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Voorwoord 
 

De achtergrond waartegen QuaWonen werkzaam is, veranderde de afgelopen jaren voortdurend. 
Inmiddels is de sector in rustiger vaarwater terechtgekomen. Het nieuwe kabinet heeft er voor 
gekozen om geen omvangrijke systeemwijzigingen meer door te voeren.  
 
Het is tegen deze achtergrond dat QuaWonen vol vertrouwen 2018 tegemoet treedt. De corporatie 
is financieel op orde, voldoet aan de eisen van de Woningwet en presteert maatschappelijk goed. 
Dit neemt niet weg dat 2018 een intensief jaar zal worden voor QuaWonen.  

 
Het voorgaande jaar hebben we benut om bouwstenen te verzamelen voor het nieuwe 
ondernemingsplan. Het vigerende ondernemingsplan loopt tot eind 2017. QuaWonen vaart een 
consistente koers. We zullen dan ook geen wezenlijk andere koers gaan varen, wél andere 
accenten leggen.   
 
In het verlengde van bod aan gemeenten en prestatieafspraken gaan we voort met de 

transformatie van de vastgoedportefeuille. Vitaliteit van de kernen is daarbij een belangrijke 
leidraad. De gemeente Krimpenerwaard heeft onlangs haar woonvisie gepresenteerd. We zullen 
2018 benutten om de woonvisie te vertalen naar concrete acties voor QuaWonen. Het spreekt voor 

zich dat dit in samenwerking met de gemeente vorm krijgt. Tevens vraagt de woonvisie van 
Krimpen aan den IJssel om herijking. De woonvisies vormen een belangrijke basis voor het 
handelen van QuaWonen en zijn dus (mede) bouwsteen voor het nieuwe ondernemingsplan. 

 
Tegelijkertijd adresseren de beide woonvisies nog te weinig de urgentie die zich maatschappelijk 
aandient rondom energietransitie en ‘langer zelfstandig thuis’.  
 
De urgentie die uitgaat van de aanstaande energietransitie manifesteert zich duidelijk en vraagt 
ook van QuaWonen beduidend meer inzet. We zullen moeten versnellen, de opgave verbreedt zich 
van woning en complex naar het gebied. Daarmee ontstaat ook een ander speelveld. De transitie 

vergt immers afstemming met gemeenten, energieleveranciers, en eigenaren van de energie 
infrastructuur. Naast de energietransitie zullen we forse stappen zetten rondom ‘langer zelfstandig 
thuis’. Ook hier verbreedt zich het speelvelden zal QuaWonen de samenwerking met welzijns- en 
zorgpartijen zoeken en verstevigen. Langer zelfstandig thuis betekent een toenemende druk op 
zorg aan huis en nabijheid van voorzieningen. De uitstroom vanuit beschermde woonvormen 
definieert nieuwe vraagstukken in buurten en wijken. Er is meer te regelen dan het wonen alleen. 
Datzelfde geldt voor de huisvesting van vergunninghouders, mensen van ver.  

 
Dit betekent dat we nog meer dan voorheen, een brede samenwerking zullen zoeken. Nieuwe 
coalities ontstaat en/of veranderen van vorm. Kernwoorden zijn: werken vanuit toegevoegde 
waarde, ‘dienmodel’, het sturen op nieuwe coalities en op basis van wederkerigheid, van standaard 
naar maatwerk, van aanbod- naar vraag gestuurd, in termen van ‘aansluiten’ en het bieden van 
maatwerkarrangementen.  

 
De organisatie gaat medio 2018 live met het nieuwe ERP-systeem Viewpoint van Itris. We hebben 
dit traject benut om werkprocessen te herzien, efficiënter in te richten. We kiezen er echter ook 
nadrukkelijk voor om anders te gaan werken: op basis van zaakeigenaarschap, gebiedsgericht en 
met ruimte binnen de functie. We zijn daarmee in staat om inhoud te geven aan onze klantvisie: 
optimaal digitaal met behoud van persoonlijk contacten en voor de kwetsbare klant altijd nabij. 
Door efficiënter te werken creëren we tijd voor onze klanten en voor kwetsbare buurten en wijken. 

Een nieuw basisadministratiesysteem is spannend, maar de combinatie met echt anders werken, 
maakt het tot een uitdaging.  
 
Rob van den Broeke 

Directeur-bestuurder QuaWonen  
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QuaWonen in 2018 
 

Missie  
QuaWonen is dé corporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die 
zelf moeilijk kunnen slagen op de woningmarkt en dragen bij aan vitale kernen en leefbare wijken. 
Onze organisatie is stevig lokaal verankerd. We werken nauw samen met huurders, gemeenten en 
zorg- en welzijnsorganisaties. We handelen klantgericht en met aandacht voor het milieu. 
 
Context waarin QuaWonen haar werk doet 

QuaWonen wil een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan goed wonen in de gemeenten 
Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel. De Woningwet biedt heldere spelregels voor sociale 
huisvesting en beperkt de financiële risico’s. Woningcorporaties concentreren zich op hun kerntaak: 
zorgen dat mensen met een laag inkomen en bijzondere doelgroepen goed en betaalbaar kunnen 
wonen. Samen met gemeenten en huurdersorganisaties doet QuaWonen een bod aan de beide 
gemeenten in haar werkgebied. Dit bod vertalen corporatie, huurders en gemeenten vervolgens in 
prestatieafspraken over de lokale woonopgaven. De Autoriteit Woningcorporaties houdt 

volkshuisvestelijk en financieel toezicht op de woningsector.   
 
Bod aan gemeenten 

Het bod aan de gemeenten maakt duidelijk hoe QuaWonen bijdraagt aan de woonvisie van de 
gemeente. Het bod geeft inzicht in beleidskeuzes en voorgenomen investeringen rond thema’s als 
betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroepen; huisvesting urgente doelgroepen; wonen 

met zorg en ouderenhuisvesting; plannen voor nieuwbouw, kwaliteitsverbetering en verduurzaming 
en inzet voor leefbaarheid. 
 
Enkele belangrijke thema’s waarvoor corporatie, gemeente en huurders in 2018 de handen ineen 
willen slaan: betaalbaar wonen, langer zelfstandig thuis wonen van ouderen, huisvesten kwetsbare 
mensen, energiezuinige woningen en wijken en uitbreiding van ogen en oren in de wijk met 
buurtbeheer. In dit jaarplan vindt u de activiteiten die we in 2018 oppakken rondom deze thema’s.  

 
Visitatierapport 
QuaWonen liet in 2017 weer een visitatie uitvoeren. We zien de visitatie als een goede manier om 
onze prestaties onafhankelijk te laten bekijken en te beoordelen op maatschappelijke relevantie en 
om te leren van de gegeven adviezen. Ook willen we de uitkomsten gebruiken als inbreng voor ons 
nieuwe ondernemingsplan. We zijn heel blij met de positieve woorden van de visitatiecommissie en 
van belanghouders: een hoge ambitie, continue gericht op verbeteren, indrukwekkende 

nieuwbouw- en renovatieprestaties, zeer lage bedrijfslasten en een transparante verantwoording. 
We scoorden gemiddeld een ruime 8 voor presteren naar opgaven en ambities; presteren volgens 
belanghebbenden; presteren naar vermogen en goed bestuur. U vindt het visitatierapport op onze 
website www.quawonen.com.   
 
Over dit jaarplan 

In dit jaarplan vertellen we over onze doelen en activiteiten in 2018 en wat daarvan de financiële 
consequenties zijn. Het jaarplan is ingedeeld volgens de vier speerpunten in het ondernemingsplan 
van QuaWonen: 
 

1. Huisvesten: woningen voor mensen die moeilijk slagen op de woningmarkt. 
2. Vitaliseren: vitale kernen, leefbare buurten. 
3. Verduurzamen: van energiebesparing naar energieneutraal. 

4. Dienstverlenen: goed, efficiënt en effectief. 
 
Behalve in ons jaarplan laten we ook op onze website www.quawonen.com zien met welke 
onderwerpen en projecten we ons bezighouden en waarom. 

 
 
  

http://www.quawonen.com/
http://www.quawonen.com/
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Maatschappelijk budget 2018 
 

Elk jaar heeft QuaWonen een budget dat ze inzet voor activiteiten met een volkshuisvestelijk doel: 
we noemen dat het maatschappelijk budget. Dat gaat om maatschappelijk relevante activiteiten 
die wij verrichten zonder dat wij daar opbrengsten voor ontvangen en om investeringen die we niet 
terugverdienen via de huur. We stemmen de inzet van ons maatschappelijk budget af met onze 
belanghouders, bewoners en gemeentebesturen voorop. Dit maakt dat we met recht kunnen 
zeggen dat we een bedrijf zijn met een maatschappelijke doelstelling.  
 

De bedrijfsvoering van QuaWonen rendeert. Maar anders dan bij een commerciële organisatie 
wordt de ‘winst’ die we maken niet uitgekeerd maar weer ingezet in het belang van de 
volkshuisvesting. We hanteren voor de berekening van het maatschappelijk budget een sober 
(‘commercieel’) activiteitenniveau, dat we baseren op het Handboek waardering op marktwaarde. 
In dit jaarplan laten we zien welke activiteiten we met het maatschappelijk budget mogelijk 
maken, uitgesplitst naar onze vier speerpunten. 
 

Het maatschappelijk budget bedraagt in 2018 € 28,2 miljoen.   
 
 Huisvesten: €  0,1 miljoen 

 Vitaliseren: €  15,6 miljoen 
 Verduurzamen: €  11,7 miljoen 
 Dienstverlenen: €  0,8 miljoen 

 
 

Wat wil QuaWonen 
bereiken  

Wat doet QuaWonen in 2018 met 
het maatschappelijk budget  

Inzet Maatschappelijk 
budget 

Huisvesten: woningen voor mensen die moeilijk slagen op de woningmarkt 

QuaWonen wil voldoende, 
passende en betaalbare 
woningen bieden aan 
mensen die die zelf 
moeilijk kunnen slagen op 

de woningmarkt.  

Dat doen we door onze huren 
betaalbaar te houden. In 2018 zullen 
we de woningen die we opnieuw 
gaan verhuren aanbieden met een 
huur die aanzienlijk lager is dan de 

marktwaarde en in tweederde van 
de gevallen bereikbaar is voor 
mensen die recht hebben op 
huurtoeslag. 

€ 0,1 miljoen voor circa 400 
woningen verschil 
vraaghuur t.o.v. markthuur. 

Vitaliseren: vitale kernen, leefbare buurten  

QuaWonen wil met 
bewoners, gemeente en 
zorg- en 
welzijnsorganisaties 
zorgen voor een goed 
woonklimaat.  

We hebben ontmoetingscentra in 
onze buurten die we gratis in 
gebruik geven aan de buurt. 
Wij hebben complex- en 
buurtbeheerders in dienst die naast 
het schoon, heel en veilig houden 
van de directe omgeving van onze 

woningen ook aandacht geven aan 
de leefbaarheid. We breiden onze 
ogen en oren in de wijk uit met één 
extra buurtbeheerder. 
We houden de kwaliteit van ons 
bezit op peil. We plegen groot 

onderhoud (levensduur verlengende 
maatregelen) en ponden ons bezit 
niet uit. 

Wij zorgen voor aanpak van de 
buurten met renovatie en 
nieuwbouw. Bij nieuwbouw 
realiseren we meer kwaliteit (in m2 

gebruiksoppervlak en afwerking) dan 
met de toekomstige huurprijs is 
terug te verdienen. 
Overig (zie hoofdstuk vitaliseren) 

€ 138.000 huurderving 
ontmoetingscentra. 
 
€ 322.000 voor complex- 
en buurtbeheer. 

 
 

 
 
 
 

€ 5,6 miljoen voornamelijk 
levensduur verlengende 

maatregelen voor circa 
1.350 woningen. 
 

 
 
 
€ 9,2 miljoen onrendabel 

voor 249 
nieuwbouwwoningen. 
 
€ 313.000 
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Verduurzamen: stap voor stap naar energieneutraal  

QuaWonen heeft de 

ambitie om uiteindelijk een 

energieneutrale 
woningvoorraad te 
bereiken, om de 
woonlasten van onze 
huurders te beperken en 
het wooncomfort te 

vergroten. 

Wij brengen onze woningen naar 

minimaal energielabel B, maar liever 

investeren we in NOM ready of 
energieneutraal. 
 

€ 11,7 miljoen onrendabel 

voor 526 te verbeteren 

woningen. 

Dienstverlenen: goed, efficiënt en effectief 

QuaWonen wil 
dienstverlening op een 
hoog niveau verlenen. 

 

QuaWonen kiest voor ‘optimaal 
digitaal’ met behoud van persoonlijk 
contact. We kiezen er bewust voor 

om juist de kwetsbare, minder 
zelfredzame klant via de telefoon, op 
afspraak op kantoor / aan huis te 
bedienen. Effectiviteit gaat dan 
boven efficiëntie. We zetten daartoe 

extra menskracht in bij onze 
klantenservice en complex- en 

buurtbeheerders. 
 
QuaWonen vindt de invloed van  
huurders op beleid en uitvoering van 
groot belang.   

€ 593.000 voor het 
bedienen van kwetsbare 
klanten. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
€ 238.000 
participatiebudget. 
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Huisvesten: woningen voor mensen die moeilijk slagen op de 
woningmarkt 
 
Mensen huisvesten die op de vrije woningmarkt niet zo gemakkelijk aan een woning komen, dat is 
als woningcorporatie onze belangrijkste taak. We willen hen een thuis bieden in een goede woning 
en een goede wijk. Het gaat om mensen met een laag inkomen, mensen met een fysieke of 
verstandelijke beperking of met psychiatrische problemen en vergunninghouders. Voor veel 

huurders en woningzoekenden zijn de woonlasten de afgelopen jaren toegenomen. Daarom is het 
belangrijk dat wonen voor mensen met een laag inkomen betaalbaar blijft. Er zijn wettelijke regels 
voor de hoogte van de huren van onze sociale huurwoningen en voor de hoogte van het inkomen 
van de mensen die bij ons huren. We besteden hieraan in 2018 € 90.000 uit het maatschappelijk 
budget. 
 

Doel 2018:  Voldoende woningen in de juiste huurprijsklassen 
Voor mensen met een lager inkomen is het belangrijk dat hun woonlasten laag blijven. Daarom 
stuurt QuaWonen op voldoende woningen met een betaalbare huurprijs. We willen in totaal altijd 
minimaal 8.100 sociale huurwoningen hebben. Daarvan willen we dat er ongeveer 5.400 een 
huurprijs hebben of krijgen onder de grens voor huurtoeslag (€ 635,05 in 2017) en ongeveer 2.700 

een huurprijs vanaf € 635,05 tot € 710,68, de grens voor sociale huur. 
 

De hoogte van het inkomen en de leeftijd van de woningzoekende bepaalt tot welke huurprijs 
iemand in aanmerking komt voor een woning.   
 
De vier huurprijsklassen zijn:  

1. Netto huur tot en met € 414,02. 
2. Netto huur € 414,02 – € 592,55. 
3. Netto huur € 592,55 - € 635,05. 

4. Netto huur € 635,05 - € 710,68.  
 
We hebben onderzoek gedaan en denken met deze verdeling van de woningen alle 
inkomensgroepen goed aan een woning te kunnen helpen. In overleg met gemeenten en 
huurdersorganisaties kijken we of dit in de praktijk ook zo is en indien nodig sturen we bij en 
passen we de huurprijs van de mutatiewoning aan.  

  
Doel 2018: Gematigd huurbeleid en kijken naar woonlasten  
Ook uit het oogpunt van betaalbaarheid kiest QuaWonen in samenspraak met gemeenten en 

huurdersorganisaties voor een gematigd huurbeleid. Voor 2018 gaan we uit van een 
inflatievolgende huurverhoging plus huuraanpassing op het moment dat de woning opnieuw wordt 
verhuurd. Woningen die nog niet geïsoleerd zijn (energielabel F en G), krijgen in 2018 géén 
huurverhoging. De bewoners van deze woningen hebben immers relatief hoge energielasten. 

QuaWonen maakt bovendien geen gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging.  
 
Doel 2018: Passend toewijzen 
De wet passend toewijzen wil voorkomen dat huishoudens financiële problemen krijgen omdat ze 
een woning huren die voor hen eigenlijk te duur is. QuaWonen verhuurt aan huishoudens met recht 
op huurtoeslag in minimaal 95% van de gevallen een woning die een netto huur heeft onder de 
aftoppingsgrenzen.  

 
Doel 2018: Oog voor mensen die moeten verhuizen 
Het komt voor dat mensen vanwege psychische of lichamelijke beperkingen woonruimte nodig 
hebben. Of dat ze vanwege sloop moeten verhuizen. Soms is hun inkomen te hoog voor een 
sociale huurwoning. In die gevallen maken we gebruik van de 10% wettelijke ruimte om een 
woning toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen boven de € 40.349.   

 
Doel 2018: Oog voor middeninkomens 
We willen voorkomen dat mensen met een (lager) middeninkomen in de Krimpenerwaard tussen 
wal en schip vallen; inkomen te hoog voor een sociale huurwoning maar te laag voor een vrije 
sector of koopwoning. Daarom maken we gebruik van de wettelijke mogelijkheid om maximaal 
10% van de vrijkomende sociale huurwoningen te verhuren aan huishoudens met een inkomen tot 
€ 40.349 en maximaal 10% van de vrijkomende woningen te verhuren aan huishoudens met een 

inkomen tot € 45.000.  
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Doel 2018: Een (t)huis voor vergunninghouders 
Gemeenten hebben de wettelijke taak om woonruimte te regelen voor vergunninghouders. Elk half 
jaar wordt op basis van een schatting van het aantal mensen dat een verblijfsvergunning zal krijgen, 
vastgesteld hoeveel vergunninghouders gemeenten onderdak moeten bieden. Daaruit volgt een 
taakstelling voor elke gemeente. Deze wordt gebaseerd op het inwoneraantal.  
 
Voor de 1e helft van 2018 is de taakstelling voor de gemeente Krimpenerwaard 42 en voor de 
gemeente Krimpen aan den IJssel 22 personen. QuaWonen neemt een groot deel van de 
taakstelling voor haar rekening. Zeker voor vergunninghouders geldt dat zij op de vrije 

woningmarkt niet zo gemakkelijk aan een woning komen. Zij kennen de woningmarkt niet en 
hebben geen inschrijfduur opgebouwd. Hoewel van overheidswege niet langer verplicht, krijgen 
vergunninghouders in ons werkgebied nog steeds voorrang op ‘gewone’ woningzoekenden.  
  
Doel 2018: Voldoende slaagkans voor regulier woningzoekenden 
QuaWonen huisvest al jaren vergunninghouders en andere urgenten, zoals mensen met een 
medische indicatie, psychiatrische patiënten die van een instelling naar een sociale huurwoning 

verhuizen en mensen die moeten verhuizen door stadsvernieuwing. Het gaat om een beperkt 
aandeel van alle verhuringen. Om toch te bewaken dat regulier woningzoekenden voldoende kans 
maken op een schaarse sociale huurwoning, maken we afspraken met de gemeente over de 

toewijzing aan urgenten. In 2018 gaan we uit van maximaal 30% van de vrijgekomen woningen 
voor urgenten. Elk jaar krijgen zo’n 400-450 woningen per jaar een nieuwe huurder.  
 

Doel 2018: Zelfstandig wonen voor mensen met een zorgvraag  
Overheidsbeleid gaat er vanuit dat mensen met een zorgvraag vaker zelfstandig gaan wonen. Deze 
mensen komen zelfstandig vaak moeilijk aan een woning; ook hen helpen we graag op weg. We 
hebben hierover afspraken gemaakt met gemeenten, instellingen voor zorg en opvang en andere 
corporaties in de regio Midden-Holland.  
 
Bij het huisvesten van mensen die doorstromen uit zorginstellingen naar zelfstandige woonruimte 

met begeleiding, maken wij gebruik van tijdelijke huurcontracten. Met tijdelijke contracten kunnen 
we effectiever ingrijpen bij onverhoopte ernstige overlast of het structureel mijden van zorg of 
hulp. Het woongenot van omwonenden kan zo beter worden geborgd. Naast het huurcontract sluit 
de bewoner met de zorginstelling een zorgcontract af voor zijn of haar begeleiding.  
 
Doel 2018: Maatregelen om doorstroming te bevorderen 
Sociale huurwoningen zijn schaars. Daarom willen we waar mogelijk stimuleren dat mensen 

verhuizen naar een meer passende huurwoning qua grootte of huurprijs. We weten dat oplevering 
van nieuwbouw bijdraagt aan doorstroming. Instrumenten die we daar aanvullend bij kunnen 
inzetten zijn directe bemiddeling bij toewijzing voor huishoudens die een bepaalde woning 
achterlaten en goede voorlichting aan de voor de nieuwbouw bedoelde doelgroep. We werken 
hierbij nauw samen met de gemeenten. Zij zetten in hun woonvisies ook in op het bevorderen van 
doorstroming.  

 
We onderzoeken in 2018 ook verdere mogelijkheden en wenselijkheid voor het afsluiten van 
tijdelijke huurcontracten. Zo kunnen we met tijdelijke contracten wellicht de doorstroming vanuit 
starterswoningen bevorderen, zodat weer nieuwe starters aan bod kunnen komen.  
 
Doel 2018: Opnieuw bepalen verkoopportefeuille   
De afgelopen jaren hebben we met een voordelige verkoopconstructie huurders bediend die, 

vanwege hun inkomen, niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning maar evenmin de 
stap naar de reguliere koopmarkt kunnen zetten. Nu de rentestand bijzonder laag is, zijn 
koopstarters beter in staat een woning te kopen. Tegelijkertijd neemt de vraag naar sociale 
huurwoningen nog steeds toe. Daarom gaan we onze verkoopportefeuille in 2018 opnieuw bepalen.  

 
In totaal denken we in 2018 zo’n 25 woningen te verkopen en 10 woningen terug te kopen vanuit 
het ‘oude’ product Koopgarant. Koopgarant betekent dat QuaWonen de woningen weer moet 

terugkopen als de eigenaar daarom vraagt. Een enkele woning die we vanuit deze constructie 
terugkopen gaat in de verhuur, maar veruit de meeste woningen worden permanent verkocht.  
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Vitaliseren: vitale kernen, leefbare buurten 
 

Onze huurders hechten behalve aan een goede, fijne woning ook groot belang aan een prettige 
woonomgeving. Mensen wonen graag in wijken die schoon, heel en veilig zijn, waar voldoende 
voorzieningen zijn en waar bewoners op een prettige manier met elkaar omgaan. QuaWonen wil 
daar in investeren. De participatiemaatschappij doet een groeiend beroep op ieders 
zelfredzaamheid. Het is een tijd waarin veel en snel verandert, denk aan de opkomende 
deeleconomie, de verdergaande digitalisering en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Een deel 
van onze doelgroep redt zich hierin. Maar niet iedereen kan dit of heeft een sociaal netwerk dat 

hierbij helpt. Een groeiende groep kwetsbare huurders heeft het in deze tijd extra moeilijk. We 
besteden hieraan in 2018 € 15,4 miljoen uit het maatschappelijk budget. 
 
Bij de herziening van de Woningwet (2015) is QuaWonen met deskundigen en belanghouders in 
discussie gegaan over de breedte van het taakveld leefbaarheid. De gezamenlijke conclusie is dat 
QuaWonen vooral verantwoordelijk is voor de directe omgeving van haar woningen en dat 
investeren in goede woningen voor mensen met de lagere inkomens en bijzondere doelgroepen 

belangrijker is dan investeren in maatschappelijk vastgoed. Verder blijven we investeren in 
complex- en buurtbeheerders en ontmoetingsruimten.  
 

Doel 2018: Goed voorbereid op eerder en langer zelfstandig thuis 
Overheidsbeleid is erop gericht dat mensen eerder (uitstroom uit zorginstellingen) en langer 
(ouderen) zelfstandig thuis wonen. Dat lukt niet altijd even goed. QuaWonen zal de relatie met het 

sociaal domein van de gemeente en met welzijnsorganisaties versterken om hier goede 
oplossingen voor te kunnen bieden. Om eventuele problemen snel te signaleren hebben we drie 
buurtbeheerders ingezet. Zij werken nauw samen met andere organisaties zoals gemeente, zorg- 
en welzijn en politie. Ook gaan we samen met belanghouders uitvoeringsplannen opstellen met 
prioriteiten per wijk. Ons doel is om goed in beeld te hebben wat er speelt en resultaten te kunnen 
monitoren.  
 

Doel 2018: Samenwerking bij overlastzaken 
Bewoners moeten erop kunnen rekenen dat ze veilig en prettig kunnen wonen. We vragen 
bewoners altijd eerst om zelf met hun buren in gesprek te gaan als er overlast wordt ervaren. 
Soms lukt dat niet, vaak omdat er dan complexe problematiek speelt. In de gemeente Krimpen aan 
den IJssel overlegt QuaWonen al regelmatig met gemeente, politie en KrimpenWijzer over zulke 
complexe zaken. Samen wordt gezocht naar de meest effectieve strategie. In 2018 willen we ook 
in de gemeente Krimpenerwaard de samenwerking bij overlastzaken intensiveren.  

 
Doel 2018: Skaeve Huse voor mensen die ernstig overlast veroorzaken 
Skaeve Huse zijn bedoeld voor mensen die ernstige overlast veroorzaken in reguliere woonwijken. 
In Nederland zijn er - vooral in de grote steden – vooral positieve ervaringen met Skaeve Huse. 
Bewoners zijn meestal tevreden over hun woonsituatie. Hulpverleners vinden het een goede 
oplossing: ongeveer de helft van de bewoners stabiliseert of laat minder probleemgedrag zien. En 

in de wijken neemt de overlast af. QuaWonen is er voor mensen die zelfstandig moeilijk slagen op 
de woningmarkt. In die zin behoort de doelgroep van de Skaeve Huse tot onze doelgroep. We zijn 
dus bereid om deze Huse te bouwen als de gemeente een geschikte locatie kan aanwijzen. Net als 
bij de uitstroom uit maatschappelijke opvang, wordt er aanvullend woonbegeleiding geregeld. 
 
Doel 2018: Uitgaven leefbaarheid binnen wettelijke grenzen 
In onderstaande tabel vindt u onze activiteiten op het gebied van leefbaarheid. Onze uitgaven voor 

leefbaarheid blijven, met een bedrag van € 95,13 per woning, onder het wettelijk gemiddelde van 
maximaal € 126,25 per sociale huurwoning (prijspeil 2017). 
 

Activiteiten leefbaarheid De belangrijkste concrete activiteiten in 

2018 

Begroot 

voor 2018 

Ontmoetingsruimten 
 
 

De ontmoetingsruimten in onze woonbuurten 
zijn kosteloos beschikbaar voor 
welzijnsactiviteiten: door onze lokale welzijns- 
en zorgpartners georganiseerde activiteiten en 
door bewoners en andere belanghouders 
georganiseerde activiteiten met een open 

karakter. QuaWonen betaalt de 
exploitatiekosten.  

€ 137.900  
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In samenwerking met welzijnspartijen willen we 
het gebruik van de ontmoetingsruimten meer 

stimuleren.  
 

We zijn nu eerst van plan om de  
ontmoetingsruimten in Krimpen aan den IJssel 
in bruikleen te geven bij de gemeente. Zij geven 
vervolgens Krimpenwijzer de opdracht om de 
ruimten te beheren. Dat betekent dat zij een 
regisseursfunctie instellen om de coördinatie 
over de inzet van de ruimten, het beheer en de 

bezetting te regelen, om het gebruik te 
stimuleren. QuaWonen blijft de exploitatiekosten 
betalen. 

Onderhoud, vergunningen en 
inkoop ontmoetingsruimten 

 

Er is budget voor vervanging en reparatie van 
de inboedel van ontmoetingsruimten. 

€ 73.000  
 

Gas, elektra en schoonmaak 
ontmoetingsruimten 

Kosten nutsvoorziening en schoonmaak voor het 
gebruik van de ontmoetingsruimten.  

€ 70.000  
 

Leefbaarheidsfonds Bewonersinitiatieven die bijdragen aan een wijk 
die schoon, heel en veilig is, kunnen rekenen op 

onze financiële ondersteuning.  

€ 115.000  
 

Complex- en buurtbeheerders 
(inclusief aanschaf materialen) 

Complexbeheerders zetten zich op kosten van 
QuaWonen een deel van hun tijd in voor de 
verbetering van de leefbaarheid in en om hun 
woongebouw. Deze kosten worden niet via 

servicekosten aan bewoners doorberekend. 
 
Ter versterking van het sociaal beheer in de 
buurt zijn drie buurtbeheerders aangesteld. De 
buurtbeheerders hebben taken op het vlak van 
aanspreken en activeren van bewoners (schoon, 
heel veilig etc.) en zijn een (verbindende) 

schakel tussen huurders en QuaWonen en 
tussen lokale partners en QuaWonen. De kosten 
komen volledig ten laste van het 

leefbaarheidsbudget. 
 
Het grote verschil tussen complex- en 

buurtbeheer is dat de complexbeheerders zijn 
toegewezen aan een bepaald complex. Zij zijn 
daar een bepaald aantal uren per week. Als ze 
er niet zijn, wordt er vervanging geregeld. 
Buurtbeheerders zijn flexibel in waar zij aan het 
werk zijn. Bovendien hebben buurtbeheerders 
een meer coördinerende rol in de wijk dan een 

complexbeheerder in zijn complex. 
 

€ 147.000  
 
 
 

 
 

€ 175.000  
 
 

Stimuleren inzet vrijwilligers Waardering uiten richting vrijwilligers en hen 
kennis laten maken met nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van leefbaarheid of participatie 
(inclusief een eventuele excursie en een bijdrage 

van € 100 voor actieve 

bewonersoverleggroepen). 
 

€ 5.000  
 

Buurten schoon, heel en goed 
onderhouden 

Waar nodig wordt extra onderhoud uitgevoerd, 
zoals extra schoonmaakbeurten en 

snoeiwerkzaamheden en verwijderen van 
graffiti. Dit gebeurt na signalen van bewoners of 
medewerkers van QuaWonen. 

€ 50.000  
 

TOTAAL  € 772.900 
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Wonen en zorg  
 

Doel 2018: Nieuwe zorgstudio’s 
QuaWonen draagt er graag aan bij dat mensen met een zorgvraag zelfstandig kunnen wonen. Een 
locatie vlak bij voorzieningen verdient dan de voorkeur. In 2018 ontwikkelt QuaWonen in 

Prinsessenpark (Krimpen aan den IJssel) 17 zorgeenheden voor ASVZ. Door te ontwikkelen volgens 
omkeerbaar bouwen, kunnen de zorgeenheden indien nodig weer worden samengevoegd tot 
gewone appartementen. In 2017 verhuurden we al 12 appartementen (18 zorgstudio’s) in 
Prinsessenpark aan Lelie zorggroep.  
 
Op verzoek van Gemiva breiden we komend jaar ook de bestaande beschermd wonen-locatie 
Elsenhoeve in Lekkerkerk uit met twee wooneenheden.  

 
Doel 2018: Aan de slag om senioren langer zelfstandig te laten wonen  
Senioren willen vaak zo lang mogelijk in hun eigen woning blijven. Het overheidsbeleid gaat daar 
ook vanuit. Daarom is meer aandacht nodig voor geschiktheid van woningen en woonomgeving, de 
beschikbaarheid van zorg en diensten en een sociaal netwerk. In 2017 inventariseerden we samen 
met onze belanghouders mogelijke maatregelen. Denk aan meer keuzemogelijkheden bij het 

verhuizen naar een nieuwe woning, gerichte voorlichting, afspraken over de inzet van WMO-budget 

en het signaleren van problemen achter de voordeur. In 2018 gaan we kansrijke strategieën 
uitvoeren.  
 
Woningen van goede kwaliteit  
QuaWonen vindt dat ook mensen met een lager inkomen en bijzondere doelgroepen recht hebben 
op een woning van goede kwaliteit. Via het onderhoudsbeleid zetten we in op verbetering van onze 

bestaande woningvoorraad. Het streven is om onze woningen veiliger, energiezuiniger en meer 
toegankelijk te maken.   
 
Elk jaar inspecteren we een derde van onze woningen, zodat we ten minste eenmaal per drie jaar 
het totale woningbezit hebben geïnspecteerd. Per jaar voeren we bij ongeveer 1350 woningen 
gepland onderhoud uit. Denk aan schilderwerk, vervangen dakgoten, herstellen betonrot en 
verzakte funderingen. Een overzicht van de werkzaamheden staat op onze website 

www.quawonen.com.  
 
Leegkomende woningen passen we aan volgens onze normen voor basiskwaliteit. Dat betekent dat 
een nieuwe huurder altijd precies weet welke kwaliteit hij mag verwachten van de woning.  

 
Doel 2018: Asbest in kaart en waar nodig verwijderd  

QuaWonen wil dat haar huurders veilig kunnen wonen. Asbest was tot 1994 een gangbaar 
bouwmateriaal. Tegenwoordig is bekend dat asbest zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid. 
Dit geldt in eerste instantie voor losgebonden asbest, waarvan de vezels zich kunnen verspreiden. 
QuaWonen laat altijd asbestonderzoek doen bij werkzaamheden in een woning van voor 1994. Bij 
risico wordt het asbest meteen verwijderd of geïsoleerd. Concreet betekent dit dat QuaWonen 
continu aan de gang is met de nodige saneringen, gepland en ongepland.  
 

Geplande saneringen worden normaliter per complex en projectmatig uitgevoerd. In één keer het 
complex ontdoen van (een deel of alle) asbesthoudende materialen, bijvoorbeeld bij een energie- 
en/of renovatieproject of een planmatig onderhoudsproject. Bij sloopprojecten wordt een algehele 
sanering uitgevoerd. Bij het vermoeden van de aanwezigheid van asbest, wordt er eerst een 
asbestinventarisatie gedaan voor het saneringsplan. Vervolgens wordt vergunning aangevraagd 
voor de sanering of sloop. Tot slot wordt het uitgevoerde werk vrijgegeven nadat is vastgesteld dat 
er geen asbesthoudende delen een gevaar voor de volksgezondheid meer vormen. Uitkomende 

materialen worden afgevoerd waarbij een stortbewijs wordt afgegeven. 
 

Ongeplande saneringen komen voor in het dagelijks onderhoud, hoofdzakelijk bij een 
woningmutatie. Incidenteel vormt een reparatieverzoek uiteindelijk tot een sanering. Ook hier geldt 
dat er bij het vermoeden van asbest eerst geïnventariseerd wordt of het om asbest gaat en van 
welke soort het is. Een sloop- of saneringsvergunning is dan vereist. Na uitvoering volgt vrijgave 

en afvoer van uitkomende (besmette) materialen. Ook hier is het stortbewijs het sluitstuk. 
 
QuaWonen voldoet in haar huidige werkwijze (uiteraard) aan de wettelijke verplichtingen en houdt 
de veiligheid van haar bewoners goed in de gaten.  
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Doel 2018: Veilige warmwatervoorziening  
QuaWonen heeft besloten om de open verbrandingstoestellen (moederhaarden, gashaarden, 

geisers) in haar woningen te vervangen door veiligere toestellen. We willen onze huurders en 
omwonenden niet blootstellen aan gezondheidsrisico’s. Ook het overheidsbeleid is er op gericht dat 
uiterlijk per 2023 er geen woningen meer zijn met open verbrandingstoestellen. Eind 2017 en 

begin 2018 worden alle moederhaarden verwijderd. Geisers die bewoners huren van bijvoorbeeld 
een energiebedrijf of zelf in eigendom hebben, vervangen we door elektrische boilers of sluiten we 
aan op combiketels. We benaderen bewoners en verhuurders van geisers om hier aan mee te 
werken. Bewoners die nog een gashaard hebben, doen we een aanbieding voor een cv-installatie.   
 
Doel 2018: Regulier onderhoud aan de woningen in 2018 
In totaal besteden we € 10,2 miljoen aan regulier onderhoud. Dit bedrag omvat planmatig 

onderhoud, niet-planmatig onderhoud, basiskwaliteit en verwijderen asbesthoudende materialen. 
Verder besteden we € 0,2 miljoen aan onderhoud aan huurwoningen binnen een Vereniging van 
Eigenaren. In totaal geeft QuaWonen per woning gemiddeld € 1.222 uit aan onderhoud. 
 
Nieuwbouw  
Met nieuwbouw verbreden en verbeteren we ons woningaanbod. Daarbij gaan we uit van 

demografische ontwikkelingen en de vraag van woningzoekenden in ons werkgebied. QuaWonen 

bouwt uitsluitend sociale huurwoningen.  
 
QuaWonen geeft bij elk nieuwbouwproject 50% van de nieuwe sociale woningen een huurprijs 
onder de aftoppingsgrenzen. In deze woningen kunnen we huishoudens met recht op huurtoeslag 
passend huisvesten. Anders zouden bijvoorbeeld ouderen met een laag inkomen nooit in 
aanmerking komen voor een nieuw levensloopgeschikt appartement. De overige 50% van de 

nieuwe woningen krijgt een huurprijs boven de aftoppingsgrenzen. 
 
Door ook te bouwen voor lagere middeninkomens, biedt QuaWonen deze inkomensgroep kans op 
een wooncarrière. Bovendien is het waarschijnlijk dat zij een goedkope sociale huurwoning 
achterlaten, die dan weer beschikbaar komt voor de laagste inkomens.  
 
In totaal investeren we € 23,5 miljoen aan nieuwbouw. Daarvan is € 9,2 miljoen onrendabel en te 

zien als de inzet van maatschappelijk budget.  
 
Doel 2018: 249 nieuwe woningen in aanbouw 
 

Plaats Projectnaam Rijwoningen Appartementen Oplevering  

     

Schoonhoven Blok 6+7  27  2018 

Bergambacht Centrum Oost 31 19 2018 

Lekkerkerk Kerkweg 16 4 2018 

Lekkerkerk Tiendhoek II 21  2019 

Krimpen ad IJssel Blok 5  41 2019 

Krimpen ad IJssel Blok 6  19 2019 

Krimpen ad IJssel Blok 6 (studio’s)  17 2019 

Krimpen ad IJssel  Meerkoetflat  40 2019 

Krimpen ad Lek Molenweide 14  2019 

TOTAAL   109 140   

 
Naast deze projecten neemt QuaWonen de komende zes jaar de bouw van nog eens 270 woningen 
in voorbereiding.  

 
Herontwikkeling en revitaliseren van dorpskernen 

Vanuit een langetermijnvisie op goed wonen in de Krimpenerwaard, vinden we het belangrijk dat 
inwoners prettig kunnen wonen in een levendige wijk met voldoende voorzieningen. In veel van 
onze kernen zijn we daarom bezig met grootschalige projecten om het gebied aantrekkelijker en 
vitaler te maken. We zijn trots op wat we samen met gemeenten, belanghouders en partners tot 

stand weten te brengen.   
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Een overzicht van de herstructureringsprojecten waarmee we ons in 2018 bezighouden: 
 

Project met korte beschrijving Doelstelling voor 2018  

Bergambacht, Centrum 
In totaal worden circa 150 woningen gesloopt en 
evenveel woningen teruggebouwd. Daarbij wordt 
de woonomgeving geheel vernieuwd met veel 
aandacht voor groen, water en goede 
parkeervoorzieningen. 

 

De bouw van de woningen in Fase 2 en 3a 
(50) is in volle gang. Er worden 
appartementen (19) en rijwoningen (31) 
gerealiseerd, allen in het sociale 
huursegment. Na het opleveren in 2017 van 
de woningen (15) in Fase 3b, zijn nu ook de 

woningen (10) in Fase 3c in uitvoering 
genomen. Dit zijn tevens de afrondende 
projecten uit het Projectmasterplan en 
daarmee is de vernieuwing van het 
Centrumgebied voltooid. 
 

Krimpen aan den IJssel, Centrum, 
Prinsessenpark 
240 verouderde etagewoningen maken plaats 
voor circa 230 appartementen (sociaal, vrije 

sector en koop) met een ontmoetingsruimte en 
zorgvastgoed. Ook willen we hier woonruimte 
bieden voor mensen met een psychiatrische en/of 

licht verstandelijke beperking.  

De ontwikkeling van Blok 5 en 6 is afgerond, 
de bouw is gestart. Er worden 60 
appartementen en 17 wooneenheden voor 
een bijzondere doelgroep en 33 

appartementen gebouwd. De 
aannemer/ontwikkelaar is gestart met de 
bouw van koopwoningen en beleggers-

huurwoningen. 
 

Krimpen aan de Lek, omliggende buurten 
centrum 
Na de nieuwbouw in het dorpshart van Krimpen 

aan de Lek, kijkt QuaWonen nu naar de buurten 
rondom het centrum. Huurdersvereniging Ons 
Belang heeft zich hier sterk voor gemaakt.  
134 woningen worden energiezuiniger gemaakt en 
de komende vijf jaar worden ruim 100 woningen 
gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.  
 

QuaWonen heeft haar bijdrage aan de 
Centrumvernieuwing succesvol voltooid. 
Conform de afspraken. De oplevering van het 

Cultuurhuis in 2016 was het laatste 
wapenfeit. De gemeente en de ontwikkelaar 
staan nog voor de uitdaging de laatste 
projecten met koopwoningen af te ronden.  

Schoonhoven, revitaliseren wijk Noord 
De wijk Schoonhoven Noord wordt vernieuwd: 

240 verouderde woningen maken plaats voor 240 
nieuwe. De nieuwe woningen zijn energiezuiniger, 
ruimer en beter toegesneden op de wensen van 

de bewoners. Een 10-jarenproject.  
 

De bouw van Blok 6 en 7 is begonnen (3x 9 
rijwoningen). Verwachte oplevering rond de 

zomervakantie van 2018. Verder in de tijd 
ligt nog de aanpak van Blok 8, 10 en 11. 
Conform het vernieuwde wijk-ontwikkelplan. 

 

Krimpen aan den IJssel, herontwikkeling 
Centrum-zuidzijde 

Samen met de gemeente stellen wij een visie 
op voor de herontwikkeling van het gebied 
Centrum-zuidzijde in Krimpen aan den IJssel. 
We onderzoeken de mogelijkheid van een 

energieneutrale wijk. 
 

Lekkerkerk, Kerkweg  De beeldbepalende woningen aan de 
Kerkweg te Lekkerkerk worden in twee fasen 
gesloopt en vernieuwd. Dit vanwege 
funderingsproblemen. De eerste fase is in 

uitvoering. De architectuur van de nieuwe 
woningen heeft qua sfeer een verwijzing 

naar het karakter van de gesloopte 
woningen. De nieuwbouw betreft 
grondgebonden rijwoningen en 4 
appartementen. 
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Verduurzamen: stap voor stap naar energieneutraal  
 

QuaWonen heeft de ambitie om uiteindelijk een energieneutrale woningvoorraad te bereiken. Wij 
doen dat om de woonlasten van onze huurders te beperken en het wooncomfort te vergroten. 
Daarnaast is het goed voor het milieu. We streven ernaar om met isolatiemaatregelen onze 
woningen op de kortere termijn naar NOM ready te brengen. Per project bekijken we vervolgens de 
mogelijkheden om, samen met partners, nog een stap verder te zetten richting energieneutraal 
(een woning of wijk die evenveel energie opwekt als ze verbruikt). Ook het gedrag van bewoners is 
van invloed op de energielasten. We gaan energiezuinig gedrag bij bewoners stimuleren door hen 

te laten voorlichten door energiecoaches. Met de energierenovaties is een bedrag van € 22,8 miljoen 
gemoeid, waarvan € 11,7 miljoen te zien is als onrendabel en daarmee uit het maatschappelijk budget 
wordt bekostigd. 
 
Corporaties spelen een belangrijke rol in het energiezuinig en energieneutraal maken van 
bestaande woningen. Het gaat in Nederland om 2,4 miljoen sociale huurwoningen, dus dat tikt aan. 
QuaWonen wil om meerdere redenen bijdragen aan deze brede maatschappelijke opgave. Zo 

profiteren onze huurders van lagere woonlasten en meer wooncomfort. QuaWonen profiteert van 
een waardevermeerdering van het vastgoed. De uitdaging is om een stap te maken van 
individuele, goed geïsoleerde woningen naar gasloze complexen en wijken. Deze ambitie vereist 

een stevige samenwerking met provincie, gemeenten, netbeheerders en bouwpartijen.   
 

We streven ernaar dat de woningvoorraad in 2020 gemiddeld een energie-index (EI) heeft van 1,3, 

en dat in 2050 onze voorraad energieneutraal is, EI=0,0. Onze woningen hebben dan geen 
aansluiting op het aardgasnet meer nodig en de woning voorziet in de eigen behoefte aan 
elektriciteit- al dan niet als onderdeel van een lokale duurzame energievoorziening. Het aardgas is 

rond die tijd immers op, zo wordt verondersteld. In 2018 beschrijven we in een routekaart hoe we 
het doel ‘energieneutraal in 2050’ willen bereiken.  
 
Doel 2018: Twee keer zoveel woningen energiezuinig 
Financiële ruimte deed ons besluiten om in 2017 meer huurwoningen energiezuinig te maken dan 
in de jaren ervoor: we beloofden er gemiddeld 240 per jaar te doen. Nu zetten we nóg een tandje 
bij. Vanaf 2018 verbeteren we gemiddeld 300 woningen per jaar en deze versnelling houden we de 

komende vijf jaar vast. Totaal geprognosticeerd gaat het om 1.517 woningen in vijf jaar (2019 t/m 
2023) en 2.974 woningen in tien jaar (2018 t/m 2027). We gebruikten 2017 om de aanloop naar 
de versnelling te nemen. Dit betekent dat in 2018 een piek verwacht mag worden in de oplevering 
van e-renovaties. De ambitie is om er 526 te realiseren. In de begroting is er mee gerekend dat 

een deel van de productie voor 2018 nog doorloopt in 2019. 
 

Bij energierenovatie garandeert QuaWonen met een hardheidsclausule dat huurders méér op hun 
energielasten besparen dan dat ze betalen aan huurverhoging voor de woningverbetering. Er is 
specifiek huurbeleid ontwikkeld hoe de huurverhoging en streefhuurverhoging wordt berekend. 
 
Als pilotproject maken we bij complex 013, 64 woningen Lijsterstraat in Krimpen aan den IJssel 
energieneutraal tegen verantwoorde kosten. Als dit experiment succesvol blijkt, zullen we meer 
complexen energieneutraal maken.  

 

Plaats Projectnaam Aantal woningen Start In productie/ 
opgeleverd 

Krimpen ad IJ cmpl-013, Lijsterstraat 64 2017 2018 

Krimpen ad IJ cmpl-047, Gouden Regen 81 2017 2018 

Krimpen ad IJ cmpl-074, Acacia 58 2017 2018 

Lekkerkerk cmpl-215, Ligthartstraat 68 2017 2018 

Lekkerkerk cmpl-216, Ligthartstraat 11 2017 2018 

Lekkerkerk cmpl-242, Poolmanweg 35 2017 2018 

Bergambacht cmpl-507, Schoolstraat, fase 3 10 2018 2018 

Bergambacht cmpl-514, Schweitzerstraat 29 2018 2018 

Bergambacht cmpl-517, Merelstraat 27 2018 2018 

Berkenwoude cmpl-405, Julianastraat 9 2018 2018 

Berkenwoude cmpl-406, Weteringsingel 9 2018 2018 

Krimpen ad IJ cmpl-006, Boerhavelaan 40 2018 2018 

Krimpen ad IJ cmpl-007, Boerhavelaan 8 2018 2018 

Krimpen ad IJ cmpl-066, Buys Ballotsingel 11 2018 2018 
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Krimpen ad L cmpl-307, Blokmakerstraat 29 2018 2018 

Krimpen ad L cmpl-308, Scheepmakerstraat 17 2018 2018 

Krimpen ad L cmpl-310, Zeilmakerstraat 20 2018 2018 

TOTAAL   526   

 
Doel 2018: Zeer energiezuinige nieuwbouw 

Nieuwe woningen voldoen aan de laatste eisen van het Bouwbesluit. Dat betekent dat alle nieuwe 
sociale huurwoningen die we in 2018 bouwen een EPC=0,4 krijgen, wat overeenkomt met EI=0,3 
(label A++). We zetten echter een stap verder en willen zo snel als mogelijk in samenspraak met 
gemeenten en energiebedrijf / gasnetbeheerder toe naar EPC=0 woningen, zonder gasaansluiting.  
 
Doel 2018: Energiecoaches 
QuaWonen investeert volop in het energiezuiniger maken van hun woningen. Een goed geïsoleerde 

woning betekent een lage energierekening voor huurders. Maar bewoners kunnen ook zelf nog veel 
doen om energie in en rondom de woning te besparen. Daarom stelden de huurdersorganisaties in 
de Krimpenerwaard voor om energiecoaches in te zetten: vrijwilligers die bewoners vrijblijvend en 
gratis advies geven over energiebesparing. In 2017 zijn energiecoaches opgeleid. In 2018 wordt 
bekeken hoe QuaWonen deze energiecoaches het best kan ondersteunen en waar extra inspanning 
nodig is om de energiecoaches tot een succes te laten worden. De energiecoaches worden ingezet 

in overleg met gemeenten. 
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Dienstverlenen: goed, efficiënt en effectief 
 

Als professionele woningcorporatie en dienstverlenende organisatie zijn we het aan onszelf en onze 
klanten verplicht om onze dienstverlening goed op orde te hebben. QuaWonen kiest voor optimaal 
digitaal met behoud van persoonlijk contact. Veel van onze diensten kunnen zelfredzame huurders 
straks digitaal zelf afhandelen. We kiezen er echter heel bewust voor om juist de kwetsbare, 
minder zelfredzame klant via de telefoon, op afspraak op kantoor / aan huis te blijven bedienen. 
Effectiviteit gaat dan boven efficiëntie. Sommige diensten besteden we uit. Maar andere zaken juist 
niet. Wanneer het de kwetsbaarheid van de klant raakt, zoals bij betalingsproblemen, kiest 

QuaWonen er heel bewust voor om de activiteiten zelf te blijven doen. We besteden hieraan in 
2018 € 593.000 uit het maatschappelijk budget. 
 
Doel 2018: Online klantportaal  
Vanaf voorjaar 2018 kunnen zelfredzame huurders veel zaken online regelen op een moment dat 
het hen uitkomt: een reparatieverzoek melden en inplannen, de huur opzeggen of een 
betalingsregeling aanvragen. Op deze manier willen we onze basistaken efficiënt uitvoeren, zodat 

we tijd en menskracht vrij spelen voor de groeiende groep minder zelfredzame huurders.   
Zodra onze huurders het online klantportaal goed weten te vinden, zullen we ons beraden op 
andere mogelijkheden om extra capaciteit te creëren voor het ondersteunen van de groeiende 

groep kwetsbare klanten.   
 
Doel 2018: Professionele aanpak bij overlast 

Door verschillende ontwikkelingen groeit het aantal huurders dat extra aandacht nodig heeft. Zo 
gaat overheidsbeleid er vanuit dat mensen uit instellingen eerder zelfstandig wonen en dat ouderen 
langer zelfstandig wonen. Vergunninghouders zijn niet altijd bekend met de Nederlandse leefregels. 
En door passend toewijzen komen er meer huurders met een zeer laag inkomen in onze 
huurwoningen. Om deze mensen goed te ondersteunen, en overlastsituaties te voorkomen, 
versterken we het team woonconsulenten met twee in overlastzaken gespecialiseerde 
professionals. Deze consulenten sociaal beheer werken nauw samen met de collega’s van complex- 

en buurtbeheer (signaalfunctie), woonconsulenten, met organisaties als zorg- en welzijn en de 
politie.   
 
Doel 2018: Snel contact bij betalingsachterstand 
De ervaring leert dat het voor huurders moeilijk is om een huurachterstand van meer dan één 
maand in te lopen. Met een persoonlijke aanpak willen we grote betalingsachterstanden, en 
uiteindelijk huisuitzettingen, voorkomen. We zoeken snel contact met huurders die hun huur niet 

op tijd betalen. Onze medewerkers proberen telefonisch of tijdens een huisbezoek te achterhalen 
waarom iemand de huur niet heeft betaald. Mogelijk kan een betalingsregeling uitkomst bieden. Als 
er meer aan de hand is, kan QuaWonen doorverwijzen naar een hulpinstantie.  
 
In de loop van 2018 verkennen we bovendien nieuwe mogelijkheden om mensen op hun 
betalingsverplichting te attenderen, bijvoorbeeld via sms.  

 
Doel 2018: Onderzoek naar gezamenlijk woonlastenfonds met gemeente  
Soms komen huurders (plotseling) in ernstige financiële problemen, bijvoorbeeld als gevolg van 
baanverlies, een scheiding, moeite om hun financiële administratie op orde te brengen. Samen met 
de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel onderzoeken we of we beleidskaders 
kunnen opstellen voor zulke bijzondere situaties. Als dat lukt willen we experimenteren met een 
gezamenlijk Woonlastenfonds.       

Doel 2018: Onderzoek twee woonruimteverdeelsystemen naar één  
De toewijzing van sociale huurwoningen is aan allerlei wetten en regels gebonden. Daarnaast is het 
belangrijk dat woningzoekenden weten dat het proces eerlijk verloopt. Zodra een woningzoekende 

reageert, ziet hij meteen hoeveel reacties er zijn en wat zijn positie in de volgordebepaling is. Op 
dit moment participeert QuaWonen nog in twee verschillende woonruimteverdeelsystemen. In 

Krimpen aan den IJssel is dat Woonnet Rijnmond, het systeem voor de stadsregio Rotterdam. In de 
gemeente Krimpenerwaard is dat het kleinschalige Wonen in de Krimpenerwaard. Idee is om te 
onderzoeken in hoeverre de Krimpenerwaard gebruik kan maken van de uitgebreide functionaliteit 
die is ontwikkeld voor Woonnet Rijnmond, met behoud van de eigen verordening.    
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Doel 2018: Klanttevredenheid op of boven de Aedes benchmark 
De feedback van huurders helpt ons om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren. We 

meten structureel (continumeting) de klanttevredenheid van onze belangrijkste klantprocessen. We 
streven ernaar om ten minste gelijk te scoren ten opzichte van andere corporaties van eenzelfde 
omvang. Daarnaast meten we regelmatig de klanttevredenheid over de dienstverlening door 

contractpartijen en in vastgoedprojecten. We delen de resultaten ook met huurdersorganisaties, 
contractpartijen en medewerkers. Dit delen gebeurt niet alleen digitaal, maar ook in persoonlijke 
gesprekken over de resultaten en analyses. Onze eisen ten aanzien van de klanttevredenheid 
krijgen bovendien een plek in de contractvorming met nieuwe partijen. Hierbij hanteren we een 
checklist.  
 
Doel 2018: Praktische tips voor vergunninghouders  

QuaWonen ziet het als haar taak om vergunninghouders een (t)huis te bieden. Integratie in de 
nieuwe woonomgeving zal het beste verlopen als vergunninghouders zich bewust zijn van de 
Nederlandse regels en gebruiken. Maar vaak zijn die niet bekend. Want hoe werkt het eigenlijk met 
afval, wat verwachten QuaWonen en buurtbewoners als het gaat om tuinonderhoud, hoe werkt de 
cv en waarom is het belangrijk om je woning goed te isoleren? In samenwerking met 
Vluchtelingenwerk ontwikkelen we daarom communicatiemiddelen om zulke praktische tips 

kenbaar te maken aan mensen die de Nederlandse taal niet (goed) beheersen en waarbij we een 

groot verschil in cultuur en leefstijl zien.  
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Samenwerking met anderen, lokale verankering  
 

We zijn er van overtuigd dat we in overleg en samen met andere partijen meer bereiken dan 
alleen. Daarnaast hebben we een wettelijke plicht om huurders te betrekken bij ons beleid en 
beheer en om met gemeenten en huurders te overleggen over ons beleid en onze prestaties. We 
werken dan ook samen met een zeer brede groep van belanghouders. Van huurdersorganisaties, 
gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties tot belangenbehartigers. Door deze nauwe 
samenwerking weten we goed wat er speelt en wat belanghouders van ons verwachten. De juiste 
dingen doen en ze goed doen, legitimeert ons werk als maatschappelijke organisatie. We besteden 

hieraan in 2018 € 238.000 uit het maatschappelijk budget. 
 
Doel 2018: Jaarlijkse cyclus van bod naar prestatieafspraken 
Met een bod aan de gemeenten in ons werkgebied maken we duidelijk hoe QuaWonen bijdraagt 
aan de woonvisie van de gemeente. We besteden elk jaar veel tijd en energie in een gedegen 
voorbereiding van het bod, samen met gemeenten en huurdersorganisaties. In de gemeente 
Krimpenerwaard wordt het bod deels ook afgestemd met de andere corporaties in de gemeente. 

Het bod geeft inzicht in beleidskeuzes en voorgenomen investeringen rond thema’s als 
betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroepen; huisvesting urgente doelgroepen; wonen 
met zorg en ouderenhuisvesting; plannen voor nieuwbouw, kwaliteitsverbetering en verduurzaming 

en inzet voor leefbaarheid. 
 
QuaWonen dient het bod elk jaar vóór 1 juli bij de gemeenten in. De daarop volgende maanden 

vertalen gemeenten, QuaWonen en huurders(organisaties) het bod in concrete prestatieafspraken 
voor het komende jaar. Deze worden in december ondertekend. Daarna wordt de voortgang van de 
afspraken bewaakt op basis van informatie van gemeenten, huurdersorganisaties en QuaWonen.    
 
Doel 2018: Meer huurders betrekken bij beleid 
QuaWonen vindt het waardevol om de huurdersorganisaties goed te betrekken; we vragen ze 
regelmatig om advies en informeren hen over nieuwe ontwikkelingen. Maar de 

huurdersorganisaties zijn het met ons eens, dat hun leden niet zonder meer een representatieve 
afspiegeling zijn van alle huurders van QuaWonen. We willen graag méér huurders bereiken, van 
verschillende leeftijden en verschillende nationaliteiten. We experimenteren in 2018 met acties die 
we zelf kunnen doen en die we in nauwe samenwerking met ons (welzijns)netwerk kunnen 
inzetten.    
 
Doel 2018: Inbreng lokale en regionale netwerken 

Om ook bij andere belanghouders dan gemeenten en huurders inbreng voor ons beleid op te halen, 
maken we deel uit van diverse lokale en regionale netwerken. Denk aan politie, zorg- en 
kinderopvangorganisaties, scholen, lokale welzijns- en belangenorganisaties en collega-corporaties. 
Wij participeren actief in door gemeenten geïnitieerd overleg over wonen-zorg-welzijn. Bij de 
voorbereiding en uitvoering van nieuwbouw-, verbeter- en leefbaarheidsprojecten werken we nauw 
samen met uiteenlopende belanghebbenden. Vaak gebeurt dit in klankbord- of projectgroepen. 

 
Er is regelmatig overleg met collega-corporaties in de regio. Zo werken we op de thema’s inkoop, 
HRM, Risk en Control en ICT nauw samen met drie andere corporaties in het Groene Hart: Mozaïek 
Wonen, Woonpartners Midden-Holland en Woonforte. Verder is onze directeur-bestuurder 
voorzitter van het bestuur en van de federatieraad Maaskoepel Rotterdam en voorzitter van de 
Federatie van Woningcorporaties in de Krimpenerwaard.  
 

QuaWonen heeft een rol in de ambtelijke en bestuurlijke tafel van de subregio Oost (gebied 
voormalige deelgemeente Prins Alexander, gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen 
aan den IJssel). Dit overleg is in het leven geroepen in de nadagen van de Stadsregio Rotterdam 
voor het maken van woningmarktafspraken.  

 
Doel 2018: Verbinding op inhoudelijke thema’s 
QuaWonen vindt het belangrijk om het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te 

voeden met de dagelijkse praktijk van een middelgrote corporatie die sterk lokaal verankerd is. Het 
contact met het Ministerie, op verschillende niveaus, is goed geschikt voor kennisuitwisseling, 
wederzijds inzicht en het verkennen van mogelijke oplossingen. Daarnaast participeren we in 
landelijke klankbordgroepen, bijvoorbeeld in die van Aw en WSW rondom verticaal toezicht. 
QuaWonen is tevens actief lid van Bouwstenen voor Sociaal aan Platform31 en is vanuit die 
hoedanigheid betrokken bij thema’s als bijvoorbeeld de toekomst van de huurtoeslag. 
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QuaWonen participeert in het netwerk Bouwstenen voor Sociaal, een platform voor bestuurders, 

managers en professionals die zich bezighouden met maatschappelijk vastgoed. En als partner van 
Platform31 zijn we nauw betrokken bij innovatieve ontwikkelingen en doen we veel vakkennis op.  
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Interne organisatie  
 

Ook wat betreft de inrichting van onze organisatie maken we scherpe keuzes. Efficiëntie en 
doelmatigheid zijn de kernbegrippen. We moeten goed presteren tegen lage kosten, zodat er 
zoveel mogelijk geld te besteden is aan goed wonen in de Krimpenwaard. Naast doelmatigheid 
werken we aan een wendbare organisatie, met medewerkers die verantwoordelijkheid en 
regelruimte krijgen om zaken goed op te lossen. Van leidinggevenden verwachten we dat ze 
medewerkers begeleiden naar een steeds grotere zelfstandigheid in hun functie. Resultaatgericht 
sturen op concrete taken en coachen naar meer initiatief in het werk en de persoonlijke 

ontwikkeling. 
 
QuaWonen behoort volgens de meest recente Aedes-benchmark tot de kopgroep op het onderdeel 
bedrijfslasten. We behoren tot de top 10 corporaties met de laagste bedrijfslasten in Nederland. In 
2016 lagen de bedrijfslasten zo’n 30% onder het gemiddelde van de referentie corporaties en het 
landelijke gemiddelde. Ondanks die afgenomen bedrijfslasten hebben we een hoge 
nieuwbouwproductie en zijn onze prestaties volgens het onafhankelijke visitatierapport heel goed. 

We scoorden op de vier prestatievelden - presteren naar opgaven en ambities, presteren volgens 
belanghebbenden, presteren naar vermogen en governance - gemiddeld een ruime 8. De hoge 
ambitie tegen lage kosten vraagt om een goed functionerende organisatie met flexibele, 

zelfstandige medewerkers die de belangrijkste organisatiedoelen kennen.  
 
Doel 2018: Ondernemingsplan 2018-2022 met uitvoeringsagenda 2018 

Najaar 2017 zijn we begonnen met de voorbereidingen voor een nieuw ondernemingsplan met een 
omgevingsanalyse, inzicht in de actuele maatschappelijke opgave, interne analyse en de herijking 
van de klantvisie. In 2018 werken we verder aan de deelproducten en zorgen we voor een 
integraal eindproduct. We verwachten ons nieuwe ondernemingsplan in het voorjaar te kunnen 
presenteren.   
 
Doel 2018: Proces vastgoedsturing verfijnen  

We zien onze woningen als middel om onze huurders goed te bedienen. Ons vastgoed is ons 
tafelzilver om doelen op het gebied van kwaliteit en betaalbaarheid te bereiken. We werken met 
een lange termijn vastgoedplan waarbij de vraag uit de markt, de kwaliteit van de voorraad, de 
financiële positie, onderhoud, beheer en nieuwbouw met elkaar in balans zijn. Daarbij ligt de focus 
op zowel maatschappelijk effect, als financieel rendement. Dit mondt uit in een uitspraak over de 
wensportefeuille en daaruit voortkomend de transitie- en acquisitieopgave.  
 

Doel 2018: Werken met een nieuw ERP-systeem 
In 2016 begonnen we met de eerste voorbereidingen voor een nieuw ERP-systeem. Uitgangspunt 
is een goed werkend, klantgericht en gebruiksvriendelijk systeem. Als voorbereiding deden we 
klantonderzoek dat uitmondde in een klantvisie en verbeterde, meer klantgerichte processen. 
Januari 2017 selecteerde we leverancier Itris met Viewpoint als systeem. De rest van het jaar zijn 
veel medewerkers via EasyScrum volop bezig geweest met inrichten. We verwachten zomer 2018 

live te gaan met het ERP-systeem en vlak daarna de nieuwe website met het klantportaal te 
lanceren.  
 
Doel 2018: Vastgoeddata op orde 
We zijn bezig om onze vastgoeddata verder op orde te brengen. In 2018 gaan we met enkele grote 
projecten aan de slag: NEN2580-gecertificeerde oppervlaktedata, 3600 nieuwe 
energielabel(opname)s en mogelijk het digitaliseren van de woningplattegronden. Deze projecten 

worden voorzien van procedures en werkwijzen om de actualiteit van vastgoeddata voor langere 
termijn te borgen. 
 
Doel 2018: Verduurzamen QuaWonen 

QuaWonen is volop bezig met het energiezuiniger maken van bestaande woningen en energiezuinig 
nieuw bouwen. In 2018 gaan we actief aan de slag met het verduurzamen van de eigen 
bedrijfsvoering. Denk aan acties als het verlagen van het (groene) energieverbruik, een duurzaam 

wagenpark, consequent afval scheiden en acties die bijdragen aan een gezonde leefstijl van 
medewerkers.   
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Personele ontwikkelingen 
 

Doel 2018: Stimuleren persoonlijke loopbaanontwikkeling 
QuaWonen is gebaat bij medewerkers die initiatief nemen en die zich blijven ontwikkelen. Het 
afgelopen jaar organiseerden we binnen het samenwerkingsverband Groene Hart corporaties mini-

stages en loopbaanworkshops. Daarnaast was het mogelijk om een jaar lang in een andere functie 
te werken. Ook in 2018 zullen we medewerkers op verschillende manieren stimuleren om te leren 
en nieuwe ervaringen op te doen.   
 

Doel 2018: Trainee  
Een frisse blik op hoe wij het werk doen van een pas afgestudeerde trainee is altijd welkom. In 
2018 willen we in eerste instantie één trainee werven voor een periode van twee jaar. In het eerste 
jaar doet de trainee telkens drie maanden ervaring op bij de teams klantenservice, 
woonconsulenten, buurtbeheer en bewonersbegeleiding. Voor het tweede jaar bekijken we waar de 

trainee het beste op zijn plek is. De trainee krijgt gedurende de hele periode één mentor.  
 
Doel 2018: Verzuimpercentage maximaal 3% en meldingsfrequentie maximaal 1,15 
Breder bekeken gaat het erom dat medewerkers op de goede plek zitten, gemotiveerd zijn, energie 
halen uit hun werk en zich kunnen verbinden aan de doelen van het bedrijf. Dit vertaalt zich 

uiteindelijk in een laag ziekteverzuim.  

 
Doel 2018: Sturen op cultuuraspecten (soft controls) 
QuaWonen wil flexibel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Dat vraagt om medewerkers die 
verantwoordelijkheid krijgen en initiatief nemen. Die kritisch blijven op hoe we het werk doen, om 
steeds te verbeteren. Van leidinggevenden verwachten we dat ze medewerkers begeleiden naar 
een steeds grotere zelfstandigheid in hun functie. In aanvulling op de beoordelingscyclus toetsen 
we op diverse manieren of we goed op weg zijn naar deze gewenste cultuur: de controller 

bespreekt cultuuraspecten voortaan in zijn reguliere controlcyclus; teamgesprekken over 
regelruimte en andere cultuuraspecten; regelmatig korte enquêtes onder medewerkers; en 
teamgesprekken over integriteit.  
 
Governance, control, risicobeheersing en integriteit  
 
Governance 

Bij governance gaat het over de vraag of de corporatie goed en verantwoord geleid wordt. Bij 
governance spelen een aantal factoren een belangrijke rol. Dit zijn de kwaliteit van het besturen, 

het intern toezicht en de externe legitimatie. In het visitatierapport scoren we gemiddeld een ruime 
8 op deze onderdelen. In het Jaarverslag van de Raad van Commissarissen op onze website 
www.quawonen.com wordt dit onderdeel verder toegelicht en verantwoord.  
 

Control  
De producten van de planning- en controlcyclus (begroting, managementrapportages en 
jaarrekening) zijn geënt op de speerpunten uit het Ondernemingsplan. De jaarrekening is ook 
gebaseerd op de richtlijnen voor de jaarverslaglegging. De controller beoordeelt deze documenten. 
De rapportages worden besproken met het managementteam en met de Raad van 
Commissarissen, in aanwezigheid van de manager Bedrijfsvoering. Bij het bespreken van de 
jaarrekening zal ook de externe accountant en de controller aanwezig zijn. Verder zal de controller 

de onderzoeken op het naleven van de bedrijfsprocessen uitvoeren volgens het Interne 
Controleplan 2018. De uitkomsten van deze onderzoeken worden besproken in het MT en 
gerapporteerd aan de RvC.  
 
In 2017 was er extra aandacht voor de vereisten vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
Zo is de controller nu ook Functionaris Gegevensbescherming voor QuaWonen. Vanaf 25 mei 2018 
vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de WBP. We bereiden ons voor 

op deze nieuwe wettelijke bepalingen, onder andere door te bewaken dat ons nieuwe ERP-systeem 
voldoet aan alle AVG-richtlijnen en met een procedure Privacy Impact Assessment voor nieuwe 
verwerkingen van persoonsgegevens.     
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Risicobeheersing  
Risicomanagement ondersteunt het proces van ‘in control’ zijn. Elk risico heeft een manager als 

verantwoordelijke en voor de risico’s met een hoge score wordt het logboek ingevuld met de stand 
van de uitvoering van de beheersmaatregelen. Een onderdeel van de beheersmaatregelen is het 
vastleggen in procedures van de stappen van de werkprocessen. De managers zijn hiervoor 

verantwoordelijk. De controller toetst de procedures op de controlestappen die hierin zijn verwerkt. 
De controller rapporteert over de naleving en doet aanbevelingen over de inhoud van de 
beschreven werkprocessen. Met extra aandacht staan we stil bij de impact van 
beheersmaatregelen op de werkorganisatie. 
 
Integriteit 
Integriteit is belangrijk in onze bedrijfscultuur; dilemma’s maken we bespreekbaar in de 

teamoverleggen. Naast de integriteitscode is er een interne meldprocedure. Ongeoorloofde zaken 
kunnen anoniem worden gemeld bij een externe partij. Bij het aannemen van medewerkers vraagt 
QuaWonen een verklaring omtrent gedrag en doen we een employment screening.  
 
Verbindingen  
 

Verenigingen van Eigenaren (VvE) 

QuaWonen kiest ervoor om zelf het beheer van de Verenigingen van Eigenaren uit te voeren. Zo 
zorgen we ervoor dat onze klanten in een gemengd complex (huurders en kopers) in brede zin op 
eenzelfde manier bediend worden als klanten die niet in een gemengd complex wonen. In 2017 
deden we een onderzoek naar de klanttevredenheid van huurders in een VvE-complex.   
 
Een overzicht van onze VvE’s waarin we belang hebben, vindt u op onze website 

www.quawonen.com in ons Jaarverslag 2016. 
 
In 2018 worden er geen nieuwe VvE’s opgericht. 
 
QuaWonen Energie BV 
In 2012 zijn 33 woningen aan de Waterlijster te Krimpen aan den IJssel voorzien van een Warmte 
Koude opslag (WKO). Deze techniek wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen. 

In 2014 zijn 26 woningen aan de Bloemengaarde te Bergambacht voorzien van zonnepanelen. 
Via de Energie BV wordt maandelijks aan deze bewoners een vergoeding gevraagd voor dit 
gebruik. Op jaarbasis is dit een bedrag van rond € 30.000.  
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Financiën 
 

De meerjarenbegroting 2018-2022 en de begroting 2018 is volledig ingericht op basis van 
gescheiden kasstromen van de DAEB en de niet-DAEB tak, zoals bedoeld in de Woningwet. Ook het 
kader van de financiële sturing is als zodanig ingericht, dat er verschillende ratio’s zijn vastgelegd 
voor de twee takken. Om de leesbaarheid echter te vergroten wordt in deze begroting niet elke 
specificatie in drievoud weergegeven (geconsolideerd, DAEB en niet-DAEB). De keuze hierin wordt 
gemaakt op relevantie: ratio’s worden per tak toegelicht (maar niet geconsolideerd), jaarresultaat 
en kasstromen worden juist wel geconsolideerd weergegeven. 

 
De externe toezichthouders, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit 
woningcorporaties (Aw) hanteren nog altijd verschillende uitgangspunten in het financieel toezicht. 
Het financieel normenkader bevat dan ook waarderingsbegrippen als bedrijfswaarde, marktwaarde 
en marktwaarde met volkshuisvestelijke bestemming. Waar nodig wordt dit toegelicht.  
 
Waardering op marktwaarde in verhuurde staat 

QuaWonen waardeert haar vastgoed op marktwaarde in verhuurde staat en heeft hierbij gekozen 
voor de zogenaamde basisversie, conform het Handboek Modelmatig Waarderen Marktwaarde. In 
deze basis versie kan niet worden afgeweken van de voorgeschreven parameters terwijl dit in de 

full versie, met tussenkomst van een externe taxateur, wel mag.  
 
Scheiding DAEB – niet DAEB 

Het niet-DAEB gedeelte van het vastgoed telt in 2018 186 woningen (van de 8.282 woningen in 
totaal). Bij de opstart van de niet-DAEB tak is deze gefinancierd met een interne lening van DAEB 
aan niet-DAEB voor een bedrag van € 4 miljoen. Deze lening is direct in 2017 afgelost door de 
opbrengsten uit operationele activiteiten en aanvullende verkoopopbrengsten. Jaarlijks betaalt de 
niet-DAEB tak een dividend uit aan de DAEB-tak. Op de DAEB-balans onder de financiële vaste 
activa wordt de netto vermogenswaarde van de niet-DAEB tak gepresenteerd(€ 42,8 miljoen in 
2018). Dit bedrag representeert het eigen vermogen van de niet-DAEB tak. Met deze vermelding 

op de balans van de DAEB-tak, wordt in feite tot uitdrukking gebracht dat de DAEB-tak als de 
eigenaresse van de niet-DAEB-tak wordt beschouwd. 
 
Driekamermodel 
In deze begroting wordt het Driekamermodel gebruikt als spiegel voor het 
functioneren van QuaWonen en het weergeven van de maatschappelijke prestaties. Dit doen we 
door onze financiële prestaties te vergelijken met marktconforme bedragen voor de markthuur, de 

normen voor onderhoud en beheer en de marktwaarde in verhuurde staat. Deze marktconforme 
componenten zijn nodig om het marktconforme rendement te bepalen, waarmee we de 
vastgoedprestaties kunnen beoordelen en vergelijken met de markt. De marktconforme 
componenten zijn ontleend aan het Handboek Modelmatig Waarderen.  
 
Kasstromen 

De verhuurderheffing bedraagt in 2018 € 7,9 miljoen, dat is 14,4% van de huuropbrengsten. Naast 
de verhuurderheffing wordt bovendien rekening gehouden met een saneringsheffing van 1% van 
de huuropbrengsten (€ 0,5 miljoen) en een Aw-heffing voor financiering van het extern toezicht 
van € 60.000. Bij elkaar betaalt QuaWonen in 2017 bijna € 8,5 miljoen aan heffingen, welk bedrag 
ten laste van de operationele kasstromen komt en dus ten laste van de investeringsruimte. 
Daarom stuurt QuaWonen strikt op ratio’s als de ICR en ook de DSCR. Hoe hoger de operationele 
kasstromen, hoe beter de ICR en hoe hoger de leencapaciteit bedraagt.   

 
Meer investeren 
De ontwikkeling van de financiële ratio’s, in combinatie met een historisch lage rentestand, is voor 
QuaWonen aanleiding om voor de komende jaren het investeringsvolume sterk te verhogen. Deze 

beleidsaanpassing is in deze begroting volledig doorgerekend. De ratio’s blijven ondanks deze 
aanpassing binnen de kaders, hoewel de LTV in de DAEB-tak wel tegen het maximum aan is 
gegroeid (zie hiervoor de toelichting op de ontwikkeling van de ratio’s). In 2018 investeert 

QuaWonen voor € 46,3 miljoen in de woningvoorraad. 
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Financiële ratio’s 
 

Financieel sturingskader 
In het kader van het toezicht, verantwoording en beoordeling zijn er door het WSW en de Aw 
criteria geformuleerd waaraan de financiële kracht van QuaWonen wordt getoetst. De belangrijkste 
criteria liggen op het gebied van de solvabiliteit en de kasstromen. Als we financieel te dicht op 
deze gestelde normen zitten, is het risico groot dat we een norm overschrijden. In dat soort 

situaties moet op het laatste moment ons jaarlijkse uitgavenpatroon en het 
investeringsprogramma worden aangepast. Vanuit het perspectief van betrouwbaarheid en 
efficiëntie is dat ongewenst. Dit is de reden dat QuaWonen haar sturingskengetallen scherper heeft 
gedefinieerd dan de minimumeisen van de toezichthouders.   
 

Onderstaand overzicht geeft het financieel sturingskader van QuaWonen, aangevuld met de 

normen van de externe toezichthouders.  

 

Financieel normenkader 2018 DAEB 

 QuaWonen AW WSW 

Solvabiliteit (bedrijfswaarde) 30% - 20% 

Solvabiliteit (beklemde marktwaarde) 30% 20% - 

Rentedekkingsgraad (ICR) 1,6 1,4 1,4 

DSCR 1,2 1,0 1,0 

Loan to Value 70% 75% 75% 

Dekkingsratio 50% 70% 50% 

Direct rendement 2,75% - - 

 

Financieel normenkader 2018 niet-DAEB 

 QuaWonen AW WSW 

Solvabiliteit (bedrijfswaarde) 30% - 20% 

Solvabiliteit (marktwaarde) 40% 40% - 

Rentedekkingsgraad (ICR) 2,0 1,8 1,4 

DSCR 1,2 1,0 1,0 

Loan to Value 70% 75% 75% 

Dekkingsratio 50% 70% 50% 

Direct rendement  3,5% 3,5% - 

 

Onderstaande tabellen geven de geprognosticeerde waarden van de financiële ratio’s voor de 

komende vijf jaren voor de DAEB-tak en de niet-DAEB tak.  

 
Prognose financiële ratio’s DAEB vastgoed 2018 – 2022 

  Norm 2018 2019 2020 2021 2022 

Solvabiliteit (marktwaarde )  - 70,8 70,1 70,3 70,4 70,4 

Solvabiliteit (beklemde 
marktwaarde) 

30,0 52,4 49,8 49,8 49,9 49,3 

Solvabiliteit (bedrijfswaarde) 30,0 38,1 36,6 37,1 37,9 37,7 

ICR 1,6 2,39 2,39 2,41 2,39 2,37 

LTV 70,0 68,9 69,5 68,3 68,2 67,0 

DSCR 1,2 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 

Dekkingsratio 50 29,4 30,1 29,8 29,9 29,7 

Direct rendement 2,75 2,37 2,29 2,36 2,36 2,32 

 

De solvabiliteit op marktwaarde wordt in dit overzicht wel gepresenteerd, maar maakt geen 

onderdeel uit van het normenkader. Voor het direct rendement wordt door Aw / WSW geen 

minimale norm gegeven, wel heeft QuaWonen hier een interne norm voor vastgesteld. Overigens 

wordt aan deze norm in de prognoseperiode niet voldaan, het sturen op direct rendement heeft 

nog geen prioriteit binnen de vastgoedsturing. 
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Prognose financiële ratio’s niet-DAEB vastgoed 2018 – 2022 

  Norm 2018 2019 2020 2021 2022 

Solvabiliteit (marktwaarde ) 40,0 62,6 62,9 63,7 64,5 64,3 

Solvabiliteit (bedrijfswaarde) 30,0 59,2 59,4 60,1 60,8 60,5 

ICR 2,0 
     

LTV 70,0 
     

DSCR 1,2 
     

Direct rendement 3,50 3,92 3,80 3,66 3,80 3,74 

 

De niet-DAEB tak is begin 2017 gefinancierd met een interne lening vanuit DAEB van € 4 miljoen. 

Deze lening is in 2017 geheel afgelost, waardoor een situatie ontstaat dat er geen vreemd 

vermogen op de balans staat en er dus ook geen rentelasten zijn. Hiermee zijn de ratio’s LTV, ICR 

en DSCR niet te berekenen. Het direct rendement is voor niet-DAEB wel een belangrijk gegeven 

omdat de AW dit kengetal heeft opgenomen in haar normenkader.  

 

Solvabiliteit 

De solvabiliteit geeft de omvang van het eigen vermogen van QuaWonen weer, in relatie tot het 
totale vermogen. In het externe toetsingskader hebben we te maken met drie verschillende 

definities van solvabiliteit, namelijk op bedrijfswaarde (WSW), op marktwaarde (Aw, niet-DAEB) en 
op marktwaarde met volkshuisvestelijke bestemming (Aw, DAEB).  
 
Volkshuisvestelijke bestemming 
De marktwaarde met volkshuisvestelijke bestemming maakt het verschil inzichtelijk tussen de 
kasstromen vanuit de markt en de kasstromen die horen bij het uitvoeren van het 
volkshuisvestelijk beleid. De volkshuisvestelijke bestemming leidt tot een gedeeltelijke beklemming 

van het eigen vermogen. Om deze beklemming te berekenen, herrekenen we voor dit doel de 
waarde van het vastgoed door voor twee parameters de volgende aanname te doen: 
 
1. Gehele bezit op doorexploiteren;  
2. De markthuur vervangen door de streefhuur. 

 

Het verschil tussen de waarde conform deze parameters en de oorspronkelijke marktwaarde is de 
beklemming (in feite het verschil tussen marktwaarde en beleidswaarde).  De markthuur wordt 
hierbij bepaald via het waarderingshandboek en de streefhuur is de gehanteerde norm in het 
huidige SVB. 
 

In onderstaande grafiek wordt de prognose van de solvabiliteit weergegeven van het DAEB 

vastgoed.  
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Rentedekkingsgraad (ICR) 

De ICR geeft inzicht in de mate waarin QuaWonen in staat is de rente-uitgaven op het vreemd 

vermogen te voldoen uit de kasstroom uit operationele activiteiten. Over 2018 bedraagt de ICR 

2,39. Door het verhogen van de investeringsopgave daalt de ICR weliswaar ten opzichte van de 

vorige begroting, maar deze valt nog ruim boven de norm van 1,6. 

Het verloop van de ICR (met vergelijking t.o.v. begroting 2017) is als volgt: 

 

Verloop ICR t.o.v. begroting 2017 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Verloop ICR (norm = 1,6) 2,39 2,39 2,41 2,39 2,37 

Verloop ICR vorige begroting 2,55 2,80 2,84 2,88 - 

 

 

 
 

De rentedekkingsgraad neemt, in vergelijking met de begroting van vorig jaar, iets af. Toch 

voldoet de ontwikkeling ruimschoots aan de gestelde norm van 1,6. De lage financieringsrente en 

de relatief lage bedrijfslasten geven ruimte om maatschappelijk te investeren binnen de 

operationele kasstromen. 

 
Loan to value (LTV) 
De Loan to value geeft de verhouding aan tussen de leningenportefeuille en de waarde van het 

bezit gewaardeerd op bedrijfswaarde.  
 
De bedrijfswaarde van het DAEB-vastgoed in exploitatie van QuaWonen bedraagt eind 2018 
ongeveer € 427 miljoen. Daar staan leningen tegenover ter grootte van € 294 miljoen. De Loan to 
Value (LTV) bedraagt daarmee voor 2018 68,9%. De interne norm ligt op een maximum LTV van 
70%, dat betekent dus dat we dicht tegen deze bovengrens aanzitten. De reden dat de LTV hoger 
ligt dan in de vorige begroting, heeft vooral te maken met de administratieve scheiding van DAEB 

en niet-DAEB. De bedrijfswaarde van het DAEB-gedeelte is aanzienlijk lager geworden door de 
overheveling, terwijl de leningen binnen de DAEB-balans blijven.  
 
Het WSW hanteert een maximum van 75%. In de meerjarenraming zien we de Loan to value dalen 
tot 67,0 in 2022. 
 
Verloop Loan to Value op bedrijfswaarde  

2018 2019 2020 2021 2022 

Verloop LTV (norm < 70) 68,9 69,5 68,3 68,2 67,0 

Verloop LTV vorige begroting 63,2 63,7 62,5 61,4 - 
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De ontwikkeling van de LTV is positief. In 2018 en 2019 ligt een piek in de investeringen, daarna zakt de 
financieringsratio naar 67,0 in 2022. 

 
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 

De DSCR geeft aan in hoeverre de operationele kasstroom voor de netto rentebetalingen voldoende 

zijn om de netto rentebetalingen en de theoretische jaaraflossing van de leningenportefeuille te 

voldoen. Het uitgangspunt hierbij is dat QuaWonen de verplichtingen vanuit de leningenportefeuille 

kan dragen. De norm is minimaal 1,2 en voor 2018 verwachten we een DSCR van 1,5.  

 
2018 2019 2020 2021 2022 

Verloop DSCR (norm > 1,2) 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 

Verloop DSCR vorige begroting 1,6 1,7 1,7 1,7 - 
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Dekkingsratio 
De dekkingsratio geeft de verhouding van de schuld en de waarde van het onderpand weer. De 

waarde van het onderpand wordt bepaald op basis van marktwaarde in verhuurde staat. In de 
bepaling van de dekkingsratio wordt geen rekening gehouden met het vraagstuk van de 
beklemming.  
  

2018 2019 2020 2021 2022 

Verloop dekkingsratio (norm < 50) 29,4 30,1 29,8 29,9 29,7 

Vorige begroting 30,5 31,1 30,9 30,7 - 
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Balans 
Het vastgoed van QuaWonen wordt gewaardeerd op marktwaarde in verhuurde staat. QuaWonen 

heeft er voor gekozen om het sociaal bezit te waarderen volgens de basisversie, conform het 

Handboek Modelmatig Waarderen Marktwaarde.   

 

De geconsolideerde balans (DAEB en niet-DAEB) voor de eerste vijf prognosejaren ziet er als volgt 

uit: 

 

  2018 2019 2020 2021 2022 

ACTIVA 
     

Materiële vaste activa: 1.100.181 1.138.508 1.162.449 1.191.149 1.220.594 

Financiële vaste activa: 6.229 7.730 7.808 7.849 8.885 

Vlottende activa 1.312 1.330 1.348 1.362 1.378 

TOTAAL ACTIVA 1.107.722 1.147.568 1.171.605 1.200.360 1.230.857 
      

PASSIVA 
     

Eigen vermogen 766.550 786.295 806.557 827.955 849.097 

Voorzieningen 1.762 452 452 525 452 

Langlopende schulden 329.288 350.304 354.007 360.937 370.033 

Kortlopende schulden 10.122 10.517 10.589 10.943 11.275 
      

TOTAAL PASSIVA 1.107.722 1.147.568 1.171.605 1.200.360 1.230.857 
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Winst- en verliesrekening 
De winst- en verliesrekening wordt, sinds het verslagjaar 2016, gepresenteerd volgens de 

functionele indeling. Omdat ook de categorale indeling een bepaald inzicht verschaft, worden 

hieronder beide modellen gepresenteerd:  

 

Prognose winst- en verliesrekening geconsolideerd (categoraal) 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Bedrijfsopbrengsten 59.385 60.346 62.000 62.809 63.929 

Totaal bedrijfslasten -34.371 -35.054 -34.917 -35.459 -36.402 

Rentebaten 349 269 143 195 132 

Rentelasten -9.594 -9.674 -9.998 -10.585 -10.827 

Resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening 

15.769 15.887 17.228 16.960 16.832 

      

Project resultaat Sloop/Nieuwbouw -9.156 -3.132 -8.281 -9.020 -6.599 

Project resultaat Verbeteringen -11.660 -15.686 -9.458 -10.193 -14.179 

Waardeverandering Koopgarant( bestaand 

bezit) 

107 82 71 65 66 

Waardeverandering Kopen naar Wens 83 76 67 69 71 

Niet gerealiseerde waardever. 
vastgoedport. 

11.410 21.059 20.592 23.512 23.954 

      

Resultaat voor belasting 6.553 18.286 20.219 21.393 20.145 

Vennootschapsbelasting 2.080 1.459 43 5 997 
      

RESULTAAT NA BELASTINGEN 8.633 19.745 20.262 21.398 21.142 

 

Prognose winst- en verliesrekening geconsolideerd (functioneel)  
2018 2019 2020 2021 2022 

Netto resultaat exploitatie 
vastgoedportefeuille 

25.281 25.495 26.906 27.462 27.878 

Netto resultaat verkocht vastgoed in 
ontwikkeling 

0 0 0 0 0 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop 
vastgoedportefeuille 

843 930 1.354 1.097 889 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille -9.299 2.323 2.924 4.364 3.242 

Netto resultaat overige activiteiten -271 -279 -304 -317 -330 

Leefbaarheid -839 -855 -873 -892 -910 

Saldo financiële baten en lasten -9.162 -9.329 -9.788 -10.321 -10.624 
      

Resultaat voor belastingen 6.553 18.285 20.219 21.393 20.145 

Belastingen 2.080 1.459 43 5 997 
      

RESULTAAT NA BELASTINGEN 8.633 19.744 20.262 21.398 21.142 

 

Een toelichting op de diverse posten wordt toegelicht in de ‘toelichting op de winst- en  

verliesrekening’. 
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Jaarresultaat  

Het jaarresultaat over het boekjaar 2018 wordt begroot op € 8,6 miljoen positief. Zoals uit de 

winst- en verliesrekening blijkt stijgt dit resultaat sterk in de jaren daarna, tot € 21 miljoen in 
2021. De verschillen in resultaat worden vooral veroorzaakt door de waardeveranderingen van de 
vastgoedportefeuille. Deze marktwaarde (conform waarderingshandboek) is onder andere sterk 
afhankelijk van de gekozen inflatie. Dit inflatiepercentage is over 2018 nog 1,07% en stijgt naar 
2% in 2020. Dit heeft tot gevolg dat de autonome waardemutatie over 2018 lager ligt dan de 

opvolgende jaren en daarmee dus de waarde van het vastgoed in de komende jaren sterker zal 
gaan stijgen. Overigens is de waardemutatie van het vastgoed en daarmee een prognose van het 
indirect rendement altijd lastig in te schatten en met onzekerheid omgeven. 
 
Exploitatie vastgoed 
Het resultaat op de exploitatie van het vastgoed bedraagt in 2018 € 25,2 miljoen (€ 3.052 per 
woning). Het direct rendement op het vastgoed over 2018 bedraagt hiermee 2,43%.  

 
Specificatie resultaat exploitatie vastgoedportefeuille geconsolideerd (bedragen * € 1.000) 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Huuropbrengsten 55.022 56.131 57.611 58.673 59.970 

Opbrengsten servicecontracten 1.260 1.279 1.305 1.331 1.358 

Lasten servicecontracten -1.260 -1.279 -1.305 -1.331 -1.358 

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -12.663 -13.221 -13.979 -14.398 -14.761 

Lasten onderhoudsactiviteiten -13.041 -13.297 -12.505 -12.548 -13.003 

Overige directe operationele lasten 

exploitatie bezit 

-4.037 -4.117 -4.221 -4.265 -4.327 

Netto resultaat exploitatie 
vastgoedportefeuille 

25.281 25.496 26.906 27.462 27.879 

            

Marktwaarde vastgoed 1.040.238 1.087.331 1.115.569 1.137.470 1.177.594 

Direct rendement vastgoed 2,43% 2,34% 2,41% 2,41% 2,37% 

 

 
Specificatie resultaat exploitatie vastgoedportefeuille DAEB (bedragen * € 1.000) 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Huuropbrengsten 52.841 53.956 55.422 56.463 57.747 

Opbrengsten servicecontracten 1.222 1.241 1.266 1.291 1.317 

Lasten servicecontracten -1.222 -1.241 -1.266 -1.291 -1.317 

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -12.530 -13.085 -13.839 -14.254 -14.618 

Lasten onderhoudsactiviteiten -12.720 -12.954 -12.107 -12.204 -12.625 

Overige directe operationele lasten exploitatie 

bezit 

-3.916 -3.996 -4.098 -4.142 -4.202 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 23.675 23.921 25.378 25.863 26.302 

            

Marktwaarde vastgoed DAEB 999.254 1.045.921 1.073.811 1.095.390 1.135.539 

Direct rendement vastgoed 2,37% 2,29% 2,36% 2,36% 2,32% 
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Specificatie resultaat exploitatie vastgoedportefeuille niet-DAEB (bedragen * € 1.000) 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Huuropbrengsten 2.181 2.176 2.188 2.209 2.223 

Opbrengsten servicecontracten 38 38 39 40 41 

Lasten servicecontracten -38 -38 -39 -40 -41 

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -135 -138 -139 -145 -147 

Lasten onderhoudsactiviteiten -320 -344 -397 -342 -379 

Overige directe operationele lasten exploitatie 
bezit 

-121 -121 -123 -124 -125 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 1.605 1.573 1.529 1.598 1.572 
      

Marktwaarde vastgoed 40.984 41.410 41.758 42.080 42.055 

Direct rendement vastgoed 3,92% 3,80% 3,66% 3,80% 3,74% 

Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de saldi van de operationele kasstromen, de 

investeringskasstromen en de financieringskasstromen.  

 

Prognose kasstromen (geconsolideerd) 2018-2022  
2018 2019 2020 2021 2022 

Ontvangsten 57.257 57.877 59.388 60.489 61.817 

Uitgaven -42.682 -43.398 -43.839 -44.660 -45.817 

      

Totaal operationele kasstromen 14.575 14.479 15.549 15.829 16.000 

      

Cashflow investeringskasstromen -42.938 -35.386 -20.010 -23.579 -25.585 

Cashflow financieringsactiviteiten 26.356 20.910 4.460 7.752 9.587 
      

Mutatie liquide middelen -2.007 3 -1 2 2 

 

Operationele kasstromen 

Met het positieve saldo van de operationele kasstromen moeten minimaal de rente-uitgaven 

kunnen worden betaald, het restant kan worden ingezet ter interne financiering van de 

investeringen. Dit is de basis van de intern gestelde minimale ICR (rentedekkingsgraad) van 1,6 

wat in feite betekent dat we met het saldo uit de operationele kasstromen 1,6 keer de rente 

kunnen betalen.  

 

In bijlage 3 van deze begroting wordt een gespecificeerd overzicht gegeven van de kasstromen, 

zowel in de DAEB-tak, de niet-DAEB tak als geconsolideerd. 

 

Uitgaven als percentage van de huuropbrengsten 

In onderstaande grafiek wordt weergegeven hoe de totale huuropbrengst wordt uitgegeven. 

Inzichtelijk wordt op deze manier dat de grootste uitgaven voor QuaWonen zitten in de rentelasten 
(17%), de onderhoudsuitgaven (18%) en de heffingen (15%).   
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Investeren 
In de begroting 2018 is rekening gehouden met een forse verhoging van het investeringsvolume 

ten opzichte van de begroting van 2017. De investeringskasstromen met betrekking tot de 

woningvoorraad zien er als volgt uit: 

 

Prognose (des)investeringskasstromen  
2018 2019 2020 2021 2022 totaal 

Verbetering bestaand bezit 22.798 20.102 14.548 15.567 20.658 93.673 

Nieuwbouw huur 23.525 18.730 9.299 11.938 9.079 72.571 

Nieuwbouw koop 525 0 0 0 0 525 

Totaal investeringen 46.848 38.832 23.847 27.505 29.737 166.769 
       

Activa ten dienste van de exploitatie 601 500 500 500 500 2.601 

af: verkoop -4.511 -3.946 -4.337 -4.426 -4.652 -21.872 
       

Totaal investeringskasstroom 42.938 35.386 20.010 23.579 25.585 147.498 

 

Zoals uit het overzicht blijkt, bedraagt het totaal aan ingerekende investeringen voor de periode 

2018 – 2022 € 166,8 miljoen. In de vorige begroting was dat € 134,6 miljoen, een toename met 

24% over vijf jaar. Voor het begrotingsjaar 2018 bedraagt de procentuele toename ten opzichte 

van de vorige begroting 81%. Onderstaande tabel vergelijkt de investeringsprognose van 2018 met 

die van 2017. 

 

Vergelijking investeringsprognose 2018 met 2017 

  2018 2019 2020 2021 2022 Totaal 

Investeringen begroting 2017 25.942 31.838 26.243 23.852 26.744 134.619 

Investeringen begroting 2018 46.848 38.832 23.847 27.505 29.737 166.769 

Verschil in volume 20.906 6.994 -2.396 3.653 2.993 32.150 

Procentueel 81% 22% -9% 15% 11% 24% 
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Financiering  
Om de jaarlijkse financieringsbehoefte in beeld te brengen, worden in onderstaande tabel de 

investeringen voor de komende vijf jaar afgezet tegen de opbrengsten uit verkopen en de 

operationele kasstromen.  

 

Financieringsbehoefte 2018 – 2022 (bedragen x € 1 miljoen) 

  2018 2019 2020 2021 2022 Totaal  Per jaar 

Investeringen 
nieuwbouw  

23.525 18.730 9.299 11.938 9.079 72.571 14.514 

Investeringen 

verbeteringen  

22.798 20.102 14.548 15.567 20.658 93.673 18.735 

Totaal investeringen  46.323 38.832 23.847 27.505 29.737 166.244 33.249 

                

Saldo operationele 
kasstromen  

14.575 14.479 15.549 15.829 16.000 76.432 15.286 

% van de investeringen  31% 37% 65% 58% 54%   46% 

                

Verkoopopbrengsten  5.266 4.468 5.739 5.880 5.760 27.113 5.423 

% investeringen  11% 12% 24% 21% 19%   16% 

                

Totaal intern gefinancierd  43% 49% 89% 79% 73%   62% 

Extern te financieren  57% 51% 11% 21% 27%   38% 

Te financieren 
investeringen  

26.482 19.885 2.559 5.796 7.977 62.699 12.540 

Af te lossen leningen 30.561 28.547 36.528 24.569 22.958 143.163 28.633 

            0   

Financieringsbehoefte  57.043 48.432 39.087 30.365 30.935 205.862 41.173 

 

In de komende vijf jaar investeert QuaWonen gemiddeld voor € 33,2 miljoen per jaar (€ 14,5 

miljoen nieuwbouw en € 18,7 miljoen verbeteringen). Dit wordt als volgt gefinancierd: 

- de verkoop van woningen voor gemiddeld € 5,4 miljoen per jaar (13% van de investeringen)  

- het saldo van de operationele kasstromen € 15,2 miljoen (46% van de investeringen).   

 

Als er geen rekening wordt gehouden met de afbouw van de leningenportefeuille door middel van 

aflossingen, kan dus gemiddeld 62% van de investeringen gefinancierd worden met eigen 

middelen. In het begrotingsjaar 2018 bedraagt dit percentage interne financiering 43%. 

 

De jaarlijkse investeringen van € 33 miljoen worden dus voor 38% gefinancierd met vreemd 

vermogen, dat is € 12,5 miljoen. Jaarlijks lost QuaWonen voor 28,6 miljoen (ongeveer 10%) af op 

de leningenportefeuille die eind 2018 € 294 miljoen bedraagt. Deze aflossingen worden 

gefinancierd door opnieuw te lenen. Daarom ontstaat er een financieringsbehoefte van jaarlijks 

ruim € 41 miljoen. In 2018 ligt dit op ongeveer € 57 miljoen. 
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Winst- en verliesrekening 2018 
(Geconsolideerd DAEB en niet-DAEB) 

 

  

  2017 2018 

    
Huuropbrengsten  54.289 55.022 

Opbrengsten servicecontracten  1.650 1.260 

Lasten servicecontracten  -1.650 -1.260 

Lasten verhuur en beheeractiviteiten  -11.235 -12.663 

Lasten onderhoudsactiviteiten  -13.747 -13.041 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit  -4.059 -4.037 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille  25.248 25.281 

    
Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling  1.905 0 

Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling  -1.628 0 

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling  277 0 

    
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille  6.177 5.266 

Toegerekende organisatiekosten  -357 -298 

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille  -5.072 -4.125 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille  748 843 

    
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille  -28.761 -20.816 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille  19.004 11.410 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder 
voorwaarden  200 107 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille  -9.557 -9.299 

    
Opbrengst overige activiteiten  165 167 

Kosten overige activiteiten  -450 -438 

Netto resultaat overige activiteiten  -285 -271 

    
Leefbaarheid  -912 -839 

    
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten  65 83 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten  448 349 

Rentelasten en soortgelijke kosten  -9.688 -9.594 

Saldo financiële baten en lasten  -9.175 -9.162 

    
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN  6.344 6.553 

    
Belastingen    -615 2.080 

    
RESULTAAT NA BELASTINGEN  5.729 8.633 
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 2018 
 

Huren 
 

Huren Bedrag (x €1.000) 2018 2017 

  Daeb Niet Daeb Totaal Totaal 

Netto huur 53.410 2.199 55.609 54.774 

Af: derving 569 18 587 678 

Totaal 52.841 2.181 55.022 54.096 

 
De huurbeleid van QuaWonen is inflatievolgend. Omdat we rekenen met een lage 
inflatieverwachting, is hiermee ook de huurprijsontwikkeling laag (zie onderstaande tabel). 
 
Ingerekende huurprijsontwikkeling 2018 – 2022   

Jaar Prijsinflatie Jaarlijkse 

huurverhoging 

Huurstijging ivm  

harmonisatie 

2017 0,60% 0,3% 0,3% 

2018 1,07% 0,6% 0,3% 

2019 1,53% 1,07% 0,3% 

2020 2,00% 1,53% 0,3% 

2021 2,00% 2,00% 0,3% 

2022 2,00% 2,00% 0,3% 

≥ 2023 2,00% 2,00% 0,3% 

 
Bij mutatie wordt de huur opgetrokken tot de streefhuur conform het strategisch voorraadbeleid. 
Huurderving wegens leegstand en overige redenen wordt verondersteld op 0,75% van de 
huurontvangsten. Voor sloopcomplexen wordt de laatste twee jaar met een percentage gerekend 
van 20% en 50%. 

 
Opbrengsten en lasten servicecontracten 
 

Servicekosten Bedrag (x €1.000) 2018 2017 

  Daeb Niet Daeb Totaal Totaal 

Bruto vergoeding 
leveringen en diensten 

1.222 38 1.260 1.254 

Verrekening 
servicekosten 

-1.222 -38 -1.260 -1.254 

Totaal servicekosten 0 0 0 0 

 

Dit betreft de vergoedingen voor levering en diensten die gelijktijdig met de huren geïnd worden. 
Deze worden afgerekend met de huurder. 
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Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 

De activiteiten in het kader van de verhuur en het beheer van de woningen, zijn als volgt uit te 
splitsen: 
 

Lasten verhuur en 
beheeractiviteiten  

Bedrag (x €1.000) 2018 2017 

  Daeb Niet Daeb Totaal Totaal 

Bemiddeling en verhuur 782 37 819 796 

Huurincasso, servicekosten 674 21 694 345 

Sociaal beheer 283 8 291 253 

Participatie 143 4 147 139 

Overhead 2.469 86 2.556 2.670 

verhuurderheffing 7.908 0 7.908 6.838 

Overige bedrijfskosten  271 -21 250 194 

Afrondingen     -2   

Totaal verhuur en beheer 12.530 135 12.663 11.235 

Per woning 1.548 726 1.529 1.357 

 
Lasten onderhoudsactiviteiten 
 

Lasten onderhoudsactiviteiten Bedrag (x €1.000) 2018 2017 

  Daeb Niet Daeb Totaal Totaal 

Niet planmatig onderhoud 531 16 547 470 

Niet planmatig onderhoud derden 3.672 108 3.780 3.774 

Planmatig onderhoud 474 14 488 437 

Planmatig onderhoud derden 5.784 77 5.861 6.390 

Onderhoudskosten uit VVE bijdrage 196 34 230 206 

Aannemen reparatieverzoeken 213 7 220 230 

Overhead 1.850 65 1.915 2.240 

Totaal onderhoud 12.720 321 13.041 13.747 

Per woning 1.571 1.720 1.575 1.660 

 
Overige directe exploitatielasten 

 

Overige dir exploitatielasten Bedrag (x €1.000) 2018 2017 

  Daeb Niet Daeb Totaal Totaal 

Belastingen 3.095 99 3.194 3.243 

Verzekeringen 153 5 158 123 

Saneringsheffing 522 12 534 551 

Toezicht AW 58 2 60 49 

Contributie Aedes 88 3 91 93 

Totaal directe exploitatielasten  3.916 121 4.037 4.059 

Per woning 484 651 487 490 

 
Resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 
 

Omschrijving  
  

Bedrag (x 
€1.000) 

  2018 2017 

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling   1.905 

Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling  -1.628 

Toegerekende organisatiekosten   0 

Toegerekende financieringskosten   0 

Resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling  0 277 
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Resultaat verkoop vastgoedportefeuille 
 

Omschrijving  
  

Bedrag (x 
€1.000) 

  2018 2017 

Verkopen bestaand bezit ( 25 stuks) 901 909 

Verkopen teruggekochte koopgarant woningen 240 196 

Toegerekende organisatiekosten     

  Directe kosten afdeling verkoop -144 -143 

  Overhead -154 -214 

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille 843 748 

 
Specificatie resultaat verkoop: 

Omschrijving 
Opbrengst 

Mutatie 
marktwaarde/ 

terugkoop Resultaat 

  
Daeb 

Niet 
 Daeb 

Daeb 
Niet  

Daeb 
Daeb 

Niet 
Daeb 

Bestaand bezit 3.131 565 -2.256 -539 875 26 

Doorverkoop na terugkoop KG 466 1.104 -407 -923 59 181 

Toegerekende organisatiekosten             

  Directe kosten afdeling verkoop         -140 -4 

  Overhead         -149 -5 

Totaal 3.597 1.669 -2.663 -1.462 645 198 

 
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
 

Omschrijving  
  

Bedrag (x 
€1.000) 

  2018 2017 

Resultaat sloop -4.130 -11.675 

Onrendabele investeringen nieuwbouw -5.026 -4.695 

Resultaat verbeteringen -11.660 -12.391 

Niet gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille 11.410 19.004 

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vov 107 200 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille -9.299 -9.557 

 
Specificatie resultaat sloop: 

Omschrijving 
Sloopresultaat 

Mutatie 

marktwaarde Resultaat 

  
Daeb 

Niet 
Daeb 

Daeb 
Niet 

Daeb 
Daeb 

Niet 
Daeb 

Noord blok 10 Schoonhoven 75 -2 -3.942 -260 -3.867 -262 

 
Specificatie onrendabele investeringen nieuwbouw: 

Omschrijving    

  Daeb 

Prins. Park blok 5+6, Krimpen a.d. IJssel -1.528 

Meerkoetflat, Krimpen a.d IJssel -974 

Noord blok 10, Schoonhoven -2.028 

Molenweide, Krimpen a.d. Lek -155 

Tiendhoek, Lekkerkerk -233 

Elsenhoeve -108 

Totaal -5.026 
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Specificatie resultaat verbeteringen: 

Verbetering  
Investering 

Mutatie 

marktwaarde Resultaat 

  
Daeb 

Niet 

Daeb 
Daeb 

Niet 

Daeb 
Daeb 

Niet 

Daeb 

Goudenregen -5.002   1.908   -3.094 0 

Lijsterstraat -4.701   1.830   -2.871 0 

Acacia -3.204   747   -2.457 0 

Poolmanweg -1.811   757   -1.054 0 

Ligthartstraat -3.583   1.399   -2.184 0 

Totaal -18.301 0 6.641 0 -11.660 0 

 
Specificatie niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille: 

Omschrijving Bedrag (x €1.000) 2018 2017 

  
Daeb 

Niet 
Daeb 

Totaal Totaal 

Niet ger waardever. vastgoedportefeuille 11.022 388 11.410 19.004 

         

Totaal 11.022 388 11.410 19.004 

 
Deze post ad € 11,4 miljoen bestaat uit de autonome mutatie van de marktwaarde over 2018. Het 
indirect rendement bedraagt hiermee 1,12% (2017:2,04%). 
 

Omschrijving Bedrag (x €1.000) 2018 2017 

  
Daeb 

Niet 
Daeb 

Totaal Totaal 

Waardeveranderingen woningen verkocht 
onder Koopgarant -143 -245 -388 948 

Waardeveranderingen verplichtingen 
Koopgarant 187 308 495 -748 

Totaal 44 63 107 200 

 
Overige activiteiten 
 

overige activiteiten  Bedrag (x €1.000) 2018 2017 

  
Daeb 

Niet 

Daeb 
Totaal Totaal 

Directe kosten VVE beheer -179 -5 -184 -167 

Overhead -245 -9 -254 -272 

Overige opbrengsten dienstverlening  0 47 47 37 

VVE beheervergoeding  64 57 121 117 

Resultaat overige activiteiten -360 90 -270 -285 

 
Leefbaarheid 

Omschrijving  
  

Bedrag (x 
€1.000) 

  2018 2017 

Directe uitgaven 441 410 

Complexbeheer excl huismeestertaken 115 308 

Wijk en Buurtbeheer 207 130 

Toerekening overhead 76 64 

      

Totaal 839 912 
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Financiële baten en lasten 
 

Financiële baten en lasten Bedrag (x €1.000) 2018 2017 

  
Daeb 

Niet 
Daeb 

Totaal Totaal 

Waardeverandering uitgestelde betaling KnW 49 34 83 65 

Rente baten en soortgelijke opbrengsten 8 0 8 0 

Toegerekende rente aan projecten 316 25 341 448 

Rente lasten en soortgelijke kosten -9.594 0 -9.594 -9.688 

Dividend van niet-DAEB aan DAEB 2.300 -2.300 0 0 

          

Totaal -6.921 -2.241 -9.162 -9.175 

 
Het saldo van de leningen per ultimo 2018 bedraagt naar verwachting € 294 miljoen.  
 

Specificatie personeelskosten 
De totale personeelskosten, die verdeeld zijn over de diverse activiteiten in de functionele winst- 
en verliesrekening, kunnen als volgt worden verdeeld: 

 

Lonen en salarissen Bedrag (x €1.000) 2018 2017 

  
Daeb 

Niet 
Daeb 

Totaal Totaal 

Lonen en salarissen 4.153 91 4.244 4.150 

Sociale lasten 727 16 743 706 

Pensioenlasten 645 14 659 632 

          

Totaal 5.525 121 5.646 5.488 
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Driekamer Model 
 

In dit hoofdstuk wordt vanuit de rollen van het driekamermodel een toelichting gegeven op de 
kasstromen. Met een scheiding DAEB / niet-DAEB wordt binnen de opzet van het driekamermodel 
geen rekening gehouden, de weergegeven cijfers zijn dan ook geconsolideerd. 
 
I De bestuurskamer 
 
Bepaling omvang maatschappelijk budget 

De bestaansgrond van QuaWonen ligt in haar taak om maatschappelijke prestaties met vastgoed te 
leveren. Die prestaties gaan over het voorzien in voldoende betaalbare en kwalitatief goede 
woningen en een leefbare woonomgeving. Deze rol kan QuaWonen vervullen omdat het rendement 
dat met het vastgoed verdiend wordt, grotendeels ingezet kan worden voor het leveren van deze 
maatschappelijke prestaties.  
 
Belangrijke kaders hierbij zijn de omvang van het maatschappelijke budget en het 

investeringsbudget. Met het maatschappelijke budget worden de maatschappelijke prestaties 
gerealiseerd. Met het investeringsbudget worden de gewenste transformaties van het vastgoed 
uitgevoerd. De omvang van beide budgetten bepalen we zodanig dat ze passen binnen de 

financiële kaders. 
 
Het maatschappelijke budget is het bedrag dat aan de Maatschappelijke kamer ter beschikking is 

gesteld om maatschappelijke prestaties te leveren. Het kan dan gaan om uitgaven aan 
leefbaarheid, onderhoud e.d. Maar het gaat ook om het afdekken van het niet-rendabele deel van 
de investeringen. In de toelichting op de maatschappelijke kamer wordt dit budget gespecificeerd. 
 
Groei eigen vermogen 
Omdat QuaWonen een stevige investeringsambitie heeft, is de gewenste groei van het eigen 
vermogen in 2018 gesteld op minimaal de verwachte inflatie (2018: 1,07%). 

In deze begroting blijkt dat in 2018 een rendement wordt behaald van 1,14%, waarmee wordt 
voldaan aan de minimale eisen. In de toelichting op de vermogenskamer staat een specificatie 
vermeld. 
 
Verdeling dividend 
Een belangrijke verantwoordelijkheid van de Bestuurskamer is de verdeling van het dividend. Het 
dividend is hetgeen de Vastgoedkamer met het vastgoed zou kunnen verdienen, vanuit het 

perspectief van de commerciële belegger. De hoogte van het dividend is afhankelijk 
van de marktconforme netto opbrengst uit de verhuur en van de winst die met de verkoop is 
gerealiseerd.  
 

De verdeling is als volgt: 

 

 VERDELING DIVIDEND Bedrag 
(x1.000)  

Procentueel 

1. Rentelasten en heffingen 9.892 30% 

2. Maatschappelijk budget 28.320 85% 

3. Mutatie eigen vermogen -5.100 -15% 

Totaal dividend 33.112 100% 

 
Opbouw Dividend 
Het door de vastgoedkamer te behalen dividend in 2018 bedraagt € 33,1 miljoen. In de toelichting 

op de vastgoedkamer wordt dit nader gespecificeerd.  
 

Het dividend volstaat niet om de rentelasten, heffingen, overige uitgaven en maatschappelijk 
budget mee te financieren, daarom vindt er een onttrekking plaats uit het eigen vermogen van      
€ 5,1 miljoen.  
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Bepaling omvang investeringsbudget 
Een tweede belangrijke verantwoordelijkheid van de Bestuurskamer is de bepaling van de omvang 

van het investeringsbudget. Dit is het budget waarmee de Vastgoedkamer het rendabele deel van 

de investeringen betaalt. De omvang van het investeringsbudget is afhankelijk van drie factoren: 

 

OPBOUW INVESTERINGSBUDGET 

Mutatie eigen vermogen uit dividend                  -5.100  

Gerealiseerde waarde uit verkopen                   4.125  

Mutatie leningenportefeuille                 26.482  

Totaal investeringsbudget                 25.507  

 

Het investeringsbudget van € 25,5 miljoen wordt beschikbaar gesteld vanuit de Vermogenskamer. 
Met dit budget wordt waarde toegevoegd aan vastgoed door te investeren.  
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II De vastgoedkamer 
 

De vastgoedkamer is verantwoordelijk voor de vastgoedexploitatie en de transformatie van het 
vastgoed. Uitgangspunt bij de vastgoedexploitatie is het realiseren van een marktconform 
rendement. Hiermee biedt de vastgoedkamer ruimte aan de maatschappelijke kamer om 

maatschappelijk te investeren. Voor de transformatie van het vastgoed staat de vastgoedkamer 
een investeringsbudget ter beschikking, waarvan de maatschappelijke Kamer het onrendabele deel 
bekostigt. 
 
Exploitatiekasstromen 
De exploitatiekasstromen van de vastgoedkamer zien er voor 2018 als volgt uit: 
 

  Begroting 2018 
Bijdrage  

Maatschappelijke 
Kamer 

Naar dividend 

Huuropbrengsten 55.022 90 55.112 

Onderhoudsactiviteiten -13.041 5.595 -7.446 

Verhuur en beheer -5.026 979 -4.047 

Verhuurderheffing -7.908 0 -7.908 

Overige directe lasten -3.443 0 -3.443 

Totaal 25.604 6.664 32.268 

        

Marktwaarde vastgoed eind 2017 1.017.238   1.017.238 

Direct rendement 2,52% 0,65% 3,17% 

Verkoopwinst  843   843 

Totaal dividend 26.447 6.665 33.112 

 
In bovenstaande tabel is onderscheid gemaakt tussen de werkelijke kasstromen en de bijdrage 

vanuit de maatschappelijke kamer. Beide bedragen bij elkaar opgeteld, geven het marktconforme 
niveau weer. Bij de huurontvangsten nemen we als uitgangspunt het aantal mutaties waarover 

huurharmonisatie kan worden toegepast. Het verschil tussen de dan vastgestelde streefhuur en de 
mogelijk vast te stellen markthuur vormt dan de maatschappelijke bijdrage. Bij elkaar opgeteld 
vormen de positieve exploitatiekasstromen en de maatschappelijke bijdrage het marktconforme 
dividend (€ 33.112) dat wordt uitgekeerd aan de vermogenskamer. De vastgoedkamer realiseert in 
2018 een direct rendement op het vastgoed van 2,52%, indien marktconform was gewerkt was dit 

3,17% geweest. De maatschappelijke afslag over 2018 bedraagt daarmee 0,65%. 
 
Totaal rendement 
Het autonome waardemutatie van het vastgoed (dus de stijging van de marktwaarde) bedraagt 
over 2018 naar verwachting € 11,4 miljoen. Het indirect rendement is hiermee vast te stellen op 
1,12%, waarmee het totaal behaalde rendement op vastgoed uitkomt op 3,64%. 

 Berekening totaal rendement Bedrag Rendement 

Marktwaarde vastgoed eind 2017 1.017.238   

Gerealiseerd direct rendement 2018 25.604 2,52% 

Ongerealiseerd indirect rendement 2018 11.410 1,12% 

Totaal 37.014 3,64% 
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Investeringen in vastgoed 
Naast de exploitatie draagt de vastgoedkamer ook de verantwoordelijkheid voor de gewenste 

transformatie van het vastgoed. Daarvoor ontvangt de vastgoedkamer een investeringsbudget voor 
het marktconforme deel van de investeringen (het gedeelte dat als marktwaarde in verhuurde 
staat kan worden geactiveerd op de balans). Vanuit de maatschappelijke kamer wordt vervolgens 

een bijdrage geleverd voor het onrendabele deel.  
 

INVESTERING Investeringsbudget 
(vanuit 

vermogenskamer) 

Investeringsbijdrage 
(vanuit 

maatschappelijke 
kamer) 

Investeringsuitgave 

 Nieuwbouw  14.369 9.156 23.525 

 Verbeteringen  11.138 11.660 22.798 

 Totaal investeringsbudget  25.507 20.816 46.323 

 
Het bedrag aan investeringsbijdrage vanuit de maatschappelijke kamer is in feite de onrendabele 
top.  
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III DE VERMOGENSKAMER 

De financiële continuïteit wordt bij QuaWonen bewaakt door de vermogenskamer. Het gaat dan om 
onder andere het beheer van de kasstromen zodat er niet meer liquiditeit wordt uitgegeven dan er 
beschikbaar is. Ook de gewenste verhouding tussen het eigen en het vreemd vermogen is een 
verantwoordelijkheid van de vermogenskamer.  

 
De vermogenskamer draagt zorg voor de gewenste liquiditeitsontwikkeling om borgbaar te blijven 
volgens de criteria van het WSW. In samenhang hiermee bepaalt de vermogenskamer ook de mate 
waarin de corporatie vreemd vermogen aantrekt (leverage).  
 
Rentelasten 
De rentelasten vormen een belangrijke kostenpost voor QuaWonen. Deze lasten worden uit het 

ontvangen dividend betaald. De onderstaande tabel geeft inzicht in de samenstelling van de 
rentelasten. 
 

Rentelasten 2018 

Waardeverandering uitgestelde betaling 

KnW 

83 

Rente baten en soortgelijke opbrengsten 8 

Toegerekende rente aan projecten 341 

Rente lasten en soortgelijke kosten -9.594 

    

Totaal -9.162 

Gemiddelde rentevoet op leningen 3,18% 

 
Het saldo van de leningen per ultimo 2018 bedraagt naar verwachting € 294 miljoen.  
 
Overige bedrijfslasten 
De uitgaven die niet direct verbonden zijn aan het vastgoed, zijn bij de vermogenskamer geplaatst. 

Ook deze lasten worden betaald uit het ontvangen dividend van de vastgoedkamer. 
 
Het volgende overzicht geeft inzicht in de besteding van het ontvangen dividend: 

 

Kasstromen vermogenskamer 2018 

Ontvangen dividend 33.112 

Af:    

Financiële baten en lasten -9.162 

Saneringsheffing -534 

Heffing Aw -60 

Investeringen tdv exploitatie -601 

Mutatie derivaten 500 

Overige uitgaven -35 

Totaal saldo na aftrek lasten vermogenskamer 23.220 

Af: maatschappelijk budget -28.320 

Bijdrage aan het eigen vermogen vanuit het dividend -5.100 

 

Uit de tabel wordt duidelijk, dat van het dividend van € 33 miljoen, na aftrek van de directe lasten 
van de vermogenskamer, een negatief bedrag van € 5,1 miljoen overblijft. Dit bedrag wordt 
onttrokken aan het eigen vermogen.  
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Mutatie eigen vermogen 
Het eigen vermogen zal in 2018 naar verwachting met € 8,6 miljoen toenemen als gevolg van het 

positieve resultaat en gerealiseerde en niet gerealiseerde herwaarderingen. Dat is een toename 
van 1,14%.   
 

Het sturen op het rendement op het eigen vermogen is de verantwoordelijkheid van de 
vermogenskamer. Het gaat in essentie om de aanwending van het rendement dat met het 
vastgoed is gerealiseerd. Bij de keuze wat de bestemming is van het rendement op het vastgoed, 
is ook de vraag aan de orde welk deel van de opbrengsten van het vastgoed aan het eigen 
vermogen wordt toegevoegd: het rendement op het eigen vermogen.   
 
In onderstaande tabel wordt duidelijk hoe het rendement op het eigen vermogen van 1,14% is 

opgebouwd. 
 

MUTATIE EIGEN VERMOGEN 2018 

Bijdrage vanuit dividend vastgoedkamer -5.100 

Autonome waardeveranderingen  11.410 

Mutatie latente belastingverplichtingen 2.080 

Mutatie activa/passiva  242 

Mutatie eigen vermogen  8.632 

    

Eigen vermogen begin boekjaar 757.918 

Eigen vermogen einde boekjaar  766.550 

    

 Rendement eigen vermogen  1,14% 

 
Vermogenskengetallen 
Op basis van de balansverhoudingen zijn voor 2018 de volgende vermogenskengetallen vast te 
stellen: 
 

Vermogenskengetallen 2018   

Solvabiliteit (marktwaarde) 69,20% 

Leverage 42,96% 

Rendement eigen vermogen 1,14% 

 
Solvabiliteit is gedefinieerd als het eigen vermogen gedeeld door het balanstotaal.  

Leverage is gelijk aan het vreemd vermogen gedeeld door het eigen vermogen.  

Het rendement op het eigen vermogen laat zien in welke mate het eigen vermogen als resultante 

van de gemaakte keuzes is veranderd. 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Inzicht in de activiteiten 

Inzicht in de kosten van de eigen organisatie is van groot belang om te kunnen sturen op direct 
rendement van de vastgoedportefeuille. Daarom leggen we vast met welke activiteiten onze 
medewerkers zich precies bezig houden. Onderstaande grafieken geven een inzicht in deze 
activiteiten.  

 
 

 
 
 
 
Specificatie van de overhead 
Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, bedragen de kosten van overhead € 605,- per woning (2017: 

€ 652). Dat is 48% (2017:55%) van alle organisatiekosten. De kosten van overhead zijn als volgt 

te specificeren: 
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Benchmark Aedes 
QuaWonen gebruikt de gegevens uit de Aedes benchmark om inzicht te krijgen in de mate van 

efficiëntie van de eigen organisatie. Onderstaande cijfers zijn ontleend aan de meest recente 
benchmark (over 2015), Het verschil met de marktconforme normen wordt gehanteerd om de 
maatschappelijke bijdrage te becijferen. Uit de tabel blijkt dat de geprognosticeerde uitgaven van 

QuaWonen onder het gemiddelde van de benchmark liggen. 
 

 Feitelijke 
lasten 

Aedes 
benchmark 

Norm 
markt 

Verhuur & Beheer 574 854 403 

Onderhoud 1.575 1.640 899 
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IV De Maatschappelijke Kamer 
 

De maatschappelijke kamer is verantwoordelijk voor de goede besteding van het maatschappelijk 
budget van QuaWonen. Deze bestedingen kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën, te 
weten huurkorting bij mutatie, sociaal beheer, leefbaarheidsuitgaven en 

(des)investeringsbijdragen. Het maatschappelijk budget voor 2018 bedraagt € 28,3 miljoen 
(51,5% van de huuropbrengsten) en is als volgt opgebouwd: 
 

MAATSCHAPPELIJK BUDGET Bedrag (x 
€ 1.000) 

Procentueel 

Huurkorting bij mutatie 90 0,3% 

Bijdrage investeringen nieuwbouw 9.156 32,3% 

Bijdrage investeringen verbeteringen 11.661 41% 

Leefbaarheid 839 3% 

Sociaal beheer 6.574 23% 

      

Totaal maatschappelijk budget 28.320 100% 

Maatschappelijk budget als % van de 
huuropbrengst 

51,5%  

 
Huurkorting 

Bij een woningmutatie trekt QuaWonen de huurprijs op naar de streefhuur. Om huurwoningen 

betaalbaar te houden voor onze doelgroep, vragen we minder huur dan in de markt mogelijk was 

geweest, de streefhuur ligt dan ook onder de markthuur. Voor 2018 ligt deze korting op € 90.000. 

Deze huurkorting verstrekt de Maatschappelijke Kamer aan de Vastgoedkamer, zodat de 

huurkorting niet ten koste gaat van het directe rendement van de Vastgoedkamer.  

 
Werkelijk Markt Verschil 

Huurontvangsten 2017 54.289.000,00  84.399.000,00  30.110.000 

Te harmoniseren 0,30% 0,30% 
 

Totaal huurverhoging bij mutatie 162.867,00  253.197,00  90.330  
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Sociaal beheer 

24% van het maatschappelijk budget wordt uitgegeven aan sociaal beheer. Bij sociaal beheer gaat 

het om uitgaven voor leefbaarheid, extra onderhoud en extra beheeractiviteiten. De uitgaven voor 

extra onderhoud en beheer zijn uitgegeven aan de vastgoedkamer. De volgende verdeling is van 

toepassing: 

 

Sociaal beheer Bedrag 

Sociaal beheer 741 

Participatie 238 

Onderhoud 5.595 

 Totaal 6.574 

 

De uitgaven voor verhuur, beheer en van onderhoud zijn vergeleken met de uitgaven die 

vastgoedbeleggers hanteren. Het verschil met deze marktconforme normen wordt aangemerkt als 

uitgaven voor sociaal beheer. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan extra aandacht voor het 

beperken van huurachterstanden en het voorkomen van huisuitzettingen.  

De uitgaven aan leefbaarheid zijn als volgt te specificeren: 

  2018 

Directe uitgaven 441 

Complexbeheer excl. huismeestertaken 115 

Wijk en Buurtbeheer 207 

Toerekening overhead 76 

Totaal 839 

 

  



KASSTROMEN DRIEKAMERMODEL QUAWONEN 2018 
 
 
 
 
  

 

Maatschappelijke kamer 

Sociale interventies  
Leefbaarheid € -839 

 

Vastgoed kamer 

Exploitatie € 25.604 

Investeringen € -46.323 

Desinvesteringen € 4.969 

Totaal bijdragen van 
Maatschappij en Wonen 

 
€ 27.480 

 

Vermogens kamer 

Heffingen € -594 

Rente € -9.162 
Mutatie leningen € 26.482 
Overige uitgaven € -136 

 

Dividend en waarde 

Dividend € 33.112 

Gerealiseerde waarde € 4.125 

 

Maatschappelijke besteding 

Huurkorting € 90 

Sociale interventies  
Exploitatie € 6.574 

Bijdrage nieuwbouw € 9.156 

Bijdrage verbeteringen € 11.660 

 

Maatschappelijke budget 

Maatschappelijk budget € 28.320 

 

Investering budget 

Investeringsbudget € 25.507 

 



BIJLAGE 1A : PROGNOSE BALANS (GECONSOLIDEERD) 
 

  2018 2019 2020 2021 2022 

      
ACTIVA      
Vaste Activa      
Materiële vaste activa:      

DAEB vastgoed in exploitatie 999.254 1.045.921 1.073.811 1.095.390 1.135.539 

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 40.984 41.410 41.758 42.080 42.055 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 35.449 35.636 34.950 34.194 33.768 

MVA in ontwikkeling voor eigen exploitatie 17.149 8.260 4.782 12.488 2.432 

MVA ten dienste van exploitatie 7.345 7.281 7.148 6.997 6.800 

Financiële vaste activa:      
Greenspread / Eteck 429 396 363 330 297 

Uitgestelde betaling Kopen naar Wens 2.218 2.293 2.361 2.430 2.502 

Actieve belastinglatenties 3.582 5.041 5.084 5.089 6.086 

      

Totaal vaste activa 1.106.410 1.146.238 1.170.257 1.198.998 1.229.479 

      
Vlottende activa      
Huurdebiteuren 667 682 701 713 727 

Voorraad te verkopen onr.zaken 102 102 102 102 102 

Vorderingen 140 140 140 140 140 

Overlopende activa 402 402 402 402 402 

Liquide middelen  1 4 3 5 7 

      

Totaal vlottende activa 1.312 1.330 1.348 1.362 1.378 

      

TOTAAL ACTIVA 1.107.722 1.147.568 1.171.605 1.200.360 1.230.857 

      

      
PASSIVA      

Totaal eigen vermogen 766.550 786.295 806.557 827.955 849.097 

      
Voorzieningen      
Voorziening verlieslatende contracten 1.310 0 0 73 0 

Voorziening overig  452 452 452 452 452 

      

Totaal voorzieningen 1.762 452 452 525 452 

      
Langlopende schulden      
Leningen o/g nominaal 294.125 315.035 319.495 327.247 336.834 

Startleningen o/g DAEB-scheiding 0 0 0 0 0 

Verplichting Koopgarant 35.163 35.269 34.512 33.690 33.199 

      

Totaal langlopende schulden 329.288 350.304 354.007 360.937 370.033 

      
Kortlopende schulden      
Schulden kort totaal 4.355 4.355 4.356 4.356 4.356 

Overlopende passiva 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 

Opgelopen rente leningen o/g 4.427 4.822 4.893 5.247 5.579 

      

Totaal kortlopende schulden 10.122 10.517 10.589 10.943 11.275 

      

TOTAAL PASSIVA 1.107.722 1.147.568 1.171.605 1.200.360 1.230.857 
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BIJLAGE 1B : PROGNOSE BALANS (DAEB) 
 

  2018 2019 2020 2021 2022 

      
ACTIVA      
Vaste Activa      
Materiële vaste activa:      

DAEB vastgoed in exploitatie 999.254 1.045.921 1.073.811 1.095.390 1.135.539 
Onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden 9.835 10.031 9.827 9.764 9.088 

MVA in ontwikkeling voor eigen exploitatie 17.149 8.260 4.782 12.488 2.432 

MVA ten dienste van exploitatie 6.686 6.657 6.563 6.451 6.293 

Financiële vaste activa:      
   Netto vermogenswaarde niet-DAEB 42.827 43.358 43.789 44.146 44.171 

Greenspread / Eteck 429 396 363 330 297 

Uitgestelde betaling Kopen naar Wens 1.300 1.344 1.384 1.424 1.466 

Actieve belastinglatenties 3.498 4.896 4.885 4.881 5.866 

      
Totaal vaste activa 1.080.978 1.120.863 1.145.404 1.174.874 1.205.152 

      
Vlottende activa      
Huurdebiteuren 641 656 674 686 701 

Vorderingen 135 135 135 135 135 

Overlopende activa 390 390 390 390 390 

Liquide middelen  0 0 0 0 0 

      
Totaal vlottende activa 1.166 1.181 1.199 1.211 1.226 

      
TOTAAL ACTIVA 1.082.144 1.122.044 1.146.603 1.176.085 1.206.378 

      
      

      
PASSIVA      
Totaal eigen vermogen 766.550 786.295 806.557 827.955 849.097 

      
Voorzieningen      
Voorziening verlieslatende contracten 1.310 0 0 73 0 

Voorziening overig  442 442 442 442 442 

      
Totaal voorzieningen 1.752 442 442 515 442 

      
Langlopende schulden      
Leningen o/g nominaal 294.125 315.035 319.495 327.247 336.834 

Verplichting Koopgarant 9.751 9.912 9.678 9.583 8.887 

      
Totaal langlopende schulden 303.876 324.947 329.173 336.830 345.721 

      
Kortlopende schulden      
Schulden kort totaal 4.225 4.224 4.224 4.224 4.225 

Overlopende passiva 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 

Opgelopen rente leningen o/g 4.427 4.822 4.893 5.247 5.579 

      
Totaal kortlopende schulden 9.966 10.360 10.431 10.785 11.118 

      
TOTAAL PASSIVA 1.082.144 1.122.044 1.146.603 1.176.085 1.206.378 
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BIJLAGE 1C : PROGNOSE BALANS (NIET-DAEB) 
 

  2018 2019 2020 2021 2022 

      
ACTIVA      
Vaste Activa      
Materiële vaste activa:      

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 40.984 41.410 41.758 42.080 42.055 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 25.615 25.605 25.124 24.430 24.680 

MVA ten dienste van exploitatie 659 623 585 547 507 

Financiële vaste activa:      
Uitgestelde betaling Kopen naar Wens 918 949 977 1.006 1.036 

Actieve belastinglatenties 84 145 199 208 220 

      
Totaal vaste activa 68.260 68.732 68.643 68.271 68.498 

      
Vlottende activa      
Huurdebiteuren 26 26 26 27 27 

Voorraad te verkopen onr.zaken 102 102 102 102 102 

Vorderingen 4 4 4 4 4 

Overlopende activa 12 12 12 12 12 

Liquide middelen  1 4 3 5 7 

      
Totaal vlottende activa 145 148 147 150 152 

      
TOTAAL ACTIVA 68.405 68.880 68.790 68.421 68.650 

      
PASSIVA     
Totaal eigen vermogen 42.827 43.358 43.789 44.146 44.172 

      
Voorzieningen      
Voorziening overig  10 10 10 10 10 

      
Totaal voorzieningen 10 10 10 10 10 

      
Langlopende schulden      
Startleningen o/g DAEB-scheiding 0 0 0 0 0 

Verplichting Koopgarant 25.412 25.357 24.834 24.108 24.311 

Garantiestelling 0 0 0 0 0 

      
Totaal langlopende schulden 25.412 25.357 24.834 24.108 24.311 

      
Kortlopende schulden      
Schulden kort totaal 130 129 131 131 131 

Overlopende passiva 26 26 26 26 26 

      
Totaal kortlopende schulden 156 155 157 157 157 

      
TOTAAL PASSIVA 68.405 68.880 68.790 68.421 68.650 
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BIJLAGE 2A: PROGNOSE WINST- EN VERLIESREKENING (CATEGORAAL, 
GECONSOLIDEERD)            

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       
Bedrijfsopbrengsten       
Huuropbrengsten 54.096 55.022 56.131 57.611 58.673 59.970 

Vergoedingen 1.254 1.260 1.279 1.305 1.331 1.358 
Verkoop onroerende zaken bestaand 

bezit 887 1.141 1.234 1.676 1.429 1.231 

Geactiveerde productie tbv eigen bedrijf 1.262 1.153 884 577 534 516 

Overige bedrijfsopbrengsten 849 809 818 831 842 854 

       

Totaal bedrijfsopbrengsten 58.348 59.385 60.346 62.000 62.809 63.929 

       
Bedrijfslasten       
Afschrijvingen -627 -737 -598 -665 -684 -731 

Erfpacht -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Salarissen, sociale - en pensioenlasten -5.488 -5.646 -5.761 -5.905 -6.052 -6.204 

Lasten onderhoud -10.371 -9.871 

-

10.063 -9.060 -8.994 -9.336 

Overige bedrijfslasten -16.939 
-

18.116 
-

18.631 
-

19.286 
-

19.728 -20.130 

       

Totaal bedrijfslasten -33.426 
-

34.371 
-

35.054 
-

34.917 
-

35.459 
-

36.402 

       
Bedrijfsresultaat 24.922 25.014 25.292 27.083 27.350 27.527 

       
Rentebaten 526 349 269 143 195 132 

Rentelasten -9.744 -9.594 -9.674 -9.998 
-

10.585 -10.827 

       
Resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening 
15.704 15.769 15.887 17.228 16.960 16.832 

       
Verkoop onroerende zaken projecten 314 0 0 0 0 0 

Project resultaat Sloop/Nieuwbouw -17.318 -9.156 -3.132 -8.281 -9.020 -6.599 

Project resultaat Verbeteringen -2.200 
-

11.660 
-

15.686 -9.458 
-

10.193 -14.179 

       
Waardeverandering Koopgarant( 
bestaand bezit) 192 107 82 71 65 66 

Waardeverandering Kopen naar Wens 134 83 76 67 69 71 

       
Niet gerealiseerde waardever. 
vastgoedport. 5.095 11.410 21.059 20.592 23.512 23.954 

       

Resultaat voor belasting 1.921 6.553 18.286 20.219 21.393 20.145 

       
Vennootschapsbelasting 2.452 2.080 1.459 43 5 997 

       

       

Jaarresultaat 4.373 8.633 19.745 20.262 21.398 21.142 
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BIJLAGE 2B: PROGNOSE WINST- EN VERLIESREKENING 
(CATEGORAAL, DAEB)  
 

  2018 2019 2020 2021 2022 

      
Bedrijfsopbrengsten      
Huuropbrengsten 52.841 53.956 55.422 56.463 57.747 

Vergoedingen 1.222 1.241 1.266 1.291 1.317 

Verkoop onroerende zaken bestaand bezit 934 1.073 1.458 1.162 1.203 

Geactiveerde productie tbv eigen bedrijf 1.146 883 577 534 516 

Overige bedrijfsopbrengsten 648 655 665 673 682 

      

Totaal bedrijfsopbrengsten 56.791 57.808 59.388 60.123 61.465 

      
Bedrijfslasten      
Afschrijvingen -681 -547 -612 -630 -676 

Erfpacht -1 -1 -1 -1 -1 

Salarissen, sociale - en pensioenlasten -5.525 -5.637 -5.777 -5.922 -6.070 

Lasten onderhoud -9.652 -9.820 -8.767 -8.757 -9.067 

Overige bedrijfslasten -17.811 -18.326 -18.976 -19.412 -19.812 

      

Totaal bedrijfslasten -33.670 -34.331 -34.133 -34.722 -35.626 

      
Bedrijfsresultaat 23.121 23.477 25.255 25.401 25.839 

      
Rentebaten 324 269 143 195 132 

Rentelasten -9.594 -9.674 -9.998 -10.585 -10.827 

Dividend Niet-DAEB 2.300 1.950 2.035 2.365 2.410 

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 16.151 16.022 17.435 17.376 17.554 

      
Project resultaat Sloop/Nieuwbouw -8.894 -3.132 -8.281 -9.020 -6.599 

Project resultaat Verbeteringen -11.660 -15.649 -9.458 -10.193 -14.179 

      
Waardeverandering Koopgarant( bestaand 
bezit) 44 36 30 32 20 

Waardeverandering Kopen naar Wens 49 44 40 41 42 

      
Niet gerealiseerde waardever. vastgoedport. 11.022 20.495 20.075 22.810 23.292 

Mutatie netto vermogenswaarde niet-DAEB -144 531 431 357 26 

      

Resultaat voor belasting 6.568 18.347 20.272 21.403 20.156 

      
Vennootschapsbelasting 2.065 1.398 -10 -5 986 

      

Jaarresultaat 8.633 19.745 20.262 21.398 21.142 
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BIJLAGE 2C: PROGNOSE WINST- EN VERLIESREKENING  
(CATEGORAAL, NIET-DAEB)  
 

  2018 2019 2020 2021 2022 

      
Bedrijfsopbrengsten      
Huuropbrengsten 2.181 2.176 2.188 2.209 2.223 

Vergoedingen 38 38 39 40 41 

Verkoop onroerende zaken bestaand bezit 207 162 215 267 31 

Geactiveerde productie tbv eigen bedrijf 7 1 0 0 0 

Overige bedrijfsopbrengsten 162 163 166 168 171 

      

Totaal bedrijfsopbrengsten 2.595 2.540 2.608 2.684 2.466 

      
Bedrijfslasten      
Afschrijvingen -55 -51 -53 -54 -55 

Erfpacht 0 0 0 0 0 

Salarissen, sociale - en pensioenlasten -121 -123 -127 -130 -134 

Lasten onderhoud -219 -243 -293 -236 -270 

Overige bedrijfslasten -307 -307 -308 -316 -320 

      

Totaal bedrijfslasten -702 -724 -781 -736 -779 

      
Bedrijfsresultaat 1.893 1.816 1.827 1.948 1.687 

      
Rentebaten 25 0 0 0 0 

Rentelasten 0 0 0 0 0 

Dividend Niet-DAEB -2.300 -1.950 -2.035 -2.365 -2.410 

      
Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening 

-382 -134 -208 -417 -723 

      
Project resultaat Sloop/Nieuwbouw -262 0 0 0 0 

Project resultaat Verbeteringen 0 -37 0 0 0 

      
Waardeverandering Koopgarant( bestaand 
bezit) 63 45 41 33 46 

Waardeverandering Kopen naar Wens 34 31 28 29 30 

      
Niet gerealiseerde waardever. vastgoedport. 388 565 517 702 662 

      

Resultaat voor belasting -159 470 378 347 15 

      
Vennootschapsbelasting 15 61 53 10 11 

      

Jaarresultaat -144 531 431 357 26 
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BIJLAGE 3A: PROGNOSE KASSTROMEN (GECONSOLIDEERD)  
 

  2018 2019 2020 2021 2022 

      

Cashflow operationele activiteiten 14.575 14.479 15.549 15.829 16.000 

Ontvangsten 57.257 57.877 59.388 60.489 61.817 

Huur 55.012 56.116 57.593 58.661 59.955 

Overige bedrijfsopbrengsten 1.737 1.761 1.795 1.828 1.862 

Rentebaten 8 0 0 0 0 

Margin Call derivaten 500 0 0 0 0 

      

Uitgaven -42.682 -43.398 -43.839 -44.660 -45.817 

Erfpacht -1 -1 -1 -1 -1 

Lonen en salarissen -5.646 -5.761 -5.905 -6.052 -6.204 

Lasten onderhoud -9.871 -10.063 -9.060 -8.994 -9.336 

Bedrijfskosten -3.764 -3.702 -3.743 -3.836 -3.932 

Belastingen -3.193 -3.261 -3.348 -3.386 -3.438 

Verzekeringen -158 -161 -165 -167 -170 

Heffingen -8.502 -8.969 -9.448 -9.711 -9.919 

Overige bedrijfskosten -471 -476 -485 -493 -501 

Vergoedingen -1.258 -1.277 -1.303 -1.329 -1.356 

Leefbaarheid -441 -447 -454 -460 -465 

Rentelasten -9.106 -9.216 -9.861 -10.163 -10.425 

Financieringskosten -62 -64 -66 -68 -70 

Vennootschapsbelasting   0 0 0 0 0 

Garantiestelling -209 0 0 0 0 

      

Cashflow financieringsactiviteiten -42.938 -35.386 -20.010 -23.579 -25.585 

Verkoop 4.511 3.946 4.337 4.426 4.652 

Sloop -476 -161 -957 500 -750 

Verbetering bestaand bezit -22.798 -20.102 -14.548 -15.567 -20.658 

Nieuwbouw huur -23.049 -18.569 -8.342 -12.438 -8.329 

Nieuwbouw koop -525 0 0 0 0 

Activa ten dienste van de exploitatie -601 -500 -500 -500 -500 

      

Cashflow financieringsactiviteiten 26.356 20.910 4.460 7.752 9.587 

Nieuwe leningen o/g 0 0 0 0 0 

Aflossingen leningen o/g -30.561 -28.547 -36.528 -24.569 -22.958 

Financieringsbehoefte 56.917 49.457 40.988 32.321 32.545 

      

Toename geldmiddelen -2.007 3 -1 2 2 
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BIJLAGE 3B: PROGNOSE KASSTROMEN (DAEB)  
 

  2018 2019 2020 2021 2022 

      

Cashflow operationele activiteiten 13.047 12.776 13.889 14.094 14.291 

Ontvangsten 54.870 55.503 56.996 58.072 59.384 

Huur 52.830 53.941 55.404 56.451 57.733 

Overige bedrijfsopbrengsten 1.540 1.562 1.592 1.621 1.651 

Rentebaten 0 0 0 0 0 

Margin Call derivaten 500 0 0 0 0 

      

Uitgaven -41.823 -42.727 -43.107 -43.978 -45.093 

Erfpacht -1 -1 -1 -1 -1 

Lonen en salarissen -5.525 -5.637 -5.777 -5.922 -6.070 

Lasten onderhoud -9.652 -9.820 -8.767 -8.757 -9.067 

Bedrijfskosten -3.652 -3.595 -3.633 -3.723 -3.817 

Belastingen -3.094 -3.161 -3.247 -3.284 -3.335 

Verzekeringen -153 -156 -160 -162 -165 

Heffingen -8.488 -8.956 -9.434 -9.698 -9.905 

Overige bedrijfskosten -429 -435 -443 -451 -458 

Vergoedingen -1.220 -1.239 -1.264 -1.289 -1.315 

Leefbaarheid -441 -447 -454 -460 -465 

Rentelasten -9.106 -9.216 -9.861 -10.163 -10.425 

Financieringskosten -62 -64 -66 -68 -70 

Vennootschapsbelasting   0 0 0 0 0 

      

Cashflow (des)investeringen -41.410 -33.686 -18.349 -21.846 -23.878 

Verkoop 3.191 3.614 3.952 3.779 3.936 

Sloop -474 -161 -957 500 -750 

Verbetering bestaand bezit -22.795 -20.035 -14.552 -15.567 -20.660 

Nieuwbouw huur -23.049 -18.569 -8.342 -12.438 -8.329 

      

Activa ten dienste van de exploitatie -583 -485 -485 -485 -485 

      

Dividend Niet-DAEB 2.300 1.950 2.035 2.365 2.410 

      

Cashflow financieringsactiviteiten 26.356 20.910 4.460 7.752 9.587 

Nieuwe leningen o/g 0 0 0 0 0 

Aflossingen leningen o/g -30.561 -28.547 -36.528 -24.569 -22.958 

Aflossingen startleningen u/g DAEB-
scheiding 0 0 0 0 0 

Financieringsbehoefte 56.917 49.457 40.988 32.321 32.545 

      

Toename geldmiddelen -2.007 0 0 0 0 
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BIJLAGE 3C: PROGNOSE KASSTROMEN (NIET-DAEB)  
 

  2018 2019 2020 2021 2022 

      

Cashflow operationele activiteiten 1.525 1.704 1.663 1.736 1.710 

Ontvangsten 2.382 2.376 2.394 2.417 2.435 

Huur 2.182 2.175 2.189 2.209 2.223 

Overige bedrijfsopbrengsten 200 201 205 208 212 

Rentebaten 0 0 0 0 0 

      

Uitgaven -857 -672 -731 -681 -725 

Lonen en salarissen -121 -123 -127 -130 -134 

Lasten onderhoud -219 -243 -293 -236 -270 

Bedrijfskosten -111 -108 -109 -111 -114 

Belastingen -99 -99 -101 -102 -103 

Verzekeringen -5 -5 -5 -5 -5 

Heffingen -14 -14 -14 -14 -14 

Overige bedrijfskosten -41 -42 -43 -43 -44 

Vergoedingen -38 -38 -39 -40 -41 

Rentelasten 0 0 0 0 0 

Vennootschapsbelasting   0 0 0 0 0 

Garantiestelling -209 0 0 0 0 

Waarborgsommen 0 0 0 0 0 

      

Cashflow (des)investeringen -1.524 -1.701 -1.664 -1.734 -1.708 

Verkoop 1.321 332 386 647 717 

Sloop -2 0 0 0 0 

Verbetering bestaand bezit 0 -68 0 -1 0 

Nieuwbouw koop -525 0 0 0 0 

Activa ten dienste van de exploitatie -18 -15 -15 -15 -15 

      

Dividend Niet-DAEB -2.300 -1.950 -2.035 -2.365 -2.410 

      

Cashflow financieringsactiviteiten 0 0 0 0 0 

Aflossingen startleningen o/g DAEB-scheiding 0 0 0 0 0 

      

Toename geldmiddelen 1 3 -1 2 2 
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BIJLAGE 4: ACTIVA TEN DIENSTE VAN DE EXPLOITATIE 
 
Voor het jaar 2018 zijn de volgende investeringen ten dienste van de exploitatie opgenomen: 
 

Omschrijving 2018 

Restant investering Viewpoint (vanuit 2017) 541.000 

Verbouwing 2e verdieping en inrichten receptie 70.000 

Verduurzaming Wagenpark 40.000 

Telefonie 20.000 

TMS/nieuwe website klantenportaal 19.400 

Aanschaf ICT apparatuur 15.000 

Vervangen devices, optimalisatie facilitor 10.000 

Verduurzamen bedrijfsvoering 7.500 

    

Totaal 722.900 
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BIJLAGE 5: UITWERKING SCENARIO’S 

Scenario’s 

De begroting wordt opgesteld op basis van een aantal uitgangspunten, kaders en verwachtingen. 
Om de effecten van veranderde omstandigheden (zoals ander inflatiepercentage en mogelijkheden 
voor huurverhoging) op de uitkomsten van de begroting inzichtelijk te maken, zijn scenario’s 
opgesteld en doorgerekend naar de diverse ratio’s. In bijlage 5 van dit jaarplan wordt een 
specificatie weergegeven van de 10-jaarsprognose op basis van deze scenario’s. 

 

SCENARIO’S/GEVOELIGHEID 

Algemeen 

De uitgewerkte scenario's hebben, met ingang van deze begroting 2018, een effect op de financiële 
armslag van QuaWonen en op de waardering van het vastgoed, gezien door de ogen een potentiële 

belegger, tot uitdrukking komend in "Marktwaarde in verhuurde staat (MVS)". 
 
Bij elk scenario is afgewogen of naast de impact op de inkomsten en/of uitgaven van QuaWonen, 
ook de ontwikkeling van de MVS beïnvloed wordt. Of te wel: heeft een potentiële belegger er ook 

last van als deze het bezit zou overnemen. 
Hierbij moet in aanmerking genomen worden dat de MVS van een verhuureenheid de hoogste van 

twee berekende waarden is; een berekende waarde op basis van doorexploiteren en op uitponden 
(door een potentiële belegger) in combinatie met markthuren. 
Als er echter sprake is van MVS met volkshuisvestelijke beklemming, dan wordt de MVS alleen 
bepaald op basis van doorexploiteren in combinatie met de streefhuren van QuaWonen. Deze 
streefhuren zijn veel lager dan de markthuren. 
 
De ratio's zijn berekend op corporatieniveau maar gepresenteerd voor alleen het DAEB deel van de 

organisatie. Effecten op vennootschapsbelasting zijn buitenwege gelaten, met uitzondering van 
scenario 15. 

Interne beleidskeuzes / strategie 

1 Voor 2018 t/m 2020 géén huurverhoging. 

 

Investeren op betaalbaarheid huren waardoor 
de operationele opbrengsten afnemen. MVS 
neemt hierdoor ook af maar minder, doordat 

waardering voornamelijk op uitpond scenario 

is gebaseerd. 

3 
Stijging bedrijfskosten 2018 met 5% t.o.v. 
begrotingsstatuut 2018 en daarna inflatie. 

 

Effectieve verhoging van de operationele 
bedrijfsuitgaven met ruim € 1 miljoen in 2018 
die structureel blijft. Uitgavenstijging heeft 
géén invloed op de MVS. Dit betreft namelijk 

eigen beleid. 

4 
Kosten voor investeringen in energie 25% 
hoger en geen extra dekking. 

 

Verhoging van de investeringen zonder extra 
directe opbrengsten in huur of 
woningwaardering. Ook zijn er geen indirecte 
opbrengsten, extra waardestijging WOZ-
waarde en taxatiewaarde ten opzichte van de 
basis begroting, ingerekend. Ratio's 

verslechteren door extra financiering en 
bijbehorende rentelasten. 

5 

De huur van alle woningen in de categorie 
betaalbaar (Aftoppingsgrens hoog) bij 
mutatie verlagen tot € 635 voor egw en     

€ 599 voor app. 

= 

Scenario laat weinig tot géén effect zien 
omdat: 

- alleen de aftoppingsgrens voor een beperkt 

aantal appartementen is verlaagd ten opzichte 
van de basis begroting.   
- De streefhuur van deze appartementen 
hoger dan de nieuwe aftoppingsgrens moet 
zijn wil het effect hebben bij mutatie. 
- De huurharmonisatie op corporatieniveau 

wordt afgetopt op een huursomstijging van 
0,3%. 
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6 
Huurprijzen nieuwbouw 100% onder 
aftoppingsgrens. 

X 

Scenario is niet uitgewerkt. 
In de basis begroting is bij de projecten 

rekening gehouden met de huurprijzen die 
voor de harde projecten beoogd zijn en voor 

de zachte projecten de huurprijzen uit het 
afwegingskader. 

11 
Extra bezuinigingen op bedrijfskosten en 
onderhoud:  -/- 300 per woning. 

 

Effectieve vermindering van de operationele 
uitgaven met ca. € 2,5 miljoen in 2018 die 
structureel blijft. Uitgaven daling heeft géén 

invloed op MVS. Dit betreft namelijk eigen 
beleid. 

12 Géén nieuwe verkopen. 

 

Verkoopopbrengsten (desinvesteringen) 
worden vervangen voor lager 
exploitatieresultaat (operationele inkomsten 
en uitgaven).  
Negatief effect op de (ontwikkeling) 

bedrijfswaarde omdat verkopen meer 
bedrijfswaarde genereert dan doorexploiteren. 

Geen effect op MVS.  

13 Geen huurverhoging voor 2018 t/m 2020. X 
Scenario is niet uitgewerkt. 
Scenario is gelijk aan 1. 

14 
A 

Géén huurverhoging bij energieprojecten. 

 

Geen huurverhoging aan "zittende" huurder 
doorberekend als gevolg van de 
energieverbetering periode 2018-2027. 

14 
B 

Idem als A en ook geen streefhuur 
aanpassing bij energieprojecten. 

 

Idem als A maar ook aan de "toekomstige" 
huurder geen huurverhoging d.m.v. 
aanpassing streefhuur doorberekend als 
gevolg van de energieverbetering periode 

2018-2027. 

Macro economische ontwikkelingen 

2 Mutatiegraad daalt tot 3%. 

 

Scenario laat op de korte termijn weinig effect 

zien omdat de huurharmonisatie op 
corporatie-niveau wordt afgetopt op een 
huursomstijging van 0,3%. NPO op totaal 
budget is niet gecorrigeerd. 

7 Extra heffing voor betaling huurtoeslag. 

 

Uitgangspunt verwerking: verdubbeling van 
het tarief. 
Extra heffing heeft grote effecten op 
operationele kasstromen, bedrijfswaarde en 
financiering. 
Aangezien de heffing ook onderdeel is van de 
MVS, tariefverdubbeling ook groot effect op 

deze waarde. 

8 
Impact waardedaling van het vastgoed met 
25%. 

 

Waardedaling in WOZ-waarde en 
taxatiewaarde, resulteert effectief voor 
QuaWonen in lagere opbrengsten uit 

verkopen. 
De belastingen en heffingen die op basis van 
de WOZ-waarde geheven worden, zijn op peil 

gehouden door hogere tarieven. 
De streefhuren zijn niet verlaagd, zodat er 
geen invloed is op de MVS met 
volkshuisvestelijke beklemming.  
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9 Impact stijging leegstand met 2%. 

 

Minder operationele opbrengsten door 
structureel hogere huurderving a.g.v. 

marktomstandigheden.  

MVS lager omdat een potentiële belegger hier 
ook last van heeft. 

10 
Rente op financiering en kosten beheer 
structureel 2% hoger (zonder 
huurverhoging). 

 

De hogere rentelasten gaan t.z.t. doorwegen 
op de ratio's. De MVS daalt doordat de 
potentiële belegger ook een hoger rendement 

(+2%) wil halen. Een verhoging van het 
QuaWonen rendement (disconto) is niet 
doorgevoerd. 

15 

QuaWonen betaalt de huurtoeslag van de 
eigen huurders in plaats van 
verhuurderheffing en 
vennootschapsbelasting. 

 

Ratio's verbeteren omdat de 
verhuurderheffing zwaarder in de begroting is 

ingerekend dan de last van de huurtoeslag; 
respectievelijk € 92,3 miljoen en € 84,8 
miljoen voor de periode 2018-2027. 
In de MVS is deze omzetting ook 
doorgevoerd. 
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Solvabiliteit obv marktwaarde (met volkshuisvestelijke bestemming) 
 

Solvabiliteit obv marktw.¹) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Norm  ≥ 30 %                     

Basis 52,4  49,8  49,8  49,9  49,3  50,6  51,4  51,9  51,8  52,9  

Scenario 1 52,1  49,1  48,2  48,2  47,3  48,4  49,1  49,4  49,1  50,1  

Scenario 2 52,4  49,8  49,7  49,8  49,1  50,3  51,0  51,5  51,3  52,3  

Scenario 3 52,2  49,5  49,3  49,3  48,4  49,6  50,2  50,6  50,3  51,2  

Scenario 4 52,3  48,8  48,2  47,8  46,3  47,1  47,2  47,1  46,2  46,7  

Scenario 5 52,4  49,8  49,8  49,9  49,3  50,6  51,4  51,9  51,8  52,9  

Scenario 7 35,9  29,6  27,4  25,9  22,7  22,4  21,4  20,2  18,1  17,6  

Scenario 8 51,2  48,6  48,3  48,2  47,6  48,8  49,3  49,8  49,5  50,4  

Scenario 9 50,4  47,5  47,2  47,2  46,4  47,5  48,1  48,5  48,2  49,1  

Scenario 10 36,6  33,1  32,3  31,8  30,0  30,6  30,3  30,0  28,7  28,7  

Scenario 11 52,8  50,6  50,9  51,4  51,2  52,9  53,9  55,1  55,4  56,7  

Scenario 12 52,0  49,0  48,5  48,2  47,2  48,0  48,4  48,6  48,1  48,9  

Scenario 14a 52,4  49,7  49,7  49,8  49,1  50,3  51,1  51,6  51,4  52,4  

Scenario 14b 52,2  49,2  49,0  49,0  48,0  48,9  49,4  49,6  49,0  49,7  

Scenario 15 55,0  53,1  53,5  53,9  53,7  55,2  56,2  57,1  57,2  58,4  

¹) o.b.v. volkshuisvestelijke bestemming          
 

Solvabiliteit obv marktw.¹) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Norm  ≥ 30 %                     

Basis 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Scenario 1 -0,3  -0,7  -1,6  -1,7  -2,0  -2,2  -2,3  -2,5  -2,7  -2,8  

Scenario 2 0,0  0,0  -0,1  -0,1  -0,2  -0,3  -0,4  -0,4  -0,5  -0,6  

Scenario 3 -0,2  -0,3  -0,5  -0,6  -0,9  -1,0  -1,2  -1,3  -1,5  -1,7  

Scenario 4 -0,1  -1,0  -1,6  -2,1  -3,0  -3,5  -4,2  -4,8  -5,6  -6,2  

Scenario 5 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Scenario 7 -16,5  -20,2  -22,4  -24,0  -26,6  -28,2  -30,0  -31,7  -33,7  -35,3  

Scenario 8 -1,2  -1,2  -1,5  -1,7  -1,7  -1,8  -2,1  -2,1  -2,3  -2,5  

Scenario 9 -2,0  -2,3  -2,6  -2,7  -2,9  -3,1  -3,3  -3,4  -3,6  -3,8  

Scenario 10 -15,8  -16,7  -17,5  -18,1  -19,3  -20,0  -21,1  -21,9  -23,1  -24,2  

Scenario 11 0,4  0,8  1,1  1,5  1,9  2,3  2,5  3,2  3,6  3,8  

Scenario 12 -0,4  -0,8  -1,3  -1,7  -2,1  -2,6  -3,0  -3,3  -3,7  -4,0  

Scenario 14a 0,0  -0,1  -0,1  -0,1  -0,2  -0,3  -0,3  -0,3  -0,4  -0,5  

Scenario 14b -0,2  -0,6  -0,8  -0,9  -1,3  -1,7  -2,0  -2,3  -2,8  -3,2  

Scenario 15 2,6  3,3  3,7  4,0  4,4  4,6  4,8  5,2  5,4  5,5  
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Solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde 

Solvabiliteit obv bedr.w. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Norm  ≥ 30 %                     

Basis 38,1  36,6  37,1  37,9  37,7  39,1  40,1  40,9  40,8  42,0  

Scenario 1 35,4  33,6  33,9  34,5  34,0  35,2  36,1  36,7  36,4  37,4  

Scenario 2 37,8  36,2  36,6  37,2  36,9  38,1  39,0  39,6  39,4  40,5  

Scenario 3 35,7  33,9  34,2  34,8  34,3  35,5  36,3  36,8  36,5  37,5  

Scenario 4 38,0  35,4  35,2  35,2  34,0  34,8  35,0  34,9  33,9  34,4  

Scenario 5 38,1  36,6  37,1  37,9  37,7  39,0  40,1  40,9  40,8  42,0  

Scenario 7 13,2  8,0  5,7  4,5  0,7  -0,9  -3,1  -5,1  -8,4  -10,3  

Scenario 8 35,3  34,1  34,4  34,8  34,9  36,2  37,0  37,8  37,6  38,7  

Scenario 9 35,4  33,7  34,0  34,5  34,1  35,2  36,0  36,5  36,2  37,1  

Scenario 10 35,9  34,5  34,4  34,3  33,6  34,0  33,9  33,7  32,5  32,5  

Scenario 11 42,9  42,0  42,9  43,9  44,2  46,0  47,3  48,7  49,1  50,5  

Scenario 12 36,1  34,1  34,0  34,2  33,5  34,7  35,5  36,0  35,8  36,7  

Scenario 14a 38,0  36,4  36,9  37,5  37,2  38,5  39,5  40,1  40,0  41,0  

Scenario 14b 37,9  36,2  36,6  37,1  36,7  37,8  38,6  39,1  38,7  39,6  

Scenario 15 38,1  36,9  37,7  38,8  39,0  40,8  42,3  43,5  43,7  45,3  

 
 
 

Solvabiliteit obv bedr.w. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Norm  ≥ 30 %                     

Basis 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Scenario 1 -2,7  -3,0  -3,2  -3,4  -3,7  -3,9  -4,0  -4,2  -4,4  -4,6  

Scenario 2 -0,3  -0,4  -0,5  -0,7  -0,8  -1,0  -1,1  -1,3  -1,4  -1,5  

Scenario 3 -2,4  -2,7  -2,9  -3,1  -3,4  -3,6  -3,8  -4,1  -4,3  -4,5  

Scenario 4 -0,1  -1,2  -1,9  -2,7  -3,7  -4,3  -5,1  -6,0  -6,9  -7,6  

Scenario 5 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  -0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  

Scenario 7 -24,9  -28,6  -31,4  -33,4  -37,0  -40,0  -43,2  -46,0  -49,2  -52,3  

Scenario 8 -2,8  -2,5  -2,7  -3,1  -2,8  -2,9  -3,1  -3,1  -3,2  -3,3  

Scenario 9 -2,7  -2,9  -3,1  -3,4  -3,6  -3,9  -4,1  -4,4  -4,6  -4,9  

Scenario 10 -2,2  -2,1  -2,7  -3,6  -4,1  -5,1  -6,2  -7,2  -8,3  -9,5  

Scenario 11 4,8  5,4  5,8  6,0  6,5  6,9  7,2  7,8  8,3  8,5  

Scenario 12 -2,0  -2,5  -3,1  -3,7  -4,2  -4,4  -4,6  -4,9  -5,0  -5,3  

Scenario 14a -0,1  -0,2  -0,2  -0,4  -0,5  -0,6  -0,6  -0,8  -0,8  -1,0  

Scenario 14b -0,2  -0,4  -0,5  -0,8  -1,0  -1,3  -1,5  -1,8  -2,1  -2,4  

Scenario 15 0,0  0,3  0,6  0,9  1,3  1,7  2,2  2,6  2,9  3,3  
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Rentedekkingsgraad (ICR) 
 

Rentedekkingsgraad 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Norm  ≥ 1,60                     

Basis 2,39  2,39  2,41  2,39  2,37  2,44  2,46  2,30  2,41  2,33  

Scenario 1 2,38  2,33  2,28  2,22  2,19  2,26  2,26  2,10  2,20  2,12  

Scenario 2 2,39  2,38  2,40  2,38  2,35  2,41  2,43  2,27  2,36  2,28  

Scenario 3 2,28  2,27  2,29  2,26  2,23  2,29  2,30  2,14  2,23  2,15  

Scenario 4 2,39  2,38  2,36  2,31  2,26  2,27  2,26  2,07  2,13  2,02  

Scenario 5 2,39  2,39  2,41  2,39  2,37  2,44  2,46  2,30  2,41  2,33  

Scenario 7 1,52  1,44  1,44  1,38  1,32  1,39  1,34  1,16  1,20  1,11  

Scenario 8 2,39  2,05  2,38  2,35  2,33  2,38  2,39  2,22  2,32  2,23  

Scenario 9 2,28  2,26  2,28  2,25  2,23  2,28  2,29  2,13  2,22  2,13  

Scenario 10 2,37  2,06  1,89  1,75  1,64  1,62  1,58  1,43  1,46  1,39  

Scenario 11 2,66  2,67  2,70  2,70  2,71  2,79  2,85  2,68  2,88  2,82  

Scenario 12 2,40  2,38  2,38  2,34  2,29  2,34  2,33  2,16  2,22  2,15  

Scenario 14a 2,39  2,38  2,40  2,37  2,35  2,41  2,43  2,27  2,37  2,29  

Scenario 14b 2,39  2,38  2,39  2,37  2,35  2,40  2,41  2,25  2,35  2,26  

Scenario 15 2,41  2,44  2,49  2,49  2,48  2,53  2,57  2,42  2,55  2,49  

 
 

 

Rentedekkingsgraad 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Norm  ≥ 1,60                     

Basis 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Scenario 1 -0,01  -0,06  -0,13  -0,17  -0,18  -0,18  -0,20  -0,20  -0,21  -0,21  

Scenario 2 0,00  -0,01  -0,01  -0,01  -0,02  -0,03  -0,03  -0,03  -0,05  -0,05  

Scenario 3 -0,11  -0,12  -0,12  -0,13  -0,14  -0,15  -0,16  -0,16  -0,18  -0,18  

Scenario 4 0,00  -0,01  -0,05  -0,08  -0,11  -0,17  -0,20  -0,23  -0,28  -0,31  

Scenario 5 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Scenario 7 -0,87  -0,95  -0,97  -1,01  -1,05  -1,05  -1,12  -1,14  -1,21  -1,22  

Scenario 8 0,00  -0,34  -0,03  -0,04  -0,04  -0,06  -0,07  -0,08  -0,09  -0,10  

Scenario 9 -0,11  -0,13  -0,13  -0,14  -0,14  -0,16  -0,17  -0,17  -0,19  -0,20  

Scenario 10 -0,02  -0,33  -0,52  -0,64  -0,73  -0,82  -0,88  -0,87  -0,95  -0,94  

Scenario 11 0,27  0,28  0,29  0,31  0,34  0,35  0,39  0,38  0,47  0,49  

Scenario 12 0,01  -0,01  -0,03  -0,05  -0,08  -0,10  -0,13  -0,14  -0,19  -0,18  

Scenario 14a 0,00  -0,01  -0,01  -0,02  -0,02  -0,03  -0,03  -0,03  -0,04  -0,04  

Scenario 14b 0,00  -0,01  -0,02  -0,02  -0,02  -0,04  -0,05  -0,05  -0,06  -0,07  

Scenario 15 0,02  0,05  0,08  0,10  0,11  0,09  0,11  0,12  0,14  0,16  
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DSCR 
 

Debt Service Cov. ratio 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Norm  > 1,20                     

Basis 1,49  1,49  1,44  1,44  1,44  1,47  1,50  1,52  1,55  1,55  

Scenario 1 1,49  1,46  1,37  1,35  1,35  1,38  1,40  1,42  1,45  1,44  

Scenario 2 1,49  1,49  1,44  1,43  1,43  1,46  1,48  1,50  1,53  1,52  

Scenario 3 1,46  1,45  1,40  1,40  1,40  1,42  1,45  1,46  1,49  1,48  

Scenario 4 1,49  1,48  1,42  1,41  1,40  1,41  1,43  1,43  1,44  1,42  

Scenario 5 1,49  1,49  1,44  1,44  1,44  1,47  1,50  1,52  1,55  1,55  

Scenario 7 1,05  1,01  0,94  0,91  0,90  0,92  0,92  0,91  0,91  0,88  

Scenario 8 1,48  1,31  1,42  1,42  1,42  1,44  1,47  1,48  1,51  1,50  

Scenario 9 1,43  1,43  1,38  1,37  1,37  1,39  1,42  1,43  1,46  1,45  

Scenario 10 1,48  1,37  1,25  1,20  1,16  1,15  1,14  1,13  1,13  1,11  

Scenario 11 1,63  1,63  1,58  1,59  1,60  1,64  1,69  1,71  1,77  1,78  

Scenario 12 1,44  1,43  1,38  1,38  1,38  1,40  1,42  1,43  1,46  1,45  

Scenario 14a 1,49  1,48  1,43  1,43  1,43  1,46  1,49  1,50  1,53  1,53  

Scenario 14b 1,49  1,48  1,43  1,43  1,43  1,45  1,48  1,49  1,52  1,51  

Scenario 15 1,50  1,51  1,48  1,49  1,50  1,51  1,55  1,58  1,62  1,63  

 
 

 

Debt Service Cov. ratio 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Norm  > 1,20                     

Basis 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Scenario 1 0,00  -0,03  -0,07  -0,09  -0,09  -0,09  -0,10  -0,10  -0,10  -0,11  

Scenario 2 0,00  0,00  0,00  -0,01  -0,01  -0,01  -0,02  -0,02  -0,02  -0,03  

Scenario 3 -0,03  -0,04  -0,04  -0,04  -0,04  -0,05  -0,05  -0,06  -0,06  -0,07  

Scenario 4 0,00  -0,01  -0,02  -0,03  -0,04  -0,06  -0,07  -0,09  -0,11  -0,13  

Scenario 5 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Scenario 7 -0,44  -0,48  -0,50  -0,53  -0,54  -0,55  -0,58  -0,61  -0,64  -0,67  

Scenario 8 -0,01  -0,18  -0,02  -0,02  -0,02  -0,03  -0,03  -0,04  -0,04  -0,05  

Scenario 9 -0,06  -0,06  -0,06  -0,07  -0,07  -0,08  -0,08  -0,09  -0,09  -0,10  

Scenario 10 -0,01  -0,12  -0,19  -0,24  -0,28  -0,32  -0,36  -0,39  -0,42  -0,44  

Scenario 11 0,14  0,14  0,14  0,15  0,16  0,17  0,19  0,19  0,22  0,23  

Scenario 12 -0,05  -0,06  -0,06  -0,06  -0,06  -0,07  -0,08  -0,09  -0,09  -0,10  

Scenario 14a 0,00  -0,01  -0,01  -0,01  -0,01  -0,01  -0,01  -0,02  -0,02  -0,02  

Scenario 14b 0,00  -0,01  -0,01  -0,01  -0,01  -0,02  -0,02  -0,03  -0,03  -0,04  

Scenario 15 0,01  0,02  0,04  0,05  0,06  0,04  0,05  0,06  0,07  0,08  
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Loan to Value (bedrijfswaarde) 
 

Loan to Value  

obv bedrijfswaarde 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Norm  ≤ 70 %                     

Basis 68,9  69,5  68,3  68,2  67,0  65,0  63,5  62,9  63,3  61,7  

Scenario 1 72,4  73,2  72,2  72,4  71,3  69,4  68,1  67,7  68,3  66,9  

Scenario 2 69,3  70,0  68,9  69,1  68,0  66,1  64,8  64,4  65,0  63,5  

Scenario 3 72,1  72,9  71,9  72,1  71,1  69,2  67,9  67,6  68,3  66,8  

Scenario 4 69,2  70,9  70,5  71,3  71,1  69,8  69,1  69,5  71,0  70,0  

Scenario 5 68,9  69,5  68,3  68,2  67,0  65,0  63,5  62,9  63,3  61,7  

Scenario 7 103,3  107,5  108,9  112,0  113,6  114,4  116,1  119,2  124,0  125,1  

Scenario 8 69,9  70,9  69,9  70,1  69,0  67,1  65,7  65,2  65,7  64,2  

Scenario 9 72,2  73,0  72,0  72,3  71,2  69,4  68,1  67,8  68,6  67,1  

Scenario 10 69,5  70,4  69,8  70,5  70,2  69,2  68,8  69,4  71,1  70,7  

Scenario 11 62,6  62,8  61,3  60,8  59,4  57,0  55,6  54,0  53,9  52,3  

Scenario 12 71,4  72,5  71,9  72,5  71,8  69,9  68,6  68,3  68,9  67,4  

Scenario 14a 69,0  69,7  68,6  68,7  67,6  65,7  64,2  63,8  64,3  62,8  

Scenario 14b 69,1  70,0  69,0  69,2  68,3  66,5  65,3  65,0  65,8  64,5  

Scenario 15 68,4  68,4  66,9  66,5  64,8  62,4  60,6  59,5  59,5  57,7  

 
 
 

Loan to Value  

obv bedrijfswaarde 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Norm  ≤ 70 %                     

Basis 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Scenario 1 -3,5  -3,7  -3,9  -4,2  -4,3  -4,4  -4,6  -4,8  -5,0  -5,2  

Scenario 2 -0,4  -0,5  -0,6  -0,9  -1,0  -1,1  -1,3  -1,5  -1,7  -1,8  

Scenario 3 -3,2  -3,4  -3,6  -3,9  -4,1  -4,2  -4,4  -4,7  -5,0  -5,1  

Scenario 4 -0,3  -1,4  -2,2  -3,1  -4,1  -4,8  -5,6  -6,6  -7,7  -8,3  

Scenario 5 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Scenario 7 -34,4  -38,0  -40,6  -43,8  -46,6  -49,4  -52,6  -56,3  -60,7  -63,4  

Scenario 8 -1,0  -1,4  -1,6  -1,9  -2,0  -2,1  -2,2  -2,3  -2,4  -2,5  

Scenario 9 -3,3  -3,5  -3,7  -4,1  -4,2  -4,4  -4,6  -4,9  -5,3  -5,4  

Scenario 10 -0,6  -0,9  -1,5  -2,3  -3,2  -4,2  -5,3  -6,5  -7,8  -9,0  

Scenario 11 6,3  6,7  7,0  7,4  7,6  8,0  7,9  8,9  9,4  9,4  

Scenario 12 -2,5  -3,0  -3,6  -4,3  -4,8  -4,9  -5,1  -5,4  -5,6  -5,7  

Scenario 14a -0,1  -0,2  -0,3  -0,5  -0,6  -0,7  -0,7  -0,9  -1,0  -1,1  

Scenario 14b -0,2  -0,5  -0,7  -1,0  -1,3  -1,5  -1,8  -2,1  -2,5  -2,8  

Scenario 15 0,5  1,1  1,4  1,7  2,2  2,6  2,9  3,4  3,8  4,0  
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Dekkingsratio 
 

Dekkingsratio  

(Ltv obv marktwaarde) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Norm  < 50 %                     

Basis 29,4  30,1  29,8  29,9  29,7  28,7  28,0  27,6  27,7  27,0  

Scenario 1 29,5  30,4  30,4  30,7  30,6  29,7  29,1  28,9  29,1  28,4  

Scenario 2 29,4  30,1  29,8  29,9  29,7  28,8  28,1  27,8  28,0  27,3  

Scenario 3 29,5  30,3  30,1  30,3  30,2  29,3  28,7  28,4  28,7  28,0  

Scenario 4 29,6  30,7  30,7  31,2  31,5  30,8  30,5  30,5  31,1  30,6  

Scenario 5 29,4  30,1  29,8  29,9  29,7  28,7  28,0  27,6  27,7  27,0  

Scenario 7 32,9  34,6  35,1  36,2  36,8  36,6  36,8  37,4  38,5  38,6  

Scenario 8 37,1  38,2  37,4  37,7  37,5  36,4  35,7  35,4  35,7  34,8  

Scenario 9 30,0  30,8  30,5  30,7  30,6  29,7  29,2  28,9  29,1  28,5  

Scenario 10 35,2  36,1  36,0  36,5  36,7  36,1  35,9  36,1  36,8  36,6  

Scenario 11 29,2  29,6  29,0  28,9  28,5  27,3  26,6  25,8  25,7  24,9  

Scenario 12 29,7  30,6  30,5  30,9  30,9  30,1  29,7  29,6  29,9  29,3  

Scenario 14a 29,4  30,2  29,8  29,9  29,8  28,8  28,1  27,8  28,0  27,2  

Scenario 14b 29,4  30,2  29,8  30,0  29,8  28,8  28,2  27,9  28,1  27,4  

Scenario 15 29,1  29,6  29,1  29,1  28,8  27,7  27,0  26,5  26,5  25,7  

 
 

Dekkingsratio  
(Ltv obv marktwaarde) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Norm  < 50 %                     

Basis 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Scenario 1 -0,1  -0,3  -0,6  -0,8  -0,9  -1,0  -1,1  -1,3  -1,4  -1,4  

Scenario 2 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  -0,1  -0,1  -0,2  -0,3  -0,3  

Scenario 3 -0,1  -0,2  -0,3  -0,4  -0,5  -0,6  -0,7  -0,8  -1,0  -1,0  

Scenario 4 -0,2  -0,6  -0,9  -1,3  -1,8  -2,1  -2,5  -2,9  -3,4  -3,6  

Scenario 5 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Scenario 7 -3,5  -4,5  -5,3  -6,3  -7,1  -7,9  -8,8  -9,8  -10,8  -11,6  

Scenario 8 -7,7  -8,1  -7,6  -7,8  -7,8  -7,7  -7,7  -7,8  -8,0  -7,8  

Scenario 9 -0,6  -0,7  -0,7  -0,8  -0,9  -1,0  -1,2  -1,3  -1,4  -1,5  

Scenario 10 -5,8  -6,0  -6,2  -6,6  -7,0  -7,4  -7,9  -8,5  -9,1  -9,6  

Scenario 11 0,2  0,5  0,8  1,0  1,2  1,4  1,4  1,8  2,0  2,1  

Scenario 12 -0,3  -0,5  -0,7  -1,0  -1,2  -1,4  -1,7  -2,0  -2,2  -2,3  

Scenario 14a 0,0  -0,1  0,0  0,0  -0,1  -0,1  -0,1  -0,2  -0,3  -0,2  

Scenario 14b 0,0  -0,1  0,0  -0,1  -0,1  -0,1  -0,2  -0,3  -0,4  -0,4  

Scenario 15 0,3  0,5  0,7  0,8  0,9  1,0  1,0  1,1  1,2  1,3  

 


