prestatieafspraken 2016 en 2017 

 Woningmarktanalyse 2016 

 

Financiën en Planning en Control cyclus 

Onderwerpen ter instemming Opiniërende onderwerpen 

Jaarrekening en jaarverslag 2015 Interne rapportage: sturing en 
verantwoording 

Managementletter 2016 Resultaten van Aedes benchmark 

Jaarplan 2017 en meerjarenbegroting 2017-
2021 

Huurbeleid 

Treasury jaarplan 2017 Huurverhoging 2016 

Investeringsstatuut  Derivatenportefeuille 

Treasurystatuut Fraude- en integriteitsrisicoanalyse 

Scheidingsvoorstel Daeb/niet-Daeb (Her)benoeming controlerend accountant 

Auditplan externe accountant Waarderingsgrondslagen voor het vastgoed 

 Borging van aanbevelingen vanuit 
verschillende audits 

 

Rapportage / communicatie toezichthouders 

Onderwerpen ter instemming Opiniërende onderwerpen 

Oordeel ILT financieel toezicht 2016 Samenwerking met en verdere 
professionalisering van het Huurdersplatform 

Oordeel WSW business risks 2016  

 

Organisatie 

Onderwerpen ter instemming Opiniërende onderwerpen 

Organisatieontwikkeling / HW Wonen 2.0 Gebiedsondernemingen 

De voorgenomen benoeming van 2e 
bestuurder 

Evaluatie beëindiging lidmaatschap van 
Aedes 
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Governance 

Onderwerpen ter instemming 

De herbenoeming van een RvC-lid 

Omvang en functieverdeling RvC en samenstelling van RvC-commissies 

De evaluatie van het functioneren van directeur-bestuurder en RvC-leden 

De permanente educatie van de RvC-leden 

De honorering van de directeur-bestuurder en de RvC-leden 

Het rooster van aftreden 

Statutenwijziging 

Reglement Financieel beleid en beheer 

Aanpassing RvC- en Bestuursreglement overeenkomstig de Woningwet en Governancecode 
en vaststelling van reglement voor de Remuneratiecommissie 

Voorstel dienstbetrekking commissaris per mei 2016 (Wdba) 

Visiedocument ‘Visie op toezicht en besturen’ 

 

Overige opiniërende onderwerpen 

Regionale ontwikkelingen (o.a. intensivering van de samenwerking met gemeenten en 
belanghouders en het maken van regionale prestatieafspraken) 

De vernieuwde Governancecode 

Implementatie van de nieuwe Woningwet 

Externe visitatie 

Governance audit door Autoriteit woningcorporaties 

Integriteit (mede op basis van de Fraude- en Integriteitsrisicoanalyse van Deloitte en de Audit 
Governance door de Autoriteit woningcorporaties worden aanbevelingen opgevolgd. 
Frauderisico’s zijn in kaart gebracht en worden gemonitord en periodiek heroverwogen.) 

 
Bijeenkomsten 
Een delegatie van de RvC heeft in 2016 twee keer een overlegvergadering bijgewoond van de 
bestuurder met de Ondernemingsraad. Aan de orde kwamen onder meer de organisatieontwikkeling / 
HW Wonen 2.0 en in relatie hiermee het Sociaal Plan, het nieuwe beoordelen en het nieuwe 
functiehuis. Ook is gesproken over actuele ontwikkelingen in de corporatiesector. Tevens heeft een 
delegatie van de RvC tweemaal separaat met de OR gesproken in het kader van de 
organisatieontwikkeling. 
 
Daarnaast heeft een delegatie van de RvC in 2016 twee keer een overlegvergadering bijgewoond van 
de bestuurder met het Huurdersplatform. Onder meer is gesproken over de Prestatieafspraken 2016 
en 2017 en in relatie hiermee de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, de rapportage 
inzake het woningbehoefteonderzoek en de zienswijze van het Huurdersplatform op het 
scheidingsvoorstel Daeb/niet-Daeb. Maar ook kwam aan de orde de organisatietransitie, het Sociaal 
Statuut 2015-2017, de huurverhoging 2016, het jaarverslag en jaarrekening 2015, het jaarplan 2017 en 
de meerjarenbegroting, het functioneren van de verschillende werkgroepen en de communicatie met 
huurders. Mede gelet op de gevolgen van de nieuwe Woningwet heeft een delegatie van de RvC ook 
met vertegenwoordigers van de huurdersverenigingen intensief van gedachten gewisseld over verdere 
samenwerking tussen de huurdersverenigingen in het Huurdersplatform. 
 
Externe accountant 
Deloitte is als accountant benoemd door de RvC na een positief advies van de directeur-bestuurder. 
Jaarlijks wordt het functioneren van de accountant door de auditcommissie besproken en aan de RvC 
gerapporteerd. De RvC is positief over de kwaliteit van de accountantsrapportages en is van mening 
dat de samenwerking met Deloitte goed verloopt. 
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In 2016 is onderzocht of HW Wonen voor het boekjaar 2017 een ander accountantskantoor zou 
moeten benoemen. Afstemming met zowel Deloitte als Aedes heeft duidelijk gemaakt dat een 
verplichte accountantswissel voor het boekjaar 2017 niet aan de orde is. 
 
De accountant woonde het gedeelte van de april- en mei-vergadering van 2016 van de RvC bij waarin 
het accountantsverslag van de controle van de jaarrekening 2015 is besproken alvorens de 
jaarrekening 2015 in mei 2016 door de RvC is goedgekeurd. 
 
In het najaar van 2016 is door Deloitte de interim-controle uitgevoerd. Haar bevindingen zijn 
opgenomen in de managementletter. Deze is op 1 december 2016 besproken met de auditcommissie 
en de voltallige RvC. De managementletter kent een aantal aanbevelingen en adviezen. De 
aanbevelingen van verschillende externe partijen (accountant, Autoriteit woningcorporaties, WSW, 
visitatiecommissie) worden in prioritering opgevolgd.  
 
Daarnaast zijn op onderdelen attentiepunten onderkend. De belangrijkste zijn: 

� De jaarrekening 2016 staat met name in het teken van de stelselwijziging met daarin de 
waardering tegen marktwaarde.  

� HW Wonen werkt aan KPI’s en deze worden gekoppeld aan de strategiekaart. Aandachtspunt is 
de doorvertaling van risico’s naar de processen en het benoemen en monitoren van 
beheersingsmaatregelen. 

� Het verstevigen van de controlfunctie; inmiddels is een controller a.i. benoemd en is gezorgd voor 
capaciteitsuitbreiding van het Controlteam. Hiermee wordt ook aan de verplichting conform de 
Woningwet voldaan. 

 

3.5 Het functioneren van de RvC 
In december 2015 heeft de tweejaarlijkse externe evaluatie van de RvC plaatsgevonden aan de hand 
van een digitale vragenlijst afkomstig van bureau Evalite. De uitkomst van deze evaluatie is op 5 
februari 2016 onder leiding van een extern deskundige besproken. De zelfevaluatie heeft geresulteerd 
in de volgende actiepunten: 

� Voor wat betreft de werkgeversrol ligt in 2016 de focus op de (wijze van) aansturing van HW 
Wonen. 

� In het kader van het aftreden van twee commissarissen eind 2016 is de omvang en rolverdeling in 
de RvC een belangrijk aandachtspunt. 

� Effectieve(re) monitoring van de bedrijfsuitoefening. Aandacht voor duidelijke KPI’s en een goed 
Operationeel Dashboard. 

 
De Governancecode van de sector is leidraad voor het functioneren van de RvC. De 
aandachtsgebieden uit de Governancecode waren in het vergaderschema 2016 ingepland. Ook in 
2017 wordt deze werkwijze gehanteerd. 
 
De leden hebben in 2016 onafhankelijk van elkaar en het bestuur gefunctioneerd, toezicht kunnen 
houden en aan de besluitvorming deelgenomen. Tegenstrijdige belangen hebben zich in 2016 niet 
voorgedaan. Van de Regeling Melding Onregelmatigheden is in 2016 geen gebruik gemaakt.  
 
Met het oog op de toezichtstaak van de RvC zijn in 2016 diverse documenten, zoals 
kwartaalrapportages, voortgangsrapportages over lopende projecten en de uitvoering van het jaarplan 
2016 aan de RvC voorgelegd en met de directeur-bestuurder  besproken. Ook neemt de RvC kennis 
van de notulen van de overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad en Huurdersplatform. 
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3.6 De commissies van de RvC 
 
Auditcommissie 
Ten behoeve van het inzicht in de financiële gang van zaken en het interne beheersingssysteem heeft 
de RvC een auditcommissie ingesteld. Deze commissie heeft een adviserende rol. De taken en 
werkwijze van de auditcommissie zijn vastgelegd in een reglement. Het reglement is op onze website 
gepubliceerd. 
 
De auditcommissie kwam in 2016 vijf keer bijeen. Twee keer waren de accountants bij (een deel van) 
deze vergaderingen aanwezig. De belangrijkste onderwerpen waren onder andere de jaarrekening, -
verslag en accountantsverslag over 2015, de waarderingsgrondslagen voor de materiële vaste activa, 
het jaarplan 2017 en treasury jaarplan 2017, de meerjarenbegroting 2017-2021, periodieke 
rapportages, het investerings- en treasurystatuut, benchmarkgegevens en de strategiekaart met daarin 
kritische prestatie indicatoren. Met de verslagen van deze vergaderingen heeft de auditcommissie aan 
de RvC gerapporteerd. De RvC heeft ingestemd met de bevindingen en aanbevelingen van de 
commissie. 
 
Remuneratiecommissie 
De remuneratiecommissie adviseert de RvC over benoeming, honorering en overige 
arbeidsvoorwaarden van het bestuur en de honorering van commissarissen. Deze commissie heeft 
een adviserende rol. 
 
Voor het beloningsbeleid volgt de RvC de ‘Code voor de honorering van commissarissen in 
woningcorporaties’ en de ‘Sectorbrede beloningscode voor bestuurders van woningcorporaties’. 
 
De remuneratiecommissie kwam in 2016 vier keer bijeen. Belangrijkste onderwerpen waren het 
functioneren van de directeur-bestuurder, de honorering van de directeur-bestuurder en RvC-leden, de 
omvang en rolverdeling binnen de RvC en de RvC-commissies, de permanente educatie, het 
tweehoofdig bestuur binnen het besturingsmodel HW Wonen 2.0, de aanpassingen in het RvC- en 
Bestuursreglement en de vaststelling van het reglement voor de remuneratiecommissie. De 
remuneratiecommissie heeft aan de RvC gerapporteerd en de RvC heeft ingestemd met de 
bevindingen en aanbevelingen van de commissie. 
 
In 2016 heeft de jaarlijkse evaluatie plaatsgevonden van het functioneren van de bestuurder. Deze 
evaluatie heeft plaatsgevonden op basis van de geboekte voortgang bij de realisatie van de vooraf met 
de bestuurder afgesproken speerpunten. Deze evaluatie is besproken met de voltallige RvC. 
 

3.7 De werkgeversrol van de RvC 
De RvC is verantwoordelijk voor de besturing van HW Wonen en is in die rol de werkgever van de 
directeur-bestuurder4. De directeur-bestuurder is op 1 maart 2014 herbenoemd voor vier jaar. De RvC 
beoordeelt jaarlijks diens functioneren. Zijn beloning en overige arbeidsvoorwaarden zijn formeel 
vastgelegd. 
 
Naast zijn functie als directeur-bestuurder is de heer Pluimer bestuurslid van Hoeksche Waard 
Duurzaam, lid van de Ledenraad Rabobank Het Haringvliet, voorzitter van ‘De Maatschappij’ 
(departement Hoeksche Waard), voorzitter van Corporatie Energie Beheer, secretaris van de 
Vereniging Woningcorporaties Zuid-Holland Zuid en (gedurende een jaar) voorzitter van de Rotaryclub 
Hoeksche Waard – Binnenmaas. De specificatie van de honorering van de Raad van Commissarissen 
en de bestuurder vindt u in hoofdstuk 6.7. 
 
Per 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
in werking getreden voor zowel de RvC als voor de directeur-bestuurder. In april 2015 is daarnaast de 
VTW-beroepsregel Bezoldiging Commissarissen vastgesteld voor de jaren 2015 en 2016. Deze VTW-
beroepsregel is voor alle leden algemeen geldend en bindend. De beloning van zowel de directeur-

                                                
4 Gedurende 2016 had HW Wonen één directeur-bestuurder: de heer Pluimer. 
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bestuurder als de RvC was in 2016 in overeenstemming met de WNT en de bindende beroepsregel 
van het VTW en is niet gekoppeld aan de (financiële) prestaties van HW Wonen. 
 

3.8 Tenslotte 
In de sterk wijzigende omgeving is in het jaar 2016 veel gevraagd van de veranderbereidheid en het 
verandervermogen van de medewerkers. De Raad van Commissarissen wil haar waardering naar alle 
medewerkers uitspreken voor de getoonde inzet en toewijding waarmee zij hun werkzaamheden 
hebben verricht. 
 
Verder wensen wij directeur-bestuurder Ben Pluimer alle goeds in zijn behandel- en hersteltraject van 
ziekte, waarmee naar de huidige verwachting een aantal maanden in 2017 gemoeid zal zijn. 



 

27 
 

4 Governance 
4.1 Actuele ontwikkelingen 
 
Visitatie 
HW Wonen vindt het, naast dat zij voldoet aan de wettelijke bepalingen, belangrijk om zich regelmatig 
te spiegelen hoe zij als maatschappelijke organisatie in de Hoeksche Waard functioneert. Hiertoe 
wordt onder meer de vierjaarlijkse visitatie als instrument gebruikt. HW Wonen ziet deze visitatie niet 
alleen als een instrument om verantwoording af te leggen aan haar belanghouders, maar ook als een 
instrument om als maatschappelijke organisatie te leren en te verbeteren. Ook in 2016 is een visitatie 
uitgevoerd, door bureau Pentascope. 
 
Wij hechten in het bijzonder aandacht aan het beeld dat onze belanghouders hebben over ons 
presteren. De belanghouders waarderen de relatie en communicatie met HW Wonen met een 8,1. 
Belanghouders denken over het maatschappelijk presteren van HW Wonen in termen als ‘betrokken 
en betrouwbaar’, ‘integrale samenwerking’ en ‘verbinder’. Wij zijn blij met en trots op deze waardering. 
 
De commissie noemt verder als positieve punten het blijven bouwen tijdens de crisis, de ruime 
voorraad sociale koopwoningen en de relatief lage huurachterstand. Desondanks komt de 
visitatiecommissie tot een ´net voldoende´ waardering van de prestaties en signaleert terecht dat dit 
opvallend afwijkt van de waardering door belanghouders. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt 
doordat HW Wonen naar het oordeel van de visitatiecommissie onvoldoende zichtbaar stuurt op 
realisatie van (volkshuisvestelijke) doelen. De sturing en rapportage is niet consequent genoeg, en dat 
is wat het visitatiestelsel beoordeelt. HW Wonen doet zichzelf hiermee in de ogen van de 
visitatiecommissie tekort. 
 
De aanbevelingen ter verbetering laten zich samenvatten tot twee hoofdthema´s: 

� Verbetering van de beleidsmatige verankering van activiteiten: het formuleren van helder beleid en 
doelen, en daar consequent over rapporteren. 

� Het strakker volgen van de prestatieafspraken. 
 
De beoordelingsperiode betreft de jaren 2012 tot en met 2015. De opvolging van de aanbevelingen is 
inmiddels gestart. 
 
Governance audit 
In juni 2016 heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een audit bij ons uitgevoerd om te toetsen of 
HW Wonen voldoet aan de eisen die de Aw stelt aan een goede governance. De audit is geen op 
handhaving gerichte maatregel, maar is bedoeld om proactief eventuele problemen of 
aandachtspunten te signaleren. De Aw kijkt in een audit dan ook niet alleen of de voorschriften in de 
Woningwet over de governance door de corporatie correct zijn verwerkt. De Aw beoordeelt vooral of 
en hoe de voorschriften uit de Woningwet binnen de organisatie van de corporatie in de praktijk 
worden beleefd en toegepast. 
 
De conclusies van de audit zijn als volgt: 

� De Aw heeft vastgesteld dat HW Wonen niet op alle onderzochte onderwerpen voldoet aan de 
wettelijke vereisten. 

� De Aw heeft op basis van dit onderzoek het beeld dat de governance van HW Wonen redelijke tot 
voldoende waarborgen biedt voor de bescherming van het maatschappelijk vermogen. Gedurende 
dit onderzoek is echter ook vastgesteld dat HW Wonen op enkele onderdelen niet compliant is of 
heeft gehandeld. 

� Gezien de aard van de aangetroffen situatie ten tijde van de audit vraagt de Aw echter geen 
opvolging in de zin van een verbeterplan. 

� De Aw heeft een aantal aandachtspunten geformuleerd, waarvan opvolging de governance zal 
versterken. 
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Inmiddels wordt gewerkt aan het opvolgen van de aanbevelingen uit de audit. 
 
Actualisatie reglementen 
Op grond van de nieuwe Woningwet heeft actualisatie van een aantal reglementen plaatsgevonden. 
Gedurende 2016 betreft dit: 

� De statuten van HW Wonen 

� Reglement Raad van Commissarissen 

� Bestuursreglement 

� Reglement financieel beleid en beheer 

� Treasurystatuut 

� Investeringsstatuut 
 

4.2 Verslag van de Ondernemingsraad 
Onderstaand verslag is opgesteld door de Ondernemingsraad. 
 
In 2016 is de OR ongeveer één keer in de twee weken bij elkaar geweest. Eens in de zes weken was 
er een bijeenkomst met de directeur-bestuurder. Voorafgaand aan dit overleg spraken de directeur-
bestuurder en het dagelijks bestuur van de OR elkaar tijdens het zogenaamde agendaoverleg. In 2016 
zijn er ook gesprekken geweest met de Raad van Commissarissen (RvC), de achterban en, sinds het 
vertrek van het managementteam (MT) met het kernteam. 
 

Belangrijke onderwerpen op de agenda 

Onderwerpen ter instemming Onderwerpen ter advies 

Nieuwe beoordelingssystematiek passend 
bij HW Wonen 2.0  

Inrichting en optimalisatie Dagelijks 
Onderhoud  

Woondiensten Cafetaria Systeem 2016: de 
keuzeperiode en -ronde 

Besturingsmodel 

 Organisatie ontwikkeling HW Wonen 2.0 

 Nieuwe Functiehuis  

 
Overige onderwerpen op de agenda van de OR gedurende 2016 waren: 

� Beëindigingen ‘Personele regeling HW Wonen in verandering’ en vervangen voor een Sociaal 
Plan passend bij de transitie naar HW Wonen 2.0 

� Secundaire arbeidsvoorwaarden 

� Ondernemingsplan 2014-2018  

� Tijdelijke arbeidscontracten, inhuurkrachten en advieskosten 

� Werkomstandigheden kantoor Oud-Beijerland 

� Cao-onderhandelingen 

� Opzeggen lidmaatschap Aedes door HW Wonen en eventuele gevolgen medewerkers 

� Ontwikkelingen en actualiteiten in de sector 

� Jaarplan 2016 en de meerjarenonderhoudsbegroting 2016-2020 

� Visitatiecommissie  

� Uitzetten enquête onder de medewerkers over organisatieontwikkeling en een nieuw Sociaal plan.  

� Functioneringsmanagement bij HW Wonen 2.0 
 
Scholing 
De leden van de OR doen er alles aan om de belangen van het personeel zo goed mogelijk te 
behartigen. In 2016 hebben de leden hun kennis vergroot tijdens een aantal studiedagen.  
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Wijzigingen samenstelling 
In dit verslagjaar hebben twee van de drie OR-leden zich, op basis van het rooster van aftreden, niet 
meer beschikbaar gesteld voor herverkiezing. Eén lid heeft zich beschikbaar gesteld voor 
herbenoeming. De werving heeft niet geleid tot voldoende resultaat. Intern heeft één collega zich 
beschikbaar gesteld. Tegen deze benoeming heeft de OR geen bezwaren ontvangen, waarmee de 
kandidaat is aangesteld. Zowel de achterban als de vakbonden zijn hierover geïnformeerd. De OR 
bestaat nu uit zes leden. De functie van vicevoorzitter werd ook dit jaar gecombineerd met de functie 
van 2e secretaris. 
 
Achterban op de hoogte houden  
Het goed en transparant informeren van de achterban is voor de OR van groot belang. Het personeel 
is in 2016 op de hoogte gehouden van lopende of te verwachten zaken via het intranet. Alle verslagen 
van het overleg met de directeur-bestuurder, de OR-nieuwsbrieven en andere relevante stukken zijn 
op het intranet voor de medewerkers terug te vinden. 
 
Ook dit jaar zijn stukken per e-mail naar alle medewerkers gestuurd. De nieuwsbrieven probeert de OR 
zo inhoudelijk en duidelijk mogelijk te maken. Communiceren gaat het best als het samen gedaan 
wordt. Zowel tussen de OR en bestuur als tussen OR en achterban. Daarom is de achterban verzocht 
zich ook te laten horen als er zaken zijn die hen bezighouden. Het is goed om elkaar scherp te 
houden.  
 

4.3 Verslag van het Huurdersplatform  
Onderstaand verslag is opgesteld door het Huurdersplatform. 
 
De huurders van HW Wonen worden vertegenwoordigd door de plaatselijke huurdersverenigingen. 
Deze verenigingen (Hoeksche Waard-West, Hoeksche Waard-Oost en Cromstrijen) hebben zich voor 
wat betreft het overleg met HW Wonen verenigd in een platform. Het platform is in 2012 opgericht om 
een volwaardige partner te zijn in de vergaderingen en bijeenkomsten met HW Wonen. 
 
Stichting Platform Huurdersverenigingen Hoeksche Waard 
Omdat de wet een platform niet erkent als wettige vertegenwoordiger van de huurder, de wet spreekt 
alleen van (een) huurdersorganisatie(s), hebben de gezamenlijke huurdersverenigingen een stichting 
opgericht met de naam Stichting Platform Huurdersverenigingen Hoeksche Waard. Het bestuur wordt 
gevormd uit bestuursleden van de bovengenoemde huurdersverenigingen. 
 
Woningwet 
Met de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet op 1 juli 2015 is er veel veranderd. De Stichting 
Platform Huurdersverenigingen Hoeksche Waard maakt vanaf 2016 deel uit van de overleggen tussen 
HW Wonen en de gemeenten in de Hoeksche Waard over prestatieafspraken. De corporatie moet zich 
richten op haar kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van huurwoningen in de sociale sector. 
 
Toekomst Hoeksche Waard 
Had de corporatie op 1 januari 2016 nog ruim 9200 huurwoningen in haar bezit, begin 2017 is dit 
teruglopen met bijna 200 huurwoningen (ruim 2%). Veelal zijn oude en goedkope huurwoningen 
verkocht of staan deze te koop en zijn er relatief weinig nieuwe huurwoningen in hetzelfde segment 
teruggekomen. Alle partijen maken zich zorgen over de toekomst van de Hoeksche Waard. Jongeren 
trekken weg en juist 55+-ers komen de aankomende jaren naar de Hoeksche Waard. Ieder is er zich 
van bewust dat het erg belangrijk is dat jongeren en jonge gezinnen hier blijven. Voor de gemeenten 
en de corporatie liggen hier een kans om, met name jonge gezinnen met een laag inkomen, te kunnen 
huisvesten.  
 
Doelgroepen 
Ook de financiële situatie van veel 55+-ers staat onder druk en dat vraagt actie van alle partijen. Dit 
betekent dat de gemaakte prestatieafspraken niet alleen maar op papier staan, maar ook uitgevoerd 
moeten worden. Ook bewoners, met een handicap, zullen een passende woning moeten kunnen 
krijgen.  
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Organisatie en financiële positie 
De financiële positie van HW Wonen is ook in 2016 positief en getuigt van een goed beleid. Ook 
organisatorisch toont HW Wonen positieve ontwikkelingen en de samenwerking met het 
Huurdersplatform op het gebied van huurdersonderhoud, Zelf Aangebrachte Voorzieningen en de 
zogenoemde kruisjeslijst, hebben geleid tot vastgelegde afspraken. Belangrijk is te noemen het 
oprichten van een klachtencommissie waarin beide partijen zitting hebben. Het Huurdersplatform 
maakt zich echter wel zorgen over de netto beheerlasten van HW Wonen en verwacht inspanningen 
van de corporatie om deze omlaag te brengen.  
 
Het Huurdersplatform is tevreden over de positieve opstelling van HW Wonen met betrekking tot het 
beperken van de huurverhogingen in 2016 en met name die voor de lagere inkomens. Eveneens zijn 
wij tevreden over de transparante houding van directie en de afdelingen in de samenwerking. Ook de 
positieve rol van de Raad van Commissarissen willen wij niet onbelicht laten. 
 

4.4 Afhandelen van klachten en geschillen 
 
Interne klachtenprocedure 
HW Wonen doet er alles aan om het wonen zo aangenaam mogelijk voor huurders te maken. Toch 
kan het voorkomen dat huurders niet tevreden zijn over onze dienstverlening of onze medewerkers. 
Huurders kunnen dan een klacht bij HW Wonen indienen. 
 
HW Wonen kent een interne klachtenprocedure waarbij regels en termijnen zijn vastgesteld om de 
klacht van de huurder op te lossen dan wel te verhelpen. De in 2016 ontvangen klachten hebben 
veelal te maken met niet (goed) uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en de communicatie met 
medewerkers. Het verbeteren van de communicatie met huurders heeft intern voortdurend de 
aandacht. 
 

Samenstelling Klachten Advies Commissie per 31 december 2016 

Voorzitter de heer H. Stapel (tot 31-12-2016) 

Vice-voorzitter  Mevrouw M.A. Alblas 

Lid de heer A.A. Clements Sparreboom 

Lid de heer A.J. Verzijl 

Ambtelijk secretaris mevrouw A.C. Groenendijk (HW Wonen) 

 
Overeenkomstig het rooster van aftreden is de heer H. Stapel per 31 december 2016 afgetreden. De 
heer Stapel was niet herkiesbaar. De heer H. Korpershoek is gedurende de periode van juli tot 
december 2016 betrokken geweest bij de Klachten Advies Commissie als adviseur. Per 1 januari 2017 
is hij als lid toegetreden tot de commissie. Per 1 januari 2016 heeft er een verdeling van de 
bestuursfuncties plaatsgevonden. Unaniem is besloten de vice-voorzitter, mevrouw M.A. Alblas, te 
benoemen als voorzitter en de heer A.A. Clements Sparreboom als vice-voorzitter. 
 
In 2016 ontving de Klachten Advies Commissie drie klachten (2015: vier). Van de drie klachten bleek 
een klacht op grond van het klachtenreglement niet ontvankelijk. Deze is dus niet in behandeling 
genomen. De overige twee klachten zijn in behandeling genomen via hoorzittingen. Eén klacht is 
gegrond verklaard. Deze had betrekking op overlast in de woning en in relatie hiermee het derven van 
woongenot en het toekennen van een vergoeding. HW Wonen heeft in 2016 de uitspraak van de 
commissie opgevolgd. 
 
Tijdens het voorjaarsoverleg van onze directeur-bestuurder en de commissieleden van de Klachten 
Advies Commissie is vastgesteld dat de commissie objectief oordeelt en zich aan de afgesproken 
procedures houdt. 
 
Geschillencommissie Woonruimteverdeling Hoeksche Waard  
Het doel van de Geschillencommissie Woonruimteverdeling Hoeksche Waard is: 



 

31 
 

� klachten behandelen van iedere woningzoekende die zich in zijn persoonlijk belang geschaad acht 
door de huisvestingsverordening; 

� bijdragen aan een goede behandeling van klachten en daarmee voor de optimalisering van de 
relatie tussen de partijen te zorgen; 

� tegemoet komen aan de behoefte van woningzoekenden om invloed uit te oefenen op de 
huisvestingsverordening; 

� het signaleren van knelpunten in het woonruimteverdelingssysteem. 
 
De Geschillencommissie Woonruimteverdeling bestaat uit dezelfde personen als de Klachten Advies 
Commissie Hoeksche Waard. De gemeenten in de Hoeksche Waard zijn akkoord gegaan met de 
benoeming van het nieuwe lid, de heer H. Korpershoek, per 1 januari 2016. HW Wonen ondersteunt 
het secretariaat door het leveren van een ambtelijk secretaris. Dit is mevrouw A.C. Groenendijk, 
bestuurssecretaris van HW Wonen. 
 
In 2016 heeft de geschillencommissie twee klachten ontvangen (in 2015: 2). Eén klacht was 
ontvankelijk. Deze is via een hoorzitting in behandeling genomen en ongegrond verklaard. 
De Geschillencommissie is van oordeel dat de 5%-regel van toepassing is voor bijzondere, schrijnende 
situaties. Het niet voldoen aan inkomensgrenzen behoeft geen reden te zijn voor het toepassen van de 
5%-regeling. Klager kan naar het oordeel van de Geschillencommissie dan ook geen beroep doen op 
deze 5%-regeling. 
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5 HW Wonen financieel 
5.1 Financieel dashboard 
Het uitgangspunt voor ons financiële beleid is de (financiële) continuïteit van de organisatie. Naast een 
eigen dashboard, zijn de beoordelingen door de Autoriteit woningcorporaties(Aw) en het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) belangrijke graadmeters. De doelstellingen voor de 
komende jaren blijven een ongelimiteerde kredietwaardigheidsverklaring van het WSW en de positieve 
beoordeling door de Aw. 
 
Voor de interne bewaking wordt een financieel dashboard gehanteerd. In dit dashboard zijn de normen 
opgenomen waaraan wij minimaal willen voldoen. Ons dashboard ziet er op grond van de jaarrekening 
over 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2021 als volgt uit:  
 

 norm 2016 2017 2018 2019 2020 

Status Aw Positief Positief Positief Positief Positief Positief 

Kredietwaardigheid WSW Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

             

Interest dekkingsratio ≥1,4 3,2 3,0 2,8 1,9 3,3 

Loan to Value (bedrijfswaarde) ≤75% 56,7% 59,3% 60,2% 62,3% 61,4% 

Loan to Value (marktwaarde) ≤45% 25,9% 29,8% 31,7% 33,2% 32,9% 

Loan to Value (woz-waarde) ≤30% 20,1% 22,6% 23,7% 24,6% 24,2% 

Schuldrestant per woning ≤€35.000 € 29.430 € 31.257 € 32.540 € 33.600 € 32.989 

 
Definities 

� Interest-dekkingsratio (ICR): geeft aan hoe vaak uit de operationele kasstroom (som van het 
resultaat voor belastingen en de rentelasten) de verschuldigde rente aan de verschaffers van 
vreemd vermogen kan worden betaald.  

� Lening-waarde ratio (loan to value): laat zien welk deel van het bezit is gefinancierd met vreemd 
vermogen, ofwel de financiering uitgedrukt in een percentage van de waarde van het bezit. 

 
Conclusies 

� HW Wonen is financieel gezond. De ratio’s bevinden zich binnen de normen die toezichthouders 
hanteren. Deze ratio’s geven echter geen garantie over de liquiditeitspositie. Een gebrek aan 
liquiditeit kan ook een gezonde corporatie in problemen brengen. De liquiditeitsontwikkeling wordt 
dan ook frequent gemonitord. 

� De komende jaren, volgend op de realisatie van de grote investeringsprojecten Rembrandt en de 
Open Waard, voorzien wij dat de schuldrest van HW Wonen nog toeneemt tot onze ‘interne norm’. 
Daarna wordt in de meerjarenbegroting de investeringsruimte begrensd door het niveau van de 
kasstroom uit exploitatie en verkoop minus rentebetaling. Doelstelling is om de schuldrest te laten 
afnemen om de gevoeligheid voor een eventueel toenemende marktrente te verminderen.  

 

5.2 Jaarresultaat 2016 
 
Met ingang van 2016 wordt de winst- en verliesrekening in de jaarrekening weergegeven volgens de 
functionele indeling (hoofdstuk 6.2). Hieronder volgt een presentatie van het behaalde resultaat 
volgens de categorale indeling, vergeleken met voorgaand jaar en met de jaarbegroting 2016. In 2016 
is een stelselwijziging doorgevoerd, waarvoor wordt verwezen naar hoofdstuk 6.4. De cijfers over 2015 
in onderstaande tabel zijn conform deze stelselwijziging herrekend ter vergelijking. 
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Ontwikkeling resultaat 
De winst over 2016 bedraagt 72 miljoen euro (2015: 48 miljoen euro). Het resultaat is zeer gevoelig 
voor ontwikkelingen in de marktwaarde (gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen). 
Het operationeel resultaat laat zich beter vergelijken met voorgaand jaar en de begroting. Het 
operationeel resultaat bedraagt 41 miljoen euro en ligt iets hoger dan voorgaand jaar en de begroting 
over 2016 (beide 38 miljoen euro). 
 
De bedrijfslasten per verhuurbare eenheid (VHE), zoals gedefinieerd in de in 2016 gepubliceerde 
Aedes benchmark, zijn verder afgenomen tot 1.006 euro (publicatie 2015: 1.066 euro; publicatie 2014: 
1.137 euro). Voor de komende jaren streven wij naar een verdere reductie. 
 
Huuropbrengst 
Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft afstemming en overleg met het Huurdersplatform over 
de voorgenomen huurverhoging geleid tot een voorstel waarin zowel HW Wonen als het 
Huurdersplatform zich konden vinden, en waarop wij een positief advies van het Huurdersplatform 
hebben ontvangen. Conform dit voorstel is per 1 juli 2016 de huur verhoogd met 0,6 procent inflatie 
plus, voor de woningen in het DAEB-segment, een extra inkomensafhankelijke verhoging. Deze was 
voor de lage inkomens 0,3 procent, voor de midden inkomens 0,9 procent en voor de hoge inkomens 
4,0 procent. Als flankerend beleid boden wij onze huurders, net als voorgaande jaren, de mogelijkheid 
om bij inkomensverlaging, naast de wettelijke mogelijkheden met betrekking tot inkomensdaling over 
het huishoudinkomen van 2014, ook de inkomensdaling van 2015 en 2016 te accepteren als 
bezwaarmogelijkheid tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Er zijn 113 bezwaren 
binnengekomen, waarvan het grootste deel met betrekking tot de inkomensgegevens. Er zijn 76 
bezwaren gegrond bevonden. 
 
Per 31 december 2016 bedraagt de gemiddelde huurprijs 541 euro (2015: 534 euro). Voor het sociaal 
bezit betekent dit 71 procent van de maximaal redelijke huur.  
 
Verkoopresultaat 
In 2016 zijn 54 bestaande huurwoningen en 2 BOG-eenheden verkocht, tegenover 87 huurwoningen 
vorig jaar en 40 begroot. Dit heeft in 2016 geleid tot een verkoopresultaat van 2,1 miljoen euro. 
Daarnaast is op nieuwbouw koopwoningen 0,8 miljoen euro winst verantwoord, en op terug- en 
doorverkoop van Koopgarantwoningen is een positief resultaat van 0,4 miljoen euro behaald ten 
opzichte van de bestaande waardering. 

Bedragen x € 1 miljoen Resul-

taat

Resul-

taat

Ver-

schil

Resul-

taat

Begro-

ting

Ver-

schil

2016 2015 2016 2016

Huuropbrengst 67         66         1           67         68         -1         

Verkoopresultaat 3           3           -0         3           2           1           

Overige opbrengsten 1           1           -0         1           1           0           

Afschrijvingslasten -1         -1         -0         -1         -1         0           

Onderhoudslasten -9         -10       2           -9         -10       2           

Belastingen en heffingen -10       -9         -0         -10       -10       0           

Personeelslasten -7         -8         0           -7         -8         0           

Overige bedrijfslasten -4         -4         0           -4         -4         0           

Operationeel resultaat 41         38         3           41         38         3           

Gerealiseerde waardeveranderingen -11       -3         -8         -11       -21       10         

Bedrijfsresultaat 29         35         -5         29         17         13         

Rente -11       -11       1           -11       -12       1           

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 58         23         35         58         32         26         

Resultaat voor vennootschapsbelasting 76         46         30         76         37         39         

Vennootschapsbelasting -4         2           -6         -4         -4         0           

Resultaat deelnemingen -0         0           -0         -0         -       -0         

Netto resultaat na belastingen 72         48         24         72         33         39         
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Overige bedrijfsopbrengsten 
De overige bedrijfsopbrengsten bestaand voornamelijk uit ten laste van de projecten doorberekende 
uren van medewerkers van HW Wonen en verrekeningen van pro-rata btw. Deze opbrengsten liggen 
iets boven de begroting en zijn in lijn met voorgaand jaar. 
 
Afschrijvingslasten 
Nu de materiële vaste activa in exploitatie worden gewaard tegen marktwaarde in verhuurde staat 
wordt daar niet meer op afgeschreven. De afschrijvingslasten hebben derhalve nog uitsluitend 
betrekking op materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie. De realisatie ligt met bijna 1 miljoen 
euro in lijn met de begroting en de realisatie over 2015. 
 
Onderhoudslasten 
In 2016 is voor 8,7 miljoen euro (2014: 10,4 miljoen euro) uitgegeven aan onderhoud. Per VHE 
(verhuurbare eenheid) is dat gemiddeld 855 euro (2015: 1.022). Dit is exclusief de uitgaven voor 
vervanging van cv-installaties, badkamers en keukens (2,2 miljoen euro, vorig jaar 3 miljoen euro). 
Deze worden sinds 2014 geactiveerd. Voor een verdere analyse van de onderhoudskosten wordt 
verwezen naar hoofdstuk 2.2. 
 
Belastingen en heffingen 
HW Wonen betaalt jaarlijks circa 10 miljoen euro aan belastingen en heffingen. Dit betreft voor 3 
miljoen zakelijke lasten zoals onroerende zaak belasting en waterschapslasten. In 2016 werd ruim 6 
miljoen afgedragen aan verhuurderheffing. Naar verwachting gaat het tarief voor de verhuurderheffing 
de komende jaren toenemen, waardoor deze jaarlijkse afdracht binnen enkele jaren stijgt tot ruim 8 
miljoen euro. 
 
Personeelslasten 
Deze post is als volgt opgebouwd (x 1 miljoen euro): 

 
 
Het aantal fte in vaste dienst neemt al jaren af en bedraagt 81 per eind 2016 (2015: 82). De vaste 
personeelskosten nemen hierdoor af (deels gecompenseerd door inflatie). Vanwege de transitiefase 
met betrekking tot de organisatieontwikkeling is op dit moment sprake van hoge kosten voor 
inleenkrachten. Kosten voor beëindiging van arbeidsovereenkomsten zijn begrepen in de Overige 
personeelskosten. Per saldo zijn de personeelskosten 500 duizend euro lager uitgekomen dan 
voorgaand jaar, en 300 duizend lager dan begroot.  
  

2016 2015 2014 2013 2012

Lonen en salarissen 4,4 4,6 4,7 4,9 4,9

Sociale lasten 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7

Pensioenlasten 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8

Inleenkrachten 1,1 1,0 0,6 0,4 0,4

Opleidings- en overige personeelskosten 0,5 0,8 0,6 0,8 0,7

Totaal personeelslasten 7,4 7,9 7,5 7,7 7,5
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Overige bedrijfslasten 
Deze post is als volgt opgebouwd (x 1 miljoen euro): 

 
 
De overige bedrijfslasten zijn met 3 procent gedaald ten opzichte van voorgaand jaar. Ten opzichte 
van enkele jaren terug liggen de kosten circa 20% lager. Desalniettemin wordt op verdere 
kostenreductie ingezet, mede omdat HW Wonen in de Aedes benchmark relatief hoge beheerkosten 
toont.  
 
Gerealiseerde waardeveranderingen 
Deze post is als volgt opgebouwd (bedragen x duizend euro): 
Dotaties en onttrekkingen aan de voorziening onrendabele investeringen 5.041 

Afboeking boekwaarde (op basis van marktwaarde) vanwege sloop 6.383 

Totaal 11.424 

 
Voorziening onrendabele investeringen 
Bij investeringsprojecten liggen de stichtingskosten veelal boven de marktwaarde. HW Wonen heeft 
een investerings- en exploitatiehorizon die veel langer loopt dan wat in de marktwaarde tot uitdrukking 
komt. Daarnaast accepteren wij vanuit onze doelstellingen lagere rendementen dan wat gemiddeld op 
de vastgoedmarkt wordt geëist. Dit betekent dat nieuwe investeringen veelal een onrendabel deel ten 
opzichte van de marktwaarde met zich meebrengen. Voor dit onrendabele deel wordt een voorziening 
gevormd. De jaarlijkse mutatie in deze voorziening maakt deel uit van de gerealiseerde 
waardeveranderingen. In 2016 gaat het om 5,0 miljoen euro, waarvan 5,1 miljoen euro betrekking 
heeft op verduurzamingsinvesteringen. Dit soort investeringen leidt doorgaans slechts tot een beperkte 
stijging van de marktwaarde, waarmee tot uiting komt dat als HW Wonen zich als commercieel 
belegger zou gedragen zij dit soort investeringen niet in die omvang en mate zou doen. Om onze 
doelgroep ook op langere termijn met kwalitatief goede en betaalbare woningen te kunnen blijven 
bedienen vinden wij dergelijke investeringen passend en nodig.  
 
Afboeking boekwaarde 
Bij sloop van bestaand vastgoed wordt de bestaande boekwaarde (met ingang van 2016 gebaseerd op 
de marktwaarde in verhuurde staat) afgeboekt ten laste van het resultaat. Sloop vindt over het 
algemeen plaats in het kader van vervangende nieuwbouw. De afboeking leidt in 2016 tot een last van 
6,4 miljoen euro en heeft betrekking op bijbehorende vervangende nieuwbouwprojecten aan de 

2016 2015 2014 2013 2012

ICT en telefonie 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0

Advieskosten 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5

Verzekeringen en eigen risico 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3

Leefbaarheid 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4

Huisvestingskosten 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

Beheerbijdragen verenigingen van eigenaren 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3

Vergoeding beheer bezit buiten Hoekse Waard 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Drukwerk, kopieer- en portokosten, website 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Onderzoekskosten vastgoedontwikkeling 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1

Kosten RvC 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

Oninbare vorderingen en vervolgingskosten 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1

Marktwaardering 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Autokosten 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Kosten energielabeling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

PR en sponsoring 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

Jubileumkosten 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0

Kosten minus opbrengsten servicecontracten -0,1 -0,1 0,1 0,0 -0,0 

Overig 0,9 0,9 0,9 1,3 1,3

Totaal overige bedrijfslasten 3,9 4,1 4,8 5,0 4,9
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Roodenburg Vermaatstraat in ’s-Gravendeel (31 woningen), de Burgemeester de Katerstraat in 
Maasdam (8 woningen), de Ter Kuilestraat in Mijnsheerenland (4 woningen), Nieuw Weverseinde in 
Puttershoek (bedrijfsruimte) en De Molenaar in Oud-Beijerland (verzorgingstehuis de Open Waard). 
 
Rente 
Per 31 december 2016 hadden wij leningen uitstaan met een totaalbedrag van ongeveer 298 miljoen 
euro (2015: 304 miljoen euro). De gemiddelde rente die over deze leningen is betaald bedraagt 3,8 
procent (2015: 4,1 procent). Met de huidige lage rentetarieven daalt met elke nieuw aan te trekken 
(her)financiering het gemiddelde rentepercentage. In 2016 zijn de rentelasten met ruim 1 miljoen euro 
gedaald tot 11,3 miljoen euro. 
 
Aan investeringsprojecten is voor ongeveer 0,8 miljoen euro rente toegerekend (2015: 1,1 miljoen 
euro). 
 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
Materiële vaste activa in exploitatie worden gewaardeerd tegen marktwaarde in verhuurde staat. Door 
onder meer huuraanpassingen en wijzigingen in disconteringsvoeten vanwege gewijzigede 
marktomstandigheden wijzigt de waarde van jaar op jaar. Deze aanpassing wordt als niet-
gerealiseerde waardeverandering verwerkt. In 2016 is de waarde met ongeveer 57 miljoen euro ofwel 
ruim 5% toegenomen. 
 
Woningen die onder voorwaarden zijn verkocht blijven op de balans van HW Wonen staan tegen de 
actuele waarde. Dit geldt ook voor de bijbehorende voorwaardelijke terugbetalingsverplichting aan de 
koper. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de marktwaarde. Ook deze 
aanpassingen worden gepresenteerd als niet-gerealiseerde waardeveranderingen. In 2016 gaat het 
om een bate van 0,5 miljoen euro. 
 
Vennootschapsbelasting 
Het resultaat vóór vennootschapsbelasting over 2016 bedraagt 76,3 miljoen euro. Het fiscaal resultaat 
bedraagt 7,3 miljoen euro. Voor de aansluiting tussen het commercieel en fiscaal resultaat wordt 
verwezen naar hoofdstuk 6.7. Over het fiscaal resultaat is een bedrag van 1,8 miljoen euro aan 
belasting verschuldigd. Daarnaast is een last uit hoofde van mutatie in de latente belastingpositie 
verwerkt ten bedrage van 2,3 miljoen euro. 
 
Resultaat deelnemingen 
Het resultaat deelnemingen is vrijwel nul. Er vinden binnen de deelneming geen operationele 
activiteiten plaats. 
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5.3 De balans per 31 december 2016 
 
Waarde vastgoedportefeuille 
De opbouw van onze portefeuille per 31 december 2016 ziet er als volgt uit. Voor de uitsplitsing per 
kern wordt verwezen naar de bijlage (hoofdstuk 8). 
 

 
 
De bedrijfswaarde van ons vastgoed in exploitatie is 517 miljoen euro. Het vastgoed in exploitatie 
wordt met ingang van boekjaar 2016 gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat. Per eind 
2016 is dit 1.152 miljoen euro (inclusief vastgoed in ontwikkeling). Het verschil in waarde is terug te 
voeren op de doelstelling van de waarderingsgrondslagen. De bedrijfswaarde is de contante waarde 
van toekomstige kasstromen gebaseerd op ons eigen beleid. De marktwaarde in verhuurde staat is 
eveneens een contante waarde berekening maar gericht op het bepalen van de waarde van het 
vastgoed die een goed geïnformeerde marktpartij bereid zou zijn te betalen. De verschillen laten zich 
in onderstaande grafiek weergeven. 
 

 
Hieronder volgt een korte toelichting per element uit bovenstaande verschillenanalyse: 

� In de bedrijfswaarde wordt gerekend met een sector-breed vastgestelde disconteringsvoet van 
5%. In de marktwaarde wordt de disconteringsvoet op ons specifieke vastgoed in ons werkgebied 
bepaald. Dit is gemiddeld 7,5%. Ten opzichte van de bedrijfswaarde levert dit een 110 miljoen 
euro lagere waardering op. 

� In de bedrijfswaarde wordt verondersteld dat bij mutatie de streefhuur wordt gehanteerd. De 
marktwaardering gaat na mutatie uit van de hogere markthuur. 

Aantal 

vhe's

Gemiddeld 

bouwjaar  

Gemiddelde 

netto-huur  

Gemiddelde 

GBO  

Totale

WOZ-

waarde

(x € 1.000)

Totale 

leegwaarde

(x € 1.000)

Totale 

marktwaarde

(x € 1.000)

Eengezinswoningen 5.565 1972 553 92 867.794 1.009.428 652.035

Meergezinswoningen 3.718 1990 517 73 496.552 559.516 399.355

Overige wooneenheden 676 1984 2.569 595 86.935 69.317 69.899

Maatschappelijk onroerend goed (MOG)30 1999 896 275 10.541 8.635 8.267

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 83 1905 1.945 215 17.314 19.605 18.814

Garage 346 1911 57 19 5.088 4.321 3.846

Eindtotaal 10.418 1976 553 89 1.484.224 1.670.822 1.152.216
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� Aan onderhoud wordt in de bedrijfswaardeberekening meer uitgegeven dan een marktpartij zou 
doen. Vanuit onze volkshuisvestelijke rol is ons beleidsvoornemen immers om het bezit langer 
door te exploiteren en niet over te gaan tot afstoting na 15 jaar. 

� In de bedrijfswaarde zijn verduurzamingsinvesteringen begrepen ten bedrage van 84 miljoen euro. 
Dit betreft de netto contante waarde van onze verwachte verduurzamingsinvesteringen gedurende 
de eerstkomende 5 jaar. Dit zijn investeringen in verbetering van wooncomfort, energieprestatie en 
levensduur van onze woningen. Deze investeringsvoornemens passen bij een volkshuisvestelijke 
opgave die een periode bestrijkt die veel langer duurt dan de komende 15 jaar. Een marktpartij zal 
dergelijke investeringen echter niet doen omdat de stijging van de marktwaarde minder groot is 
dan de benodigde investering. 

� Aan beheerkosten wordt in de bedrijfswaardeberekening meer uitgegeven dan een marktpartij zou 
doen, omdat wij meer tijd aan onze huurders besteden. Een verdere reductie van onze 
beheerkosten (zie hoofdstuk 5.2) zal dit verschil verkleinen. 

� De bedrijfswaarde gaat uit van gecontinueerde exploitatie tot einde levensduur van het bezit. De 
marktwaarde veronderstelt dat woningen verkocht worden zodra ze leeg komen, in die gevallen 
waarin dit leidt tot een hogere marktwaarde. 

� De bedrijfswaarde maakt de kasstromen contant voor de gehele restant levensduur van het 
vastgoed. De marktwaarde hanteert een veronderstelde beleggingsperiode van 15 jaar, gevolgd 
door een verkoopopbrengst. De eindwaarde in de marktwaardeberekening is, in lijn met de 
voorgaande verschillen tijdens de beleggingsperiode, hoger dan de resterende 
bedrijfswaardekasstromen vanaf jaar 16. 

 
Vermogensallocatie 

 
 
 
De leegwaarde van het vastgoed in exploitatie bedraagt 1.671 miljoen euro per per eind 2016. Dat is 
voor onze, volledig verhuurde, vastgoedportefeuille geen goede waarderingsgrondslag. Maar het laat 
wel zien wat het effect is van de verhuur van onze portefeuille tegen een (goeddeels sociale) huurprijs. 
Deze contractuele bestemming beslaat 440 miljoen euro. 
 
De marktwaarde in verhuurde staat van ons vastgoed bedraagt 1.152 miljoen euro (inclusief vastgoed 
in ontwikkeling). Gezamenlijk met de waarde van de overige activa (78 miljoen) is de totale waarde van 
onze activa 1.230 miljoen euro per eind 2016. Dit is voor 373 miljoen gefinancierd met vreemd 
vermogen. Daarmee bedraagt ons eigen vermogen 857 miljoen euro per eind 2016. Hiervan wordt in 
de toekomst (op basis van bedrijfswaarde volgens WSW-normen) 222 miljoen euro gerealiseerd. Dit 
deel van het vermogen, de feitelijke vermogensverwachting, is beschikbaar voor toekomstige 
investeringen en het opvangen van risico’s. De rest van het vermogen, 635 miljoen euro, zullen we 
naar verwachting niet realiseren omdat dit een volkshuisvestelijke bestemming heeft. Dit betreft de in 
de voorgaande paragraaf toegelichte verschillen tussen de marktwaarde en de bedrijfswaarde.  
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Bedrijfswaarde 
In de bedrijfswaarde zijn de kasstromen uit exploitatie en beheer van het bestaande vastgoed 
opgenomen. Daarnaast worden de effecten ingerekend van onze voorgenomen activiteiten met 
betrekking tot verkoop, sloop en vervangende nieuwbouw alsmede verduurzamingsinvesteringen. 
Deze effecten worden ingerekend voor zover de uitvoering van de voorgenomen activiteiten binnen 5 
jaar vanaf 2016 plaatsvindt. Realisatie van onze plannen die na deze periode tot uitvoering komen 
achten wij te onzeker voor inrekening in de bedrijfswaarde. 
 
Tot en met voorgaand jaar was de waarderingsgrondslag van het vastgoed in exploitatie ‘kostprijs 
minus afschrijving, dan wel de lagere bedrijfswaarde’. Mutaties in de bedrijfswaarde hadden daardoor 
rechtstreeks effect op het resultaat zoals dat in de jaarrekening werd verantwoord. Het eind 2015 
bestaande programma aan voorgenomen verduurzamingsinvesteringen is om die reden buiten de 
bedrijfswaardeberekening voor de jaarrekening 2015 gebleven. Wij achtten het namelijk niet juist om 
winst te verantwoorden die gegenereerd werd door een toename van de bedrijfswaarde als gevolg van 
(levensduur verlengende) effecten van investeringen die voor het overgrote deel nog besluitvorming 
moesten doorlopen. 
 
Inmiddels is inzichtelijk geworden dat het effect op de bedrijfswaarde van de voorgenomen 
verduurzamingsinvesteringen niet positief is maar (beperkt) negatief, wat verband houdt met de 
gehanteerde disconteringsvoet van 5% die boven onze rendementseis ligt. Bovendien heeft de 
bedrijfswaarde vanaf de jaarrekening 2016 geen effect meer op het resultaat vanwege de nu van 
toepassing zijnde waarderingsgrondslag ‘marktwaarde in verhuurde staat’. Om die reden zijn in de 
jaarrekening 2016 de voorgenomen verduurzamingsinvesteringen, in lijn met de voorgenomen 
activiteiten met betrekking tot verkoop, sloop en vervangende nieuwbouw, in de 
bedrijfswaardeberekening betrokken. Op deze manier geeft de bedrijfswaarde zo getrouw mogelijk het 
financiële effect van onze daadwerkelijke beleidsvoornemens weer, al moet een deel van die 
voornemens nog besluitvorming doorlopen. 
 
Worst case scenario 
Volledigheidshalve hebben wij berekend wat het effect is van inrekening van het restant van het 
verduurzamingsprogramma, dat wil zeggen de voorgenomen investeringen die ná de planningshorizon 
van 5 jaar liggen. Met deze inrekening zou de bedrijfswaarde afnemen van 517 miljoen euro tot 472 
miljoen euro, ofwel een daling met 45 miljoen euro. Dit betreft het verschil tussen de (contante waarde 
van) de voorgenomen investering en wat daar aan additionele exploitatiebaten vanwege levensduur 
verlenging tegenover staat. Voor deze ‘worst case benadering’ is niet gerekend met te realiseren 
besparingen op het planmatig onderhoud gedurende de jaren kort voor en na de voorgenomen 
ingreep. 
 
Herwaarderingsreserve 
Het eigen vermogen per eind 2016 is voor een groot deel gevormd uit herwaardering van ons vastgoed 
tegen de marktwaarde in verhuurde staat. Voor de waardesprong die hiermee is gerealiseerd ten 
opzichte van de oorspronkelijke historische kosten is een herwaarderingsreserve gevormd. Van het 
totale eigen vermogen van 857 miljoen euro per eind 2016 bedraagt de herwaarderingsreserve 582 
miljoen euro en het niet-beklemde vermogen 275 miljoen euro. 
 
De herwaarderingsreserve geeft de beklemming weer van het eigen vermogen ten opzichte van de 
historische kostprijs. Dit is de berekeningsmethode zoals voorgeschreven in Richtlijn 645 voor de 
jaarverslaggeving. De werkelijke beklemming is op grond van de bedrijfswaarde echter hoger, wanneer 
niet de historische kosten maar de (lagere) bedrijfswaarde als maatstaf wordt genomen voor het niet-
beklemde deel van het eigen vermogen. In dat geval zou van het totale eigen vermogen van 857 
miljoen euro per eind 2016 een bedrag van 635 miljoen euro beklemd zijn en het niet-beklemde 
vermogen 222 miljoen euro.  
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5.4 Treasury 
Algemeen 
Ons treasurybeleid kenmerkt zich als risicomijdend. Het treasurybeleid is vastgelegd in een 
treasurystatuut. Dit treasurystatuut vormt de basis voor het functioneren van onze treasuryfunctie. In 
het statuut zijn de plaats en inrichting van de treasuryfunctie en de doelstellingen, taken en 
verantwoordelijkheden opgenomen. Jaarlijks wordt een treasuryjaarplan opgesteld. Dit 
treasuryjaarplan vormt de basis voor de in het betreffende jaar uit te voeren treasuryactiviteiten. 
Tenslotte worden maandelijks geactualiseerde liquiditeitsprognoses opgesteld. Eén keer per kwartaal 
komt onze treasurycommissie bij elkaar om de actuele stand van zaken op treasurygebied door te 
nemen en concrete treasurytransacties voor te bereiden.  
 
Liquiditeitspositie 
De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg 26 miljoen euro over 2016. Ten opzichte van vorig 
jaar is deze kasstroom met circa 3 miljoen toegenomen. Deze toename wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de hogere huuropbrengst en lagere uitgaven aan planmatig onderhoud. Hoewel de 
kasstroom door de toenemende verhuurderheffing onder druk staat vormt deze nog steeds de basis 
voor een gezonde bedrijfsvoering van onze organisatie. 
 
Financiële instrumenten 
Binnen ons treasurybeleid wordt gebruik gemaakt van financiële instrumenten ter beperking van 
inherente renterisico’s. Op grond van het vigerende interne treasurystatuut is het gebruik van financiële 
instrumenten slechts toegestaan voor zover er een materieel verband met het belegde / gefinancierde 
vermogen kan worden gelegd en de toepassing ervan tot een positie van de totale leningen / 
beleggingsportefeuille leidt welke vergelijkbaar is met een positie zonder gebruik te maken van deze 
instrumenten. Financiële derivaten worden initieel niet in de balans verwerkt en gewaardeerd 
(kostprijshedge-accounting). De financiële effecten van dergelijke instrumenten worden verantwoord bij 
afloop van het contract, of bij de effectuering van de ingedekte positie. 
 
Renteswaps 
Wij bezitten geen swaps met margin calls. Daarom zijn wij niet verplicht tot stortingen bij negatieve 
marktwaarde ontwikkeling. Het eerste risicomoment voor de rentederivaten in termen van liquiditeit 
doet zich voor op 5 mei 2019. Op deze datum bestaat de mogelijkheid dat gebruik wordt gemaakt van 
de MTC (Mutual Termination Clause) in het contract met de Deutsche Bank. Dit houdt in dat beide 
partijen ieder na vijf jaar (voor het eerst 5 mei 2019; startdatum swap 5 mei 2014) het recht hebben om 
de swap tegen marktwaarde af te wikkelen. Hoe hoog de marktwaarde op dat moment is - positief of 
negatief - valt nu nog niet te voorspellen. Per eind 2015 heeft deze swap een negatieve marktwaarde 
van 15,5 miljoen euro. Vanaf één jaar voordat de MTC kan worden uitgeoefend dient HW Wonen, op 
basis van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, een liquiditeitsbuffer aan te houden. De 
aan te houden liquiditeitsbuffer dient minimaal gelijk te zijn aan de marktwaarde van de swap, 
gebaseerd op een rente die 2% lager ligt dan de marktrente van dat moment. Bij een ongewijzigde 
rentecurve betekent dit een mogelijk benodigde liquiditeitsbuffer van 43 miljoen euro in 2018. In de 
aanloop naar 2018 zoeken wij naar alternatieve afspraken met Deutsche Bank. Te denken valt aan het 
omzetten van de huidige optionele beëindigingsdatum in 2019 naar een vaste beëindigingsdatum 
verder in de tijd, al dan niet in combinatie met het opknippen van het contract in meerdere delen 
teneinde het risico te spreiden. 
 
In 2016 zijn geen nieuwe renteswaps afgesloten. Eind 2016 zijn 5 renteswaps in portefeuille. De totale 
marktwaarde van de swaps bedraagt per jaareinde 17,9 miljoen euro negatief (2015: 15,5 miljoen euro 
negatief). 
 
Een specificatie van de swaps is opgenomen in paragraaf ‘6.6 - Niet uit de balans blijkende rechten en 
verplichtingen’. 
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Borgingsplafond Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 
Het WSW heeft voor de jaren 2016 tot en met 2018 een borgingsplafond afgegeven. Het 
borgingsplafond is het maximale bedrag aan geborgde leningen dat HW Wonen op enig moment in het 
betreffende kalenderjaar mag hebben bij het WSW. Dit plafond is berekend op basis van de 
ingediende dPi2015 waarin onder andere wordt aangegeven wat de verwachte financieringsbehoefte 
over deze periode is. De risicobeoordeling wordt hierin meegewogen. De berekening ziet er als volgt 
uit (bedragen x € 1.000): 
 

 2016 2017 2018 

Geborgde leningportefeuille per 1 januari 293.083   

Daeb additionele financieringsbehoefte 22.783 5.930 65 

Niet-daeb investeringen eigen middelenbeleid 12.529 3.935  

Overtollige liquiditeit; beschikbare lening variabele hoofdsom -8.562   

Borgingsplafond ultimo jaar 319.833 329.698 329.763 

 
HW Wonen wil toegang houden tot de borgingsfaciliteiten van het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW). Dit impliceert dat het borgingsplafond binnen de planperiode altijd toereikend 
moet zijn om leningen met WSW-borging aan te kunnen trekken. Op grond van de verwachte 
kasstromen en de huidige WOZ-waarde van het bezit en de nieuwe beoordelingssystematiek door het 
WSW worden geen problemen verwacht met de borging van de bekende financieringsbehoefte. De 
laatste integrale beoordeling van de kredietwaardigheid hebben wij zonder problemen doorlopen. 
 

5.5 Fiscaliteiten 
 
Fiscaal statuut 
In het fiscaal statuut zijn de kaders, de randvoorwaarden en uitgangspunten ten aanzien van de fiscale 
visie, het fiscale beleid, de fiscale processen en de organisatie- en informatiestructuur vastgelegd. Ook 
zijn hierin de verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden en verantwoording daarover afgebakend. 
Het fiscaal statuut wordt bij alle handelingen en processen waarbij fiscaliteit een rol speelt of kan 
spelen in acht genomen.  
 
Vennootschapsbelasting 
HW Wonen heeft een ANBI-Status. Hierdoor kan gebruik worden gemaakt van de geclaimde 
herbestedingsreserve over de jaren 2008 tot en met 2011. Over de jaren 2008, 2009,2010 en 2012 zijn 
de definitieve aanslagen vennootschapsbelasting ontvangen (alle nihil). Over het jaar 2011 is ook een 
definitieve aanslag ontvangen met een vastgesteld verlies ad 4,1 miljoen euro. Hierop is echter, 
evenals tegen de aanslag 2012, bezwaar aangetekend vanwege nadere optimalisatie. Als door de 
Belastingdienst aan het bezwaar tegemoet wordt gekomen heeft dit gevolgen voor alle reeds 
ingediende aangiften. 
 
De aangiften 2013, 2014 en 2015 zijn eveneens ingediend, hierop is van de Belastingdienst nog geen 
aanslag ontvangen. De tot nu toe bekende verschillen over de afgelopen boekjaren zijn in deze 
jaarrekening verwerkt. De in de jaarrekening opgenomen vennootschapsbelasting 2016 berust voor 
een deel op aannames. De definitieve berekening vindt in 2017 plaats waarna de aangifte wordt 
ingediend.  
 
VSO-2 
De oorspronkelijke looptijd van de VSO-2 regeling was van 1 januari 2008 tot en met 31 december 
2012 en is tot nu toe elk jaar door alle betrokken partijen (stilzwijgend) verlengd. Vooral de geboden 
rechtszekerheden (onder andere gemengde projectenregeling, vorming voorziening grootonderhoud) 
heeft voor HW Wonen de doorslag gegeven om wederom voor verlenging met een jaar te kiezen. 
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BTW Pro rata 
Voor 2016 is het pro rata btw-percentage berekend op 12 procent. De vaststelling van de juistheid en 
volledigheid van de ingediende btw-aangiften o.a. met betrekking tot de pro rata en eventuele 
verrekening van de btw met de Belastingdienst vindt in het voorjaar van 2017 plaats.  
 
WOZ-waarde 
Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) te Klaaswaal 
heft en int de lokale belastingen voor onder andere de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard waar het 
merendeel van ons vastgoed is gesitueerd. Daarnaast is het SVHW verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Dit betekent dat SVHW de WOZ-waarde 
van alle onroerende zaken in de aangesloten gemeenten vaststelt. 
Vanaf het jaar 2015 vindt er met enige regelmaat overleg plaats over de jaarlijks vast te stellen WOZ 
waarden. 
 

5.6 Verbonden partijen 
Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard BV en VOF Union-Assink 
HW Wonen heeft een 100 procent belang in Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard B.V. Op 
deze B.V. bestaat een vordering uit hoofde van een verstrekte lening. Deze B.V. vormt met Assink 
Vastgoed Projectontwikkeling B.V. een vennootschap onder firma, genaamd VOF Union-Assink.  
Deze vennootschap heeft in eigendom het kerkgebouw aan de Graaf van Egmondstraat 48 / 
Margrietstraat 2 in Oud-Beijerland, met het oog op toekomstige (her)ontwikkeling. Voor de financiële 
stand van zaken wordt verwezen naar de toelichting op de balans. 
 
Overige samenwerkingen 
Wij werken samen met Trivire uit Dordrecht, Maasdelta uit Spijkenisse, Woonbron vestiging Dordrecht 
en WoonCompas uit Rotterdam. Met deze corporaties hebben wij (gezamenlijk) vastgoed en/of zorgen 
wij samen voor het beheer van dit vastgoed.  
 
Daarnaast is HW Wonen lid van Stekademy en Corporatie EnergieBeheer (CEB). Stekademy is een 
coöperatieve vereniging, waarvan inmiddels 23 corporaties lid zijn. De activiteiten van Stekademy zijn 
gericht op kennisoverdracht binnen de corporatiesector. 
 
Corporatie EnergieBeheer is een vereniging die is opgericht door AlleeWonen, Staedion, Vestia en HW 
Wonen en richt zich op het beheer van duurzame energieopwekkingssystemen van de aangesloten 
corporaties.  
 

5.7 Risicomanagement 
Begin 2016 hebben wij onze strategiekaart geformuleerd. Op deze kaart koppelen wij onze 
strategische risico’s aan de doelstellingen uit ons ondernemingsplan. Hieronder worden de 
belangrijkste risico’s en de daarvoor getroffen beheersmaatregelen weergegeven. 
 

Risico Maatregelen ter beheersing en verbetering 

Strategisch 

Wijziging in 
(toewijzings)regelgeving leidt 
tot leegstand, lagere 
huurprijzen en/of verdringing in 
het middensegment. 

Gedurende 2016 hebben wij de streefhuren van onze woningen 
gemiddeld verlaagd om ervoor te zorgen dat voldoende 
woningen beschikbaar blijven om passend te kunnen toewijzen. 
Verder is in het scheidingsvoorstel Daeb/niet-Daeb 
overheveling en toekomstige liberalisatie van ruim 400 
huurwoningen naar de niet-Daeb tak opgenomen. Inclusief 
deze ontwikkeling resteert over 10 jaar een voorraad sociale 
huurwoningen die voldoende lijkt in relatie tot de 
wensportefeuille. Nadere uitwerking per woningtype en 
gemeente / kern vindt in 2017 plaats. 
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Risico Maatregelen ter beheersing en verbetering 

Onvoldoende zicht op de 
ontwikkelbehoefte, waardoor 
de verkeerde woningen 
worden toegevoegd c.q. 
onttrokken aan de portefeuille. 

In 2016 is een woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard 
uitgevoerd door bureau Companen. Dit onderzoek heeft in 
beeld gebracht aan welk type woningen op middellange en 
lange termijn behoefte is in de Hoeksche Waard. Omdat 
demografische gegevens en aannames omtrent migratie en 
economische ontwikkeling van belangrijke invloed zijn op de 
uitkomsten is dit onderzoek uitgevoerd in gezamenlijke 
opdracht van HW Wonen en de vijf gemeenten in de Hoeksche 
Waard. Ook het Huurdersplatform is betrokken bij het 
formuleren van de onderzoeksvragen en bespreking van de 
uitkomsten. Het onderzoek geeft een goed beeld van de 
benodigde omvang van onze (sociale en geliberaliseerde) 
woningportefeuille en de betaalbaarheid daarvan voor onze 
huurders. 

Operationeel 

HW Wonen heeft een 
belangrijk aandeel 
zorgvastgoed in de vastgoed 
portefeuille. Ontwikkelingen 
binnen de zorg leiden tot een 
verhoogd risico van 
(toekomstige) huurderving van 
dit type vastgoed. 

Wij voeren een periodieke screening uit van de financiële 
positie van onze belangrijkste huurders van zorgvastgoed en 
bespreken aan de hand hiervan actuele ontwikkelingen met 
hen. Daarnaast voeren wij gevoeligheidsanalyses uit op de 
ontwikkeling van onze ratio’s bij toenemende leegstand en/of 
vereiste aanpassing van dit type bezit. 

Verhoogde opgave huisvesting 
statushouders, met risico op 
verdringing en onrust op de 
woningmarkt 

Oprichting taakgroep die zich hier specifiek mee bezig houdt. 
De aanpak geschiedt in afstemming met betrokken gemeenten. 

Onvoldoende aandacht voor 
onze huurders, leidend tot 
dalende klanttevredenheid en 
een onvoldoende gebruik van 
het klantportaal waardoor 
kansen voor betere 
klantbediening onbenut blijven. 

De klanttevredenheid wordt in onze opdracht continu gemeten 
door het KWH. Daarnaast doen onze opzichters inspecties op 
de kwaliteit van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. 
Samen met onze regie-aannemer zoeken wij naar 
verbeteringen in het proces van reparatieonderhoud. 

Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd naar de wensen onder 
onze huurders op het gebied van online dienstverlening. Er zijn 
telefonische en online enquêtes gehouden, er zijn 
klantenpanels georganiseerd en ook de huurdersverenigingen 
zijn benaderd. De uitkomsten worden meegenomen bij de 
verdere uitrol van het klantportaal ‘Mijn HW Wonen’. 

Financieel 

Liquiditeitskrapte door het 
moeten aanhouden van een 
liquiditeitsbuffer voor de swap 
met de Deutsche Bank die een 
Mutual Termination Clause 
kent die in 2019 vervalt. 
Hierdoor kunnen 
investeringsplannen in de 
verdringing komen. 

 

 

 

 

 

Afstemming met Deutsche Bank over mogelijkheid tot 
omzetting van de onzekere ontbinding in 2019 naar een vaste 
ontbinding later in de tijd. Afstemming met WSW en Aw over de 
wijze waarop de omzetting kan worden vormgegeven en de 
liquiditeitsbuffer kan worden gecreëerd (Breakplan).  
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Risico Maatregelen ter beheersing en verbetering 

Financiële verslaggeving 

Toenemende complexiteit van 
regelgeving voor financiële 
verslaggeving leidt tot risico’s 
met betrekking tot de correcte 
verantwoording van vermogen 
en resultaat. 

De voorgeschreven overgang naar waardering van het 
vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat 
leidt tot veel complexiteit. De methodiek is ingewikkeld, 
gevoelig voor fouten in bijvoorbeeld geregistreerde 
basisgegevens zoals oppervlakten van woningen, en 
onderhevig aan inschattingen met betrekking tot 
disconteringsvoeten c.q. vereiste marktrendementen. Ook op 
andere posten van de jaarrekening heeft deze nieuwe 
waarderingsgrondslag een fors effect. Te denken valt aan de 
waardering van bouwprojecten en de weergave van de fiscale 
positie. Het vergt een enorme inspanning om de jaarrekening 
aan alle voorschriften te laten voldoen. Daartoe is dan ook veel 
geïnvesteerd in het op peil brengen van onze kennis 
hieromtrent. Desondanks resteert een inherente onzekerheid 
met betrekking tot de getrouwe weergave van de marktwaarde 
in de balans bij deze waarderingsgrondslag. 

 

Verder valt redelijkerwijs niet te realiseren dat tussentijdse 
management informatie met dezelfde mate van detail wordt 
opgesteld. Zo vindt (partieel roulerende) taxatie van ons bezit 
‘slechts’ éénmaal per jaar plaats. HW Wonen acht dit 
acceptabel omdat zij vanuit haar doelstelling als sociale 
huisvester niet actief stuurt op de ontwikkeling van de 
marktwaarde van haar portefeuille. Daarmee is tegelijkertijd 
een kritische kanttekening geplaatst bij het nut voor onze 
huurders van deze enorme administratieve lastenverzwaring. 

Wet- en regelgeving 

Complexiteit in regelgeving, in 
het bijzonder de Woningwet, 
leidt tot het risico dat onbewust 
niet aan alle regels wordt 
voldaan.  
 

Wij investeren in kennis van onze medewerkers door het 
volgen van cursussen en het bijwonen van seminars, 
informatiesessies en in-house trainingen. Daarbij zoeken we 
samenwerking met andere corporaties zodat we van elkaar 
kunnen leren. Bij twijfel over concrete situaties winnen wij 
specifiek advies in. Verder hechten wij belang aan de goede 
relatie met onze toezichthouders, gebaseerd op transparantie 
en wederzijds vertrouwen. 

Het beëindigen van de 
exploitatie van 
museumboerderij Oost-
Leeuwenstein lukt niet tijdig, 
waardoor het risico wordt 
gelopen op een aanwijzing 
en/of dwangsom vanuit de 
Autoriteit woningcorporaties 
(Aw).  

In 2014 is met de Inspectie Leefomgeving en Transport 
overeengekomen dat wij alles in het werk zullen stellen om 
verhuur van de museumboerderij aan de Museumstichting voor 
28 mei 2016 te beëindigen. Overdracht van de boerderij aan de 
Museumstichting ligt het meest voor de hand. Daartoe is 
subsidie benodigd vanuit de vijf gemeenten in de Hoeksche 
Waard aan de Museumstichting. Dit betekent een 
besluitvormingsproces met veel partijen die in onderlinge 
afstemming én conform hun publiekrechtelijke procedures tot 
besluiten moeten leiden. Overdracht is hierdoor niet 
gerealiseerd in 2016, maar wordt kort na ondertekening van dit 
jaarverslag wel verwacht. Wij stemmen over de voortgang 
frequent af met de Aw. 
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6 De jaarrekening 
6.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) (x € 1.000) 

 
 
 
 
 
 
 

31 december 2016 31 december 2015

Actief

Vaste activa

Materiële vaste activa

DAEB vastgoed in exploitatie 1.047.153 972.482

Niet DAEB vastgoed in exploitatie 100.220 93.778

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 43.221 43.052

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 4.563 18.516

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de

exploitatie 6.593 7.045

1.201.750 1.134.873

Financiële vaste activa

Latente belastingvordering(en) 7.377 7.360

Leningen u/g 856 887

Totaal financiële vaste activa 8.233 8.247

                                                

Totaal vaste activa 1.209.983 1.143.120

Vlottende activa

Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop 5.507 4.421

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 4.695 3.832

Overige voorraden 194 206

10.396 8.459

Onderhanden projecten 108 874

Vorderingen

Huurdebiteuren 329 291

Vorderingen op groepsmaatschappijen 55 37

Overige vorderingen 353 136

Overlopende activa 725 418

                                                

Totaal vorderingen 1.462 882

Liquide middelen 8.420 8.685

                                                

Totaal vlottende activa 20.386 18.900

                                                

1.230.369 1.162.020
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31 december 2016 31 december 2015

Passief

Eigen vermogen

Overige reserves 274.713 256.615

Herwaarderingsreserve 582.418 528.096

                                                

857.131 784.711

Egalisatierekening 142 169

Voorzieningen

Voorziening onrendabele investeringen herstructureringen 12.175 12.832

Voorziening latente belastingverplichtingen 275 300

Overige voorzieningen 1.116 1.057

                                                

13.566 14.189

Langlopende schulden

Schulden / leningen overheid 13.039 13.948

Schulden / leningen kredietinstellingen 284.474 289.958

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht

  onder voorwaarden 42.967 43.317

340.480 347.223

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 432 0

Schulden aan leveranciers 3.264 4.164

Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.272 3.698

Onderhanden projecten 823 0

Overlopende passiva 9.259 7.865

19.050 15.727

                        

1.230.369 1.162.020
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6.2 Winst- en verliesrekening (x € 1.000)  
 

 
 
 
  

Functioneel model Huidig boekjaar 2016 Voorgaand boekjaar 2015

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten 67.131 65.695

Opbrengsten servicecontracten 1.648 1.676

Lasten servicecontracten -1.569 -1.622

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -14.484 -13.883

Lasten onderhoudsactiviteiten -11.022 -13.028

Overige directe operationele lasten exploitatiebezit -2.087 -2.325

Nettoresultaat exploitatie vastgoedpertefeuille 39.616 36.514

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 5.659 2.126

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling -4.876 -1.787

Toegerekende organisatiekosten -145 -149

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 637 190

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 13.283 12.805

Toegerekende organisatiekosten -458 -453

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -10.774 -9.761

Nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille 2.051 2.591

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -11.424 -3.159

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

  vastgoedportefeuille 57.021 22.841

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

  vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 518 157

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 46.115 19.839

Opbrengsten overige activiteiten 61 90

Kosten overige activiteiten -607 -789

Netto resultaat overige activeiteiten -546 -699

Overige organisatiekosten 67 247

Leefbaarheid -1.084 -1.034

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 825 1.191

Rentelasten en soortgelijke kosten -11.347 -12.396

Saldo financiële baten en lasten -10.522 -11.205

Resultaat voor belastingen 76.334 46.442

Belastingen -3.893 1.935

Resultaat deelnemingen -22 3

Resultaat na belastingen 72.419 48.380
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6.3 Kasstroomoverzicht (x € 1.000) 
 

 
 
 
  

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten:

  Huren 67.312 65.689 

    -Zelfstandige huurwoningen 57.651 57.327 

    -Onzelfstandige wooneenheden 977 468 

    -Intramuraal 6.023 5.181 

    -Maatschappelijke onroerend goed 1.031 1.103 

    -Bedrijfsonroerend goed 1.422 1.410 

    -Parkeervoorzieningen 208 200 

  Vergoedingen 1.648 1.676 

  Overige bedrijfsontvangsten 97 110 

  Renteontvangsten 57 96 

Saldo ingaande kasstromen 69.114 67.571 

Uitgaven:

  Erfpacht -5 -5 

  Personeelsuitgaven

    -Lonen en salarissen -4.677 -5.040 

    -Sociale lasten -699 -695 

    -Pensioenlasten -662 -791 

  Onderhouduitgaven -7.907 -9.946 

  Overige bedrijfsuitgaven -10.765 -10.445 

  Renteuitgaven -11.936 -12.538 

  Verhuurdersheffing -6.295 -5.703 

  Leefbaarheid externe uitgaven niet

    investeringsgebonden -298 -207 

  Vennootschapsbelasting 0 394 

Saldo uitgaande kasstromen -43.244 -44.976 

Kasstroom uit operationele activiteiten 25.870 22.595 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstroom

  Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en

    niet-woongelegenheden 10.915 13.184 

  Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) 

    na inkoop 2.899 756 

  Verkoopontvangsten grond 5.175 1.202 

Totaal ingaande kasstroom MVA 18.989 15.142 

MVA uitgaande kasstroom

  Nieuwbouw huur-, woon- en 

    niet-woongelegenheden -25.717 -27.712 

  Woningverbetering, woon- en

    niet-woongelegenheden -6.829 -7.645 

  Nieuwbouw verkoop, woon- en

    niet-woongelegenheden -3.006 -577 

  Aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop -2.519 -703 

  Investeringen overig -530 -651 

  Externe kosten bij verkoop -601 -732 

Totaal uitgaande kasstroom MVA -39.202 -38.020 

2016 2015
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6.4 Waarderingsgrondslagen 
 
Algemeen 
De activiteiten van Stichting HW Wonen, statutair gevestigd te Oud Beijerland (Lamborghinilaan 4, 
3261 ND), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23036284, bestaan uit 
werkzaamheden die uitsluitend binnen de doelstelling op het gebied van de volkshuisvesting passen 
en omschreven zijn in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv). 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen van het BTIVen in overeenstemming met de 
verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek, behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Deze uitzonderingen zijn opgenomen 
in richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. In deze richtlijn zijn onder meer modellen voor 
de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen en zijn voor de sector presentatie-,waarderings- 
en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd. De waardering van activa en passiva en de bepaling van 
het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor 
de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het 
kostprijsmodel. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Stelselwijziging: waardering vastgoed 
Met ingang van1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. Hierin is opgenomen dat toegelaten 
instellingen met ingang van het boekjaar 2016 het vastgoed in exploitatie tegen de reële waarde, 
zijnde de marktwaarde in verhuurde staat, moeten waarderen conform het door de Minister 
voorgeschreven waarderingshandboek. HW Wonen past de full-versie van het waarderingshandboek 
toe. Tot en met 2015 werd het vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen historische kosten danwel 
lagere bedrijfswaarde. Een verdere uiteenzetting van de nieuwe grondslag voor de waardering van het 
vastgoed in exploitatie wordt gegeven onder de ‘grondslagen voor waardering - vastgoed in 
exploitatie’. 
 

Financiële vaste activa

  Ontvangsten overig 40 0 

  Uitgaven overig 0 -32 

Saldo in- en uitgaande kasstromen FVA 40 -32 

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten -20.173 -22.910 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ingaand

  Nieuwe te borgen leningen 26.000 20.800 

Uitgaand

  Aflossingen geborgde leningen -32.394 -23.377 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -6.394 -2.577 

Mutatie geldmiddelen -697 -2.892 

Wijziging kortgeldmutaties 432 0 

Liquide middelen per 1 januari 8.685 11.577 

Liquide middelen per 31 december 8.420 8.685 

2016 2015
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De wijziging van de grondslag is in de jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ 
volgens de retrospectieve methode. Dit betekent dat de cijfers per eind en begin 2015 zijn herrekend 
naar de nieuwe grondslag. Deze herrekende cijfers dienen als basis voor de vergelijkende cijfers en de 
cijfers over het boekjaar. 
 
Het cumulatieve effect van de stelselwijziging op het beginvermogen bedraagt 646.131 duizend euro 
(2015: 673.991 duizend euro) en het effect op het resultaat 2015 bedraagt -27.861 duizend euro. De 
specificatie is als volgt (bedragen x duizend euro): 
 

 2016 2015 

Eigen vermogen 1 januari vóór stelselwijziging 138.581 62.340 

Hogere waardering DAEB vastgoed in exploitatie 619.670 672.924 

Hogere waardering vastgoed in ontwikkeling 902 -2.571 

Hogere waardering niet DAEB vastgoed in exploitatie 25.952 2.903 

Wijziging latente belastingvordering -394 633 

Wijziging waardering vastgoed bestemd voor verkoop 2.887 2.584 

Wijziging voorziening onrendabele top -2.707 -2.482 

Wijziging overige voorzieningen -179 - 

Eigen vermogen 1 januari na stelselwijziging 784.711 736.331 

 
Voor de individuele balansposten worden de verschillen met de oorspronkelijke cijfers in de 
jaarrekening 2015 in de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten in de jaarrekening 2016 
vermeld in verloopoverzichten. 
 

 2015 

Resultaat boekjaar vóór stelselwijziging 76.241 

Lagere afschrijvingen 15.707 

Wijziging overige waardeveranderingen -63.025 

Wijziging niet-gerealiseerde waardeveranderingen 22.842 

Wijziging verkoopresultaat -5.692 

Wijziging belastingresultaat 2.307 

Resultaat boekjaar na stelselwijziging 48.380 

 
Het jaarresultaat 2016 wijkt ten opzichte van de tot en met 2015 gehanteerde grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling met name af op de aspecten afschrijvingen en waardeveranderingen. 
In het resultaat over 2016 komen afschrijvingslasten op het vastgoed in exploitatie niet langer voor. 
Daarentegen is in het resultaat 2016 een bate van 57 miljoen euro begrepen uit hoofde van de 
marktwaardeontwikkeling gedurende 2016, die onder de tot en met 2015 gehanteerde grondslagen 
niet voorkwam. 
 
Stelselwijziging: functionele indeling winst- en verliesrekening 
In de nieuwe Woningwet is opgenomen dat toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 
de winst-en-verliesrekening conform het functionele model moeten presenteren. Voorheen werd de 
winst-en-verliesrekening conform de categorale indeling gepresenteerd. De wijziging van de grondslag 
is in de jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ volgens de retrospectieve 
methode. Dit betekent dat de vergelijkende cijfers zijn gepresenteerd conform de nieuwe grondslag. 
De presentatie van de winst-en-verliesrekening conform het functionele model heeft geen impact op 
het vermogen en resultaat.  
 
Verwerking verplichtingen 
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen ook feitelijke verplichtingen 
verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. 
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Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten 
en overige partners aangaande verplichtingen betreffende toekomstige herstructureringen en 
toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het 
besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een 
feitelijke verplichting is meestal sprake indien de formalisering van de definitief ontwerpfase en afgeleid 
het aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden.  
 
Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en 
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de toelichting van primaire financiële instrumenten 
wordt verwezen naar de specifieke post gewijze toelichting. 
 
Binnen ons treasurybeleid dient het gebruik van financiële derivaten ter beperking van inherente rente-
, looptijden- en marktrisico’s. Het gebruik van financiële derivaten is slechts toegestaan voor zover er 
een materieel verband met het belegde/gefinancierde vermogen kan worden gelegd en de toepassing 
ervan tot een positie van de totale leningen-/beleggingsportefeuille leidt die vergelijkbaar is met een 
positie zonder gebruik te maken van deze instrumenten. 
 
Kredietrisico's worden gereduceerd door alleen zaken te doen met derden met een hoge 
kredietwaardigheid, waarbij voor elke entiteit vastgestelde limieten van kracht zijn. Wij maken gebruik 
van financiële derivaten om het renterisico af te dekken. Voor de verwerking, waardering en 
resultaatbepaling passen wij met betrekking tot deze derivaten kostprijshedge-accounting toe op basis 
van individuele documentatie per individuele hedgerelatie. Het effectieve deel van financiële derivaten 
dat is toegewezen voor kostprijshedge-accounting wordt tegen lagere kostprijs gewaardeerd. Voor het 
ineffectieve deel wordt het verschil tussen de kostprijs en de lagere reële waarde in de winst- en 
verliesrekening verwerkt. 
 
De reële waarde van de derivaten ultimo balansdatum is toegelicht onder ‘Niet uit de balans blijkende 
rechten en plichten’. 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Daeb vastgoed in exploitatie 
Daeb vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurovereenkomst waarbij de 
aanvangshuurprijs onder de op dat moment geldende liberalisatiegrens ligt, het maatschappelijk 
vastgoed en het overige sociale vastgoed. De liberalisatiegrens is een algemeen huurprijsniveau dat 
jaarlijks per 1 januari door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt 
vastgesteld. Ultimo 2016 bedraagt deze grens 710,68 euro (2015: 710,68 euro). 
 
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, 
waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld 
op de bijlage zoals deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 
december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. HW Wonen kwalificeert het 
Daeb vastgoed als bedrijfsmiddel, aangezien HW Wonen een beleid heeft dat gericht is op het 
realiseren van de volkshuisvestelijke taken. Het volkshuisvestelijk beleid staat hierbij centraal. 
 
Het Daeb -vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe 
te rekenen uitgaven, eventueel vermeerderd met na-investeringen. Ook worden hierbij de rente tijdens 
de bouw op vreemd vermogen en direct toerekenbare interne kosten evenals transactiekosten 
geactiveerd. Voor zover verkregen subsidies zijn te kwalificeren als investeringssubsidie worden deze 
in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De geactiveerde rente wordt berekend 
tegen de gemiddelde rentevoet over het totale vreemde vermogen. Voor onroerende zaken waarvoor 
specifieke financiering is aangetrokken wordt de interestvoet van deze specifieke financiering 
gehanteerd. Uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-investeringen) die leiden tot een 
waardeverhoging van het actief worden aangemerkt als activeerbare kosten van vernieuwing. Uitgaven 
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die betrekking hebben op toekomstige herstructureringen waarvan de feitelijke verplichtingen dan wel 
de in rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan, worden in de waardering betrokken. 
 
Na eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie gewaardeerd op basis van actuele waarde. Op 
grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering 
plaats tegen de marktwaarde. Het Besluit actuele waarde is niet van toepassing. Op grond van artikel 
14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering tegen 
marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling 
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’). Bij 
het toepassen van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ wordt de full-versie 
gehanteerd. Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in 
exploitatie, worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich 
voordoet.  
 
Daarnaast wordt ten laste van de overige reserves een herwaarderingsreserve gevormd. De 
herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen de boekwaarde op basis van 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie waar de reserve 
betrekking op heeft. 
 
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat 
deze zich voordoen. Sinds 2014 worden de vervangingskosten van cv-installaties, badkamers en 
keukens geactiveerd. 
 
Niet-Daeb vastgoed in exploitatie 
Het commercieel vastgoed in exploitatie omvat woningen in exploitatie met een huurovereenkomst 
waarbij de aanvangshuurprijs hoger is dan de op dat moment geldende liberalisatiegrens, het 
bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commerciële vastgoed. 
De waarderingsgrondslagen zijn gelijk aan die van het Daeb vastgoed in exploitatie zoals hiervoor 
beschreven. 
 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
Onroerende zaken die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VoV) zijn 
overgedragen aan een derde en waarvoor de woningcorporatie een terugkoopplicht kent, worden 
aangemerkt als financieringsconstructie. De betreffende onroerende zaken worden gewaardeerd tegen 
actuele waarde, zijnde de met de koper overeengekomen contractprijs (eerste waardering), en daarna 
de marktwaarde op basis van VoV. Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde wordt 
aan de creditzijde van de balans een terugkoopverplichting opgenomen. Deze terugkoopverplichting 
wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst aan de bij overdracht ontstane verplichting, rekening houdend 
met de contractvoorwaarden. In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden heeft de 
corporatie een terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van 
de woningen in het economisch verkeer. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Als de 
verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar plaatsvindt is de verplichting onder de 
kortlopende schulden verantwoord. 
 
Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van onroerende zaken verkocht 
onder voorwaarden worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de 
wijziging zich voordoet, onder de categorie ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden’. Daarnaast wordt ten laste van de overige reserves 
een herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve betreft het ongerealiseerde positieve 
verschil tussen de actuele waarde en de historische kostprijs. 
 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
Hier gaat het om complexen in aanbouw die worden gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en 
toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering 
onder aftrek van een bijzondere waardevermindering uit hoofde van te dekken stichtingskosten. De 
bijzondere waardevermindering wordt bepaald door het verschil tussen de realiseerbare waarde 
(taxatiewaarde van het object of contante waarde van exploitatiekasstromen) en de stichtingskosten. 
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Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de onroerende zaken in 
ontwikkeling, wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de 
creditzijde van de balans opgenomen onder ‘Voorziening onrendabele investeringen’. 
 
Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend. De geactiveerde rente wordt berekend tegen de 
gemiddelde rentevoet over het totale vreemde vermogen. Voor onroerende zaken waarvoor specifieke 
financiering is aangetrokken wordt de interestvoet van deze specifieke financiering gehanteerd.  
 
Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen aanschafprijs en bijkomende kosten, 
tenzij uit taxaties blijkt dat de directe opbrengstwaarde van de grondposities aanmerkelijk lager is. 
Rentetoerekening vindt eerst plaats nadat ontwikkelactiviteiten zijn gestart. 
 
Met betrekking tot zogeheten gecombineerde projecten wordt het aandeel van de koopwoningen 
verantwoord onder de post vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop of voorraad onderhanden 
werk. Het aandeel huurwoningen wordt verantwoord onder de onroerende en roerende zaken in 
ontwikkeling en wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en toegerekende kosten van het 
werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering onder aftrek van een bijzondere 
waardevermindering.  
 
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van de 
verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met 
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische 
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
 
Deelnemingen 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan 
worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van 
betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij een aandeelhoudersbelang van meer 
dan 20 procent. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor 
deze jaarrekening. Als de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief 
is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Als en voor zover onze organisatie in deze situatie geheel of ten 
dele instaat voor de schulden van de deelneming wordt een voorziening getroffen. Deelnemingen 
waarin geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs of, als hiertoe aanleiding bestaat, een lagere waarde. 
 
Er is afgezien van het consolideren in onze jaarrekening van de 100 procent deelneming 
Ontwikkelingsmaatschappij Hoekse Waard B.V. Dit op grond van het feit dat het belang van deze 
dochter is te verwaarlozen op het geheel conform artikel 407 lid 1a BW 2 titel 9. De boekwaarde van 
de deelneming en het resultaat van de deelneming zijn wel verwerkt in onze jaarrekening 2015. 
 
Latente belastingvorderingen- en verplichtingen 
Belastinglatenties worden opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat realisatie zal 
plaatsvinden. De latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde, waarbij discontering plaatsvindt 
tegen de netto-rente en hebben overwegend een langlopend karakter. De netto-rente bestaat uit de 
voor HW Wonen geldende rente voor langlopende leningen onder aftrek van belasting op basis van 
het effectieve belastingtarief. De belastinglatenties worden gevormd voor tijdelijke verschillen tussen 
waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering. Deze tijdelijke verschillen hebben betrekking 
op de commerciële en fiscale waardering van complexen bestemd voor de verkoop, en op het fiscale 
afschrijvingspotentieel van door te exploiteren complexen (die in de commerciële jaarrekening niet 
worden afgeschreven). 
Voor te slopen complexen heeft HW Wonen het beleid om de resterende fiscale boekwaarde in te 
brengen als onderdeel van de vervaardigingsprijs van nieuw te ontwikkelen vastgoed. Hierdoor wordt 
de boekwaarde niet ten laste van het fiscale resultaat afgewaardeerd en vindt geen fiscale afwikkeling 
plaats. Als deze cyclus zich, gebaseerd op het op balansdatum bestaande beleidsvoornemen, in 
continuïteit voordoet ontstaat de situatie dat het feitelijke afwikkelmoment (oneindig) ver in de toekomst 
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ligt. Dit heeft als consequentie dat de contante waarde van het tijdelijk verschil naar nihil tendeert. De 
latentie wordt dus wel gevormd, wat passend is voor tijdelijke verschillen, maar door de lange looptijd 
van de latentie tendeert de waardering naar nihil. 
 
Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de vorderingen, latente belastingverplichtingen 
zijn opgenomen onder de voorzieningen. 
 
Overige financiële vaste activa 
De overige financiële vaste activa, die bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de 
onderneming duurzaam te dienen, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. 
Als er bij de verstrekking van leningen of de verwerving van obligaties sprake is van disagio of agio, 
wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht. De 
onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten leningen die tot de vervaldag 
worden aangehouden. Deze vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  
 
Vastgoed bestemd voor verkoop 
Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen die niet meer in exploitatie zijn en zijn 
aangewezen voor verkoop. Vastgoed bestemd voor verkoop wordt gewaardeerd tegen de 
verkrijgingsprijs dan wel vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-
opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De verkrijgingsprijs 
wordt bepaald op basis van de marktwaarde op het moment dat het vastgoed uit exploitatie wordt 
genomen. De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten 
die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is 
gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing 
en verkoop. 
 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 
De onverkochte woningen uit projectontwikkeling worden gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere 
opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met de verkrijging of 
vervaardiging, als ook gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat 
te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de 
productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten ook toegerekende rente.  
 
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. 
Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de 
voorraden. 
 
Overige voorraden 
Waardering van voorraden grond- en hulpstoffen vindt plaats tegen laatst betaalde inkoopprijzen. Ook 
wordt rekening gehouden met een aftrek voor mogelijke incourantheid gebaseerd op verwachte lagere 
marktwaarde.  
 
Onderhanden projecten 
Het onderhanden werk uit hoofde van onderhanden projecten in opdracht van derden wordt 
gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde directe materiaal- en arbeidskosten, direct 
toerekenbaar uitbesteed werk en overige externe kosten inclusief een opslag voor aan de productie 
gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten. Als voor te vervaardigen materiële vaste activa 
noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is om deze gebruiksklaar te maken 
worden rentekosten opgenomen in de vervaardigingsprijs. Voor de projecten, waarbij de winst op de al 
verrichte prestaties op verantwoorde wijze kan worden bepaald wordt de winst aan het boekjaar 
toegerekend naar de mate waarin de verrichte prestaties hun aandeel hebben gehad in het totaal van 
de voor het project te verrichten prestaties. De voortgang van projecten wordt bepaald op basis van de 
kostprijs van het verrichte werk in relatie tot de verwachte kostprijs van het project als geheel. 
Winstneming geschiedt met inachtneming van de daadwerkelijke gerealiseerde verkoopcontracten. Als 
de winst niet op verantwoorde wijze kan worden bepaald wordt deze winst verantwoord in het boekjaar 
waarin het project wordt opgeleverd. In geval van meerjarige complexe projecten wordt niet eerder 
winst verantwoord dan nadat een projectvoortgang is bereikt waarbij een verantwoorde inschatting van 
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de projectwinst kan worden gemaakt. Voorzieningen voor verwachte verliezen worden genomen in de 
periode waarin komt vast te staan dat er sprake is van verliesgevende projecten. Verder zijn op de 
post onderhanden projecten de gedeclareerde termijnen en vooruit ontvangen betalingen in mindering 
gebracht. Gedeclareerde termijnen die de waardering van een individueel project overtreffen worden 
als passiefpost onder de kortlopende schulden opgenomen. 
 
Vorderingen 
De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, 
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 12 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 
 
Egalisatierekening (Verzilverd Wonen) 
De kortingen bij aankoop van woningen in het kader van ‘Verzilverd Wonen’ worden toegevoegd aan 
de egalisatierekening. De snelheid waarmee de bedragen de komende jaren aan het resultaat worden 
toegerekend is afhankelijk van de leeftijd van de verkopers die een levenslang woonrecht hebben 
verkregen. 
 
Voorziening onrendabele investeringen 
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen 
verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. 
 
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de woningcorporatie zijn gedaan richting huurders, 
gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen 
en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het 
besluitvormingsproces van de woningcorporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van 
een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de verplichting heeft plaatsgevonden. 
 
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen worden als 
bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de 
investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het 
desbetreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder 
verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle 
investeringsuitgaven minus de aan deze investering toe te rekenen marktwaarde. 
 
Overige voorzieningen 
De overige voorzieningen worden onder meer gevormd ter dekking van opgebouwde rechten inzake 
jubileumuitkeringen en van toekomstige verplichtingen op het gebied van loopbaanontwikkeling 
waarvoor medewerkers met een dienstverband bij onze organisatie op grond van de CAO 
Woondiensten een budget beschikbaar gesteld krijgen. De voorziening is gewaardeerd op basis van 
contante waarde en is gebaseerd op de jaarlijkse toekenning minus bestedingen in dat jaar. 
 
Verder is onder de overige voorzieningen een voorziening opgenomen inzake nog te verrekenen (pro-
rata) btw-afdrachten. Deze voorziening wordt jaarlijks herberekend als gevolg van gewijzigde pro-rata 
percentages. Als laatste is het negatieve saldo van de boekwaarde van de deelneming in de 
Ontwikkelingsmaatschappij Hoekse Waard B.V opgenomen onder de overige voorzieningen. 
 
Langlopende schulden 
De langlopende leningen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. 
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de 
waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of disagio 
en onder aftrek van transactiekosten. 
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Wij maken gebruik van financiële derivaten om het renterisico af te dekken. Voor de verwerking, 
waardering en resultaatbepaling passen wij met betrekking tot deze derivaten kostprijshedge-
accounting toe op basis van op basis van individuele documentatie per individuele hedgerelatie en 
documenteert de wijze waarop de hedgerelaties passen in de doelstellingen van het risicobeheer, de 
hedgestrategie en de verwachting aangaande de effectiviteit van de hedge. Bij het aangaan van een 
renteswap is de reële waarde (en de kostprijs) van een renteswap nihil. De positieve dan wel 
negatieve ontwikkelingen in de reële waarde gedurende de looptijd van een renteswap worden niet 
verwerkt in de jaarrekening. Gedurende de looptijd wordt een renteswap gewaardeerd tegen de 
kostprijs (nihil).  
 
Kostprijshedge-accounting: 

� Beleid ter beheersing financiële risico’s: wij wensen het renterisico te beheersen, zodat deze 
binnen de normen van het WSW blijft; 

� Hedge-strategie: met behulp van derivaten worden wijzigingen in te betalen rente afgedekt; 

� Hedge risico: wij dekken het risico af van wijzigingen in kasstromen voortvloeiende uit 
rentebetalingen van huidige en toekomstige leningen. 

 
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
Onder de langlopende schulden is de verplichting uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden opgenomen. Deze is bepaald op de contractwaarde van de terugkoopverplichting 
rekening houdende met de geschatte waardeontwikkeling van het actief. De waardeverandering van 
de terugkoopverplichting is onderdeel van de Overige waardeveranderingen van (im)materiële vaste 
activa in de winst- en verliesrekening. Binnen het eigen vermogen wordt het resultaat behaald op de 
verkopen onder voorwaarden opgenomen in de ‘Reserve verkopen onder voorwaarden uit bestaand 
bezit’. 
 
Overige activa en passiva 
Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op 
nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, als dit noodzakelijk is, een voorziening wegens 
mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. 
 
Bedrijfswaarde 
De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de geprognosticeerde kasstromen uit 
hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte 
resterende looptijd van de investering. Daarbij wordt rekening gehouden met de voorgenomen 
bestemming en aard van het bezit. Onderscheid wordt gemaakt in woningen bestemd voor de verhuur, 
woningen bestemd voor de verkoop op korte en langere termijn en bedrijfsmatige en overige 
onroerende zaken. De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde 
veronderstellingen die de beste schatting van de directie weergeven van de economische 
omstandigheden die van toepassing zijn gedurende de resterende levensduur van het actief. De 
kasstromen zijn gebaseerd op de eind 2016 intern geformaliseerde meerjarenbegroting. De kosten van 
planmatig onderhoud worden gebaseerd op de in de meerjaren onderhoudsbegroting onderkende cycli 
per component. Voor de komende jaren wordt uitgegaan van de verwachte gemiddelde groeivoeten 
voor inflatie, huurstijging en rente evenals genormeerde lastenniveaus.  
 
Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende uitgangspunten: 

� jaarlijkse huurverhoging(woningen) 2017: 0,3 procent, plus voor de woningen in het DAEB-
segment voor lage, midden en hoge inkomens respectievelijk 0,3, 0,9 en 4,0 procent; 

� jaarlijkse huurderving 0,9 procent; 

� mutatiegraad gedifferentieerd per complex met een gemiddelde van 7 procent en 
huurharmonisatie naar de vastgestelde streefhuur; 

� inflatiepercentage loonkosten 2017: 1,60 procent; 2018: 1,90 procent; 2019: 2,20 procent; vanaf 
2020: 2,50 procent; 
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� inflatiepercentage consumentenprijzen 2017: 0,60 procent; 2018: 1,07 procent; 2019: 1,53 
procent; vanaf 2020: 2,00 procent; 

� inflatiepercentage bouwkosten 2017: 1,60 procent; 2018: 1,90 procent; 2019: 2,20 procent; vanaf 
2020: 2,50 procent; 

�  inflatiepercentage marktprijzen 2017: 4,50 procent; 2018: 3,67 procent; 2019: 2,83 procent en 
vanaf 2020: 2,00 procent; 

� kosten van planmatig onderhoud conform onderhoudsbegroting voor de eerstkomende 50 jaar; 

� een rekenrente van 5,00 procent voor WSW-geborgde woningen;  

� een rekenrente van 5,00 procent voor niet-WSW-geborgde woningen, bedrijfsmatige en overige 
onroerende zaken;  

� de periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel met de geschatte resterende levensduur 
van de complexen/investering (variërend van 0 tot 50 jaar) de minimale levensduur is gesteld op 
15 jaar tenzij vanuit planvorming een kortere levensduur gerechtvaardigd is; 

� de verhuurderheffing maakt onderdeel uit van de bedrijfswaarde. Hierbij wordt gerekend met een 
jaarlijks stijgend tarief als percentage van de WOZ-waarde (2017: 0,543 procent; 2018: 5,91 
procent; 2019: 0,591 procent; 2020: 0,592 procent; 2021: 0,592 procent; 2022: 0,593 procent; 
vanaf 2023: 0,567 procent).  

� de heffingsbijdrage van de Autoriteit woningcorporaties en de te betalen vennootschapsbelasting 
maken deel uit van de bedrijfswaarde. 

 
Bij de bepaling van de bedrijfswaarde wordt geen rekening gehouden met de 
rentabiliteitswaardecorrectie van de bestaande leningenportefeuille en beleggingen. De 
rentabiliteitswaardecorrectie betreft het verschil tussen de contante waarde van de verwachte 
kasstromen uit hoofde van leningen en beleggingen en de waardering van deze posten op de balans. 
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, onder aftrek van verkoopkosten die niet door de koper worden gedragen. Ter 
bepaling van dit bedrag worden als het noodzakelijk is taxaties uitgevoerd door onafhankelijke externe 
deskundigen of worden vergelijkbare onroerende zaken als referentie gehanteerd. Gegeven het feit dat 
verkopen hoofdzakelijk worden verricht in het kader van de financiering van onrendabele investeringen 
in nieuwbouw worden deze verkopen voor een periode van 5 jaar in de waardering betrokken. 
Daarmee wordt recht gedaan aan het voorwaardelijke karakter van de geoormerkte verkopen. De 
bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfswaarde vindt voor zover er nog 
geen herbestemming van de grond heeft plaatsgevonden plaats op basis van de WSW-regels.  
 
Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 
kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen zodra zij voorzienbaar zijn. 
 
Toerekening baten en lasten 
Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen hanteert HW Wonen de 
Activity Based Costing methode. Dit is een kostprijs-(kostenverdeel-)methode waarbij het uitgangspunt 
is dat niet producten, maar activiteiten kosten genereren. Activity Based Costing (ABC) koppelt kosten 
aan activiteiten die nodig zijn om producten en diensten te kunnen leveren. Een kostprijscalculatie 
volgens de ABC-methode gaat voor elk product na hoeveel van iedere activiteit nodig is voor de 
productie. Door middel van deze methode worden de personeels-, de huisvestings-, de bestuurs- en 
de algemene kosten verdeeld op basis van de activiteiten van de werknemers. De overige 
bedrijfskosten zijn direct toewijsbaar. 
 
Opbrengstverantwoording 
Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s 
met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Opbrengsten uit de 
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levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte 
diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Opbrengsten met 
betrekking tot onderhanden projecten in opdracht van derden bestaan uit de contractueel 
overeengekomen tegenprestaties, meer- en minderwerk en claims en vergoedingen voor zover het 
waarschijnlijk is dat die opbrengsten zullen worden gerealiseerd en betrouwbaar kunnen worden 
vastgesteld. 
 
Bijzondere posten 
Bijzondere posten zijn baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, maar op grond 
van de aard, omvang of het incidentele karakter afzonderlijk worden toegelicht, teneinde een goed 
inzicht te geven in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en vooral de 
ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van 
de resultaten zoveel als mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk en niet gesaldeerd toegelicht. 
 
Huuropbrengsten 
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Per 1 juli 2016 is de 
huur verhoogd met gemiddeld 0,6 procent inflatie, plus, voor de woningen in het DAEB-segment, een 
extra inkomensafhankelijke verhoging volgens onderstaande tabel.  
 

Huurverhoging Percentage 

Jaarlijkse huurstijging per 1 juli 0,60 

Extra huurstijging DAEB / lage inkomens (< € 34.678) 0,30 

Extra huurstijging DAEB / midden inkomens (< € 44.360) 0,90 

Extra huurstijging DAEB / hoge inkomens (≥ € 44.360) 4,00 

 
Opbrengsten en lasten servicecontracten 
Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden 
aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en verlening van de 
diensten. De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening 
op basis van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekosten worden 
verantwoord onder de lasten servicecontracten in het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking 
hebben. 
 
Lasten verhuur en beheeractiviteiten 
Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de 
verhuur- en beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan: 

� lonen en salarissen voor personeel dat primair werkt aan de exploitatie van het vastgoed 

� kosten klant service centrum 

� verhuurderheffing 
De systematiek van toerekening is hiervoor toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”. 
 
Lasten onderhoudsactivtiteiten 
Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de onderhoudsactiviteiten. Dit 
betreffen naast onderhoudsuitgaven ook personeelslasten en overige bedrijfslasten. De systematiek 
van toerekening is hiervoor toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”. 
 
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. Aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn 
uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. 
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat 
deze zich voordoen. Het klachten- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en 
eigen dienst, en ook de kosten van het materiaalverbruik. In de winst- en verliesrekening zijn de kosten 
van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen en sociale lasten. De lasten van 
onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een 
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waardeverhoging van het actief. Sinds 2014 worden de vervangingsuitgaven van cv-installaties, 
badkamers en keukens geactiveerd. 
 
Overige directe operationele lasten exploitatiebezit 
Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit toegerekend 
die geen betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of onderhoudsactiviteiten. Gedacht 
kan worden aan: 

� onroerendezaakbelasting 

� verzekeringskosten 
De systematiek van toerekening is hiervoor toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”. 
 
Netto verkoopresultaat vastgoed in ontwikkeling 
De post nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling betreft het saldo van de behaalde 
verkoopopbrengst minus de vervaardigingsprijs van projecten voor derden en de toegerekende 
organisatie- en financieringskosten. Opbrengsten worden verantwoord naar rato van de verrichte 
prestaties op balansdatum. Mogelijke verliezen op nieuwbouwkoopprojecten worden verantwoord 
zodra deze voorzienbaar zijn. 
 
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 
De post netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde 
verkoopopbrengst minus de boekwaarde van het bestaand bezit en de toegerekende 
organisatiekosten. Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren 
transportakte). 
 
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door 
gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot 
investeringen in nieuwbouw en herstructurering.  
 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, 
die ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille in het verslagjaar. 
 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 
In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille verkocht 
onder voorwaarden verantwoord die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van de 
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden in het verslagjaar. 
 
Opbrengsten en kosten overige activiteiten 
Hieronder worden onder andere de inschrijfgelden van woningzoekenden, de opbrengsten van overige 
dienstverlening en incidentele kosten en opbrengsten verantwoord. 
 
Overige organisatiekosten 
Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere bedrijfsactiviteiten toegerekend kunnen worden middels 
de systematiek zoals hiervoor toegelicht in “Toerekening baten en lasten”. 
 
Leefbaarheid 
Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en wijken 
bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar 
hebben plaatsgevonden. 
 
Lonen en salarissen 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- 
en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is sprake 
als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de 
werknemers. De lonen, salarissen en sociale lasten worden aan de verschillende activiteiten 
toegerekend middels de systematiek zoals hiervoor toegelicht in “Toerekening baten en lasten”. 
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Pensioenlasten 
HW Wonen heeft een pensioenregeling bij het pensioenuitvoerder SPW (bedrijfstakpensioenfonds). De 
regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het 
bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting 
aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te 
betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. De pensioenlasten worden aan de 
verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek zoals hiervoor toegelicht in 
“Toerekening baten en lasten”. 
 
De dekkingsgraad van SPW bedroeg ultimo 2016 104% (ultimo 2015: 109%). Op een langere termijn 
ligt de vereiste dekkingsgraad op 125,5%. Het fonds heeft dus een reservetekort. SPW heeft een 
herstelplan bij haar toezichthouder ingediend waarmee wordt aangetoond dat SPW binnen de 
geldende termijn uit het reservetekort kan komen. 
 
Ultimo 2016 (en 2015) waren er geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling 
van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. 
 
Rentebaten en rentelasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van die betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. Rentelasten worden 
geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging van een actief, als het 
een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiks- of verkoopklaar te maken. De te 
activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de 
vervaardiging opgenomen leningen en van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan 
de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van 
vervaardiging. 
 
Belastingen 
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met 
wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van 
wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 
 
Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende belastingwetgeving. 
Eind 2008 is er overeenstemming bereikt tussen Aedes en de Belastingdienst betreffende de 
Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO 2). De VSO 1 is eenzijdig in 2008 door de Belastingdienst 
opgezegd. HW Wonen heeft de VSO 1 en VSO 2 getekend. Per 1 december 2017 loopt de tussen 
woningcorporaties en de Belastingdienst gesloten vaststellingsovereenkomst (VSO2) af. Met dien 
verstande dat de overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar wordt verlengd, indien deze niet vóór 1 
december is opgezegd. 
 
HW Wonen heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie ultimo 2016 
en het fiscale resultaat 2016 bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de uitwerking van VSO 1 en VSO 
2 voor woningcorporaties nog ontbreekt, kan de werkelijk te betalen of te verrekenen belasting afwijken 
van de in de jaarrekening opgenomen schatting. 
 
Aandeel in het resultaat deelnemingen  
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en 
financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van 
deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij HW Wonen geldende grondslagen 
voor waardering en resultaatbepaling.  
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Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht  
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen 
dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest 
wordt eveneens opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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6.5 Toelichting op de balans 
 

 
 

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa in exploitatie

Een overzicht van de materiële vaste activa in exploitatie is in het volgende schema opgenomen:

DAEB Niet-DAEB Totaal Totaal

vastgoed vastgoed huidig vorig 

 in exploitatie  in exploitatie boekjaar boekjaar

Stand per 1 januari

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 528.571 82.995 611.567 593.678

Cumulatieve waardeveranderingen -177.552 -15.271 -192.823 -236.159 

351.019 67.724 418.743 357.518

Effecten stelselwijziging 621.464 26.055 647.518 679.798

Boekwaarden 972.483 93.779 1.066.261 1.037.317

Mutaties in 2016

Investeringen - initiële verkrijgingen 131 0 131 0

Investeringen - oplevering nieuwbouw 27.627 3.792 31.418 14.184

Investeringen - uitgaven na eerste verwerking 8.608 647 9.255 7.277

Desinvesteringen verkopen -5.577 -2.870 -8.447 -9.116 

Desinvesteringen sloop -6.871 -514 -7.385 -4.378 

Desinvesteringen overig 71 -37 34 -1.355 

Overboeking voorraad koopwoningen bestaand -641 -275 -916 -511 

Overboeking van DAEB naar niet-DAEB-vastgoed in exploitatie -4.019 4.019 0 -0 

Overboeking van niet-DAEB naar DAEB-vastgoed in exploitatie 2.444 -2.444 0 3

Aanpassing marktwaarde 52.899 4.122 57.021 22.841

Overige mutaties 0 0 0 0

Saldo 74.670 6.441 81.111 28.944

Stand per 31 december

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 565.050 86.481 651.531 611.567

Cumulatieve herwaarderingen 550.070 30.262 580.332 527.328

Cumulatieve waardeveranderingen -67.967 -16.523 -84.490 -72.633 

Boekwaarde per 31 december 1.047.153 100.220 1.147.372 1.066.261

Marktwaarde

Per 31 december 2016 is de som van de in de vaste activa in exploitatie opgenomen herwaarderingen 580,3 miljoen euro. Deze heeft voor 550,1 miljoen euro 

betrekking op het DAEB-vastgoed en voor  30,2 miljoen euro op het niet-DAEB-vastgoed.

Zowel het DAEB- als het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat die is bepaald op basis van het ‘Handboek 

modelmatig waarderen marktwaarde’ die als bijlage is opgenomen bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV). Hierbij wordt op basis van de 

toekomstige kasstromen de marktwaarde middels de Discounted Cash Flow (DCF) Methode bepaald.

De bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat is een schatting; er wordt ingeschat wat een externe belegger bereid is te betalen voor het vastgoed. Inherent 

hieraan ontstaat een schattingsonzekerheid; een bandbreedte waarbinnen de schatting zich kan bewegen zonder dat de schatting onjuist is. Generiek wordt door 

de markt een bandbreedte gehanteerd van +10 procent en -10 procent.

In de bedrijfswaardeberekenig zijn de effecten ingerekend van onze voorgenomen verduurzamingsinvesteringen, voor zover uitvoering daarvan binnen 5 jaar vanaf 

2016 plaatsvindt. Verwezen wordt naar hoofdstuk 5.3.

Een eerste indicatieve berekening levert een totaal potentieel investeringsprogramma van ruim 200 miljoen euro op. HW Wonen heeft vastgesteld dat haar ratio's 

ruimte bieden om dit (gefaseerd) uit te voeren. Concrete invulling van en besluitvorming over het programma moet echter nog plaatsvinden.

HW Wonen schat in dat van dergelijke investeringen een beperkt deel (circa 10 procent) wordt terugverdiend in de marktwaarde. Een externe belegger zal 

doorgaans dergelijke investeringen niet doen. Inherent aan de methodiek van marktwaardebepaling zijn hierbij de voorgenomen verduurzamingsinvesteringen dan 

ook niet ingerekend.
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Bij het bepalen van de marktwaarde is de full-versie van het waarderingshandboek gehanteerd. De variabelen in de berekening zijn conform het 

waarderingshandboek gehanteerd met uitzondering van de volgende vrijheidsgraden:

● Schematische vrijheid

● Markthuur(stijging)

● Exit yield

● Leegwaarde(stijging)

● Erfpacht Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

Voor woningen:

● Schematische vrijheid Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

● Markthuur(stijging) Deze vrijheidgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd uit de NVM-database.

● Exit yield Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

Deze vrijheidgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd uit de NVM-database.

Deze vrijheidgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van de exit yield op basis van het model van taxateur beter 

passend en tot meer marktconforme waarderingsuitkomsten leidend.

Deze vrijheidgraad is toegepast. DoorCalcasa zijn leegwaarden bepaald door DvdV gecontroleerd adhv referenties uit de NVM 

database. En indien nodig overschreven.

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting op complexniveau beter passend.

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van regulier onderhoud op basis van de Vastgoedtaxatiewijzer 

2016 beter passend.

Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

Deze vrijheidsgraad is incidenteel toegepast, in beginsel geldt de historische mutatiegraad als uitgangspunt.

Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

● Disconteringsvoet

● Onderhoud

● Technische splitsingskosten

● Mutatie- en verkoopkans

● Bijzondere uitgangspunten

Voor BOG / MOG / Intramuraal zorgvastgoed:

● Technische splitsingskosten Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

● Bijzondere uitgangspunten Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

● Erfpacht Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

Voor Parkeergelegenheden:

● Schematische vrijheid Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

● Markthuur(stijging) Deze vrijheidgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd uit de NVM-database.

● Exit yield Deze vrijheidgraad is toegepast.

● Leegwaarde(stijging) Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd, uit de NVM-database.

● Disconteringsvoet Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting op complexniveau beter passend.

● Onderhoud Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van regulier onderhoud op basis van de Vastgoedtaxatiewijzer 

2016 beter passend.

● Leegwaarde(stijging) Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

● Disconteringsvoet Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting op complexniveau beter passend.

● Onderhoud Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van regulier onderhoud op basis van de Vastgoedtaxatiewijzer 

● Technische splitsingskosten Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

● Mutatie- en verkoopkans Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

● Mutatie- en verkoopkans Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

● Bijzondere uitgangspunten Deze vrijheidgraad is niet toegepast.

● Erfpacht Deze vrijheidgraad is niet toegepast.
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Bouwjaar

voor 1950

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2009

vanaf 2010

2016 2017 2018 2019 2020 e.v.

0,20% 0,60% 1,07% 1,53% 2,00%

1,60% 1,70% 1,57% 2,03% 2,50%

1,60% 1,70% 1,57% 2,03% 2,50%

3,00% 2,50% 2,00% 2,00% 2,00%

Instandhoudingsonderhoud per vhe - egw VTW 2016 VTW 2016 VTW 2016 VTW 2016 VTW 2016

Instandhoudingsonderhoud per vhe - mgw VTW 2016 VTW 2016 VTW 2016 VTW 2016 VTW 2016

Mutatieonderhoud per vhe - egw € 823 € 823 € 823 € 823 € 823

Mutatieonderhoud per vhe - mgw € 618 € 618 € 618 € 618 € 618

Achterstallig onderhoud per vhe - egw € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Achterstallig onderhoud per vhe - mgw € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

€ 420 € 420 € 420 € 420 € 420

€ 413 € 413 € 413 € 413 € 413

 - Binnenmaas 0,0957% 0,0957% 0,0957% 0,0957% 0,0957%

 - Cromstrijen 0,1172% 0,1172% 0,1172% 0,1172% 0,1172%

 - Dordrecht 0,1301% 0,1301% 0,1301% 0,1301% 0,1301%

 - Korendijk 0,1336% 0,1336% 0,1336% 0,1336% 0,1336%

 - Oud-Beijerland 0,1494% 0,1494% 0,1494% 0,1494% 0,1494%

 - Strijen 0,0998% 0,0998% 0,0998% 0,0998% 0,0998%

 - Zwijndrecht 0,1374% 0,1374% 0,1374% 0,1374% 0,1374%

0,1300% 0,1300% 0,1300% 0,1300% 0,1300%

0,536% 0,569% 0,569% 0,569% 0,569%

1,200% 0,800% 0,400% 0,000% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

0 0 0 0 0

3 3 3 3 3

€ 500 € 500 € 500 € 500 € 500

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0

1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70%

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

2016 2017 2018 2019 2020 e.v.

Instandhoudingsonderhoud per m2 BVO VTW 2016 VTW 2016 VTW 2016 VTW 2016 VTW 2016

Mutatieonderhoud per m2 BVO € 10 € 10 € 10 € 10 € 10

Marketing (% van de marktjaarhuur) 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%

Achterstallig onderhoud per vhe € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

 - Binnenmaas 0,2360% 0,2360% 0,2360% 0,2360% 0,2360%

 - Cromstrijen 0,2663% 0,2663% 0,2663% 0,2663% 0,2663%

 - Korendijk 0,2237% 0,2237% 0,2237% 0,2237% 0,2237%

 - Oud-Beijerland 0,3289% 0,3289% 0,3289% 0,3289% 0,3289%

 - Rotterdam 0,3197% 0,3197% 0,3197% 0,3197% 0,3197%

 - Strijen 0,1973% 0,1973% 0,1973% 0,1973% 0,1973%

0,1300% 0,1300% 0,1300% 0,1300% 0,1300%

gedifferentieerd gedifferentieerd gedifferentieerd gedifferentieerd gedifferentieerd

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Mutatieleegstand (in maanden)

Overdrachtskosten (% van de berekende waarde)

Beheerkosten - BOG (% van de markthuur)

Beheerkosten - MOG (% van de markthuur)

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ-waarde)

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke 

lasten (% van de WOZ-waarde)

Huurstijging boven prijsinflatie -                      

zelfstandige eenheden

Beheerkosten per vhe - egw

Looninflatie

Bouwkostenstijging

Leegwaardestijging (afhankelijk van ligging)

Parameters bedrijfsmatig- en                                  

maatschappelijk onroerend goed

Technische splitsingskosten per eenheid

Verkoopkosten bij uitponden (% van de leegwaarde)

Overdrachtskosten (% van de berekende waarde)

Huurstijging boven prijsinflatie -                         

onzelfstandige eenheden

Huurderving (% van de huursom)

Mutatieleegstand - gereguleerde woningen                 

(in maanden)
Mutatieleegstand - geliberaliseerde woningen                 

(in maanden)
Juridische splitsingskosten per eenheid

Markthuurstijging 

Parkeerplaats

Garagebox

Zorgvastgoed (intramutaal)

Beheerkosten per vhe - mgw

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ-waarde)

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke 

lasten (% van de WOZ-waarde)

Verhuurderheffing (% van de WOZ-waarde)

Eengezinswoning

Meergezinswoning

Bedrijfsonroerendgoed

Maatschappelijk onroerend goed

Complexindeling

Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden wat betreft type vastgoed, bouwperiode

en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij in verhuurde staat verkocht kan worden. Er bestaat geen minimum of maximum voor het aantal

verhuureenheden in een waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit zowel DAEB- als niet-DAEB-vastgoed. De

waarderingscomplexen ten behoeve van de berekening van de marktwaarde zijn door middel van de volgende indeling bepaald:

Locatie (gemeente / wijk) Type

Parameters

Bij het bepalen van de toekomstige kasstromen voor de DCF-berekening wordt gebruik gemaakt van de volgende parameters:

Parameters woongelegenheden

Prijsinflatie
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2016 2017 2018 2019 2020 e.v.

Instandhoudingsonderhoud parkeerplaats per jaar € 46 € 46 € 46 € 46 € 46

Instandhoudingsonderhoud garagebox per jaar € 154 € 154 € 154 € 154 € 154

€ 25 € 25 € 25 € 25 € 25

€ 35 € 35 € 35 € 35 € 35

0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

€ 500 € 500 € 500 € 500 € 500

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0

€ 500 € 500 € 500 € 500 € 500

0 0 0 0 0

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

2016 2017 2018 2019 2020 e.v.

Instandhoudingsonderhoud per m2 BVO VTW 2016 VTW 2016 VTW 2016 VTW 2016 VTW 2016

Mutatieonderhoud per m2 BVO € 10 € 10 € 10 € 10 € 10

Marketing (% van de marktjaarhuur) 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%

Achterstallig onderhoud per vhe € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

gedifferentieerd gedifferentieerd gedifferentieerd gedifferentieerd gedifferentieerd

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden en vastgoed in ontwikkeling

Een overzicht van de onroerende zaken verkocht onder voorwaarde en het vastgoed in ontwikkeling is in het volgende schema opgenomen:

Onroerende DAEB Niet-DAEB Totaal Totaal

en roerende vastgoed vastgoed huidig vorig 

verkocht onder in in boekjaar boekjaar

voorwaarden ontwikkeling ontwikkeling

Stand per 1 januari

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 44.473 42.639 3.976 91.088 85.194

Cumulatieve herwaarderingen -1.421 -25.889 -3.113 -30.423 -33.822 

Boekwaarde per 1 januari 43.052 16.750 863 60.665 51.372

Effecten stelselwijziging 0 424 478 902 -2.571 

Boekwaarde per 1 januari 43.052 17.174 1.341 61.567 48.801

Mutaties in 2016

Investeringen 0 27.746 2.789 30.535 32.900

Desinvesteringen -2.208 -2.208 -754 

Overboekingen -43.670 -3.020 -46.690 -23.577 

Waardeveranderingen 2.377 1.812 392 4.580 4.197

Saldo 169 6.441 160 6.770 12.766

Stand per 31 december

Verkrijgingsprijzen 42.265 32.732 2.607 77.604 91.088

Cumulatieve afschrijvingen en  

waardeveranderingen 956 -29.318 -1.105 -29.467 -29.521 

Boekwaarden 43.221 3.062 1.502 47.784 61.567

Beheerkosten parkeerplaats per jaar

Beheerkosten garagebox per jaar

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke 

lasten (% van de WOZ-waarde)

Parameters parkeergelegenheden

Parameters intramuraal zorgvastgoed

Beheerkosten (% van de markthuur)

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ-waarde)

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke 

lasten (% van de WOZ-waarde)

Juridische splitsingskosten per eenheid

Technische splitsingskosten per eenheid

Verkoopkosten per eenheid

Overdrachtskosten (% van de berekende waarde)

Mutatieleegstand (in maanden)

Mutatieleegstand (in maanden)

Overdrachtskosten (% van de berekende waarde)

Jaarlijks wordt 1/3 deel van de woongelegenheden en de volledige portefeuille niet-woongelegenheden in exploitatie getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake

deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Dit betekent dat elk derde deel van de onroerende zaken in exploitatie

minimaal eens per drie jaar opnieuw wordt getaxeerd. Het 1/3 deel wordt zo samengesteld dat dit een representatief deel van het totale bezit is. In het jaar dat niet

getaxeerd wordt, wordt een taxatie-update/aannemelijkheidsverklaring verstrekt door de taxateur. Het taxatierapport en het taxatiedossier waarin de waardering en

de daarbij gehanteerde aanpassingen ten opzichte van de basisvariant zijn onderbouwd en vastgelegd zijn in het bezit van HW Wonen en op aanvraag beschikbaar

voor de Autoriteit woningcorporaties.
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Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden Totaal Totaal

2016 2015

Aantal verkochte eenheden 1 januari 311 317

Terugkopen boekjaar -17 -6 

Aantal verkochte eenheden 31 december

294 311

●

      ongerealiseerde waardestijging, en voor het overige als een bijzonder waardeverminderingsverlies;

●

●

DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in ontwikkeling voor de eigen exploitatie

Materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie

Een overzicht van de materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie is in het volgende schema opgenomen:

Onroerende Totaal

en roerende vorig 

zaken ten boekjaar

dienste van de

exploitatie

Stand per 1 januari

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 12.873 12.054

Cumulatieve waardeveranderingen 

     en afschrijvingen -5.829 -5.091 

Boekwaarden 7.045 6.963

Mutaties in 2016

Investeringen 415 861

Desinvesteringen 0 -43 

Afschrijvingen -866 -771 

Overige waardeveranderingen en afschrijvingen 0 33

Saldo -451 81

Stand per 31 december

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 13.289 12.873

Cumulatieve waardeveranderingen 

     en afschrijvingen -6.695 -5.829 

Boekwaarde per 31 december 6.594 7.045

Afschrijvingsmethode en termijnen onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt :

● Grond en terreinen geen afschrijvingen

● Kantoorpand lineair 25 jaar

● Installaties lineair 25 jaar

● Inventaris lineair 10 jaar

● Vervoersmiddelen lineair   5 jaar

● Overige zaken lineair   5 jaar

De actuele waarde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden is gebaseerd op een modelmatige waardering door een onafhankelijk en ter zake kundig

bureau. Bij de bepaling van de actuele waarde zijn de volgende uitgangspunten toegepast: 

De betreffende onroerende zaken worden direct voorafgaand aan de verkoop gewaardeerd tegen actuele waarde zijnde de met de koper

overeengekomen contractprijs; het verschil met de boekwaarde op dat moment wordt verwerkt:

   o Bij een waardedaling: als een negatieve herwaardering indien en voor zover er voor de betreffende woning(en) op dat moment nog sprake is van 

   o Bij een waardestijging: als een herwaardering indien en voor zover de actuele waarde hoger is dan de boekwaarde op dat moment zou zijn 

      bij toepassing van waardering tegen historische kostprijs minus afschrijvingen, en voor een eventueel resterende overige waardestijging als

Bij de contracten gebaseerd op het “Koopgarant”-principe geldt dat er sprake is van verleende kortingen tussen 15% en 25%. Daarnaast heeft HW Wonen een

terugkoopverplichting. Het aandeel van HW Wonen in de waardeontwikkeling van de woning is 5,2% in 2016 en 1,4% in 2015.

      terugname van een bijzonder waardeverminderingsverlies;

De woning wordt voor de overeengekomen contractprijs opgenomen onder de Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden; de (nog te) ontvangen

contractprijs wordt opgenomen als Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (eerste waardering).  

De woning wordt jaarlijks per balansdatum gewaardeerd tegen de marktwaarde op basis van de geldende contractvoorwaarden van de verkoop onder

voorwaarden; eventuele waardemutaties worden verwerkt als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.

De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op het bedrag dat HW Wonen verschuldigd zou zijn indien op balansmoment het actief tegen de

overeengekomen contractvoorwaarden teruggekocht zou moeten worden. Eventuele mutaties in deze verplichtingen worden in het resultaat verwerkt als ‘Niet-

gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.

In het boekjaar werd ter zake vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie een bedrag van 792.202 euro (2015: 1.082.729 euro) aan bouwrente

geactiveerd. Bij niet-specifiek gefinancierde nieuwbouwprojecten werd een gemiddelde rentevoet gehanteerd van 4 procent. 
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Herclassificatie / herkwalificatie

2016 2015

Saldo herclassificatie / herkwalificatie 4.846 3.930

Aantal verhuureenheden 28 28

Boek-/marktwaarde verhuureenheden 845 906

Effect op toename herwaarderingsreserve 3.118 2.457

3.963 3.363

Aantal verhuureenheden 4 3

Boek-/marktwaarde verhuureenheden 543 567

Effect op toename herwaarderingsreserve 140 1

683 567

Effect op overige waardevermeerderingen winst- en verliesrekening 200 0

883 567

Bedrijfswaarde

De uitgangspunten voor de bedrijfswaardeberekening van het vastgoed in exploitatie zijn:

Tabel huuropbrengsten en indexaties

2017 2018 2019 2020 2021 e.v.

0,60% 1,07% 1,53% 2,00% 2,00%

1,60% 1,90% 2,20% 2,50% 2,50%

1,60% 1,90% 2,20% 2,50% 2,50%

4,50% 3,67% 2,83% 2,00% 2,00%

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

0,30% 0,60% 1,07% 1,53% 2,00%

0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90%

De bedrijfswaarde van de onroerende en roerende zaken in exploitatie gebaseerd bedraagt 517 miljoen euro (inclusief restwaarde grond); uitgesplitst in DAEB en

niet-DAEB vastgoed respectievelijk 439 en 78 miljoen euro. Ten opzicht van voorgaand verslagjaar is de bedrijfswaarde met 47,5 miljoen euro afgenomen. Voor de

toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar de toelichting op de winst- en verliesrekening.

Het onroerend goed is wat betreft vreemd vermogen nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met rijksleningen of met kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie

waarvoor jegens Waarborgfonds Sociale Woningbouw een obligoverplichting geldt, die is opgenomen onder de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en

verplichtingen’. Als gevolg hiervan is het onroerend goed dat met deze leningen is gefinancierd niet hypothecair bezwaard.

De activa zijn verzekerd tegen een schade van maximaal 15 miljoen euro per gebeurtenis. Premieverrekening vindt plaats tegen een vast bedrag per woning, per

jaar. De bedrijfsruimten zijn verzekerd tegen aanschaf / voortbrengingskosten. De verzekerde som op basis van herbouwwaarde op de balansdatum bedraagt 130

miljoen euro.

Per balansdatum waren verplichtingen aangegaan met betrekking tot materiële vaste activa voor een bedrag van 11,6 miljoen euro. Ingebruikname zal in de

volgende boekjaren plaatsvinden.

Disconteringsvoet

Jaarlijkse huurstijging per 1 juli (woningen)

Extra huurstijging DAEB-woningen / lage inkomens

Extra huurstijging DAEB-woningen / midden inkomens

Herclassificatie / herkwalificatie verhuureenheden van DAEB-vastgoed in exploitatie naar 

vastgoed bestemd voor verkoop

Herclassificatie / herkwalificatie verhuureenheden van niet-DAEB-vastgoed in exploitatie naar 

vastgoed bestemd voor verkoop

In de post DAEB-vastgoed in exploitatie zijn 9.529 (2015: 9.493) verhuureenheden opgenomen en in de post niet-DAEB zijn 889 (2015: 862) verhuureenheden

opgenomen. De geschatte waarde gebaseerd op de meest recente WOZ-beschikkingen van deze verhuureenheden bedraagt 1.484 miljoen euro (2015: 1.456

miljoen euro).

Omdat de doelstelling van HW Wonen is te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van de onroerende zaken in

exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde in de toekomst zal

worden gerealiseerd. Derhalve wordt hier onder de bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie, zoals deze jaarlijks aan het Waarborgfonds Sociale

Woningbouw (WSW) toegelicht. Deze bedrijfswaarde sluit aan op het beleid van HW Wonen en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit van haar vastgoed

uitgaande van dit beleid.

Jaar

Inflatie% loonkosten

Inflatie% consumentenprijzen

Inflatie% bouwkosten

Inflatie% marktprijzen

Extra huurstijging DAEB-woningen / hoge inkomens

Huurderving woningen (exclusief sloop en verkoop)
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Tabel verkoopopbrengsten

2017 2018 2019 2020 2021

30 30 30 30 29

4.241 4.536 4.451 4.588 4.806

568 1.015 823 947 824

Exploitatielasten

● Directe exploitatielasten, onder andere belastingen, verzekeringspremies etc.

●

● Heffingen van overheidswege die gekoppeld zijn aan het DAEB vastgoed in exploitatie, die conform het wettelijk kader zijn geformaliseerd. 

● Saneringsheffing

● Bijdrageheffing Autoriteit Woningcorporaties

Levensduur

De gehanteerde uitgangspunten bij de bepaling van de resterende economische levensduur zijn:

●

●

●

Restwaarde

Indeling kasstroomgenererende eenheden

Bij complexen waarvoor een renovatie- of sloopbesluit is/wordt genomen wordt de levensduurinschatting aangepast conform de betreffende 

besluitvorming

De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfswaarde vindt, voor zover er nog geen herbestemming van de grond heeft plaatsgevonden,

plaats op basis van de huidige vergelijkbare kavel of vierkantemeterprijs. Voor zelfstandige woongelegenheden wordt een opbrenst van 25 duizend euro

aangehouden en voor onzelfstandige woongelegenheden 12,5 duizend euro. Deze kavelprijs wordt geïndexeerd naar het einde van de levensduur en verminderd

met verwachte sloopkosten en kosten van uitplaatsing (respectievelijk 20 duizend en 10 duizend euro). Indien feitelijk dan wel in rechte afdwingbare verplichtingen

zijn aangegaan die consequenties hebben voor de bestemming van de grond, dan wordt met deze gewijzigde bestemming in de waardering rekening gehouden.

De kasstroomgenererende eenheden zijn conform de marktwaarde-complexindeling ingedeeld op geografische ligging, type en bouwjaarklasse.

De exploitatielasten per verhuureenheid zijn ontleend aan de begroting van HW Wonen. De exploitatielasten bestaan uit de volgende elementen:

Indirecte exploitatielasten die betrekking hebben op het DAEB vastgoed (geen kosten van projectontwikkelingsactiviteiten). Deze kosten bestaan onder 

andere uit administratieve lasten, beleid en automatisering. HW Wonen heeft de totale indirecte exploitatie toegerekend op de verdeelsleutel van het 

aantal kostenfactoren dat betrekking heeft op DAEB vastgoed.

Bij de geschatte resterende economische levensduur wordt rekening gehouden met marktomstandigheden, het kwaliteitsbeleid en de feitelijke staat 

van onderhoud. De levensduur vormt de basis voor de looptijd van de verwachte kasstromen. 

Er wordt voor woongelegenheden uitgegaan van een weerlegbaar vermoeden dat de resterende economische levensduur maximaal 50 jaar en 

minimaal 15 jaar bedraagt. De restant levensduur wordt echter primair bepaald met inachtneming van de reguliere richtlijnbepalingen inhoudende dat 

een bijstelling van de gebruiksduur periodiek wordt vastgesteld. Indien de administratieve minimale restantlevensduur korter is/wordt dan 15 jaar, is 

bijzondere aandacht nodig voor een hernieuwde inschatting van de restantlevensduur. Het strategisch voorraadbeheer van HW Wonen is in principe 

leidend. Voor maatschappelijk vastgoed kan uitgegaan worden van een kortere maximale resterende economische levensduur (bv. 30 of 40 jaar) 

afhankelijk van de inschatting van economische risico’s. 

Opbrengstwaarde

Oorspronkelijke boekwaarde

De in de bedrijfswaarde opgenomen 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, onder aftrek van verkoopkosten die niet door de koper worden gedragen. Ter

bepaling van dit bedrag worden taxaties uitgevoerd door onafhankelijke externe deskundigen of worden vergelijkbare onroerende zaken als referentie gehanteerd. 

De verkopen worden voor een periode van vijf jaar in de waardering betrokken. 

Jaar

Aantal verkopen

Door HW Wonen is een verkoopplan opgesteld waarin per 31 december 2016 totaal 883 woningen voor verkoop zijn geoormerkt. De bedrijfswaarde van deze

onroerende zaken bedraagt 45,0 miljoen euro. De marktwaarde bedraagt ultimo het verslagjaar 204,9 miljoen euro.
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HW Wonen heeft een 100 procent belang in Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard B.V. Deze B.V. is op 18 mei 2005 opgericht. Het 
maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt 90.000 euro. Het geplaatste kapitaal bedraagt 18.000 euro (180 gewone aandelen van nominaal 
100 euro). De vennootschap is gevestigd in Oud-Beijerland aan de Lamborghinilaan 4 en is ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel in Rotterdam, onder nummer 24377907. Gezien de omvang en grootte van de deelneming 
Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard B.V. is er niet geconsolideerd. Door ons is een lening verstrekt aan de 
Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard B.V. met een hoofdsom van 750 duizend euro, rente 2,35 procent, looptijd tot 30 oktober 2019. 
Van deze lening is ultimo 2013 750 duizend euro opgenomen. 

Financiële vaste activa

De mutaties in de financiële vaste activa zijn in het volgende schema samengevat:

Deelnemingen Latente Leningen u/g Totaal Totaal

belasting- huidig vorig 

vorderingen boekjaar boekjaar

Stand per 1 januari

Boekwaarde per 1 januari 0 7.754 887 8.641 8.153

Effecten stelselwijziging 0 -394 0 -394 633

Boekwaarde per 1 januari 0 7.360 887 8.247 8.786

Mutaties in 2016

Aankopen, verstrekte leningen 15 15 0

Afschrijvingen / aflossingen -46 -46 -8 

Waardeveranderingen 22 22 3-                               

Aandeel resultaat deelnemingen -22 -22 3

Verrekenbare tijdelijke verschillen 17 17 -531 

Totaal mutaties 0 17 -31 -15 -539 

Stand per 31 december 

Boekwaarden 0 7.377 856 8.233 8.247

Deelnemingen

Aandeel Resultaat Nettovermogens-

boekjaar waarde per

31-12-2016

Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard B.V. 100% -22 -594 

Latente belastingvordering(en)

2016 2015

Boekwaarde per 1 januari volgens jaarrekening vorig boekjaar 7.754 7.258

Effect stelselwijziging(en) -395 633

Stand per 1 januari 7.359 7.891

Mutaties in 2016

Dotaties 17 -532 

Totaal mutaties 17 -532 

Stand per 31 december 7.377 7.359

Verrekenbare tijdelijke verschillen 7.377 7.359

Totaal latente belastingvordering(en) 7.377 7.359

Leningen u/g

Het betreft de volgende categorieën leningen:

2016 2015

Lenigen derden 91 137

Leningen aan HW Wonen gelieerde partijen 765 750

Totaal boekwaarde leningen u/g 856 887

De post leningen aan derden betreft één lening met een rentepercantage van 5,00 procent en met een looptijd van 2008 tot 2023

Het saldo betreft latente belastingvorderingen die zijn ontstaan uit hoofde van verschillen tussen de waarde van activa en passiva voor de fiscale resultaatbepaling

en de waarde in deze jaarrekening. De waarderingsverschillen betreffen de waardering van de leningen en het vastgoed. Per 31 december 2016 bedraagt de

latentie op het vastgoed 5.961 duizend euro, op voor verkoop gelabelde woningen 1.094 duizend euro en op (dis)agio van de leningen 322 duizend euro..

Aan de Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard B.V. is per 30 oktober 2014 ter conversie van de oude lening ad. 600 duizend euro en rekening-courant

schulden een nieuwe lening verstrekt van 750 duizend euro. De looptijd van de nieuwe lening bedraagt 5 jaar tegen een rente van 2,35 procent per jaar. Daarnaast

is in 2016 aan het CEB een achtergestelde lening verstrekt van 14.965 euro met een looptijd van maximaal 16 jaar tegen een jaarlijkse rentevergoeding van 3,00

procent.
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Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop

2016 2015

Nieuwbouw; opgeleverde nieuwbouw beschikbaar voor verkoop 180 180

Bestaand bezit; leeg voor verkoop 4.846 3.930

Terugkoop Koopgarant: beschikbaar voor doorverkoop 480                          311

Boekwaarde per 31 december 5.507 4.421

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

2016 2015

Stand per 1 januari 3.832                       2.843                        

Betaalde kosten 1.580                       601                           

Overboeking van MVA in ontwikkeling 325                          1.643                        

Overboeking naar onderhanden werk 543-                          399-                           

5.194                       4.688                        

Gevormde voorziening 498-                          856-                           

Stand per 31 december 4.695                       3.832                        

Dit betreffen koopwoningen die per 31 december 2016 in ontwikkeling zijn maar nog niet zijn verkocht.

Overige voorraden

2016 2015

Onderhoudsmaterialen 195                          206                           

Totaal voorraad materialen 195 206

Onderhanden projecten

2016 2015

Stand per 1 januari 874                          0                               

Gedeclareerde termijnen 3.389-                       344-                           

Verkopen boekjaar 688                          -                               

Betaalde kosten 1.442                       512                           

Overboeking naar voorraad verkoopwoningen 123                          -                               

Overboeking van voorraad verkoopwoningen in ontwikkeling 521                          399                           

Gevormde voorziening 152-                          -                               

108                          567                           

Gerealiseerde winst / verlies 1-                              308                           

Stand per 31 december 108                          874                           

Dit betreffen koopwoningen die per 31 december 2016 in ontwikkeling zijn en inmiddels zijn verkocht.

Vorderingen

Huurdebiteuren

2016 2015

Huurdebiteuren 503                          461                           

Af: voorziening wegens oninbaarheid 173-                          172-                           

Totaal huurdebiteuren 329                          291                           

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

2016 2015

Boekwaarde per 1 januari 172 184

Dotatie ten lasten van de exploitatie -3 82

Afgeboekt oninbare posten 4 -94 

Boekwaarde per 31 december 173 172

In totaal zijn er per ultimo 2016 883 (2015: 1.015) woningen verantwoord als vastgoed bestemd voor verkoop. De verwachting is dat 32 woningen met een

boekwaarde van 4.846 duizend euro binnen een jaar worden verkocht. De verwachte bruto-opbrengst bedraagt 5.070 duizend euro.

De huurachterstand huurdebiteuren eind 2016 is 0,70 procent van de nettojaarhuur (2015: 0,68 procent). Onder de huurdebiteuren zijn geen posten opgenomen

met een resterende looptijd langer dan een jaar.
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Vorderingen op groepsmaatschappijen

2016 2015

Ontwikkelingsmij Hoeksche Waard BV 55 37

Over de rekening-courant verhouding wordt geen rente in rekening gebracht

Overige vorderingen

2016 2015

Nog te vorderen schadeuitkeringen -                           5                               

Huurvorderingen in het WSNP traject. 36                            36                             

Overige contract gebonden vorderingen bewoners en vertrokken bewoners 190                          152                           

Overige niet contract gebonden vorderingen 229                          84                             

Af: voorziening wegens oninbaarheid 103-                          140-                           

Totaal overige vorderingen 353                          136                           

Onder de overige vorderingen zijn geen posten opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar.

Overlopende activa

2016 2015

Overige  725 418

Totaal overlopende activa 725 418

Onder de overlopende activa zijn geen posten opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar. Het betreffen hier vooruitbetaalde kosten en /of nog

te ontvangen bedragen.

Liquide middelen

2016 2015

Direct opvraagbaar

Kas/bank 38                            967                           

Spaarrekeningen banken 8.382                       7.719                        

Totaal liquide middelen 8.420                       8.685                        

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

2016 2015

Stand per 1 januari (vóór stelselwijziging) 138.581 62.340

Effect stelselwijziging 646.131 673.991

Stand per 1 januari (na stelselwijziging) 784.712 736.331

Bij: winst-/verliesverdeling over het boekjaar 72.419 48.380

Stand per 31 december 857.131 784.712

Het eigen vermogen is onder te verdelen in gerealiseerd vermogen en niet-gerealiseerd vermogen

Het verloop van de overige reserves is als volgt:

2016 2015

Boekwaarde per 1 januari 256.615 228.364

Toename uit hoofde van daling van de marktwaarde -79.492 -46.087 

Afname uit hoofde van stijging van de marktwaarde 16.601 20.746

Realisatie uit hoofd van verkoop 1.654 5.209

Realisatie uit hoofd van sloop 3.887 4.071

Overige mutaties 75.448 44.312

Boekwaarde per 31 december 274.713 256.615

Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:

Herwaarde- Herwaarde- Herwaarde- Totaal

ringsreserve ringsreserve ringsreserve huidig 

DAEB- niet DAEB- onroerende boekjaar

vastgoed in vastgoed in zaken verkocht

exploitatie exploitatie onder

voorwaarden

Boekwaarde per 1 januari 2015 491.375 16.443 150 507.967

Realisatie uit hoofd van verkoop -4.476 -733 0 -5.209 

Realisatie uit hoofd van sloop -4.071 0 0 -4.071 

Toename uit hoofde van stijging van de marktwaarde 41.973 3.398 715 46.087

Afname uit hoofde van daling van de marktwaarde -19.557 -1.092 -96 -20.746 

Herclassificaties/herkwalificaties -6.030 7.339 0 1.309

Overige mutaties 683 2.076 0 2.760

Boekwaarde per 31 december 2015 499.897 27.431 769 528.096

Boekwaarde per 1 januari 2016 499.897 27.431 769 528.096

Realisatie uit hoofd van verkoop -1.648 19 -25 -1.654 

Realisatie uit hoofd van sloop -3.545 -343 0 -3.887 

Toename uit hoofde van stijging van de marktwaarde 72.199 5.950 1.343 79.492

Afname uit hoofde van daling van de marktwaarde -15.324 -1.276 0 -16.601 

Herclassificaties/herkwalificaties 77 354 0 430

Overige mutaties -1.586 -1.873 0 -3.459 

Boekwaarde per 31 december 2016 550.070 30.262 2.086 582.418

De herwaarderingsreserve wordt bepaald op complexniveau op basis van het verschil in de boekwaarde van het vastgoed in exploitatie op basis van marktwaarde

ten opzichte van de boekwaarde van het vastgoed in exploitatie op basis van historische kosten. Hierbij wordt er bij de bepaling van de boekwaarde op basis van

historische kosten geen rekening gehouden met afschrijvingen en waardeverminderingen.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016

Het bestuur stelt aan de raad van commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2016 ten bedrage van 72.419 duizend euro voor een bedrag van 18.098

duizend euro ten gunste van de overige reserves en voor een bedrag van 54.321 euro ten gunste van de herwaarderingsreserve te brengen. Dit voorstel is in de

jaarrekening verwerkt. 

Het resultaat over het boekjaar 2016 ten bedrage van 72.419 duizend euro, dat geheel ten gunste van de overige reserves wordt gebracht, betreft 18.098 duizend

euro gerealiseerd resultaat en 54.321 duizend euro niet-gerealiseerde waardeveranderingen.

De niet-gerealiseerde waardeveranderingen zijn onder te verdelen in 550.070 duizend euro niet-gerealiseerde waardeveranderingen sociaal vastgoed in exploitatie,

30.262 duizend euro niet-gerealiseerde waardeveranderingen commercieel vastgoed in exploitatie en 2.086 duizend euro niet-gerealiseerde waardeveranderingen

onroerende zaken verkocht onder voorwaarden. De niet-gerealiseerde waardeveranderingen zijn ten gunste van de herwaarderingsreserve verantwoord in de

toelichting bij het eigen vermogen.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015

De jaarrekening 2015 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden op 20 mei 2016. De vergadering heeft de bestemming van het

resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
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Egalisatierekening

Het betreft hier een egalisatierekening m.b.t. de in het kader van Verzilverd Wonen 

aangekochte woningen. Het verloop van deze egalisatierekening is als volgt:

2016 2015

Stand per 1 januari 169 212

- ontrekkingen in het boekjaar 0 1

- vervallen bijdrage -35 -52

- rentetoevoeging 7 9

Stand per 31 december 142 169

Voorzieningen

Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructureringen

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

2016 2015

Boekwaarde per 1 januari volgens jaarrekening vorig boekjaar 10.125 13.685

Effect stelselwijziging(en) 2.707 2.482

Stand per 1 januari 12.832 16.167

Mutaties in 2016

Dotaties 4.826 761

Onttrekkingen -5.483 -4.095 

Totaal mutaties -657 -3.335 

Stand per 31 december 12.175 12.832

De voorziening onrendabele investeringen nieuwbouwen herstructureringen is overwegend langlopend van aard en betreft het per saldo verlieslatende deel van 

contracten afgesloten ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouw huurwoningen en herstructurering waarvoor nog onvoldoende kosten zijn gemaakt om het

bedrag daarop in mindering te brengen. Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van 6.572 duizend euro (2015: 443 duizend euro) binnen

een jaar wordt gerealiseerd en geen bedragen na vijf jaar. 

Voorziening latente belastingverplichtingen

Het verloop van de post voorziening latente belastingverplichtingen is als volgt:

2016 2015

Boekwaarde per 1 januari volgens jaarrekening vorig boekjaar 300 325

Effect stelselwijziging(en) 0 0

Stand per 1 januari 300 325

Mutaties in 2016

Dotaties 0 0

Onttrekkingen -25 -25 

Vrijval

Totaal mutaties -25 -25 

Stand per 31 december 275 300

De voorziening latente belastingverplichtingen is overwegend langlopend van aard en is gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen in de fiscale waardering en 

de waardering van de materiële vaste activa. De latentie is nomimaal opgenomen.



 

74 
 

 
 

Overige voorzieningen

Her verloop van de post overige voorzieningen is als volgt:

2016 2015

Boekwaarde per 1 januari volgens jaarrekening vorig boekjaar 878 949

Effect stelselwijziging(en) 179 0

Stand per 1 januari 1.057 949

Mutaties in 2016

Dotaties 59 198

Onttrekkingen 0 -90 

Totaal mutaties 59 108

Stand per 31 december 1.116 1.057

De overige voorzieningen zijn als volgt te specificeren

      Voorziening nog te verrekenen (pro-rata) BTW-afdrachten 22                             

      Voorziening jubileumuitkering / loopbaanontwikkelingsbudget 301                           

      Voorziening niet opgenomen verlofdagen 199                           

      Voorziening negatief saldo deelneming Ontw.mij. Hoeksche Waard BV 594                           

De voorziening jubileumuitkering / loopbaanontwikkelingsbudget wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 

gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de blijfkans.

Van de voorzieningen is een bedrag ad 699 duizend euro als een verplichting op lange termijn aan te merken. Het betreffen hier de voorzieningen

met betrekking tot de latente belastingverplichtingen, de te verrekenen (pro-rata) BTW-afdrachten en de voorziening Jubileumuitkering / Loop-

baanontwikkelingsbudget.

Langlopende schulden

Leningen overheid en kredietinstellingen

2016 2016 2016 2016 2015 2015

looptijd looptijd totaal rentevoet totaal rentevoet

korter dan langer dan

5 jaar 5 jaar

Leningen overheid 1.234 11.805 13.039 4,25% 13.949 4,16%

Leningen kredietinstellingen 88.206 196.267 284.473 3,19% 289.957 3,34%

Totaal langlopende schulden 89.441 208.072 297.512 3,24% 303.906 3,58%

De aflossingsverplichting voor 2017 bedraagt 33,2 miljoen euro.

De mutaties in 2016 van de langlopende schulden kunnen als volgt worden toegelicht:

Leningen Leningen Totaal Totaal

overheid krediet- huidig vorig 

instellingen boekjaar boekjaar

Stand per 1 januari 13.949 289.958 303.907 306.483

Bij: nieuwe leningen -                            22.000 22.000 22.000

      mutatie variabele roll-overleningen -                            4.000 4.000 4.800

Af: aflossingen -910 -31.485 -32.395 -29.377 

Stand per 31 december 13.039 284.473 297.512 303.907

Marktwaarde per 31 december 15.330 346.677 362.007 366.205

De marktwaarde van de leningen is de waarde van de leningen, waarbij de toekomstige aflossingsverplichtingen contant gemaakt zijn tegen actuele rentetarieven.
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In 2016 zijn vier  nieuwe leningen gestort:

Geldgever Hoofdsom Looptijd Storting Soort Percentage

NN Investment € 7.000.000 7 jaar 2 mei 2016 Fix 0,480%

BNG € 5.000.000 9 jaar 1 september 2016 Fix 0,508%

BNG € 5.000.000 20 jaar 3 november 2016 Fix 1,060%

BNG € 5.000.000 21 jaar 2 december 2016 Fix 1,100%

Daarnaast zijn er twee leningen aangetrokken met een stortingsdatum na balansdatum

Geldgever Hoofdsom Looptijd Storting Soort Percentage

BNG € 5.000.000 10 jaar 1 juni 2017 Fix 1,048%

BNG € 5.000.000 21 jaar 15 juni 2017 Fix 1,647%

In 2016 is bij één lening gebruikt gemaakt van de mogelijkheid tot vervroegde aflossing.

In het boekjaar hebben de volgende renteconversies plaatsgevonden:

Geldgever Restant hoofdsom Restant looptijd Datum aanpassing Percentage oud Percentage nieuw

BNG € 819.841 9 jaar 1 mei 2016 3,27% 0,94%

BNG € 1.300.287 16 jaar 1 mei 2016 4,22% 1,28%

Op basis van de vigerende contracten kan de vervalkalender van de leningenportefeuille als volgt in beeld worden gebracht:

Restant 

looptijd in 

jaren        <  2,00 %       <  3,00 %        <  4,00 %        <  5,00 %     <  6,00 %      <  7,00 %           Totaal

<  2 jaar 14.600 0 0 13.379 0 0 27.979

<  5 jaar 5.000 0 30.000 25.227 0 1.234 61.461

< 10 jaar 18.661 13.490 6.345 16.305 0 2.688 57.489

< 15 jaar 0 0 9.107 9.881 0 233 19.221

< 20 jaar 13.510 7.407 13.262 18.698 0 0 52.877

< 25 jaar 10.000 0 10.000 609 0 1.342 21.951

=> 25 jaar 15.000 11.000 21.534 9.000 0 0 56.534

Totaal 76.771 31.897 90.248 93.099 0 5.497 297.512

Soort lening aantal bedrag %

Annuïtair 49 62.482 21%

Fixe 37 180.430 61%

Roll-Over 7 39.600 13%

Basisrente 2 15.000 5%

Totaal 95 297.512 100%

Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden

2016 2015

Saldo per 1 januari

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 44.417 45.187

Herwaarderingen -1.100 -1.565

Boekwaarde per 1 januari 43.317 43.622

Mutaties in het boekjaar:

- verminderingen / vermeerderingen -2.234 -769

- waardeverandering 1.884 464

Totaal mutaties boekjaar -349 -305

Vervaardigingsprijs/ Reële waarde op moment verkoop 42.185 44.417

Herwaarderingen 783 -1.100

Boekwaarde per 31 december 42.967 43.317

De terugkoopverplichting woningen VOV betreft de terugkoopverplichting van onroerende zaken die onder een regeling Verkoop onder Voorwaarden zijn

overgedragen aan derden. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst aan de bij overdracht ontstane verplichting. Bij de jaarlijkse toetsing

van de terugkoopverplichting wordt rekening gehouden met de waardeontwikkelingen van onroerende zaken en specifieke contractvoorwaarden met derden.

Vanaf 2015 worden er geen woningen meer onder een VOV-regeling overgedragen aan derden. De teruggekochte woningen worden v.o.n. verkocht of in incidentele 

gevallen opnieuw in verhuur genomen. Als gevolg van een gemiddelde waardestijging van de overgedragen onroerende zaken van 5,2%, stijgt de terugkoop-

verplichting in 2016 met 1,9 miljoen euro.

Op 31 december 2016 zijn de belangrijkste geldgevers de BNG (165 miljoen euro), de Nederlandse Waterschapsbank (91 miljoen euro), de AEGON (5 miljoen

euro), SRLEV (10 miljoen euro), de Suddeutsche Krankenversicherung (5 miljoen euro), NN Investment (7 miljoen euro) en de Gemeenten Binnenmaas (5 miljoen

euro), Strijen (8 miljoen euro).
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Kortlopende schulden

Deze post is als volgt samengesteld:

2016 2015

Schulden aan kredietinstellingen 432 0

Schulden aan leveranciers 3.264 4.164

Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.272 3.698

Onderhanden projecten 823 0

Overlopende passiva 9.260 7.866

Totaal  19.051 15.728

Onderhanden projecten

2016 2015

Stand per 1 januari -                               -                               

Gedeclareerde termijnen 1.701                       -                               

Betaalde kosten 586-                          -                               

Overboeking naar voorraad verkoopwoningen 143-                          -                               

972                          -                               

Gerealiseerde winst / verlies 149-                          -                               

Stand per 31 december 823                          -                               

Dit betreffen koopwoningen die per 31 december 2016 in ontwikkeling zijn en inmiddels zijn verkocht.

De overlopende passiva zijn als volgt te specificeren

- niet vervallen rente o/g 5.044 5.633

- vooruit ontvangen huur 806 935

- te verrekenen stook- en servicekosten 439 343

- waarborgsommen 46 38

- overig; nog te ontvangen facturen (voornamelijk m.b.t. in 2016 in opgeleverde projecten) 2.925 917

Totaal 9.260 7.866
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Mutatie bedrijfswaarde materiële vaste activa  
De bedrijfswaarde in het verslagjaar is afgenomen met een bedrag van 47,5 miljoen euro ten opzichte 
van de bedrijfswaarde ultimo het voorgaande verslagjaar. De mutatie in de bedrijfswaarde laat zich als 
volgt specificeren: 
 

 
 
 
  

Alle bedragen in € 1.000 Alle bedragen in € 1.000

Bedrijfswaarde 2015 486.888 78.120

Autonome ontwikkeling

Vrijval kasstromen -32.311 -3.253

Effect een jaar opschuiven 38.063 5.731

Nieuwe (des)investeringen binnen horizon 3.154 269

Subtotaal autonome ontwikkeling 8.906 2.748

Voorraadmutaties

Verkoop 2.085 -4.527

Sloop -2.180 4.946

Verbeteringen 128 -323

Nieuwbouw 37.918 4.481

Aankoop 59 0

Overige nieuwe vhe's -190 250

Classificatie -2.138 2.138

Overige mutaties woninggegevens -8.480 -2.670

Subtotaal voorraadmutaties 27.203 4.296

Parameterwijzigingen

Indexaties -19.563 -2.058

Disconteringsvoet 0 0

Mutatiegraad -31 -87

Verkoopprijzen -815 14

Fictie: resterende levensduur minimaal 15 jaar 1.612 0

Subtotaal parameterwijzigingen -18.799 -2.131

Wijzigingen exploitatiebeleid

Huren -9.616 -1.140

Huurderving 60 10

Planmatig onderhoud 30.776 -886

Niet-planmatig onderhoud -5.990 995

Belasting en verzekeringen 2.922 280

Verhuurdersheffing -10.742 -471

Personeelskosten 3.530 304

Bedrijfskosten -5.733 -264

Restwaarde -306 -16

Subtotaal wijzigingen exploitatiebeleid 4.902 -1.188

Wijzigingen (des)investeringsbeleid

Verkoop -3.716 -675

Sloop 108 -1.279

Verbeterpakketten 50 -7

Woningaanpassingen 0 -563

Energiemaatregelen -66.762 -639

Subtotaal wijzigingen (des)investeringsbeleid -70.320 -3.161

Bedrijfswaarde 2016 438.781 78.682

DAEB niet-DAEB
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Algemeen 
De daling van de bedrijfswaarde komt voornamelijk voort uit: 
 

Oorzaak Bedrag 

(x € miljoen) 

Herijking van het planmatig onderhoud i.c.m. verduurzamingsingrepen  30 

Inrekenen van investeringen in verduurzaming -67 

Aanpassing tarieven verhuurderheffing -11 

Huurverhoging en aanpassing streefhuren -11 

Nieuw opgeleverde woningen  42 

Aanpassing van de indexaties -21 

Overig per saldo  -9 

Totaal -47 

 
Hieronder wordt per regel van het mutatieoverzicht een uitgebreidere toelichting gegeven 
 
Autonome ontwikkeling 
De autonome ontwikkeling betreft: 

• het vervallen van de kasstromen 2016 (35,6 miljoen euro) die in de bedrijfswaarde per 31 
december 2015 waren opgenomen; 

• hiertegenover het met 1 jaar minder contant maken van de tot en met vorig jaar ingerekende 
kasstromen (43,8 miljoen euro); 

• het inrekenen van (des-)investeringsprojecten met betrekking tot bestaand bezit in 2020. Het 
verschil tussen de netto contante waarde van deze investeringen en van de bijbehorende 
opbrengsten bedroeg eind 2014 3,4 miljoen euro negatief. Deze projecten vielen in de 
bedrijfswaarde per eind 2015 buiten de horizon van 5 jaar, en vallen in de bedrijfswaarde per eind 
2016 binnen deze horizon. 

 
Voorraadmutaties 
De voorraadmutaties betreffen de verschillen tussen de in de bedrijfswaarde 2015 geprognotiseerde 
mutaties in het woningbezit afgezet tegen de werkelijke ontwikkelingen. Doordat er in 2016 meer 
woningen werden verkocht en minder gesloopt stijgt de bedrijfswaarde per ultimo 2016 met 0,3 miljoen 
euro. De oplevering van nieuwbouwwoningen in 2016 genereren een bedrijfswaarde van 42,5 miljoen 
euro. Herclassificatie tussen sociaal en commercieel vastgoed is per saldo neutraal en zorgt dus niet 
voor een stijging of daling van de bedrijfswaarde. 
 
Tenslotte wordt onder de “overige mutaties woninggegevens” beoordeeld of de in de bedrijfswaarde 
2015 verwachte huursom per 31 december 2016 aansluit bij de werkelijke huursom per deze datum. 
Uit analyse blijkt dat de werkelijke huur lager is dan geprognotiseerd. Dit is onder andere doordat bij de 
huurverhoging per 1 juli 2016 een lagere inkomensafhankelijke verhoging is doorgevoerd, dan 
aangenomen in de begroting. Per saldo betekent dit een negatief effect op de bedrijfswaarde van 11,2 
miljoen euro. 
 
Parameterwijzigingen 
In dit blok worden de effecten weergegeven van de gehanteerde indexeringen. In de bedrijfswaarde 
2015 werd nog rekening gehouden met een basis huurverhoging per 1 juli 2017 van 1,3 procent, terwijl 
dit percentage nu op 0,3 is gesteld. Dit heeft een nadelig effect van 23,4 miljoen euro op de 
bedrijfswaarde. Doordat de indexaties van de exploitatiekosten echter eveneens lager zijn dan eerder 
is ingerekend is er per saldo sprake van een positief effect van 1,8 miljoen euro. 
 
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft in 2016 geen aanleiding gezien  de 
disconteringsvoet die woningcorporaties dienen te hanteren aan te passen. Deze blijft derhalve op 5,0 
procent en heeft derhalve geen effect op de bedrijfswaarde. 
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In de bedrijfswaarde 2015 werd uitgegaan van een lagere toekomstige stijging van de WOZ-waarden. 
Deze verwachting is naar boven bijgesteld waardoor de veronderstelde toekomstige 
verkoopopbrengsten hoger worden. Daarnaast zijn de verkoopkosten naar boven bijgesteld. Per saldo 
wordt hierdoor 0,8 miljoen euro minder bedrijfswaarde gegenereerd. 
 
De resterende levensduur voor het woningbezit wordt voor de bedrijfswaardeberekening op minimaal 
15 jaar gesteld. Voor woningen die per eind 2015 een resterende levensduur van 15 jaar of minder 
hadden betekent dit dat de resterende levensduur, in tegenstelling tot alle andere woningen, niet 1 jaar 
korter is geworden per eind 2016. Deze verlengde levensduur met 1 jaar voor een zeer beperkt deel 
van het bezit heeft een extra bedrijfswaarde van 1,6 miljoen euro tot gevolg. 
 
Wijzigingen exploitatiebeleid 
De effecten van de in de meerjarenbegroting 2017 – 2021 geformuleerde beleidsuitgangspunten 
worden afgezet tegen het “oude” beleid. Door de opvoer van de inkomensafhankelijke huurverhoging 
in 2017 en aanpassing van de streefhuren daalt de bedrijfswaarde met 10,7 miljoen euro. 
 
In 2016 is het benodigde planmatig onderhoud aan een deel van ons bezit opnieuw in kaart gebracht 
middels inspectie van de huidige staat van onderhoud. Dit betreft de complexen waarvan wij niet 
verwachten dat deze de komende jaren een verduurzamingsingreep zullen ondergaan dan wel 
verkocht of gesloopt worden, ofwel het door te exploiteren bezit. Voor de woningen waarvoor een 
verduurzaamingsingreep is vastgesteld is een aangepast programma ingerekend. In totaal is het effect 
op de bedrijfswaarde van de herijking van het onderhoudsprogramma 29,9 miljoen euro positief.  
 
Een actualisatie van het contract-, herstel- en mutatieonderhoud leiden tot een daling van de 
bedrijfswaarde met 5,0 miljoen euro. 
 
Door de actualisatie van de tarieven van de gemeentelijke belastingen en de aanpassing van de 
assurantiepremie ontstaat een negatief effect van 3,2 miljoen euro. 
 
De verhuurderheffing is, net als voorgaande jaren, eeuwigdurend ingerekend. In tegenstelling tot vorig 
jaar, waar het tarief (0,536% van de WOZ-waarde) constant werd verondersteld, wordt er nu rekening 
gehouden met een stijging van dit tarief (2017: 0,543 procent; 2018: 0,591 procent; 2019: 0,591 
procent; 2020: 0,592 procent; 2021: 0,592 procent; 2022: 0,593 procent; vanaf 2023: 0,567 procent).  
Eén en ander heeft een nadelig effect van 11,2 miljoen euro. 
 
De in de meerjarenbegroting doorgevoerde verdere bezuinigingen op personeelskosten (niet invullen 
van vacatures) en de ontwikkeling in de bedrijfskosten hebben per saldo een nadelig effect van 2,2 
miljoen euro. 
 
Doordat de restant levensduur voor het woning bezit minimaal op 15 jaar gesteld wordt, is de 
exploitatietermijn van de betreffende woningen met 1 jaar verlengd. Hierdoor wordt de opbrengst van 
de grondwaarde met 1 jaar vertraagd, waardoor de bedrijfswaarde met 0,3 miljoen euro daalt. 
 
Wijzigingen (des-)investeringsbeleid 
In de bedrijfwaarde 2016 zijn minder jaarlijkse verkopen ingerekend, hetgeen een nadelig effct op de 
bedrijfswaarde van 4,4 miljoen euro. 
 
Actualisatie van het sloopprogramma, waarbij sprake is van meer te slopen woningen ten opzichte van 
de voorgaande begroting, heeft een negatief effect van 1,2 miljoen euro. 
 
In 2015 waren voorgenomen investeringen in verduurzaming van ons bezit niet opgenomen in de 
berekening van de bedrijfswaarde. In 2016 zijn de verduurzamingsingrepen i.c.m. het planmatig 
onderhoud verder geactualiseerd waardoor een inrekening binnen een planningshorizon van 5 jaar in 
de bedrijfswaarde te rechtvaardigen is. Hierdoor treedt een nadelig effect op van 67,4 miljoen euro. 
Wanneer het volledige verduurzamingsbeleid in de bedrijfswaarde zou worden ingerekend zal er 
sprake van zijn van een extra nadelig effect van 45,0 miljoen euro. 
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6.6 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
 
Investeringsverplichtingen 
De niet uit de balans blijkende verplichtingen voor nieuwbouw en verbetering van woningen bedragen 
circa 13,9 miljoen euro. 
 
Obligo WSW 
WSW-deelnemers hebben naar het WSW een zogeheten obligoverplichting. Deze verplichting is 
voorwaardelijk. Zolang het risicovermogen van het WSW voldoende is om eventuele 
betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen, wordt geen beroep gedaan op deze 
obligoverplichting. Per 31 december 2016 heeft HW Wonen een obligo uitstaan voor een bedrag van 
2,2 miljoen euro (2015: 2,9 miljoen euro) uit hoofde van door het WSW verstrekte borgstellingen.  
 
Obligo Woningborg 
Woningborg-deelnemers hebben naar de Woningborg N.V. aan de hand van de stand van 
aangemelde plannen een zogeheten obligoverplichting. Per 31 december 2016 zijn bij Woningborg 
N.V. geen plannen aangemeld. Het obligo is daarom nihil.  
 
Financiële instrumenten 
Wij maken gebruik van derivaten om het rente- en kasstroomrisico af te dekken. Voor de verwerking, 
waardering en resultaatbepaling, passen wij met betrekking tot deze derivaten (hedge-instrumenten) 
kostprijshedge-accounting toe zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, Richtlijn 
290, Financiële Instrumenten. Derivatentransacties worden verantwoord volgens de voorschriften 
behorend bij dit model: 
 

� Documentatie van de hedgerelatie vindt plaats op basis van documentatie per individuele 
hedgerelatie; 

� Documentatie beschrijft bij aanvang: 
- hoe de hedgerelatie past in de doelstellingen van risicobeheer; 
- de hedgestrategie; 
- de verwachting aangaande de effectiviteit van de hedgerelatie; 
- het in de hedgerelatie betrokken afdekkingsinstrument en de afgedekte positie. 

� Aan het einde van ieder boekjaar wordt de effectiviteit van de hedge beoordeeld door het 
vergelijken van de kritische kenmerken van het afdekkingsinstrument en de afgedekte positie. 

 
Algemeen 
In ons treasurystatuut staan de kaders benoemd omtrent het beheersen van risico's. De financiële 
instrumenten voldoen aan de kaders genoemd in het treasurystatuut. In het statuut is het gebruik van 
afschermende instrumenten toegestaan ter beheersing van het renterisico op zekere kasstromen en 
de instrumenten zijn defensief van aard. In ons treasurystatuut is vastgelegd dat: 
 
Het gebruik van de volgende (standaard) rente-instrumenten is toegestaan: 

� Caps - voor het afdekken van opwaartse rente risico’s op bestaande roll-over leningen. De looptijd 
van dit instrument heeft een beperking. 

� Payers Swaps - voor het afdekken van opwaartse rente risico’s op bestaande roll-over leningen. 
De looptijd van dit instrument heeft een beperking. 

 
Voor lopende en nieuw af te sluiten rente-instrumenten gelden de regels hieromtrent uit het Besluit 
toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv).  
 
Rente-instrumenten mogen alleen worden aangegaan met financiële instellingen behorend tot het 
eurogebied met minimaal een single A/A2 rating of een daarmee vergelijkbare rating en afgegeven 
door ten minste 2 van de 3 ratingbureaus Moody’s, Standard and Poor’s en Fitch. 
 
Hedge-strategie  
De hedge-strategie is het risico van wijzigingen in de rente afdekken met derivaten.  
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Type hedge  
Kostprijshedge-accounting op basis van individuele leningen. Kostprijshedge-accounting wordt 
toegepast op basis van de aansluiting van de kritische kenmerken van de instrumenten met de 
financieringen. Deze kenmerken zijn terug te vinden in de originele contracten.  
 
Afgedekte positie  
Wij dekken de variabiliteit in kasstromen voortvloeiende uit toekomstige rentebetalingen gerelateerd 
aan huidige leningen af. Hierbij worden de kasstromen van de rentebetalingen van de afgesloten 
leningen afgedekt.  
 
Hedge-instrumenten  
Wij maken gebruik van 6 rentederivaten om toekomstige kasstromen gerelateerd aan rentebetalingen 
van huidige leningen af te dekken. Een specificatie van deze swaps is opgenomen in het volgende 
overzicht: 
 

Geldgever Bedrag 

x 

€ 1 miljoen 

Ingangs- 

datum 

Eind- 

datum 

Rente 

Vast 

Rente 

Variabel 

Waarde 

31-12-2016 

X 

€ 1 miljoen

Rabobank 5 1 sep 2008 1 sep 2020 4,39% 3M Eur + 0% -0,9 

Rabobank 5 1 jun 2009 1 jun 2017 3,48% 6M Eur + 0% -0,2 

Rabobank 4 5 nov 2008 5 nov 2017 4,22% 3M Eur + 0% -0,2 

Rabobank 5 1 jun 2012 1 jun 2022 3,97% 6M Eur  +0% -1,2 

Deutsche Bank 15 1 sep 2014 1 sep 2064 3,88% 6M Eur + 0% -15,5 

 
In 2016 zijn geen nieuwe renteswaps afgesloten. Eind 2016 zijn nog 5 renteswaps in portefeuille. De 
totale marktwaarde van de swaps bedraagt per 31-12-2016 17,9 miljoen euro negatief (2015: 15,5 
miljoen euro negatief). De oorzaak hiervan is dat de swapcurve in 2016 t.o.v. van 2015 verder is 
gedaald. Zo is de 10 jaars swaprente verder gedaald van 1,01 procent ultimo 2015 naar 0,66 procent 
ultimo 2016.  
 
Wij bezitten geen swaps met margin calls. Daarom zijn wij niet verplicht tot stortingen bij negatieve 
marktwaarde ontwikkeling. Het eerste risicomoment voor de rentederivaten doet zich voor op 5 mei 
2019. Op deze datum bestaat de mogelijkheid dat gebruik wordt gemaakt van de MTC (Mutual 
Termination Clause) in het contract met de Deutsche Bank. Dit houdt in dat beide partijen ieder na vijf 
jaar (voor het eerst 5 mei 2019; startdatum swap 5 mei 2014) het recht hebben om de swap tegen 
marktwaarde af te wikkelen. Hoe hoog de marktwaarde op dat moment zal zijn - positief of negatief - 
valt nu nog niet te voorspellen. De mogelijke afwikkeling maakt deel uit van onze risicopositie in 2019. 
Met de Deutsche Bank is in 2016 overlegd gevoerd. Hierin is besproken wat de mogelijkheden zijn om 
de risico’s van de optionele break in 2019 te mitigeren. Te denken valt aan het omzetten van de 
huidige optionele beëindigingsdatum in 2019 naar een vaste beëindigingsdatum verder in de tijd, al 
dan niet in combinatie met het opknippen van het contract in meerdere delen teneinde het risico te 
spreiden. In 2017 zal hier verder actie in worden ondernomen. 
 
Accounting  
Het hedging-instrument en de hedged items onderliggend aan de af te dekken rentebetalingen worden 
tegen kostprijs op de balans opgenomen en gewaardeerd. Hedge-ineffectiviteit wordt in de winst-en-
verliesrekening verwerkt. 
 
Leaseverplichting 
Er zijn leaseverplichtingen voor kantoorapparatuur. De verplichting per 31 december 2015 bedraagt 
130 duizend euro.  
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Slimmer Kopen 
In het verleden zijn er 10 woningen verkocht onder ‘Slimmer Kopen’-voorwaarden. Anders dan bij de 
Koopgarant-variant geldt hier voor ons geen terugkoopplicht, maar een terugkooprecht. De totale 
korting die op deze woningen is verstrekt bedraagt ca. 446 duizend euro. In 2016 is er één woning 
teruggekocht en zonder dergelijke aanvullende voorwaarden weer verkocht.  
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6.7 Toelichting op de functionele winst- en verliesrekening (x € 1.000) 

 

Huuropbrengsten

2016 2015

Woningen en woongebouwen 64.892 63.427

Onroerende zaken niet zijnde woningen 2.831 2.859

67.723 66.285

Af: huurderving wegens leegstand -582 -474

     huurderving wegens oninbaarheid -10 -117

67.131 65.695

Waarvan huuropbrengensten DAEB-vastgoed in exploitatie

2016 2015

Woningen en woongebouwen 60.727 60.162

Onroerende zaken niet zijnde woningen 470 1.119

61.197 61.281

Af: huurderving wegens leegstand -425 -309

     huurderving wegens oninbaarheid -8 -100

60.763 60.872

Waarvan huuropbrengensten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

2016 2015

Woningen en woongebouwen 4.165 3.267

Onroerende zaken niet zijnde woningen 2.361 1.737

6.526 5.004

Af: huurderving wegens leegstand -157 -164

     huurderving wegens oninbaarheid -2 -17

6.367 4.823

De te ontvangen netto-huur is gewijzigd als gevolg van :

-     verhoging wegens algemene huurverhoging en wegens woningverbetering 1.021 1.704

-     het in exploitatie komen van nieuwe woningen en woongebouwen 1.093 890

-     huurharmonisatie 123 38

-     verkoop van woningen -524 -478

-     sloop van woningen -364 -140

-     huurverlaging i.v.m. klimaatproblematiek Wijk van je Leven 87 0

1.438 1.798

De geografische onderverdeling van de netto-huuropbrengsten kan als volgt worden weergegeven:

2016 2015

Gemeente Binnenmaas 25.267 24.781

Gemeente Cromstrijen 9.598 9.488

Gemeente Korendijk 6.564 6.256

Gemeente Oud-Beijerland 18.148 17.859

Gemeente Strijen 7.093 6.849

Gemeenten Dordrecht / Zwijndrecht / Rotterdam 1.054 1.053

67.723 66.285

Opbrengsten servicecontracten

2016 2015

Te ontvangen vergoeding inzake leveringen en diensten 1.700 1.713

Af: vergoedingsderving wegens leegstand -51 -36

1.648 1.676

Lasten servicecontracten

2016 2015

Gas, water, elektra en schoonmaken 1.364 1.412

Warmtebemetering 25 23

Overige kosten 93 96

Onderhoudskosten t.l.v.levering goederen en diensten 10 19

Glasverzekering 78 72

Totaal 1.569 1.622
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Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

2016 2015

OZB 1.733 1.712

Toegerekende personeelskosten 3.910 4.087

Toegerekende overige organisatiekosten 2.063 1.874

Toegerekende afschrijvingen 501 508

Verhuurderheffing 6.278 5.703

Totaal 14.484 13.883

Lasten onderhoud

2016 2015

Onderhoudsuitgaven (niet cyclisch) 4.627 3.581

Onderhoudsuitgaven (cyclisch) 4.043 6.853

Totaal onderhoudslasten 8.669 10.434

Toegerekende personeelskosten 1.894 2.161

Toegerekende overige organisatiekosten 250 309

Toegerekende afschrijvingen 209 124

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 11.022 13.028

Lasten onderhoudsactiviteiten DAEB-vastgoed in exploitatie 7.938 10.090

Lasten onderhoudsactiviteiten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 3.084 2.937

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 11.022 13.028

De onderhoudsuitgaven (exclusief kosten eigen servicedienst) zijn te verdelen in:

2016 2015

Mutatie-onderhoud 1.045 739

Klachtenonderhoud 2.161 1.620

Contractonderhoud 1.421 1.223

Planmatig onderhoud per woning 114 473

Planmatig onderhoud per complex 3.504 5.877

Onderhoudsdeel VvE-bijdrage 425 502

Totaal 8.669 10.434

Waarvan onderhoudslasten voor het DAEB-vastgoed in exploitatie

2016 2015

Mutatie-onderhoud 981 713

Klachtenonderhoud 1.986 1.545

Contractonderhoud 1.285 1.161

Planmatig onderhoud per woning 113 461

Planmatig onderhoud per complex 3.290 5.818

Onderhoudsdeel VvE-bijdrage 283 392

Totaal 7.938 10.090

Waarvan onderhoudslasten voor het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

2016 2015

Mutatie-onderhoud 63 26

Klachtenonderhoud 174 75

Contractonderhoud 137 62

Planmatig onderhoud per woning 0 12

Planmatig onderhoud per complex 214 59

Onderhoudsdeel VvE-bijdrage 142 110

Totaal 731 344

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

2016 2015

Toegerekende personeelskosten 0 0

Toegerekende overige organisatiekosten 2.087 2.325

Toegerekende afschrijvingen 0 0

Totaal 2.087 2.325
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Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

2016 2015

Bruto-opbrengst verkopen nieuwbouw 5.966 2.211

Af: verleende korting op taxatieprijs

     verleende Koopgarantkortingen 0 85

Netto-opbrengst verkopen bestaand bezit 5.966 2.126

     reeds gerealiseerd verlies voorgaand boekjaar 0 0

     voorziening -308 0

Verkoopresultaat nieuwbouw 5.659 2.126

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

2016 2015

Af: stichtingskosten 4.876 1.775

     verkoopkosten 0 11

Totaal lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 4.876 1.787

Toegerekende kosten verkocht vastgoed in ontwikkeling

2016 2015

Lonen en salarissen 91 107

Overige organisatiekosten 24 11

Toegerekende afschrijvingen 31 32

Financieringskosten 0 0

Totaal 145 149

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

2016 2015

Bruto-opbrengst verkopen bestaand bezit 11.384 13.720

Af: verleende korting op taxatieprijs -394 -931

     verleende Koopgarantkortingen 0 0

Netto-opbrengst verkopen bestaand bezit 10.990 12.789

Af: boekwaarde -8.447 -9.116

     direct toerekenbare kosten -487 -707

     toegerekende organisatie kosten -363 -428

Verkoopresultaat bestaand bezit 1.693 2.538

Terug- en doorverkoop Koopgarant

Bruto-opbrengst doorverkopen Koopgarant 2.907 795

Af: verleende korting op taxatieprijs -8 -39

     verleende Koopgarantkortingen 0 0

2.899 756

Af: Bruto-terugkoopkosten Koopgarant -2.519 -703

     winstdeling t.g.v. verkoper 192 58

     direct toerekenbare kosten -118 -32

     toegerekende organisatie kosten -95 -25

Verkoopresultaat terug- en doorverkoop Koopgarant 357 54

Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden 0 0

357 54

Totaal verkoopopbrengsten inclusief resultaat VoV bestaand bezit 2.051 2.591
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Waarvan verkoopresultaat DAEB-vastgoed in exploitatie

2016 2015

Bruto-opbrengst verkopen bestaand bezit 7.204 11.509

Af: verleende korting op taxatieprijs -334 -789

     verleende Koopgarantkortingen 0 0

Netto-opbrengst verkopen bestaand bezit 6.870 10.720

Af: boekwaarde -5.215 -7.675

     direct toerekenbare kosten -396 -591

     toegerekende organisatie kosten -299 -369

Verkoopresultaat bestaand bezit 960 2.085

Terug- en doorverkoop Koopgarant

Bruto-opbrengst doorverkopen Koopgarant 1.690 338

Af: verleende korting op taxatieprijs 9 -17

     verleende Koopgarantkortingen 0 0

1.699 321

Af: Bruto-terugkoopkosten Koopgarant -1.530 -328

     winstdeling t.g.v. verkoper 93 43

     direct toerekenbare kosten -74 -19

     toegerekende organisatie kosten -51 -10

Verkoopresultaat terug- en doorverkoop Koopgarant 136 7

Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden 0 0

136 7

Totaal verkoopopbrengsten inclusief resultaat VoV bestaand bezit 1.096 2.091

Waarvan verkoopresultaat niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

2016 2015

Bruto-opbrengst verkopen bestaand bezit 4.180 2.211

Af: verleende korting op taxatieprijs -60 -142

     verleende Koopgarantkortingen 0 0

Netto-opbrengst verkopen bestaand bezit 4.120 2.069

Af: boekwaarde -3.232 -1.441

     direct toerekenbare kosten -91 -116

     toegerekende organisatie kosten -64 -59

Verkoopresultaat bestaand bezit 733 453

Terug- en doorverkoop Koopgarant

Bruto-opbrengst doorverkopen Koopgarant 1.217 457

Af: verleende korting op taxatieprijs -17 -22

     verleende Koopgarantkortingen 0 0

1.200 435

Af: Bruto-terugkoopkosten Koopgarant -989 -375

     winstdeling t.g.v. verkoper 99 15

     direct toerekenbare kosten -44 -13

     toegerekende organisatie kosten -45 -15

Verkoopresultaat terug- en doorverkoop Koopgarant 221 47

Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden 0 0

221 47

Totaal verkoopopbrengsten inclusief resultaat VoV bestaand bezit 955 500
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Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

2016 2015

Waardeverminderingen 0 0

Terugname van waardeverminderingen 0 0

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling

     bestemd voor verkoop 0 0

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

2016 2015

Waardeverminderingen 11.667 5.871

Terugname van waardeverminderingen -243 -2.712

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling

     bestemd voor eigen exploitatie 11.424 3.159

De onrendabele investeringen bestaan uit:

2016 2015

Onrendabele top complex 203 - Kop Burg. G. de Katerstraat Maasdam 0 99

Onrendabele top complex 209 - Molenlaan/Gatsedijk Maasdam 4 17

Onrendabele top complex 308 - Gemeentewerf Mijnsheerenland 15 2

Onrendabele top complex 309 - Dorpshart Mijnsheerenland 197 -289

Onrendabele top complex 346 - Prins Bernhardstraat Piershil 0 3

Onrendabele top complex 402 - Julianastraat fase 2+3 Puttershoek 0 -260

Onrendabele top complex 418 - TAS / Wijk van je Leven Puttershoek -94 328

Onrendabele top complex 420 - Nieuw Weverseinde Puttershoek 266 14

Onrendabele top complex 421 - Laning Weverseinde Puttershoek 6 0

Onrendabele top complex 432 - R Vermaatstraat 's-Gravendeel 186 82

Onrendabele top complex 442 - Bevershoek diverse fases's-Gravendeel -229 -1.876

Onrendabele top complex 444 - Immanuel 's-Gravendeel 124 138

Onrendabele top complex 445 - Oude Politiebureau 's-Gravendeel 42 50

Onrendabele top complex 459 - Nassaustraat Zuid-Beijerland 19 4

Onrendabele top complex 511 - Koetsveld Westmaas 1 0

Onrendabele top complex 601 - Oranjebuurt fase 1 - 3 Strijen 0 -285

Onrendabele top complex 613 - Sportlaan Strijen 2 0

Onrendabele top complex 618 - 't Kleine Loo Strijen 14 23

Onrendabele top complex 620 - Dam fase II Strijen 82 31

Onrendabele top complex 621 - A van Vughtstraat Strijensas 11 10

Onrendabele top complex 765 - Open Waard Oud-Beijerland -1.075 3.984

Onrendabele top complex 783 - Kloosring Oud-Beijerland -10 8

Onrendabele top complex 786 - Tooropstraat Oud-Beijerland 5 0

Onrendabele top complex 787 - Stravinskipad Oud-Beijerland 36 7

Onrendabele top complex 910 - Rembrandtlocatie Oud-Beijerland 0 657

Onrendabele top complex 921 - Dorpzigt Zuid-Beijerland -4 4

Onrendabele top complex 403 Re - W vd Walestraat Heinenoord 0 154

Onrendabele top complex 432 Re - R Vermaatstraat 's-Gravendeel 308 -2

Onrendabele top complex 629 Re - Herbestemming Hooistoof Strijen 1 2

Onrendabele top complex 788 Re - Croonenburg Oud-Beijerland 0 23

Onrendabele top diverse duurzaamheidsprojecten 5.133 231

Afschrijving boekwaarde ineens i.v.m. sloop vóór einde exploitatie 6.383 0

11.424 3.159
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Niet-geraliseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

DAEB-vastgoed in exploitatie

2016 2015

Toename marktwaarde 59.623 9.689

Afname marktwaarde -1.834 0

Totaal overige waardeveranderingen DAEB-vastgoed in exploitatie 57.789 9.689

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

2016 2015

Toename marktwaarde 1.364 13.152

Afname marktwaarde -2.132 0

Totaal overige waardeveranderingen niet-DAEB-vastgoed in exploitatie -768 13.152

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen wordt 

verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

Vastgoed verkocht onder voorwaarden

2016 2015

Toename marktwaarde 0 0

Afname marktwaarde 0 0

Waardeveranderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden -1.883 621

Waardeveranderingen verplichtingen uit hoofde van onroerende 

  zaken verkocht onder voorwaarden 2.401 -464

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed verkocht

     onder voorwaarden 518 157

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de niet-gerealiseerde waardeveranderingen

van het vastgoed verkocht onder voorwaarden wordt verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

Vastgoed bestemd voor verkoop

2016 2015

Waardeverminderingen 0 0

Terugname van waardeverminderingen 0 0

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling

     bestemd voor verkoop 0 0

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

van het vastgoed verkocht onder voorwaarden wordt verwezen naar de toelichting op de voorraden.

Nettoresultaat overige activiteiten

2016 2015

Lonen en salarissen 184 189

Overige organisatiekosten 362 509

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 546 698
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Afschrijvingen (im)materiële vaste activa

2016 2015

Immateriële vaste activa 0 0

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 866 771

Materiële vaste activa 866 771

Totaal afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 866 771

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Lonen en salarissen

2016 2015

Bruto salarissen incl.ziekengeld 4.391 4.583

Ontvangen ziekengeld -34 -6

4.357 4.577

Sociale Lasten

2016 2015

Sociale lasten bedrijfsvereniging 700 695

700 695

Sociale lasten in % van de salarissen 15,9 15,2

Pensioenlasten

2016 2015

Pensioenpremie 661 790

Pensioenlasten in percentage van de salarissen 15,1 17,3

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 5.717 6.062

Per ultimo 2016 zijn er 93 personeelsleden (81,0 fte's) in dienst (ultimo 2015: 95 resp. 83,7). Van deze personeelsleden 

is er geen enkele werkzaam geweest in het buitenland. Uitgesplitst naar afdeling:

2016 2015

Afdeling Wonen 34,4 36,3

Afdeling Vastgoed projectontwikkeling 8,0 8,0

Afdeling Vastgoed beheer 4,0 5,0

Afdeling Vastgoed verkoop 2,7 2,2

Afdeling Directie en staf 10,5 10,8

Afdeling Bedijfsvoering 21,4 21,4

Totaal 81,0 83,7
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Overige organisatiekosten

2016 2015

Beheerkosten:

Overige personeelskosten (inclusief inleenkrachten) 1.663 1.816

Huisvestingskosten 194 190

Bestuurskosten 144 160

Algemene kosten 2.340 2.217

Subtotaal beheerkosten 4.341 4.383

Heffingen:

Belastingen 3.190 3.235

Verzekeringen 143 173

Contributie landelijke federatie 0 66

Sectorspecifieke heffingen 6.333 5.734

Subtotaal heffingen 9.666 9.209

Overige bedrijfslasten:

Kosten projectontwikkeling 14 35

Oninbare vorderingen (huren) 32 72

Kosten EPA-rapportages 43 34

Kosten IPD/aeDex 51 87

Mutatie overige voorzieningen 37 10

Diverse bedrijfslasten 713 922

Subtotaal overige bedrijfslasten 890 1.159

Totaal overige organisatiekosten 14.896 14.752

De post "Mutatie overige voorzieningen" betreft de vorming van de voorziening voor te verwachten uitgaven in het kader

van niet opgenomen verlofdagen, jubileumuitkeringen en/of loopbaanontwikkelingsbudget.

Leefbaarheid

2016 2015

Leefbaarheid (niet-cyclisch) 881 892

Leefbaarheid (cyclisch) 203 142

Totaal leefbaarheid 1.084 1.034

De leefbaarheidskosten verdeeld in DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie

2016 2015

Leefbaarheid DAEB-vastgoed in exploitatie 984 1.022

Leefbaarheid niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 100 12

Totaal leefbaarheid 1.084 1.034

Accountantshonoraria

2016 2015

Controle van de jaarrekening 124 76

Andere controle werkzaamheden 33 37

Fiscale advisering 34 58

Andere niet-controlediensten 19 56

211 227

De accoutantshonoraria zijn verantwoord op basis van de in het boekjaar ontvangen facturen.
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Financiële baten en lasten

Rentebaten

2016 2015

Geactiveerde rente materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling 792 1.083

Rente financiële vaste activa

Rente op te vorderen BWS-subsidies 0 0

Rente op overige financiële vaste activa 24 26

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente op vorderingen 5 6

Rente op liquide middelen 3 78

Totaal rente baten 825 1.191

Rentelasten

2016 2015

Toegevoegde rente aan:

- egalisatierekeningen 8 10

Rente langlopende schulden:

- leningen overheid 580 677

- leningen kredietinstellingen (niet geborgd WSW) 829 959

- leningen kredietinstellingen (geborgd WSW) 8.325 9.146

Rentelasten ineffectieve renteswaps 1.509 1.499

Rente overige schulden 96 106

Totaal rente lasten 11.347 12.396

Belastingen

2016 2015

Acute belastingen

-Raming verschuldigde vennootschapsbelasting 2016 1.815 1.770

-Aanvullende raming verschuldigde vennootschapsbelasting voorgaande jaren -187 -877

Latente belastingen

-Mutatie latente belastingen 2.265 -2.829

Totale belastingen 3.893 -1.935

Aanvullende raming verschuldigde vennootschapsbelasting 2014 en 2015

Mutatie latente belastingen

Over het verslagjaar 2015 was, conform de gehanteerde berekeningsmethodiek (zie hiervoor hoofdstuk 11.5 

belastingen), als acute vpb last een bedrag van 1,77 miljoen euro ingerekend. Na definitieve berekening van de 

verschuldigde vennootschapsbelasting over het jaar 2015 moest dit bedrag met 64 duizend euro worden aangevuld. 

De verschuldigde vennootschapsbelasting over het jaar 2014 kon, na optimalisatie, echter met een bedrag ad  250 

duizend euro worden teruggenomen.

De mutatie latente belasting heeft betrekking op (Dis)agio leningen (48 duizend euro), Verkopen bestaand bezit (1.382 

duizend euro), Afschrijvingen (834 duizend euro).
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Resultaat deelnemingen

2016 2015

Ontwikkelingsmaatschappij HW Wonen 22 -3

Totaal resultaat deelnemingen 22 -3

 
  

Resultaat voor belastingen 76.334

Tijdelijke verschillen:

- Fiscale afschrijving MVA in exploitatie -4.860

- Fiscaal lagere afschrijving kantoorpanden 85

- Correctie commerciële afschrijving MVA in exploitatie 582

- Correctie overige waardeveranderingen van (im)materiële vaste activa -46.115

- Correctie onderhanden werk -149

- Resultaat deelnemingen 0

- Fiscaal verkoopresultaat na herinvesteringsreserve -1.030

- Correctie verkoopopbrengst onroerende goederen -2.547

Totaal tijdelijke verschillen: -54.034

Permanente verschillen:

- Bijdrageheffing Autoriteit woningcorporaties 54

- Niet fiscaal aftrekbare kosten onderhoud, e.d. -6.182

- Correctie lonen en salarissen 0,4% 20

- Diverse correcties 107

- Energie-investeringsaftrek -571

- Correctie toegerekende rente projecten -594

- Voorlopige berekeningen opgeleverde projecten 2016 -7.642

- Saldo afschrijving en vrijval (dis)agio leningen o/g en u/g -191

Totaal permanente verschillen: -14.998

7.302

Compensabele verliezen 0

Belastbaar bedrag 2016 7.302

Verschuldigde vennootschapsbelasting 2016 1.815

Het wettelijke belastingtarief bedraagt over de eerste 200 duizend euro 20,0 procent en over het hogere bedrag 25,0

procent. De hogere effectieve belastingdruk wordt veroorzaakt door verschillen in de verwerking van resultaten uit 

projectontwikkeling, afschrijvingen op het vastgoed, de verwerking van interest en de fiscaal niet aftrekbare heffing 

van de Autoriteit woningcorporaties.
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Honorering van het bestuur 2016:

De heer Pluimer was het gehele jaar in dienst van HW Wonen.

Honorering Raad van Commissarissen 2016:

Honorering voormalig lid Raad van Commissarissen 2015:

Sinds 25 maart 2015 is de heer P. de Bruijn op inhuurbasis werkzaam bij HW Wonen. De heer De Bruijn was tot juni 2014 lid van de Raad 

van Commissarissen van HW Wonen. Voor zijn werkzaamheden in 2016 is op factuurbasis een bedrag in rekening gebracht van 218.618 

euro inclusief BTW (180.676 euro exclusief BTW). Er is geen bezoldigingsmaximum in het kader van de WNT van toepassing. De heer 

De Bruijn is op 14 juni 2017 tot (tweede) directeur-bestuurder benoemd en trad op dat moment in dienst van HW Wonen, waarmee de 

inhuur is beëindigd.

Op basis van de bovengenoemde bezoldiging heeft de heer Van Hassel de maximale (naar rato) bezoldiging op basis van de WNT en de 

VTW niet overschreden in 2016.

Per 1 januari 2015 is de WNT 2 in werking getreden. De beloning van de directeur-bestuurder en van de RvC in 2016 is in 

overeenstemming met de door de vereniging van toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) vastgestelde beroepsregel. De ontvangen 

beloning past hiermee binnen de door de WNT 2 gestelde normbedragen.

De heer W.G. van Hassel is per 11 december 2016 uitgetreden als voorzitter van de RvC. Hij is opgevolgd door de heer P.C. van der 

Linden. Bij het overnemen van de rol van voorzitter heeft de heer Van der Linden geen hogere bezoldiging ontvangen dan toen hij als lid 

was benoemd. De overige leden waren gedurende het gehele jaar lid van de Raad van Commissarissen.

Voor de berekening van het naar rato geldende bezoldigingsmaximum moet worden aangesloten bij het aantal kalnderdagen dat de 

topfunctionaris zijn funtie heeft uitgeoefend, gedeeld door 365 dagen. Voor de heer Van Hassel geldt derhalve het onderstaande 

bezoldigingsmaximum:

Naam Functie Beloning Belastbare vaste 

en variabele 

onkosten-

vergoeding

Beloningen 

betaalbaar op 

termijn

Totaal

De heer B.C. Pluimer directeur-bestuurder 145.207 20.252 165.459 

Naam Afgetreden per Aantal 

kalenderdagen 

funtie 

uitgeoefend

Maximale bezoldigings-norm 

2016

Maximale VTW-Norm 2016

De heer W.G. van Hassel 10 december 2016 345 345/365 * € 25.200 = € 23.819,18 345/365 * € 19.289 = € 18.232,07

Naam Functie Beloning Belastbare vaste 

en variabele 

onkosten-

vergoeding

Beloningen 

betaalbaar op 

termijn

Totaal

De heer W.G. van Hassel voorzitter 18.182 18.182 

De heer P.C. van der Linden lid 12.859 12.859 

De heer T. van Craaikamp lid 12.859 12.859 

Mevrouw A.H.C. van Heijningen lid 12.859 12.859 

De heer J.H. Kets lid 12.859 12.859 

De heer P.A. de Lange lid 12.859 12.859 

Mevrouw M. Wiegman lid 12.859 12.859 
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6.8 Toelichting op het kasstroomoverzicht 
 
Ontvangsten van huurders 
De ontvangsten betreffen de huren, warmte- en servicekosten en aan huurders doorberekende 
reparaties. 
 
Ontvangsten van overige 
Dit betreft suppleties btw pro-rata en teruggevraagde btw inzake projecten. 
 
Betalingen aan werknemers 
In deze post is opgenomen de salarissen, sociale lasten, pensioenpremies en overige 
personeelskosten (inclusief kosten van uitzendkrachten). 
 
Betalingen aan leveranciers onderhoud 
Dit betreft betalingen voor (niet)planmatig onderhoud, overig onderhoud en ontvangsten van schade 
uitkeringen van verzekeringsmaatschappijen. In deze betalingen voor het onderhoud is een bedrag 
van circa 2,2 miljoen euro begrepen inzake te activeren onderhoudskosten. 
 
Verkoopontvangsten bestaande huurwoningen 
In 2016 zijn 54 woningen en 3 bedrijfsruimten verkocht en getransporteerd. 14 woningen zijn 
aangekocht en hiervan zijn er 12 weer verkocht en 1 woning is in verhuur genomen. De gemiddelde 
verkoopopbrengst per woning bedraagt ca. 153 duizend euro met een bandbreedte tussen de 10 
duizend euro en 228 duizend euro.  
 
Financiële vaste activa ontvangsten 
Dit betreft de ontvangen aflossing inzake verstrekte leningen. 
 
Ontvangsten uit langlopende leningen 
Deze leningen zijn aangetrokken ter financiering van (lopende) projecten en herfinanciering van 
leningen. 
 

6.9 Overige toelichtingen 
 
Bestemming van het resultaat 
In de statuten is met betrekking tot de bestemming van het resultaat geen bepaling opgenomen. Het 
resultaat over 2016 bedraagt 72.419 duizend euro. Dit bestaat voor 54.321 duizend euro uit niet-
gerealiseerde waardeveranderingen. Dit deel van het resultaat wordt toegevoegd aan de 
herwaarderingsreserve. De overige 18.098 duizend euro wordt toegevoegd aan de overige reserves. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan. 
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7 Overige gegevens 
7.1 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 
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7.2 Verklaring bestemming middelen 
Het bestuur verklaart dat HW Wonen batige saldi en andere middelen, voor zover aanhouding daarvan 
niet noodzakelijk is voor haar voortbestaan in financieel opzicht, uitsluitend bestemt voor 
werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting. 
 
Oud-Beijerland, 28 juni 2017 
 
Het bestuur, 
 
 
 
 
 
 
 
B.C. Pluimer   P. de Bruijn 
 
 
 
 
 
Aldus goedgekeurd, 28 juni 2017 
Raad van Commissarissen 
 
 
 
 
 
 
 
 
drs. P.C. van der Linden, voorzitter    ing. T. van Craaikamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.H.C. van Heijningen-Karsmakers     Ir. J.H. Kets MiF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mr. P.A. de Lange  
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8 Bijlagen 
8.1 Woningvoorraad & kengetallen 

 

Verhuureenheden in exploitatatie 2016 2015 2014 2013 2012

Huurwoningen 9.282          9.256          9.305          9.381          9.479          

Eenheden in verzorgingshuis 137             104             104             104             104             

Overige wooneenheden 527             513             496             497             484             

Standplaatsen 2                 2                 3                 3                 4                 

Standplaatsen incl. woonwagens 10               10               10               10               10               

Garages 346             346             346             347             360             

Bedrijfsruimten / winkels 77               73               71               71               71               

Maatschappelijk vastgoed 36               34               32               33               33               

Overig bezit 1                 2                 2                 2                 2                 

Totaal 10.418        10.340        10.369        10.448        10.547        

Woongelegenheden 2016 2015 2014 2013 2012

Aantal begin boekjaar 9.885          9.918          9.995          10.081        10.135        

Sloop 112-             50-               88-               103-             163-             

Nieuw 225             104             80               104             174             

Aankoop 1                 -              1                 -              -              

Verkoop 54-               87-               70-               86-               66-               

Samengevoegd / gesplitst -              -              -              1                 

Correctie 13               -              -              1-                 

Aantal einde boekjaar 9.958          9.885          9.918          9.995          10.081        

Overige verhuureenheden 2016 2015 2014 2013 2012

Aantal begin boekjaar 455             451             453             466             469             

Sloop 2-                 -              1-                 14-               4-                 

Nieuw 2                 -              -              -              1                 

Aankoop -              4                 -              -              1                 

Verkoop 3-                 -              1-                 1-                 

Correctie 8                 -              -              2                 1-                 

Aantal einde boekjaar 460             455             451             453             466             

Verloop verhuureenheden in exploitatie 2015 2014 2013 2012

Aantal begin boekjaar 10.340        10.369        10.448        10.547        10.604        

Sloop 114-             50-               89-               117-             167-             

Nieuw 227             104             80               104             175             

Aankoop 1                 4                 1                 -              1                 

Verkoop 57-               87-               71-               87-               66-               

Samengevoegd / gesplitst 8                 -              -              -              1                 

Correctie 13               -              -              1                 1-                 

Aantal einde boekjaar 10.418        10.340        10.369        10.448        10.547        

Aantal verhuureenheden tbv berekening 2016 2015 2014 2013 2012

- aantal woningen per 01/01 9.885          9.918          9.995          10.081        10.135        

- aantal woningen per 31/12 9.958          9.885          9.918          9.995          10.081        

Gemiddeld aantal woningen 9.922          9.902          9.957          10.038        10.108        

- aantal overige vhe's per 01/01 455             451             453             466             469             

- aantal overige vhe's per 31/12 460             455             451             453             466             

Gemiddeld aantal overige vhe's 458             453             452             460             468             

Fictief aantal woningen boekjaar 10.136        10.109        10.162        10.246        10.319        
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2016 2015 2014 2013 2012 2011

Kosten onderhoud per woning (€) 832             1.014          1.045          1.428          1.683          1.678          

Kosten beheer per woning (€) 986             1.033          1.050          1.090          985             983             

Reguliere huurverhoging 1,28% 2,10% 4,00% 4,00% 2,30% 1,30%

Percentage actuele huur vs maximaal redelijk 72% 70% 71% 69% 69% 67%

Percentage actuele huur vs streefhuur 91% 87% 92% 90% 93% 91,60%

Specificatie kosten beheer

totaal            

(x € 1.000)

per woning   

(x € 1)

totaal            

(x € 1.000)

per woning   

(x € 1)

totaal            

(x € 1.000)

per woning   

(x € 1)

Lonen en salarissen 5.718          564             6.381          632             6.063          603             

Overige bedrijfslasten 16.768        1.654          17.637        1.746          16.586        1.650          

Onderhoudslasten (excl eigen personeel) 8.669          855             10.344        1.024          10.434        1.038          

Variabale lasten 31.155        3.074          34.362        3.402          33.082        3.292          

Af: onderhoudslasten (incl eigen personeel) 8.863-          874-             10.764-        1.066-          10.774-        1.072-          

Bruto bedrijfslasten 22.292        2.199          23.598        2.336          22.309        2.220          

Af: opbrengsten vergoedingen 1.648-          163-             1.970-          195-             1.676-          167-             

Af: overige bedrijfsopbrengsten 240-             24-               230-             23-               452-             45-               

Af: geactiveerde productie t.b.v. het eigen bedrijf 448-             44-               355-             35-               448-             45-               

Netto bedrijfslasten 19.957        1.969          21.043        2.083          19.733        1.964          

Af: sectorspecifieke heffingen 6.333-          625-             6.467-          640-             5.734-          571-             

Netto bedrijfslasten (excl sectorspecifieke heffingen) 13.624        1.344          14.576        1.443          13.999        1.393          

Af: leefbaarheidsuitgaven 298-             29-               200-             20-               207-             21-               

Netto bedrijfslasten (excl heffingen en leefbaarheid) 13.326        1.315          14.376        1.423          13.792        1.372          

Af: zakelijke lasten 3.333-          329-             3.773-          373-             3.408-          339-             

Netto beheerlasten 9.993          986             10.603        1.050          10.384        1.033          

Waarde overzicht 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Aantal verhuureenheden 9.958          9.885          9.918          9.995          10.081        10.135        

Marktwaarde (bruto)  (x € 1.000) 1.147.372   1.066.260   1.077.280   1.037.445   1.042.611   1.101.144   

Marktwaarde per woning 115.200      108.400      108.600      103.800      103.400      108.600      

Bedrijfswaarde (incl. grond)  (x € 1.000) 517.463      565.008      470.011      466.584      527.908      526.192      

Bedrijfswaarde per woning 52.000        57.200        47.400        46.700        52.400        51.900        

Marktwaarde (WOZ-waarde)  (x € 1.000) 1.484.224   1.455.839   1.513.115   1.636.463   1.714.407   1.722.883   

Marktwaarde per woning 149.000      147.300      152.600      163.700      170.100      170.000      

begroting 20162016 2015

Ontwikkeling netto exploitatiekasstroom ver vhe 2016 2015 2014 2013 2012

Huur 6.623          6.537          6.340          5.996          5.774          

-/- Netto bedrijfslasten 986             1.033          1.050          1.279          1.338          

-/- Onderhoud 832             1.014          1.045          1.428          1.683          

-/- Rentelasten 1.119          1.234          1.240          1.271          1.281          

-/- Vennootschapsbelasting -              -              -              -              -              

Rentebaten + overheidsbijdragen 81               119             66               53               123             

Netto exploitatiekasstroom 3.767          3.375          3.071          2.071          1.595          
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Ontwikkeling financieringsbehoefte (marktwaarde)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Waarde financiële vaste activa 8.247 8.233 6.732 6.741 5.443 5.428 5.398

Waarde materiële vaste activa (bedrijfswaarde) 1.066.260 1.147.372 1.135.561 1.147.822 1.160.961 1.176.878 1.187.570

Waarde activa in ontwikkeling 18.516 4.563 37.982 29.351 25.868 21.085 22.268

Af: langlopende schulden (incl. financieringsbehoefte) 303.906 297.513 317.967 332.761 344.275 338.376 342.461

Financieringsruimte (excl. werkkapitaal) 789.117 862.655 862.308 851.153 847.997 865.015 872.775

Vlottende activa 18.900 20.386 1.237 2.269 3.890 9.685 12.691

Kortlopende schulden 15.727 19.050 23.918 28.671 34.294 40.143 44.645

Te verrekenen vennootschapsbelasting 2.975 4.604 11.109 15.652 21.089 26.745 31.112

Financieringsruimte (incl. werkkapitaal) 789.315 859.387 828.518 809.099 796.504 807.812 809.709

Loan to Value (o.b.v. bedrijfswaarde) 27,8% 25,9% 29,8% 31,7% 33,2% 32,9% 33,4%

Loan to Value (excl.vennootschapsbelasting) 28,1% 26,3% 30,7% 33,0% 35,0% 35,1% 35,9%

Ontwikkeling financieringsbehoefte (bedrijfswaarde)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Waarde financiële vaste activa 8.247 8.233 6.732 6.741 5.443 5.428 5.398

Waarde materiële vaste activa (bedrijfswaarde) 565.008 517.463 548.093 586.583 603.742 617.571 633.050

Waarde activa in ontwikkeling 18.516 4.563 37.982 29.351 25.868 21.085 22.268

Af: langlopende schulden (incl. financieringsbehoefte) 303.906 297.513 317.967 332.761 344.275 338.376 342.461

Financieringsruimte (excl. werkkapitaal) 287.864 232.746 274.840 289.914 290.778 305.708 318.255

Vlottende activa 18.900 20.386 1.237 2.269 3.890 9.685 12.691

Kortlopende schulden 15.727 19.050 23.918 28.671 34.294 40.143 44.645

Te verrekenen vennootschapsbelasting 2.975 4.604 11.109 15.652 21.089 26.745 31.112

Financieringsruimte (incl. werkkapitaal) 288.062 229.478 241.050 247.860 239.285 248.505 255.189

Loan to Value (o.b.v. bedrijfswaarde) 51,3% 56,7% 59,3% 60,2% 62,3% 61,4% 61,4%

Loan to Value (excl.vennootschapsbelasting) 51,8% 57,6% 61,2% 62,7% 65,6% 65,6% 66,1%

Ontwikkeling financieringsbehoefte (WOZ-waarde)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Waarde financiële vaste activa 8.247 8.233 6.732 6.741 5.443 5.428 5.398

Waarde materiële vaste activa (bedrijfswaarde) 1.455.839 1.484.224 1.513.908 1.544.186 1.575.070 1.606.571 1.638.703

Waarde activa in ontwikkeling 18.516 4.563 37.982 29.351 25.868 21.085 22.268

Af: langlopende schulden (incl. financieringsbehoefte) 303.906 297.513 317.967 332.761 344.275 338.376 342.461

Financieringsruimte (excl. werkkapitaal) 1.178.695 1.199.506 1.240.655 1.247.517 1.262.106 1.294.708 1.323.908

Vlottende activa 18.900 20.386 1.237 2.269 3.890 9.685 12.691

Kortlopende schulden 15.727 19.050 23.918 28.671 34.294 40.143 44.645

Te verrekenen vennootschapsbelasting 2.975 4.604 11.109 15.652 21.089 26.745 31.112

Financieringsruimte (incl. werkkapitaal) 1.178.893 1.196.239 1.206.865 1.205.463 1.210.613 1.237.505 1.260.842

Loan to Value (o.b.v. bedrijfswaarde) 20,5% 20,1% 22,6% 23,7% 24,6% 24,2% 24,3%

Loan to Value (excl.vennootschapsbelasting) 20,7% 20,4% 23,3% 24,7% 26,0% 25,9% 26,2%
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Direct rendement in relatie tot het geïnvesteerde vermogen

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bedrijfsresultaat (incl. vennootschapsbelasting) 36.585 25.422 24.990 951 9.317 14.728 12.970

Verkoop onroerende zaken -3.083 -3.147 -1.270 -1.884 -2.330 -1.522 -1.942 

Overige waardeveranderingen 3.159 11.424 5.898 28.470 23.558 18.847 15.838

Afschrijvingen 771 866 874 924 899 865 670

Mutatie balansposten -2.788 3.433 4.900 4.313 5.952 5.729 4.461

Totaal operationele kasstroom 34.643 37.999 35.392 32.774 37.396 38.647 31.997

Bij: fiscale componenten 2.975 4.604 0 0 0 0 0

37.618 42.603 35.392 32.774 37.396 38.647 31.997

Gemiddelde balanswaarde 1.066.260 1.147.372 1.135.561 1.147.822 1.160.961 1.176.878 1.187.570

Gemiddelde bedrijfswaarde 565.008 517.463 548.093 586.583 603.742 617.571 633.050

Rendement (o.b.v balanswaarde) 3,25% 3,31% 3,12% 2,86% 3,22% 3,28% 2,69%

Rendement (o.b.v bedrijfswaarde) 6,13% 7,34% 6,46% 5,59% 6,19% 6,26% 5,05%

Rendement (excl.vennootschapsbelasting) 6,66% 8,23% 6,46% 5,59% 6,19% 6,26% 5,05%

Interest dekkingsratio

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Operationele kasstroom (A) 34.643 37.999 35.392 32.774 37.396 38.647 31.997

Rentelast (B) 12.538 11.936 11.715 11.624 19.317 11.863 19.257

Interest dekkingsratio 2,8 3,2 3,0 2,8 1,9 3,3 1,7

Interest dekkingsratio (excl.vennootschapsbelasting) 3,0 3,6 3,0 2,8 1,9 3,3 1,7

Rentelast 12.538 11.936 11.715 11.624 19.317 11.863 19.257

Aflossing leningen o/g 23.377 32.394 28.424 24.934 22.493 24.677 26.440

Debt service coverage ratio 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 0,7

Vrije kasstroom (A-B) 22.105 26.063 23.677 21.150 18.079 26.784 12.740

Verkopen 3.083 3.147 1.270 1.884 2.330 1.522 1.942

Totaal kasstroom 25.188 29.209 24.947 23.034 20.409 28.306 14.682

Vermogenseis 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Investeringsvolume 100.751 116.837 99.788 92.136 81.636 113.224 58.728

Investeringsvolume (exc.vennootschapsbelasting) 112.652 135.253 99.788 92.136 81.636 113.224 58.728

Investerings- /financieringsratio

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2019

Kasstromen uit investeringen (A) 38.021 39.202 41.957 36.565 28.257 15.190 14.018

Af : Kasstromen uit verkopen 15.142 18.989 11.844 8.882 7.822 6.466 7.560

      Vrije kasstroom 22.105 26.063 23.677 21.150 18.079 26.784 12.740

Saldo (B) 774 -5.849 6.436 6.533 2.356 -18.060 -6.282 

Investerings-/financieringsratio -2% 15% -15% -18% -8% 119% 45%
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8.2 Waarde vastgoedportefeuille (per kern, per type)  
 

 
 

Kern vhe type Aantal 

vhe's

Gemiddeld 

bouwjaar  

Gemiddelde 

netto-huur  

Gemiddelde 

GBO  

Totale       

WOZ-waarde  

(x € 1.000)

Totale 

leegwaarde    

(x € 1.000)

Totale 

marktwaarde    

(x € 1.000)

Heinenoord 396 1969 532 90 56.975 65.435 44.516

Eengezinswoningen 245 1969 535 92 38.600 44.316 28.096

Meergezinswoningen 107 1987 529 80 14.990 16.414 12.105

Overige wooneenheden 10 2010 0 746 788 1.717 1.608

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 8 1727 2.063 289 2.155 2.696 2.418

Garage 26 1966 66 20 442 292 289

Maasdam 274 1979 536 92 42.103 48.516 30.693

Eengezinswoningen 215 1975 529 93 33.265 37.570 23.646

Meergezinswoningen 59 1992 559 86 8.838 10.946 7.047

Mijnsheerenland 262 1978 555 92 41.159 48.483 31.641

Eengezinswoningen 176 1968 545 99 28.621 33.761 21.161

Meergezinswoningen 86 1999 574 77 12.538 14.722 10.480

Puttershoek 1.323 1948 558 104 181.058 207.999 142.242

Eengezinswoningen 565 1960 500 86 82.473 95.708 61.350

Meergezinswoningen 406 1996 534 79 58.289 69.007 48.043

Overige wooneenheden 293 2013 1.364 709 33.880 36.585 26.610

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 3 1980 859 188 1.166 1.097 1.208

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 10 1600 4.294 458 4.453 5.102 4.610

Garage 46 1415 52 16 797 500 421

s-Gravendeel 1.379 1985 489 81 181.927 200.889 146.177

Eengezinswoningen 516 1977 544 96 79.573 91.990 63.667

Meergezinswoningen 605 1990 541 75 86.218 96.020 70.661

Overige wooneenheden 55 2000 4.883 1.436 10.694 8.153 7.302

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 9 2004 358 182 2.078 1.575 1.504

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 13 2004 771 90 1.112 1.162 1.265

Garage 181 1992 46 18 2.252 1.990 1.778

Westmaas 204 1974 535 86 31.534 35.361 22.201

Eengezinswoningen 144 1969 506 87 21.975 25.229 15.321

Meergezinswoningen 58 1986 490 76 8.559 9.174 5.966

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 1 2015 1.474 158 260 181 185

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 1 2008 6.363 426 740 776 729

Strijen 1.123 1978 552 90 153.959 173.558 118.984

Eengezinswoningen 603 1974 536 91 87.865 102.270 66.329

Meergezinswoningen 423 1991 508 68 53.891 59.906 43.243

Overige wooneenheden 86 1489 6.361 1.144 6.626 7.323 5.639

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 7 2005 856 562 4.841 3.210 2.952

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 4 1506 1.196 415 736 849 822

Klaaswaal 306 1982 545 84 45.008 48.647 33.029

Eengezinswoningen 157 1976 547 90 25.514 28.875 18.236

Meergezinswoningen 137 1987 504 73 18.097 18.203 13.402

Overige wooneenheden 7 2009 0 460 766 722 606

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 5 2009 1.754 139 631 846 785

Numansdorp 1.123 1979 548 92 172.356 192.142 124.782

Eengezinswoningen 662 1972 562 95 107.891 125.529 78.505

Meergezinswoningen 392 1989 508 73 54.010 58.260 38.828

Overige wooneenheden 64 2003 349 799 9.140 6.935 6.168

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 2 1999 0 69 165 140 126

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 3 2004 3.446 298 1.150 1.278 1.154
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Kern vhe type Aantal 

vhe's

Gemiddeld 

bouwjaar  

Gemiddelde 

netto-huur  

Gemiddelde 

GBO  

Totale       

WOZ-waarde  

(x € 1.000)

Totale 

leegwaarde    

(x € 1.000)

Totale 

marktwaarde    

(x € 1.000)

Goudswaard 229 1973 625 94 32.115 38.288 26.205

Eengezinswoningen 188 1970 526 85 26.686 31.019 20.477

Meergezinswoningen 28 1993 542 82 3.851 4.431 3.163

Overige wooneenheden 13 2009 21.604 1.936 1.578 2.838 2.564

Nieuw-Beijerland 275 1978 538 88 40.694 47.231 31.589

Eengezinswoningen 229 1974 535 90 34.377 41.061 27.059

Meergezinswoningen 31 2003 492 63 3.959 4.260 3.028

Overige wooneenheden 13 2004 359 98 1.675 1.391 1.017

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 2 2009 1.631 136 683 519 485

Piershil 138 1981 511 78 19.425 22.351 14.659

Eengezinswoningen 84 1972 523 84 12.383 15.080 9.170

Meergezinswoningen 54 1995 494 67 7.042 7.271 5.489

Zuid-Beijerland 354 1979 513 83 47.976 57.674 38.182

Eengezinswoningen 246 1973 545 86 34.135 41.842 27.176

Meergezinswoningen 82 1995 534 80 11.863 13.467 8.846

Overige wooneenheden 6 2006 0 56 534 689 601

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 3 2006 139 294 675 1.016 962

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 3 2006 809 133 559 467 427

Garage 14 1968 54 13 210 192 172

Oud-Beijerland 2.879 1981 594 87 418.303 463.062 332.305

Eengezinswoningen 1.516 1974 598 95 251.221 291.775 189.213

Meergezinswoningen 1.118 1989 495 68 138.342 159.998 116.972

Overige wooneenheden 128 2004 4.336 416 21.081 2.797 17.644

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 4 1999 3.102 270 1.177 1.236 1.172

Bedrijfs onroerend goed (BOG) 34 2000 1.658 161 5.095 5.910 6.118

Garage 79 1989 81 22 1.387 1.347 1.186

Dordrecht 126 1980 560 76 14.045 15.144 11.541

Eengezinswoningen 19 2007 711 91 3.215 3.404 2.630

Meergezinswoningen 107 1976 533 73 10.830 11.740 8.911

Zwijndrecht 25 2000 599 80 5.235 5.697 3.169

Meergezinswoningen 25 2000 599 80 5.235 5.697 3.169

Rotterdam 2 1965 711 193 352 345 300

Overige wooneenheden 1 1920 473 189 173 167 140

Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 1 2009 949 196 179 178 160

EindtotaalEindtotaal 10.418 1976 553 89 1.484.224 1.670.822 1.152.216
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Colofon 
 
 
HW Wonen 
Postbus 1502 
3260 BA  OUD-BEIJERLAND 
 
Telefoon  : (0186) 899 899 
E-mail   : post@hwwonen.nl 
Concern website : www.hwwonen.nl 
Online jaarverslag : www.hwwonenjaarverslag.nl 
 
Ontwerp voorkant 
PersC Communicatie, Rotterdam 
 
Drukwerk 
Eigen beheer HW Wonen 
 
 
Niets uit dit jaarverslag mag zonder onze (schriftelijke) toestemming door derden worden gebruikt. 
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