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Voorwoord 
 

Het jaar 2017 laat zich karakteriseren met een paar kernwoorden: goed presterend, ogen en oren in de 
wijk, intensief, basis op orde, financieel robuust, in beweging en met frisse blik kijkend naar de toekomst. 
 
QuaWonen presteert goed als we kijken naar onze ambities voor 2017. We leverden 127 
nieuwbouwwoningen op, besteedden ruim € 10 miljoen aan onderhoud en zetten voor 274 woningen de 
energierenovatie in de steigers. We blijven volop investeren in duurzaamheid, vitaliseren van 
dorpskernen en levensloopgeschikt wonen. Dat we maatschappelijk goed presteren, constateert ook de 

visitatiecommissie. QuaWonen scoorde gemiddeld een ruime 8 op de vier onderzoeksvelden. Raeflex, dat 
de visitatie begeleidde, heeft ons overigens ook voorzien van verbeterpunten. Die nemen we mee in het 
nieuwe ondernemingsplan. 
 
In 2017 hebben we vol ingezet op 'handen aan de wijk'. De maatschappelijke vraagstukken rondom 
langer zelfstandig thuis, de uitstroom uit beschermde woonvormen en huisvesting van nieuwkomers van 
ver, hebben vergaand betekenis voor het werk van corporaties. Samenwonen gaat niet vanzelf en soms 

hebben mensen een steuntje in de rug nodig. Daarom is het belangrijk dat QuaWonen zichtbaar aanwezig 
is in buurten en wijken. We gaan gebiedsgericht werken, zetten in op complex- en buurtbeheer en sociaal 
beheer consulenten. We zullen ons netwerk met gemeenten, zorg en welzijn het komende jaar verder 

versterken. Samen maken we zelfstandig leven en samenleven makkelijker.  
 
2017 is verder bovenal een intensief jaar geweest. We zijn druk geweest met de losse eindjes uit de 

implementatie van de Woningwet, statuten en reglementen, de scheiding DAEB en niet-DAEB en de 
introductie van marktwaarde verhuurde staat. We hebben een nieuwe accountant geselecteerd per eind 
2017 (Deloitte). Ook is veel energie gestoken in het inrichten van een nieuw ERP-systeem, waarmee we 
vanaf medio 2018 zullen gaan werken. Gedachte is een geïntegreerd pakket en zoveel mogelijk digitaal 
werken.   
 
Scherpte in de bedrijfsvoering was ook in 2017 een belangrijk thema. QuaWonen presteert op dit punt 

heel goed. De Aedes-benchmark laat zien dat QuaWonen met de bedrijfslasten tot de koplopers behoort. 
Naarmate de corporatie minder aan zichzelf uitgeeft, resteert er meer voor onze bijdrage aan goed 
wonen in ons werkgebied. De scherpte in de bedrijfsvoering stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de 
organisatie. ‘Dit betekent dat we zowel hogere eisen stellen aan onze medewerkers, maar dat ook de 
kwaliteit van de administratieve organisatie op een hoger plan gebracht moet worden’.  
We investeren in en stimuleren ontwikkeling van medewerkers op verschillende manieren, en daar wordt 
volop gebruik van gemaakt. Samen met het aantrekken van de economie en arbeidsmarkt ontstaat 

daarmee dynamiek binnen de organisatie.  
 
In de aanloop naar het nieuwe ondernemingsplan hebben we twee grote opgaven geïdentificeerd: het 
energiezuinig maken van de woningvoorraad en werken aan energietransitie, en de opgave om langer 
zelfstandig thuis / (op)nieuw thuis te faciliteren.  
 

Met gepaste trots kijk ik terug op 2017. Hard gewerkt en veel bereikt. QuaWonen staat in de startblokken 
om aan de slag te gaan met de ambities van het nieuwe ondernemingsplan. Ook in 2018 kunt u op 
QuaWonen rekenen. 
 
 
Rob van den Broeke 
Directeur-bestuurder QuaWonen  
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QuaWonen in 2017 
 

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 bakent het speelveld scherper af. 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 de handen ineen 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 
bestuursverslag vindt u de activiteiten die we in 2017 oppakten 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 wilden we de uitkomsten gebruiken als inbreng voor ons nieuwe 
ondernemingsplan. De woorden van de visitatiecommissie en van belanghouders zijn positief: 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. Verbeterpunten zijn er ook, zoals het advies om ons netwerk met zorg en welzijn verder te 
versterken nu mensen eerder en langer zelfstandig thuis wonen. U vindt het visitatierapport op onze 
website www.quawonen.com.   
 

Over dit bestuursverslag 
In dit bestuursverslag vertellen we over onze doelen en activiteiten in 2017 en wat daarvan de 
maatschappelijke effecten waren. 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 onze jaarstukken 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 2017  
 

Ieder 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. 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 
positieve kasstroom die we realiseren 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 
bestuursverslag laten we zien welke activiteiten we met het maatschappelijk budget mogelijk hebben 
gemaakt, uitgesplitst naar onze vier speerpunten. 
 

Het maatschappelijk budget bedroeg in 2017 € 24,5 miljoen.   
 
 Huisvesten: €  0,1 miljoen  

 Vitaliseren: € 18,4 miljoen 
 Verduurzamen: €  5,6 miljoen 
 Dienstverlenen: €  0,4 miljoen 

 

Wat wil QuaWonen 
bereiken  

Wat deed QuaWonen in 2017 
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. We zullen de 
woningen die we opnieuw verhuren, 
aanbieden met een huur die 
aanzienlijk lager is dan 
marktconform en in tweederde van 

de gevallen bereikbaar is voor 
mensen die recht hebben op 
huurtoeslag. 

€ 108.000 voor circa 500 
woningen verschil 
vraaghuur t.o.v. markthuur. 
De huurkorting bedraagt op 
portefeuilleniveau in totaal 
€ 25 miljoen op jaarbasis. 

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 
aanwezigheid in de wijk uit met één 
extra buurtbeheerder. 
Overig leefbaarheid (zie hoofdstuk 
vitaliseren) 
 

We houden de kwaliteit van ons 
bezit op peil. We plegen groot 
onderhoud (levensduur verlengende 

maatregelen) en ponden ons bezit 
niet bij mutatie uit. 
Wij zorgen voor aanpak van de 
buurten met renovatie en 

nieuwbouw. Bij nieuwbouw 
realiseren we meer kwaliteit (in m2 
gebruiksoppervlak, isolatie en 
afwerking) dan met de toekomstige 
huurprijs is terug te verdienen. 
 

€ 251.000 

ontmoetingscentra 
 
€ 219.000 voor complex- 
en buurtbeheer. 
 
€ 95.000 buurt- en 
leefbaarheidsinitiatieven 

 
 
 
€ 159.000 

 
 

 
 
 

 
€ 17,7 miljoen onrendabel 
voor 127 
nieuwbouwwoningen en 34 

zorgeenheden en een 
ontmoetingsruimte. 
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Verduurzamen: stap voor stap naar energieneutraal  

QuaWonen heeft de 

ambitie om uiteindelijk een 

energie neutrale 
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 CO2-
neutraal. 
 

€ 5,6 miljoen onrendabel 

voor 274 verbeterde 

woningen. 

Dienstverlenen: goed, efficiënt en effectief 

QuaWonen wil 
dienstverlening op een 
goed niveau verlenen. 

We streven ernaar dat de 
beoordeling van onze 
klanten tenminste 
hetzelfde is als bij andere 
vergelijkbare corporaties. 

 
 

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

Gedurende het hele jaar worden 
continue 
klanttevredenheidsmetingen 

uitgevoerd op alle belangrijke 
klantprocessen zoals huur opzeggen, 
nieuwe woning betrekken, woning 
zoeken, contact met 
QuaWonen en reparatieverzoeken. 

   
 

We betrekken onze 
huurdersorganisaties intensief bij 
onze beleidsvorming. Bij 
(energie)projecten hebben onze 
huurders invloed via 
klankbordgroepen. En onze mensen 

in de wijk betrekken onze huurders 
bij projecten in de wijk op het 
gebied van leefbaarheid.  

 
 
 

 
 
€ 139.000 
participatiebudget. 
€ 259.000 uitgaven aan 

sociaal beheer. 
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1. 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 ook om 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 besteedden hieraan in 2017 € 108.000 uit het maatschappelijk budget. 
 
Doel 2017:  Voldoende woningen in de juiste huurprijsklassen 

QuaWonen stuurt op voldoende woningaanbod in vier huurprijsklassen, zodat alle inkomensgroepen een 
goede kans maken op een woning. De hoogte van het inkomen en de leeftijd van de woningzoekende 
bepaalt tot welke huurprijs iemand in aanmerking komt voor een woning.  
 
Van onze totale doelgroep met lagere inkomens heeft ongeveer tweederde recht op huurtoeslag. Dit 

baseren we op ervaringscijfers over woningtoewijzing uit het verleden. Onderzoek bevestigt deze 
verhouding. Huishoudens met recht op huurtoeslag komen volgens de wet passend toewijzen alleen in 

aanmerking voor woningen met een huurprijs onder de grens voor huurtoeslag (€ 635,05 in 2017). Om 
hen toch voldoende kans op een woning te geven, verhuurt QuaWonen minimaal tweederde - 67% - van 
alle vrijkomende woningen met een netto huurprijs onder de aftoppingsgrenzen (de grens voor 
huurtoeslag).    
 
Bereikt in 2017: Van alle vrijgekomen sociale huurwoningen verhuurde QuaWonen circa 75% met een 
netto huurprijs onder de grens voor huurtoeslag. Daarmee was er ruim voldoende kans op een woning 

voor lagere inkomens.  
  
Doel 2017: Gematigd huurbeleid en kijken naar woonlasten  
Voor mensen met een lager inkomen is het belangrijk dat hun woonlasten laag blijven. Daarom kiest 
QuaWonen in samenspraak met gemeenten en huurdersorganisaties voor een gematigd huurbeleid.  
 

Bereikt in 2017: Met de huurdersorganisaties zijn we overeengekomen om de huurverhoging van sociale 
huurwoningen beperkt te houden tot inflatie, 0,3%. De huur wordt nooit hoger dan de sociale huurgrens 
van € 710,68. Van de te slopen woningen is de huur bevroren. Daarnaast hebben we van een aantal 

leegkomende woningen de huurprijs verlaagd. Dit waren vooral nieuwbouwwoningen waar de mensen 
waarvoor de woningen oorspronkelijk waren bedoeld, niet meer voor in aanmerking komen volgens de 
spelregels van passend toewijzen. 
 

Ook voor de markthuurwoningen bleef de huurverhoging beperkt tot inflatie. QuaWonen vindt het 
belangrijk dat de huurprijzen van deze woningen betaalbaar blijven voor de groep middeninkomens, 
vandaar ook hier een gematigde huurprijsontwikkeling. 
 
Van de overheid mochten de huren in 2017 harder stijgen dan inflatie. Voor hogere inkomens kon 
bovendien de extra inkomensafhankelijke huurverhoging worden ingezet. Mede met het oog op 
betaalbaarheid heeft QuaWonen hiervan geen gebruik gemaakt. 

 
Doel 2017: Passend toewijzen 
Passend toewijzen is bedoeld om te 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 met een netto huur onder de 
aftoppingsgrenzen. 

 
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.   
 
Verder willen we 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 aan te bieden aan huishoudens met een inkomen tot € 40.349 en 
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maximaal 10% van de vrijkomende woningen aan huishoudens met een inkomen tot € 45.000.   
 

Bereikt in 2017: In 2017 hebben we in 99,4% van alle toewijzingen passend toegewezen, ruimschoots 
binnen de wettelijke norm van minimaal 95%. In vier gevallen hebben we niet volgens de regels van 
passendheid toegewezen. Het betreft hier specifieke woningen bestemd voor huishoudens met een zware 

zorgindicatie. Deze huishoudens hadden een laag inkomen, toch hebben we aan hen een woning met een 
wat hogere huurprijs toegewezen. 
 
Van sommige woningen hebben we bij een nieuwe verhuring ook de huurprijs verlaagd om passend te 
kunnen toewijzen. 
 
We hebben gedurende een half jaar alle vrijkomende woningen met een huurprijs boven € 635,05 ook 

aangeboden aan inkomens vanaf € 36.165 tot € 45.000. De interesse hiervoor was lager dan we hadden 
verwacht. In 2018 zullen we de gegevens nader analyseren en bekijken wat we kunnen doen om lagere 
middeninkomens beter te bereiken.  
 
De verdeling van onze vrijkomende sociale huurwoningen was in 2017 als volgt:  
 

Regelgeving QuaWonen in 2017 

 

Min. 80% moet verhuurd worden < € 36.165 94,1% 

Max. 10% mag verhuurd worden € 36.165  

- € 40.349 

1,8% 

Max. 10% mag verhuurd worden > € 40.349 3,5% 

Niet passend toegewezen 0,6% 

 100% 

 
Doel 2017: 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.  
 
Bereikt in 2017: 

Gemeente Taakstelling incl. 
voor/achterstanden  

Gehuisvest 

Krimpen aan den IJssel 53 85 

Krimpenerwaard 111 131 

Totaal  164 216 

 
Het aantal gehuisveste personen is inclusief de instroom als gevolg van gezinshereniging. In beide 
gemeenten is daarmee de taakstelling ruimschoots behaald en kunnen we in 2018 met een voorstand 
beginnen. 
 
QuaWonen neemt binnen de Federatie van woningcorporaties in de Krimpenerwaard een groot deel van 

het realiseren 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 2017: 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 2017 
spraken we een percentage van maximaal 30% af. 
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Bereikt in 2017: In 2017 ging ruim 16% van alle vrijkomende sociale huurwoningen naar een urgent 
woningzoekende. Dit lage percentage is te verklaren doordat de instroom van vergunninghouders ten 

opzichte van 2016 bescheiden was.  
 

Reguliere verhuur sociale huurwoningen   432 

Verhuur nieuwe sociale huurwoningen 
(nieuwbouw) 

127 

Tijdelijke contracten sociale huurwoningen,  69 

Totaal 628 

 
Doel 2017: 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 en maatschappelijke opvang 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.  
 
Bereikt in 2017: In 2017 hebben we, in overleg met beide gemeenten, een werkwijze geïntroduceerd 
waarbij zorginstellingen en instellingen voor maatschappelijke opvang die een woning zoeken voor 
cliënten die uitstromen dat kunnen melden. De gezamenlijke woningcorporaties bieden deze cliënten dan 
een woning aan op basis van een tijdelijke huurovereenkomst gecombineerd met een contract voor zorg 

of begeleiding. In 2017 hebben we via deze nieuwe werkwijze 8 huishoudens gehuisvest: 4 in Krimpen ad 
IJssel en 4 in de Krimpenerwaard.  
 
Voor de gemeente Krimpenerwaard was vastgesteld om – samen met de andere lokale corporaties - in 
totaal 17 mensen te huisvesten. Dat is dus niet gelukt. We onderzoeken in 2018 waar dit aan ligt; er lijkt 
bijvoorbeeld een grote voorkeur te zijn van cliënten voor Gouda. Wellicht kan de urgentieverstrekking 
versneld worden doorlopen zodat uitstroom sneller kan plaatsvinden. Uiteraard houden we de vinger aan 

de pols want we leveren graag onze bijdrage aan dit maatschappelijke vraagstuk. 
 
In de gemeente Krimpen aan den IJssel zal de gemeente in 2018 onderzoek doen naar het aantal 

mensen dat uitstroomt uit zorginstellingen en maatschappelijke opvang.   
 
Doel 2017: Mogelijkheid om een woning te kopen   

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 konden zetten. Nu de rentestand bijzonder laag is, zijn koopstarters, ook zonder 
bijzondere verkoopconstructies, beter in staat een woning te kopen. Vooralsnog is QuaWonen dan ook 
gestopt met het aanbieden van dergelijke mogelijkheden.  
 
Omdat de vraag naar sociale huurwoningen nog steeds toeneemt hanteerden we in 2017 een 

terughoudend verkoopbeleid. We verkochten woningen die vanuit Koopgarant teruggekocht werden, 
woningen vanuit de vrije sector die vrijkwamen en een beperkt aantal sociale huurwoningen. Dit laatste 
vanuit de doelstelling om te komen tot gedifferentieerde wijken. Ook woningen die vrijkwamen in al sterk 
versnipperd bezit bleven we verkopen. 
 
Bereikt in 2017: 

Verkocht vanuit teruggekochte woningen onder 

Koopgarantconstructie 

16 

Verkochte vrije sector huurwoningen 10 

Verkochte sociale huurwoningen 10 

Totaal 36 
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2. 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 besteedden hieraan in 2017 € 18,4 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 2017: 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 zetten we twee buurtbeheerders in.  
 
Bereikt in 2017: De buurtbeheerders, woonconsulenten en complexbeheerders zijn getraind in het 
signaleren van sociale problemen en eenzaamheid en in het omgaan met personen met verward gedrag 
en statushouders. Door vroeg te signaleren kunnen we escalaties voorkomen. Ook is geïnvesteerd in het 
netwerk rond zorg en welzijn en maken we afspraken met bewoners en hun zorg- en hulpverlening. Er is 

geïnvesteerd in meer ‘handen aan de wijk’. Naast 3 buurtbeheerders zijn er nu ook 2 woonconsulenten 
sociaal beheer, die gespecialiseerd zijn in de omgang met kwetsbare doelgroepen.  
 
Daarnaast heeft QuaWonen deelgenomen aan sessies met gemeente Krimpen aan den IJssel, zorg- en 
welzijnspartijen om te verkennen waar we elkaar al goed vinden en waar er nog meer aandacht nodig is 
om bewoners goed eerder en langer zelfstandig te laten wonen. In de gemeente Krimpenerwaard is in 
2017 voor het eerst gewerkt volgens het convenant Uitstroom beschermd wonen. Beide processen 

krijgen een vervolg in 2018.  
 
Doel 2017: 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.  

 
Bereikt in 2017: In Krimpen aan den IJssel hebben de gemeente Krimpen en QuaWonen eind november 
2016, in aanwezigheid van de politie, twee convenanten ondertekend. In deze convenanten staat welke 
afspraken er zijn gemaakt om overlast te voorkomen en aan te pakken. De convenanten zijn door alle 
gemeenten, woningcorporaties, sociale diensten, het Openbaar Ministerie, de politie, netbeheerder Stedin 
en het Uitvoeringsinstituut voor Werknemersverzekeringen (UWV) in de hele regio Rotterdam 
ondertekend. Dat maakt het delen van informatie over overlast gevende personen sneller en makkelijker. 

En dat is handig voor een effectieve aanpak.  
 
In Krimpen aan den IJssel werkt het convenant heel goed. De lijnen zijn kort; er wordt meer informatie 
gedeeld en een ingewikkelde casus worden gezamenlijk besproken en opgepakt. In 2017 zijn tien zaken 

gezamenlijk, snel en goed opgelost. Zonder het convenant zou dat op deze manier niet mogelijk zijn 
geweest.   
 

In 2018 willen we ook in de gemeente Krimpenerwaard de samenwerking bij overlastzaken intensiveren.  
 
Doel 2017: 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 € 87,12 per woning, onder het wettelijk gemiddelde van 
maximaal  € 126,25 per sociale huurwoning (prijspeil 2017). 
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Activiteiten 
leefbaarheid 

De belangrijkste concrete activiteiten in 
2017 

Begroot voor 
2017 

Besteed in 
2017  

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.  € 147.900 € 139.611 

In samenwerking met welzijnspartijen en 
gemeenten willen we het gebruik van de 

ontmoetingsruimten meer stimuleren.  

  

Onderhoud, 
vergunningen en inkoop 
ontmoetingsruimten 

Er is budget voor vervanging en reparatie 

van de inboedel van ontmoetingsruimten. 
€ 35.000 € 40.916 

Gas, elektra en 
schoonmaak 
ontmoetingsruimten 

Kosten nutsvoorziening en schoonmaak voor 
het gebruik van de ontmoetingsruimten.  

€ 66.000 € 70.775 

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

€ 90.000 € 95.019 

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. 

€ 123.000 81.383 

     

Ter versterking van het sociaal beheer in de 
buurt zijn eerst twee en per november 2017 
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. 

130.325 137.848 
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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. 

    

 
Overige personeelskosten leefbaarheid 83.675 76.747 

 
  

 

Stimuleren inzet 

vrijwilligers 

Waardering uiten richting vrijwilligers en hen 
kennis laten maken met nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van 
leefbaarheid, duurzaamheid of participatie. 

€ 4.000 € 3.987 

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. 

€ 70.000 € 77.007 

TOTAAL   € 749.900 € 723.294 
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Wonen en zorg  
 

Doel 2017: 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 2017 ontwikkelt QuaWonen in Prinsessenpark 
(Krimpen aan den IJssel) 18 zorgeenheden voor Lelie zorggroep. Door te ontwikkelen volgens 
omkeerbaar bouwen, kunnen de zorgeenheden indien nodig weer worden samengevoegd tot gewone 
appartementen. 
 
Het voormalige weeshuis in Schoonhoven wordt verbouwd tot een Herbergier, een kleinschalige 

woonvoorziening voor 16 ouderen met geheugenproblemen zoals vormen van dementie. QuaWonen 
werkt hiervoor samen met ontwikkelaar van het Herbergierconcept De Drie Notenboomen. 
 
Bereikt in 2017: Najaar 2017 zijn de zorgeenheden voor Lelie zorggroep opgeleverd én vonden ouderen 
met geheugenproblematiek een fijn thuis met goede zorg in de Herbergier.  
 
Doel 2017: 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 inventariseren we samen met 
onze belanghouders mogelijke maatregelen.  
 
Bereikt in 2017: De inventarisatie leverde al verschillende ideeën op. 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. Ieder jaar voeren we gepland en niet gepland (correctief) 
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 2017: 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.  
 
Bereikt in 2017: Geplande saneringen zijn 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 is 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. 
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QuaWonen voldoet in haar huidige werkwijze (uiteraard) aan de wettelijke verplichtingen en houdt de 

veiligheid van haar bewoners goed in de gaten.  
 
Doel 2017: Regulier onderhoud aan de woningen in 2017 

In totaal besteden we € 10,1 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 € 1.220 uit aan onderhoud. 
 
Bereikt in 2017: In 2017 gaven we € 9,6 aan regulier onderhoud aan derden uit. Dit is inclusief € 0,9 aan 
onderhoud bij energieprojecten, asbestsanering en het onderhoud aan woningen die deel uitmaken van 

VvE-complexen.  
 
Schilderwerk omvat een groot deel van de onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast combineren we 
energiemaatregelen altijd met groot onderhoud. Verder zijn we eind 2017 begonnen met het verwijderen 
van moederhaarden en het vervangen van geisers (in eigendom van huurders of die zij huren van een 
energiebedrijf) door elektrische boilers of een aansluiting op combiketels. Huurders die nog een gashaard 

hebben, doen we in 2018 een aanbieding voor een cv-installatie.   
 

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 vooralsnog 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. Mocht de vraag daartoe aanleiding geven, dan passen we de 
percentages aan. We willen graag gericht inspelen op de omvang van het aanbod in de verschillende 

huurprijssegmenten. 
 
In totaal investeerden we in 2017 € 20,9 miljoen in nieuwbouw. Daarvan is € 6,6 miljoen onrendabel en 
te zien als de inzet van maatschappelijk budget.  
 

Doel 2017: 170 nieuwe woningen  
We bouwden in totaal 127 nieuwe woningen en 34 zorgeenheden het afgelopen jaar: 

 

Plaats Projectnaam Rijwoningen Appartementen Oplevering  

Schoonhoven Herbergier  16 zorgeenheden 2017 

Schoonhoven Blok 9   36 2017 

Krimpen ad IJssel Prinsessenpark, Blok 1+2  91 
(+18 zorgeenheden) 

2017 

TOTAAL   127 + 34  

 
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 2017 bezighielden: 
 

Project met korte 
beschrijving 

Doelstelling voor 2017  Bereikt in 2017 

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 begonnen. Er 
worden appartementen (19) en 
rijwoningen (31) gebouwd. 
Daaraan voorafgaand zijn de 
laatste oude woningen in de Secr. 
Schipperstraat en Julianastraat 
ontruimd en gesloopt. Het 
verbeteren van de 15 woningen in 
fase 3b is in uitvoering. Dit zijn ook 
de afrondende projecten uit het 
projectmasterplan en daarmee is 
de vernieuwing van het 
centrumgebied voltooid.  

Door een procedurefout bij de 
gemeente is het verstrekken van 
de onherroepelijke 
Omgevingsvergunning vertraagd. 
Vervolgens hebben we gewacht op 
het vertrek van de laatste 
vleermuizen. Toen kon gestart 
worden met activiteiten, eerst de 
sloop, deze werd afgerond voor het 
eind van 2017. De start van de 
nieuwbouw is nu bepaald op 
februari 2018.  
Het verbeteren in technische en 
energetische zin van de woningen 
in de Schoolstraat is afgerond. 
 

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 oplevering van blok 1 en 2 
wordt verwacht in september 2017. 
Het gaat om 102 appartementen, 
waarvan er 12 worden verbouwd 
tot 18 zorgeenheden. Het 
ontwikkelen van blok 5 en 6 zal 
verder worden vormgegeven. De 
aannemer/ontwikkelaar begint met 
de bouw van koop- en 
huurwoningen en heeft een 
belegger bereid gevonden om te 
investeren in de markthuur.  
 

Blok 1 en 2 zijn opgeleverd. 
Daarmee zijn 91 appartementen 
bewoond net als de 18 
zorgeenheden. De bijbehorende 
woonomgeving en 
parkeervoorzieningen zijn 
aangelegd. De bouw van het 
commerciële deel koop- en 
beleggerswoningen is gestart. 
De ontwikkeling en uitwerking van 
Blok 5 en 6 loopt voorspoedig. De 
bouw daarvan is voorzien in 2019.  

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 vernieuwing van de ‘markt van 
Krimpen’ geleverd. De oplevering 
van het Cultuurhuis in 2016 was 
daarin het laatste wapenfeit. De 
gemeente en de ontwikkelaar staan 
nog voor de uitdaging de laatste 
projecten met koopwoningen af te 
ronden. Krimpen aan de Lek 
herbergt echter nog een 
aanzienlijke voorraad verouderde 
woningen. In 2017 start QuaWonen 
de visie- en planontwikkeling. Het 
proces richten we zo in, dat 
gemeente en lokale 
huurdersorganisaties zijn 
betrokken.  

QuaWonen heeft haar contractuele 

verplichtingen voor het nieuwe 
dorpshart nagekomen en voltooid. 
De invulling van de restlocaties van 
het dorpshart worden door de 
gemeente opnieuw beoordeeld. In 
december 2017 is het alternatieve 
plan besproken met de 
gemeenteraad.  
QuaWonen is begonnen met 
visievorming voor de 
Beroepenbuurt en heeft de 
bewoners geïnformeerd over op 
handen zijnde plannen. In 2018 
beginnen we met de 
(energie)verbetering van de 
bestaande woningen. 
 

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). 
Verder wordt blok 9 (36 
appartementen met 
parkeervoorziening, op een plint 
met supermarkt) opgeleverd. De 
ontwikkeling van blok 10 krijgt 
verder gestalte. Verder in de tijd 
ligt nog de aanpak van blok 8 en 
blok 11. Blokken 4 en 5 worden 
eind 2016 opgeleverd.  
 

De 18 rijwoningen van Blok 6 en 7 
zijn in aanbouw. 
De uitwerking van het planconcept 
voor Blok 10 is vergevorderd. 
In algemene zin is de revitalisering 
van de wijk Noord voor het 
grootste gedeelte gereed. Nu volgt 
nog een beperkt aantal 
herstructureringen. 

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. 
 

In 2017 relatief weinig voortgang 

geboekt in de aanpak van het 
Centrum Zuid project. Onderzoeken 
naar de verkeersontsluiting, de 
plek van het busstation, P+R zijn 
daaraan debet. Eerst moeten de 
nodige uitgangspunten benoemd 
worden. Wel is gestart met het 



18 
 

benoemen van een 
bouwprogramma en loopt een 
onderzoek naar ruimtelijke 
mogelijkheden, geluids- en 
milieubelasting etc. 
 

Lekkerkerk, Kerkweg De beeldbepalende woningen aan 
de Kerkweg te Lekkerkerk worden 
vanwege funderingsproblemen in 
twee fasen gesloopt en vernieuwd. 
Als eerste Kerkweg 5 t/m 47 (naar 
verwachting 2e kwartaal 2017) en 
als tweede Kerkweg 49 t/m 91. 

De planvorming is na enige 
vertraging afgerond en de 
Omgevingsvergunning is 
aangevraagd. Bewoners uit de 
eerste fase zijn grotendeels 
verhuisd. De sloop van Fase 1 vindt 
plaats in 2018. Na oplevering Fase 
1 start Fase 2. 
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3. Verduurzamen: naar een CO2-neutrale woningvoorraad 2050 
 

QuaWonen heeft de ambitie om uiteindelijk een CO2-neutrale 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. Fossiele brandstoffen raken uitgeput. 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 CO2-neutraal (een woning of wijk die evenveel energie opwekt als ze verbruikt). Ook het gedrag 
van bewoners is van invloed op de energielasten. We stimuleren energiezuinig gedrag bij bewoners door 

hen te laten voorlichten door energiecoaches. Met de energierenovaties was in 2017 een bedrag gemoeid 
van € 12,3 miljoen uit het maatschappelijk budget. 
 
Corporaties spelen een belangrijke rol in het energiezuinig en CO2-neutraal 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. De uitdaging is om een stap te maken van individuele, 

goed geïsoleerde woningen naar CO2-neutrale complexen en wijken. Deze ambitie vereist een stevige 
samenwerking met provincie, gemeenten, netbeheerders en bouwpartijen.   
 

QuaWonen streeft ernaar dat de woningvoorraad in 2020 gemiddeld een energie-index heeft van 1,3, en 

dat in 2050 onze voorraad CO2-neutraal is (energie-index 0,0). CO2-neutraal op woningniveau betekent 
dat de woning net zoveel energie produceert als nodig is voor verwarming, ventilatie, warm water en het 
huishoudelijke verbruik bij een gemiddeld gezin. CO2-neutraal op wijk of gebiedsniveau betekent dat in 
de restvraag kan worden voorzien via een lokale duurzame energievoorziening. In 2018 beschrijven we in 
een routekaart hoe we het doel ‘energieneutraal in 2050’ willen bereiken.  

 
Doel 2017: 274 bestaande woningen energiezuinig 
Financiële ruimte deed ons besluiten om in 2017 meer huurwoningen energiezuinig te maken dan in de 
jaren ervoor: we beloofden 274 woningen aan te pakken. De voorbereidingstijd was echter te kort om de 
daadwerkelijke uitvoering helemaal af te wikkelen. De plan- en contractvorming is wel gereed, de 
besluitvorming en uitvoering vindt plaats  in 2018. 
 

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 voor de berekening van de huurverhoging en de streefhuurverhoging. 
 

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.  
 
In 2017 hadden we de volgende projecten onder handen:  
 

Plaats Projectnaam Aantal 
woningen 

Oplevering in 

Bergambacht Schoolstraat, fase 3 15 2017 

Lekkerkerk Ligthartstraat 68 2018 

Lekkerkerk Ligthartstraat 11 2018 

Lekkerkerk Poolmanweg 35 2018 

Krimpen ad IJssel Lijsterstraat 64 2018 

Krimpen ad IJssel Gouden Regen 81 2018 

TOTAAL   274  

 
Doel 2017: Zeer energiezuinige nieuwbouw 

Nieuwe woningen voldoen aan de laatste eisen van het Bouwbesluit. Dat betekent dat alle nieuwe 176 
huurwoningen die we in 2017 bouwden een EPC=0,4 hebben, wat overeenkomt met EI=0,3 (label A++).  
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4. 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 

preventieve activiteiten niet uit te besteden. We besteedden hieraan in 2017 € 259.000 uit het 
maatschappelijk budget. 
 
Doel 2017: Online klantportaal  
Vanaf medio 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.   
In 2017 hebben we hard gewerkt aan alle voorbereidingen. Als eerste hebben we onze klantvisie bepaald. 
We gaan voor optimaal digitaal, d.w.z. digitaal waar het kan, persoonlijk contact waar nodig en/of 

gewenst. Ook hebben we ons licht opgestoken bij collega corporaties hoe je een dergelijk portaal het 
beste kunt aanpakken. Eind 2017 zijn we nog druk bezig met de inrichting van het portaal, het vullen van 
een kennisbank maar vooral met het voorbereiden van de medewerkers op andere vormen van 

klantbediening naast de telefonie. 
 
Bereikt in 2017: Alle benodigde voorbereidingen die in 2017 gepland stonden lopen volgens de planning. 
We koersen op livegang uiterlijk medio 2018. 
 
Doel 2017: Snel contact bij betalingsachterstand 
De ervaring leert dat het voor huurders moeilijk is om een huurachterstand van meer dan één maand in 

te lopen. Voorgaande jaren was gekozen voor het uitbesteden van een deel van de werkzaamheden. Dit 
bleek minder geslaagd dan we vooraf hadden gehoopt. In 2017 hebben we dan ook besloten te stoppen 
met deze uitbesteding en de werkzaamheden door eigen medewerkers te laten verrichten. Met een 
persoonlijke aanpak willen we grote betalingsachterstanden, en uiteindelijk huisuitzettingen, voorkomen. 
We zoeken dan ook 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.  
 
Bereikt in 2017: In 2017 zijn we gestopt met het uitbesteden van incassowerkzaamheden. We kiezen er 
bewust voor om contacten met kwetsbare klanten vooral door eigen medewerkers te laten uitvoeren. 
Door snel contact te leggen met huurders en haalbare afspraken te maken over betalingsregelingen, zijn 
er nu veel minder huurders met huurachterstand en loopt de huurschuld minder hoog op. Het percentage 

huurachterstand is gedaald van 0,91% in mei tot 0,78% per eind 2017. Dit is een verschil in totale 
huurachterstand van € 90.000. 
 
Ook heeft onze nieuwe werkwijze geleid tot minder nieuwe deurwaarderszaken. In mei waren dit 
gemiddeld 8 gevallen per maand, eind 2017 zijn dit er 1 à 2 per maand. Ten slotte werken we aan een 
efficiënter proces met externe partijen die betrokken zijn bij het incassoproces zoals deurwaarder en 
schuldbewakingspartijen. 

 
Doel 2017: We ontwikkelen een visie op de toekomst van het woonruimteverdeelsysteem van 
de Krimpenerwaard en betrekken onze belanghouders daarbij  
QuaWonen participeert in twee verschillende woonruimteverdeelsystemen. In de gemeente Krimpen aan 

den IJssel is dat Woonnet Rijnmond, het systeem voor alle gemeenten in de regio Rotterdam. In de 
gemeente Krimpenerwaard is dat het kleinschalige Wonen in de Krimpenerwaard. De corporaties in de 
naastgelegen gemeenten uit Midden-Holland adverteren via Woningnet.  

 
Bereikt in 2017: In 2017 onderzochten we vanuit de Federatie van woningcorporaties in de 
Krimpenerwaard wat de voor- en nadelen zijn van het voortzetten van de huidige werkwijze versus het 
opschalen van het woonruimteverdeelsysteem Wonen in de Krimpenerwaard naar één van de grotere 
systemen in onze omgeving. Het bestaande systeem in de Krimpenerwaard doet wat het moet doen als 
het gaat om het matchen van vraag en aanbod. Liever zouden we zien dat het systeem meer 

mogelijkheden bood, zoals eenvoudig te genereren managementrapportages. 
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Aanpassingen zijn relatief kostbaar, omdat het systeem draait voor een bestand van slechts 6.500 
woningen.  

 
Na een eerste verkenning kwam de Federatie tot de conclusie dat het goed is om in 2018 verder te 
onderzoeken in hoeverre de Krimpenerwaard gebruik kan maken van de uitgebreide functionaliteit die 

ontwikkeld is voor Woonnet Rijnmond. Uiteraard wel met behoud van de eigen gemeentelijke 
huisvestingsverordening.   
 
Doel 2017: 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.  
 

Bereikt in 2017: In 2017 scoorde QuaWonen een 7,6 op de Aedes benchmark (norm 7,5), onderliggende 

gegevens waren: Reparaties 7,6; Woning betrekken 7,7; Woning verlaten 7,5. 
Naast benchmarkonderzoek doen we continue onderzoek naar de tevredenheid van onze klanten op 
belangrijke onderdelen van onze dienstverlening bij basisklantprocessen. De uitkomsten gebruiken we 
vooral als advies om die punten waarop we minder goed scoren te blijven verbeteren. 
 
Doel 2017: Versterken kwaliteitszorg 

In de breedte besteedt QuaWonen veel aandacht aan kwaliteitszorg. We maken de overstap van meten 
met KWH naar meten met Inceptivize. Omdat we overstappen naar een nieuw ICT-systeem, houden we 
alle klantprocessen opnieuw tegen het licht: denken we inderdaad vanuit de huurder, is het proces 
efficiënt en voldoen we aan onze normen. Kwaliteitszorg krijgt daarmee een belangrijkere plek in de 
organisatie. 
 
Bereikt in 2017: In 2017 hebben we de overstap van KWH naar Inceptivize gemaakt voor onze 

klantenonderzoeken. De reguliere klantenonderzoeken op het gebied van afhandelen reparatieverzoeken, 
verlaten woning en betrekken woning zij ook dit jaar uitgevoerd. De resultaten zijn goed. Daarnaast zijn 
van deze onderzoeken de ontevredenheidsmeldingen belegd in de organisatie.  
 

De overstap heeft ook opgeleverd dat we ook op andere gebieden meer klantenonderzoek kunnen doen. 
Zo hebben we ook onderzoeken gedaan naar liftonderhoud, schoonmaak van complexen en 

rioolonderhoud. Dit stelt ons in staat om met co-makers betere afspraken te maken over de te leveren 
kwaliteit. 
  
Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard    
QuaWonen is aangesloten bij de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard. Hier kunnen huurders 
terecht die ontevreden zijn over de manier waarop wij een klacht hebben afgehandeld. In 2017 zijn bij de 
geschillencommissie 10 nieuwe geschillen ingediend. Daarnaast heeft de RGK nog 1 geschil uit 2016 

afgehandeld.  

De RGK kijkt juridisch, redelijkheid en billijkheid, maar ook naar de aard van het geschil en de gevolgde 
route. Wanneer een huurder het geschil heeft voorgelegd aan de Huurcommissie of een andere 
bemiddelende of rechtsprekende instantie, spreekt de RGK zich niet uit en is er geen inhoudelijk oordeel. 

Het Jaarverslag van de RGK vindt u vanaf april op www.geschillencommissiekrimpenerwaard.nl.  

 

  
 

 

 

 

http://www.geschillencommissiekrimpenerwaard.nl/
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5. 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 besteedden hieraan in 2017 € 139.000 uit het 

maatschappelijk budget. 
 
Doel 2017: Prestatieafspraken met de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel 
We zien het maken van prestatieafspraken als een mogelijkheid om de volkshuisvestelijke opgaven in ons 
werkgebied samen met gemeenten en huurdersorganisaties op te pakken. Het maken van 
prestatieafspraken is een middel om samen te werken aan ‘Goed wonen in de Krimpenerwaard’. 
Bovendien biedt het kansen om initiatieven beter op elkaar af te stemmen. Zo bereiken we meer dan 

wanneer partijen los van elkaar handelen. 
 
Bereikt in 2017: In de gemeente Krimpenerwaard ondertekenden we in december met gemeente en 

huurdersorganisaties prestatieafspraken. Deels waren dit gezamenlijke prestatieafspraken met de overige 
woningcorporaties en huurdersorganisaties binnen de gemeente.  
 

Dit traject begon in de eerste helft van 2017 met de nieuwe vastgestelde woonvisie van de gemeente 
Krimpenerwaard. In het bod aan de gemeente maakte QuaWonen eind juni duidelijk hoe wij willen 
bijdragen aan deze woonvisie. Ter voorbereiding organiseerden we in mei een bijeenkomst met de 
Federatie van woningcorporaties Krimpenerwaard, lokale huurdersorganisaties en gemeente een 
discussiebijeenkomst over de volkshuisvestelijke opgaven en prioriteiten. Het bod is gebruikt als input 
voor het tripartite-overlegtraject ten behoeve van de prestatieafspraken. 
 

Bereikt in 2017: In Krimpen aan den IJssel ondertekenden we in december de nieuwe prestatieafspraken 
voor 2018. 
  
De gemeente Krimpen aan den IJssel, QuaWonen en Stichting Huurdersbelang vinden elkaar al geruime 
tijd als gelijkwaardige partners in de dialoog over de Volkshuisvestelijke opgaven binnen de gemeente. 
En partijen maakten ook al vaker prestatieafspraken. 
 

Het uitbrengen van het bod aan de gemeente in juni 2017 was het startpunt voor de uitwerking van 
nieuwe prestatieafspraken. Gemeente, QuaWonen en Stichting Huurdersbelang besloten om ook echt 
nieuwe afspraken te maken (en niet de bestaande afspraken te actualiseren). Het zijn concrete afspraken 
voor 2018 met een doorkijkje naar zaken die we in 2019 t/m 2022 oppakken. De nieuwe afspraken zijn 
zo concreet mogelijk beschreven, ook wat ieders rol betreft. Bovendien zijn in onderling overleg voor 
2018 ook geprioriteerde prestatieafspraken benoemd. Het zijn de afspraken die we gezamenlijk als de 

speerpunten zien. 
 
We zien ook enkele algemene verbeterpunten voor de jaarlijkse cyclus van bod naar prestatieafspraken. 
Aandachtspunt is dat we – ook al is het een jaarlijks terugkerend proces – telkens de inhoudelijke 
verdieping blijven zoeken. Verder willen we de prestatieafspraken in de toekomst steeds concreter maken 
op inhoud in plaats van algemene procesafspraken.  
 

Om het gesprek met huurdersorganisaties en gemeenten over beleidsscenario’s en financiële 
mogelijkheden goed te kunnen voeren, maken we sinds Jaarplan en Begroting 2018 inzichtelijk wat ons 
maatschappelijk budget is. Eerder waren we ook een van de deelnemers aan de pilot Transparantietool 
van Aedes. Uiteindelijk besloten we om toch niet verder te gaan met dit instrument; het droeg volgens 

ons onvoldoende bij aan het goede gesprek over de diverse mogelijke beleidskeuzes.    
 
Doel 2017: 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.  
 
Bereikt in 2017: We onderhouden contact met tal van organisaties: 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 
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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 2017: Verbinding op inhoudelijke thema’s 
QuaWonen vindt het belangrijk om het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de 
toezichthouders te voeden met de dagelijkse praktijk van een middelgrote corporatie die sterk lokaal 
verankerd is. 
 

Bereikt in 2017: 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 neemt ook deel 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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6. 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 2017 
lagen de bedrijfslasten onder het gemiddelde van de referentie corporaties en het landelijke gemiddelde. 
We zijn scherp op de bedrijfslasten om zoveel mogelijk te kunnen investeren in onze maatschappelijke 
opgave. De visitatie die we in 2017 lieten uitvoeren, bevestigt dat we in samenspraak met belanghouders 
de goede dingen doen. We scoorden op de vier prestatievelden - presteren naar opgaven en ambities, 

presteren volgens belanghebbenden, presteren naar vermogen en governance - gemiddeld een ruime 8. 
De visitatiecommissie spreekt over een hoog ambitieniveau, continu gericht op het behalen van doelen en 
verbetering, indrukwekkende nieuwbouw- en renovatieprestaties en een sterke en consistente sturing. 

Het visitatierapport is te vinden op onze website www.quawonen.com.   
 
De hoge ambitie tegen lage kosten vraagt om een goed functionerende organisatie met flexibele, 

zelfstandige medewerkers die de belangrijkste organisatiedoelen kennen. We zetten dan ook volop in op 
het stimuleren van blijven leren, initiatief nemen en kansen pakken.   
 
Doel 2017: Nieuw basisadministratiesysteem inrichten 
In 2016 begonnen we met de eerste voorbereidingen voor een nieuw basisadministratiesysteem. 
Uitgangspunt is een goed werkend, klantgericht en gebruiksvriendelijk systeem. Als voorbereiding deden 
we klantonderzoek dat uitmondde in een klantvisie. Ook hebben we het moment benut om onze 

klantprocessen verder te verbeteren vanuit het oogpunt van de klant. Zo krijgen klanten straks een 
aanspreekpunt in processen als woning verlaten en huurincasso.  
 
Bereikt in 2017: 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 zouden aanvankelijk 
per 1 januari 2018 live gaan, maar dat is 23 maart 2018 geworden, zodat we meteen live gaan met de 
release die aan alle eisen voldoet van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per april 2018 

van kracht wordt. Enkele maanden later, naar verwachting in de zomer, zullen we de nieuwe website met 
het klantportaal lanceren. In het klantportaal kunnen mensen op elk gewenst moment zelf zaken regelen, 
zoals een reparatieverzoek indienen.  
 
Personele ontwikkelingen 
 

Doel 2017: Stimuleren leiderschap binnen de organisatie 
We willen dat leidinggevenden medewerkers begeleiden naar een steeds grotere zelfstandigheid in hun 
functie. Resultaatgericht sturen op concrete taken en coachen naar meer eigen initiatief. Onze 
leidinggevenden, MT en teamleiders, volgen hiervoor een ontwikkeltraject. Het traject richt zich op een 
sterk team leidinggevenden. Daarnaast is er een leertraject voor iedere leidinggevende afzonderlijk.    
 
Bereikt in 2017: Het hele MT en alle teamleiders hebben een ontwikkeltraject gevolgd dat extern is 

begeleid. Naast gezamenlijke sessies zijn er individuele coaching trajecten gevolgd. Ook in 2017 is het 
stramien van de HR-cyclus losgelaten. Leidinggevenden zijn dagelijks met hun team in gesprek. In de 
drie ‘officiële’ gesprekken gaat het vooral over de ontwikkeling van de medewerker en de ondersteuning 
die de leidinggevende daarbij kan bieden. Eind 2017 heeft een korte evaluatie plaatsgevonden waaruit 

bleek dat medewerkers deze aanpak waarderen. We zullen in 2018 doorgaan op deze weg en op basis 
van verdere ervaringen opnieuw evalueren. 
 

Doel 2017: Stimuleren digitaal werken en leren 
Sinds najaar 2016 kunnen alle medewerkers gebruik maken van een online leeromgeving met allerlei 
basistrainingen en –cursussen. Ook in 2017 zijn we met een nieuwe salarispakket gaan werken waarmee 
medewerkers digitaal verlof kunnen aanvragen en declaraties kunnen indienen. 
 
Bereikt in 2017: Medewerkers maken volop gebruik van de digitale leeromgeving. Ook in de 

ontwikkelgesprekken met hen wordt hier aandacht aan besteedt. Leerpaden per functie zijn in 

http://www.quawonen.com/
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ontwikkeling. Medewerkers hebben de mogelijkheid digitaal (met gebruik smartphone) verlof en 
declaraties te regelen. In de voorbereiding op het nieuwe basisadministratiesysteem (Viewpoint) is 

rekening gehouden met digitaal werken op locatie. Zodra we live gaan met het nieuwe systeem, zal 
digitaal werken steeds meer toenemen.  
 

Doel 2017: 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.  
 
Bereikt in 2017: Het verzuim blijft met 6,4% hoog. De meldingsfrequentie daarentegen is met 0,81 zeer 
laag. Dit betekent dat er weinig ziekmeldingen zijn. Maar als er een melding is, duurt deze lang tot zeer 
lang. De aard van het verzuim is meermaals met de bedrijfsarts besproken. Daarbij is gebleken dat er 
geen werk gerelateerde oorzaken zijn, zodat er nauwelijks interventiemogelijkheden voor QuaWonen zijn. 

De relatief hoge gemiddelde leeftijd in combinatie met relatief lange diensttijden leidt tot een verhoogde 
kans op chronische aandoeningen.  
 
Doel 2017: Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt  
Als maatschappelijke organisatie willen we graag ook iets doen voor mensen met een (grote) achterstand 

tot de arbeidsmarkt. We willen hen de kans geven om werkervaring op te doen.  

 
Bereikt in 2017: Sinds januari 2017 verzorgen mensen met een beperking bij QuaWonen in Bergambacht 
de lunch en houden ze pantry’s en vergaderruimtes netjes. Zij doen dit onder begeleiding van Stichting 
Dagbesteding Krimpenerwaard. Collega’s zijn heel enthousiast over de lekkere broodjes en andere hapjes 
waarop ze elke dag worden getrakteerd.   
De kantinewerkzaamheden van QuaWonen werden, via Promen, al verzorgd door iemand met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.  

 
Ook in 2017 gaven we een vergunninghouder uit Syrië een kans om als complexbeheerder aan de slag te 
gaan in de Park- en Vijverflat in Krimpen aan den IJssel. We wilden hem de kans geven om werkervaring 
op te doen vanuit de gedachte dat je door te werken ook sneller integreert in de Nederlandse 
samenleving. Na enkele maanden is deze medewerker doorgestroomd naar een andere werkgever. Het is 
niet gelukt om een tweede kandidaat voor een ervaringsplaats te vinden. 
 

Omvang personeel 
 

Bezetting  31-12-2016 31-12-2017 

Vrouwen fulltime  13 12 

 parttime  31 29 

Totaal aantal vrouwen  44 41 

Mannen  fulltime  43 43 

 parttime  2 0 

Totaal aantal mannen  45 43 

Totaal aantal 
medewerkers 

 89 84 

Vacatures  2 4 

Bezetting in fte  79,3 75,1 

Gemiddelde leeftijd  48 jaar 48,2 

Gemiddeld 
dienstverband in jaren 

 11,9 jaar 12,2 

 
Belonen 
Het loongebouw van QuaWonen past goed binnen de CAO Woondiensten. We zetten in op een goed 

gesprek tussen leidinggevende en medewerker over de gewenste persoonlijke ontwikkeling en hoe die 
past bij de organisatieontwikkeling. QuaWonen faciliteert opleiding en stimuleert mensen om hun 
persoonlijk loopbaanbudget in te zetten voor verdere ontwikkeling. Ook bieden we medewerkers de 
mogelijkheid (een deel van) hun eindejaarsuitkering te reserveren om in te zetten voor ontwikkeling.  
In 2017 hebben twee medewerkers ervoor gekozen een (deel van) hun eindejaarsuitkering te reserveren 
voor ontwikkeling. Twee medewerkers wilden hun gereserveerde tegoed uit 2016 alsnog laten uitbetalen.  

 
De eindejaarsuitkering over 2017 bedroeg 4,23% van de loonsom (zonder vakantietoeslag). 
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Samenwerking Groene Hart corporaties 
We kunnen kosten besparen en kennis vergroten door samen te werken met andere corporaties. Vanuit 

deze gedachte werken Mozaïek Wonen, Woonforte (v/h WonenCentraal), Woonpartners Midden-Holland 
en QuaWonen sinds 2015 met elkaar samen. De vier bestuurders vormen een stuurgroep en sturen elk 
een werkgroep aan: ICT, Inkoop, P&O, Risk & Control. Daarnaast wisselt de stuurgroep van gedachten 

over brede thema’s als huisvesting vergunninghouders en woningmarktregiovorming. 
 
In 2017 hebben de werkgroepen het volgende bereikt:  
 Inkoop: In 2016 hebben medewerkers van de vier corporaties CV- en rioolonderhoud opgepakt. Dit 

heeft bijvoorbeeld al geleid tot een standaard set prestatie-indicatoren. In 2017 heeft de werkgroep 
overlegd over schilderwerk en liftinstallaties. QuaWonen heeft recent drie partijen geselecteerd om al 
ons schilderwerk uit te voeren. Mogelijk is deze aanpak ook voor de andere corporaties interessant. 

Misschien selecteren we in de toekomst zelfs wel gezamenlijk enkele schilderbedrijven voor alle vier 
de Groene Hart corporaties. In aanvulling op de regionale samenwerking, hebben alle vier de 
corporaties zich aangesloten bij het inkoopnetwerk van Aedes. Dit netwerk organiseert diverse 
trainingen professioneel opdrachtgeverschap en contract- en leveranciersmanagement. 

 Control & Risk: Doel is verdere professionalisering van het risicomanagement. Hiervoor is in 2016 een 
gemeenschappelijk fundament gelegd. Het idee is dat in 2017 elke controller bij toerbeurt een proces 

bij alle vier de corporaties toetst. Dit voornemen is in 2017 uitgevoerd voor een proces dat wisselde 

per uitvoerende controller. In 2018 zullen wij dit project verder structureren. We onderzoeken dan de 
control-aspecten van renovatie-investeringen. 

 Informatie & Technologie: Deze werkgroep onderzoekt de mogelijkheid om een gezamenlijk digitaal 
platform op te zetten, o.a. voor het delen van beleidsdocumenten. Daarnaast delen de medewerkers 
kennis over informatiemanagement en (de implementatie van) IT-systemen.  

 Personeel en Organisatie: Sinds 2016 kunnen medewerkers stage lopen bij een van de andere 

corporaties. Dat is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker én bevordert 
kennisuitwisseling. In 2017 zijn er loopbaangerichte workshops georganiseerd waaraan medewerkers 
van de vier corporaties in grote getalen hebben deelgenomen.  

 
De Ondernemingsraad  
De Ondernemingsraad heeft in 2017 zes keer formeel overlegd met de directeur-bestuurder. 
Daarnaast is twee keer informeel overlegd.  

Belangrijkste gespreksonderwerpen waren: 
 Samenstelling en bemensing Ondernemingsraad; 
 Algemene gang van zaken bij QuaWonen; 
 Organisatieontwikkelingen; 

 Aanschaf en implementatie van het nieuw primair systeem en de impact daarvan op de 
organisatie; 

 Verlenging Sociaal Plan QuaWonen; 
 Monitoren verzuimcijfers; 
 Evaluatie gebruik IRIS rapportages op medewerkersniveau; 
 HRM- en Cultuuragenda 2017-2018; 
 Evaluatie HR-cyclus; 
 Evaluatie bedrijfsfitness; 
 Wagenpark QuaWonen; 

 Evaluatie werkwijze en contract uitbesteding planmatig onderhoud; 
 Risicoanalyse QuaWonen; 
 Nieuw Ondernemingsplan 2018-2021; 
 Visitatie 2017; 
 Samenwerking Groene Hart corporaties. 

 
Overige (standaard) onderwerpen waarover in 2017 is gesproken:  

 Arbojaarplan en evaluatie; 
 Evaluatie arbodienst; 

 Managementrapportages; 
 Jaarverslag, Kaderbrief en jaarplan; 
 Besteding eindejaarsbeloning medewerkers; 
 Verplichte collectieve vrije dagen; 

 Budgetaanvraag Ondernemingsraad; 
 Vergaderschema. 

 
Ook is er twee keer per jaar overleg met een afvaardiging van de raad van commissarissen. In het 
verslagjaar in juni en december. Voor de belangrijkste gesprekonderwerpen wordt verwezen naar het 
jaarverslag van de raad van commissarissen. 
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De Ondernemingsraad onderhoudt goed contact met de overige medewerkers. Zo zijn de OR-leden 
verdeeld over drie commissies die, wanneer dat nodig is, medewerkers betrekken bij meningsvorming. 

De verslagen van de vergaderingen en de adviezen van de OR zijn voor alle medewerkers te raadplegen 
via intranet.  
 

  



28 
 

7. 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.     
 
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. 
 

 Risico of 
onzekerheid 

Mogelijke 
financiële 
invloed 

Risicobereidheid? beheersmaatregel 

Strategie Betaalbaarheid van de 
huren kan opleveren 
dat er leegstand 
ontstaat. 

1% meer 
huurderving 
is een schade 
van 
€540.000 

Nee. QuaWonen wil een 
zodanige samenstelling van 
de huurprijzen dat juist 
voor de sociale doelgroep 
het wonen betaalbaar blijft. 

Vanaf 2016 is een 
streefhurenbeleid 
doorgevoerd, waarbij 
2/3 van de woningen 
onder de 
aftoppingsgrenzen 
wordt aangeboden. 

Operationele 
activiteiten 

In 2017/2018 wordt 
een nieuw primair 
systeem 
geïmplementeerd. Bij 
nu niet voorziene 
tegenslagen wordt de 
bedrijfsvoering extra 
belast en kunnen niet 
begrote kosten 
optreden. 

Dit is een 
incidenteel 
project. 
Buiten de 
begroting om 
kunnen in 
een negatief 
scenario de 
kosten €1 
miljoen 
bedragen. 

Ja. De selectie van het 
nieuwe systeem is in 2016 
zorgvuldig voorbereid. 
Implementatiemaatregelen 
zijn genomen. De 
beschreven risico’s zijn 
verder naar ons oordeel 
niet verder te beheersen. 

Nauwlettend zal 
QuaWonen de 
bedrijfsvoering 
bewaken en waar 
nodig tijdig 
maatregelen nemen. 

Financiële 
positie 

De financiële normen 
van de 
toezichthouders 
worden niet gehaald. 

€ 570.000,  
Is 1% van  
financierings- 
behoefte 

Nee. 
In het begrotings- en 
investeringsstatuut houdt 
QuaWonen uit 
voorzichtigheid zodanige 
interne normen aan, dat 
het voldoen aan de externe 
normen realiseerbaar is. 

In de 
tertiaalrapportages 
wordt ervoor gewaakt, 
dat de financiële 
kengetallen blijvend 
positiever zijn dan de 
norm. 

http://www.quawonen.com/
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Financiële 
verslaggeving 

De nieuwe 
waarderingsgrondslag 
vanaf de jaarrekening 
2016 van 
Marktwaarde in 
Verhuurde Staat 
wordt niet correct 
toegepast. 

Niet uit te 
drukken in 
bedragen.  

Nee. Vooraf is nagegaan 
hoe de jaarrekening moet 
worden opgesteld en is met 
de accountant overlegd. 

Net als in andere jaren 
is een planning 
gemaakt en zijn de 
beschikbare 
documenten 
(waarderingshandboek 
e.d.) zo tijdig mogelijk 
besproken en 
ingevoerd. 

Wet- en 
regelgeving 

Wet 
Privacybescherming 
Persoonsgegevens 
wordt niet correct 
nageleefd. 

Boete bij niet 
melden van 
een 
informatielek 
kan 
€820.000 
boete 

opleveren. 

Nee, QuaWonen wil deze 
wetgeving correct naleven. 

In 2017 zijn de 
nalevingspunten ook in 
de teams  besproken. 
Vanaf februari 2017 is 
er ook een functionaris 
gegevensbescherming 
aangesteld. Tijdens de 

invoering van het 
nieuwe primaire 
systeem is gelijktijdig 
een traject gevoerd dat 
beoogt dat QW zal 
voldoen aan de AVG 
met ingang van 25 mei 
2018. 

 
Integriteit 
Integriteit is belangrijk in onze bedrijfscultuur; in 2017 hebben we in alle teamoverleggen functiegerichte 
dilemma’s bespreekbaar gemaakt. 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 2018 doen we een 
onderzoek naar de klanttevredenheid van huurders in een VvE-complex.   
 

Bergambacht 
- D‘Aartsberghe, 8 huurappartementen en 6 koopappartementen. We hebben een meerderheidsbelang.  
- Slothoven, 14 huurwoningen. In deze VvE participeren we samen met de eigenaren van 2 

koopappartementen en Zorgpartners Midden-Holland (ZPMH).  
Het belang van QuaWonen en de twee eigenaren is gelijk aan dat van ZPMH. Bijzonder is dat deze 
VvE met het aangrenzende particuliere VvE Slotzicht een mandelig eigendomsrecht heeft voor het 
gemeenschappelijk binnengebied. 

- ’t Ingse Hof, 23 huurappartementen, 14 koopappartementen en 5 extra parkeerplaatsen waarvan er 
1 van QuaWonen is. We hebben een meerderheidsbelang.  

- Hoofdstraat / Badhuisstraat, 1 bedrijfsruimte, 3 winkels en 10 huurwoningen van QuaWonen. We 

hebben geen meerderheid.   
 
Berkenwoude 
- Julianahof, 10 huurappartementen, een zorgruimte en 6 koopwoningen. We hebben een 

meerderheidsbelang.  
 

Krimpen aan den IJssel 

- Het Palet, 21 huurappartementen, 1 gemeenschappelijke ruimte en 4 koopappartementen. We 
hebben een meerderheidsbelang.  

- Groenendaalflat, 72 appartementen, waarvan 36 koopappartementen. Wij hebben een afnemend 
meerderheidsbelang; ultimo 2013 41 huurappartementen.  

- Kustvaart & Zeilvaart, 15 huurappartementen, 16 koopappartementen, 15 huurparkeerplaatsen, 16 
koopparkeerplaatsen. Wij hebben geen meerderheidsbelang. 

- Belcanto, 32 huurappartementen, 15 koopappartementen, 1 kinderdagverblijf, 32 
huurparkeerplaatsen en 15 koopparkeerplaatsen. We hebben een meerderheidsbelang.  

- Aurelia, 19 appartementen, waarvan 14 koopappartementen. Wij hebben een minderheidsbelang. 
- Erebia, 19 appartementen, waarvan 10 koopappartementen. Wij hebben een minderheidsbelang.   
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Krimpen aan de Lek 
- De Waterpoort, 4 bedrijfsruimten en 3 praktijkruimten op de begane grond, 28 huurappartementen 

op de 1e en 2e verdieping, woningen en/of zorgvoorziening op de 3e verdieping en technische ruimte 
op de 4e verdieping. We hebben een meerderheidsbelang. 

- De Observant, 5 bedrijfsruimtes en 12 huurappartementen. We hebben een meerderheidsbelang.  

 
Lekkerkerk 
- Parkwijk Gebouw A, 19 huurappartementen 10 koopappartementen. We hebben een 

meerderheidsbelang.  
- Parkwijk Gebouw B, 19 huurappartementen 8 koopappartementen. We hebben een 

meerderheidsbelang.  
 

Schoonhoven 
- Oranjeplaats Blok A, 12 huurappartementen en 5 koopappartementen. We hebben een 

meerderheidsbelang.  
- Oranjeplaats Blok B, 6 huurappartementen, 1 bedrijfsruimte en 3 koopappartementen. We hebben 

een meerderheidsbelang.  
- Oranjeplaats Hoofdsplitsing. Hierin hebben wij ook belang, maar dit belang is niet in eenheden uit te 

drukken omdat het een belang betreft waarbij de hoeveelheden worden vertaald in de VvE’s 

Oranjeplaats Blok A en B.  
- Oranjeplaats Blok C, 10 huurappartementen, 10 koopappartementen en 1 welzijns- en/of 

zorgvoorziening. We hebben een meerderheidsbelang. 
- Oranjeplaats Blok D, 6 huurappartementen, 4 koopappartementen en 1 welzijns- en/of 

zorgvoorziening. We hebben een meerderheidsbelang. 
- Oranjeplaats Parkeergarage, 42 huurparkeerplaatsen, 26 koopparkeerplaatsen en 21 parkeerplaatsen 

voor welzijn en zorg. We hebben een meerderheidsbelang.  
- Adam van Vianenstraat, 2 winkelruimtes en 36 huurappartementen met parkeerplaats. We hebben 

een meerderheidsbelang.  
 
VvE’s waarin wij wel zitting in hebben maar niet het beheer uitvoeren 
 
Bergambacht 

- Mandeligheid Poort van Ambacht. 
 
Krimpen aan den IJssel 
- VvE Tricolore Geel 

 
Krimpen aan de Lek 

- VvE De Primeur, 11 commerciële ruimten, 22 huurappartementen, 22 koopappartementen, 22 
huurparkeerplaatsen en 42 koopparkeerplaatsen. We hebben een minderheidsbelang.  

 
Schoonhoven 
- VvE Vogelweide, 23 huurappartementen en 3 multifunctionele accommodaties. We hebben een gelijk 

belang (50/50). 
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8. Financieel beleid 
 

8.1 Visie en beleid 
De financiële continuïteit is voor QuaWonen een essentiële randvoorwaarde in relatie tot de overige 
prestaties. In het kader van het toezicht, verantwoording en beoordeling zijn er door het WSW en de Aw 
een aantal 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 efficiency 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.  
 
Financieel sturingskader 2017 

 Norm 2017 2016 

1. Solvabiliteit (bedrijfswaarde) Minimaal 30% 36,5% 35,5% 

2. Rentedekkingsgraad (ICR) Minimaal 1,6 2,7% 2,5% 

3. DSCR Minimaal 1,2 1,8% 1,6% 

4. Loan to Value (bedrijfswaarde) Maximaal 70% 61,5% 65,1% 

5. Dekkingsratio Maximaal 50% 20,1% 20,7% 

 

8.2 Gezamenlijk toetsingskader 
WSW en AW werken aan een gezamenlijk toetsingskader, wat vanaf 2019 zal leiden tot eenduidige ratio’s 
voor de financiële sturing. Belangrijkste wijziging in het sturingskader zal de introductie van het begrip 
beleidswaarde zijn, die in plaats komt van de bedrijfswaarde. De DSCR zal verdwijnen uit het 
toezichtskader. Hoe de normering van deze ze ratio’s er uit zal komen te zien zal naar verwachting in het 
najaar van 2018 bekend worden gemaakt. Ook dit is een extra reden om voor de interne normering een 
marge te hanteren ten opzichte van de externe normen, er is immers een onzekerheid hoe de nieuwe 

normen eruit zullen komen te zien. 
 
8.3 Ontwikkeling ratio’s uit sturingskader 
In deze paragraaf worden de diverse kengetallen uit het financieel sturingskader nader toegelicht en 
wordt de ontwikkeling van deze ratio’s weergegeven zoals die blijkt uit de meest recente begroting 
(2018).  

 

Solvabiliteit 

De solvabiliteit op bedrijfswaarde per 31 december 2017 bedraagt 36,5%. QuaWonen hanteert als 
ondergrens een waarde van 30%, op basis van een waardering op bedrijfswaarde. Het WSW hanteert een 
minimumeis van 20%. Onderstaande grafiek, gebaseerd op de meerjarenbegroting 2018 – 2027, geeft 
de ontwikkeling van de solvabiliteit weer in relatie tot de norm. Hieruit blijkt dat de solvabiliteit op 
bedrijfswaarde bij ongewijzigd beleid in 10 jaar tijd naar een waarde van boven de 40 zal stijgen. Dit 

geeft vooral een indicatie van de bestendigheid van de financiële positie van QuaWonen en de mogelijke 
investeringsruimte in de toekomst. 
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Loan to value 

De Loan to Value (LTV) geeft de mate van financiering weer, uitgedrukt in een percentage van de waarde 

van het bezit. De bedrijfswaarde van het DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt eind 2017 € 402 miljoen, 

de stand van de leningportefeuille bedraagt € 268 miljoen, wat resulteert in een LTV op bedrijfswaarde 

van 61,5% (2016: 65,1%). Hiermee blijft dit kengetal onder het gestelde maximum van 70%.  

 

Uit onderstaande grafiek, ontleend aan de meerjarenbegroting 2018 – 2027,  blijkt dat de ontwikkeling 
van de LTV in eerste instantie zal stijgen tot dicht tegen de interne maximale norm van 70%. Daarna 
vindt er een daling plaats. Deze daling impliceert overigens dat er nieuwe ruimte ontstaat om verder te 

investeren in de woningvoorraad. 

 

 
 

Rentedekkingsgraad  
De rentedekkingsgraad (Interest Coverage Ratio/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 2017 bedraagt de ICR 2,7%, (2016: 2,5%). Dit ligt ruim boven de gestelde interne ondergrens van 
1,6% en de externe ondergrens van 1,4%. 
 
Uit de meerjarenbegroting 2018 – 2027 blijkt, dat de ontwikkeling van de ICR positief is en in alle jaren 
ruim boven de gestelde normen blijft.  
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DSCR - Debt Service Coverage Ratio  
Deze ratio 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. 

Over 2017 bedraagt deze DSCR 1,8% (2016: 1,6%). De DSCR zal in de toekomst geen onderdeel meer 
uitmaken van het extern financieel toetsingskader. 
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Dekkingsratio 
De dekkingsratio meet de verhouding tussen de onderpandwaarde van het bij WSW ingezet onderpand 

en het schuldrestant van door WSW geborgde leningen. De geborgde leningportefeuille mag niet groter 
zijn dan 50% van de WOZ-waarde. Omdat QuaWonen alle vastgoed als onderpand heeft ingezet, rekenen 
we hier in feite de Loan to Value uit op basis van de WOZ-waarde. Die bedraagt in 2017 20,1%, in 2016 

was dit 20,7%. 
 
De onderstaande grafiek uit de meerjarenbegroting 2018 – 2027, laat zien dat er voldoende ruimte is in 
de ontwikkeling van deze ratio.  
 

 
 
 

8.4 Samenvattend 
Eind 2017 voldoet QuaWonen aan de door de toezichthouders gestelde eisen en voldoende ruimte heeft 
om zo nodig bij te sturen. De financiële ratio’s blijven binnen de normen en QuaWonen is op termijn 
financieel gezond. Daarmee verschaft QuaWonen zich naar de toekomst toe ruimte om nieuwe accenten 
in het beleid te leggen.  

Concluderend kunnen we stellen dat er voldoende financiële armslag is om extra te investeren. 
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8.5 Balans 
De balans geeft inzicht in de marktwaarde van het vastgoed en het vermogen. De activazijde van de 

balans ultimo 2016 en ultimo 2017 zien er volgt uit: 

 

Activa 

 

Activa balans 2017    Bedrag x  

€ 1.000 

Marktwaarde in verhuurde staat   959.014 

Overige (im)materiele vaste activa   46.485 

Financiële vaste activa   14.324 

Overige activa   8.530 

Balans totaal   1.028.353 

 

 

Activa balans 2016     Bedrag x  

€ 1.000 

Marktwaarde in verhuurde staat   1.004.577 

Overige MVA   52.855 

Financiële vaste activa   9.309 

Overige activa   14.040 

Balans totaal   1.080.781 

 

Indirect rendement 

Uit bovenstaande overzichten blijkt dat de marktwaarde in verhuurde staat in 2017 ten opzichte van 
2016 gedaald is met € 45,5 miljoen. Deze mutatie is als volgt te analyseren: 

 

Mutatie marktwaarde in verhuurde staat Bedrag x € 
1.000  

Marktwaarde per 1-1-2017 1.004.577 

Bij: in exploitatie genomen vastgoed 22.230 

Af: sloop en verkopen -17.011 

Af: waardeveranderingen -50.782 

Marktwaarde per 31-12-2017 959.014 

    

Indirect rendement op vastgoed conform MVS -5,06% 

 

Grote factor bij de daling van de marktwaarde is de post waardeveranderingen van € 51 miljoen. Dit is 
een post die afhankelijk is van de toepassing van het Handboek Modelmatig Waarderen Marktwaarde, dat 
QuaWonen gebruikt voor de berekening van de marktwaarde in verhuurde staat in de jaarrekening. 

 

De waardedaling van het vastgoed in de jaarrekening geeft een indicatie van de waardemutatie van de 
marktwaarde in verhuurde staat over 2017. Een andere indicatie voor de waardeverandering van het 
vastgoed is de WOZ-waarde: in 2016 bedroeg de WOZ-waarde van het woningbezit  

€ 1.322 miljoen (€ 158.761 per woning), tegen 2017 € 1.338 miljoen (€ 161.195 per woning), dat is een 
gemiddelde stijging per woning met 1,53%.   
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Passiva 

De passivazijde van de balans per 2016 en 2017 ziet er als volgt uit: 

 

Passiva balans 2017    Bedrag x € 
1.000 

Eigen vermogen   705.743 

Leningen   267.769 

Overige passiva   54.841 

Balans totaal   1.028.353 

      

Rendement eigen vermogen   -6,51% 

 

 

Passiva balans 2016    Bedrag x € 

1.000 

Eigen vermogen   754.908 

Leningen   274.392 

Overige passiva   51.481 

Balans totaal   1.080.781 

 

Het eigen vermogen is in 2017 gedaald van € 755 miljoen op 31 december 2016 naar € 706 miljoen 
ultimo 2017. Met deze afname met € 49,2 miljoen (gelijk aan het jaarresultaat) bedraagt het rendement 

op het eigen vermogen -6,51%. Het jaarresultaat is hiermee voor een groot deel (€ 50,7 miljoen) 
afhankelijk van de niet gerealiseerde waardeveranderingen van het vastgoed, zoals die berekend zijn 
vanuit het Handboek Modelmatig Waarderen. 

 

Realiseerbaarheid waarde vastgoed in exploitatie 

Per 31 december 2017 is in totaal voor € 508 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen 

vermogen begrepen uit hoofde van de waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat. De waardering 

van dit vastgoed is in overeenstemming met het waarderingshandboek bepaald en is daarmee conform in 
de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag.  

De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van 
QuaWonen. De mogelijkheden om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de 
marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke 
maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan 

sociale huurwoningen.  

QuaWonen accepteert een financieel lager rendement, omdat daar de realisatie van belangrijke 
volkshuisvestelijke doelstellingen tegenover staat. Zo rekent QuaWonen haar huurders bij mutatie een 
lagere huur door dan maximaal mogelijk is (betaalbaarheid). Ook wil QuaWonen haar woningvoorraad 
blijvend exploiteren, zodat het scenario van uitponden in de MVS niet van toepassing is 
(beschikbaarheid). Daarnaast voeren we bewust meer onderhoud uit en hebben we hogere 
beheerskosten (waaronder leefbaarheid) dan de normen aangeven in de MVS. 

QuaWonen heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van de herwaarderingsreserve dat bij 
ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het 
verschil tussen de bedrijfswaarde van het vastgoed (€ 435 miljoen) en de marktwaarde in verhuurde 
staat (€ 959 miljoen) en bedraagt circa € 524 miljoen. Dit impliceert dat circa 74% van het totale eigen 

vermogen niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. 

In de volkshuisvestelijke bestemming van het eigen vermogen hanteren we een aftrek op MVS van € 370 

miljoen. Deze bestaat uit 2 componenten. Het eerste element van de betaalbaarheid houdt in, dat we een 
lagere streefhuur hanteren dan de toegestane markthuur en bedraagt € 292 miljoen. Het tweede element 
van de beschikbaarheid is dat we uitsluitend het doorexploiteerscenario volgen en bedraagt € 78 miljoen. 

 

Vermogenskengetallen 

Op basis van de balansverhoudingen in beide jaren stellen we de vermogenskengetallen samen. We 
onderscheiden daarin de solvabiliteit en de leverage. De solvabiliteit geeft de mate aan waarin QuaWonen 



37 
 

in staat is om op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen en wordt gedefinieerd als het eigen 
vermogen gedeeld door het totaal vermogen.  

De leverage wordt gedefinieerd als het vreemd vermogen gedeeld door het eigen vermogen en geeft een 
indicatie van hoe de vaste activa zijn gefinancierd (hoe hoger de leverage, hoe meer financiering met 
vreemd vermogen). 

 

Vermogenskengetallen 2017 2016 

Solvabiliteit (marktwaarde)  68,63% 69,85% 

Leverage 37,94% 36,35% 

Rendement op eigen vermogen -6,51% 14,87% 

Het rendement op het eigen vermogen, conform de jaarrekening, bedraagt -6,51%. In 2016 bedroeg dit 
nog 14,87%. De kengetallen worden zeer sterk beïnvloed door de ongerealiseerde waardeveranderingen 
die in het resultaat zijn verwerkt (2016 € 90 miljoen positief, in 2017 € 51 miljoen negatief). Zoals eerder 
vermeld heeft dit te maken met de strikte toepassing van het waarderingshandboek. Dit heeft wel tot 
gevolg dat de behaalde jaarresultaten, en daarmee de mutatie van het eigen vermogen en het daaruit 
afgeleide rendement op het eigen vermogen moeilijk vergelijkbaar zijn en nadere duiding vragen.   

 

8.6 Jaarresultaat  
Het boekjaar 2017 wordt afgesloten met een negatief jaarresultaat van € 49,2 miljoen. Onderstaand 
wordt een specificatie van het jaarresultaat gegeven volgens de functionele indeling van de winst- en 
verliesrekening. Voor een toelichting op de onderliggende posten wordt verwezen naar de toelichting op 
de winst- en verliesrekening.  

 

 Jaarresultaat (bedragen x € 1.000) 2017 2016 

Exploitatie vastgoedportefeuille 28.164 27.130 

Waardeverandering vastgoedportefeuille -74.676 84.549 

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille 1.514 513 

Leefbaarheid                  -723                 -549  

Financiële baten en lasten                -9.275              -9.656  

Overige organisatiekosten                -1.930              -1.812  

Resultaat overige activiteiten                    -82                 -314  

      

Resultaat uit belastingen                 7.842              -3.150  

Totaal jaarresultaat -49.166 96.711 

 

Het jaarresultaat wordt sterk beïnvloed door de waardeveranderingen van het vastgoed en het resultaat 

uit belastingen. Indien we deze componenten buiten beschouwing laten, zijn de jaarresultaten een stuk 

beter met elkaar vergelijkbaar:  

 

 Jaarresultaat zonder waardeveranderingen 
(bedragen x € 1.000) 

2017 2016 

Exploitatie vastgoedportefeuille 28.164 27.130 

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille 1.514 513 

Leefbaarheid -723 -549 

Financiële baten en lasten -9.275 -9.656 

Overige organisatiekosten -1.930 -1.812 

Resultaat overige activiteiten -82 -314 

Totaal jaarresultaat 17.668 15.311 
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De waardeveranderingen vastgoedportefeuille zijn als volgt te specificeren: 

 

 Specificatie waardeveranderingen vastgoed Bedragen  
x € 1 mln  

Onrendabele investeringen op nieuwbouw -3,86 

Sloop bestaand bezit -13,87 

Onrendabele investeringen renovatie / verbetering -5,65 

Niet gerealiseerde waardeveranderingen -50,78 

Overig -0,51 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille -74,67 

 

Exploitatie vastgoed 

Het resultaat op de exploitatie van het vastgoed bedraagt € 28,2 miljoen (2016: € 27,1 miljoen). Per 

woning bedraagt dit resultaat € 3.392 (2016: € 3.358). Het direct rendement op basis van bedrijfswaarde 

bedraagt over 2017 6,5%, op basis van de marktwaarde in verhuurde staat is dit 2,9%.   

 

 Resultaat exploitatie vastgoed  
(bedragen x € 1.000) 

2017 2016 

Huuropbrengsten 54.161 53.792 

Netto opbrengsten servicecontracten -60 -60 

Lasten verhuur en beheeractiviteiten                -2.925  -2.957 

Lasten onderhoudsactiviteiten              -12.492  -13.759 

Overige directe exploitatielasten -10.520 -9.886 

Totaal  28.164 27.130 

      

Waarde vastgoed (bedrijfswaarde) 435.364 421.711 

Waarde vastgoed (marktwaarde) 959.015 1.004.577 

Direct rendement vastgoed (bedrijfswaarde) 6,47% 6,43% 

Direct rendement vastgoed (marktwaarde) 2,94% 2,70% 

 

Voor een specificatie van de onderliggende posten wordt verwezen naar de toelichting op de winst- en 

verliesrekening in de jaarrekening. 

 

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille 

QuaWonen heeft een deel van haar woningbezit gelabeld voor verkoop bij mutatie. Uit het bestaande bezit 

worden woningen regulier verkocht en, in het verleden, onder voorwaarden (Koopgarant, Kopen naar 
Wens). Vanuit de Koopgarant regeling worden woningen teruggekocht en daarna opnieuw verkocht. Het 
daaruit behaalde resultaat bedraagt € 510.000. 

 

Een nadere specificatie van het verkoopresultaat wordt gegeven in de toelichting op de winst- en 
verliesrekening in de jaarrekening. 
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Onderstaande specificatie is van toepassing: 

 

 Resultaat verkoopactiviteiten 
(bedragen x € 1.000) 

2017   2016 

Verkoopopbrengst 7.340 19.840 

Toegerekende organisatiekosten -192 -232 

Verkoopkosten -105 -263 

Boekwaarde verkochte woningen -5.529 -18.832 

      

Totaal resultaat verkoopactiviteiten 1.514 513 

Aantallen verkocht: 
 

  

Regulier 20 38 

Complexmatig 0 55 

Teruggekochte VOV-woningen 16 19 

 
Financiële baten en lasten 
De rentelasten vormen een belangrijke kostenpost voor QuaWonen . Deze bedroegen in 2017  
€ 9,6 miljoen (2016: € 10,3 miljoen). Om de rente op een aanvaardbaar niveau te houden heeft 
QuaWonen in het verleden een derivaten portefeuille samengesteld. Deze derivaten (renteswaps) zijn 
bedoeld om voor leningen met een variabel rente niveau, een vast rente niveau te realiseren. QuaWonen 
heeft in haar Treasury statuut vastgelegd dat geen nieuwe derivaten meer worden aangeschaft. 

 
In 2017 is de leningportefeuille met € 6,6 miljoen afgenomen ten opzichte van 2016. Er is voor € 21,6 
miljoen aan leningen afgelost en voor € 15 miljoen aan leningen aangetrokken.  
 

 Financiële baten en lasten  

(bedragen x € 1.000) 

2017 2016 

Betaalde rente op leningen -9.587 -10.275 

Renteopbrengsten 311 482 

Totaal financiële baten en lasten -9.276 -9.793 

      

Omvang rentedragende schuld per woning € 32.254 € 32.952 

Gemiddelde rente op vreemd vermogen 3,39% 3,57% 
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8.7 Treasury 
 

Beleid 

Op de balans van QuaWonen is de leningenportefeuille dominant aanwezig, de factor rente drukt een 

belangrijke stempel op het jaarresultaat. De treasuryfunctie bij QuaWonen richt zich daarom in 

belangrijke mate op de leningenportefeuille, de beheersing van renterisico’s en de jaarlijkse rentekosten. 

Het verantwoord inzetten van rente-instrumenten is daarvan een integraal onderdeel. 

Het treasury beleid van QuaWonen is allereerst gericht op het waarborgen van een blijvende toegang tot 

de kapitaalmarkt. Daarnaast streven we naar zo laag mogelijke financieringslasten en ook naar een 

beheersing van huidige en toekomstige renterisico’s.  

 

Waar mogelijk financieren we onze investeringen met intern vermogen. We sturen daarmee op zo 

beperkt mogelijke liquiditeit. Gezien de onzekerheid van het tijdstip waarop investeringen in de komende 

jaren gedaan zullen worden, is hierbij enige flexibiliteit (marge) vereist. 

 

Kredietfaciliteit BNG 

De kredietfaciliteit op de rekening-courant bedroeg in 2017 € 4 miljoen. Hiervan is geen gebruik 

gemaakt. 

 

Jaarlijkse financieringsbehoefte 

In de komende vijf jaar investeert QuaWonen gemiddeld voor € 33 miljoen per jaar (€ 15 miljoen 

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

- de verkoop van woningen voor gemiddeld € 5,4 miljoen per jaar (16% van de investeringen).  

- het saldo van de operationele kasstromen € 15,3 miljoen (46% van de investeringen).   

 

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

aflossingen, kan dus in de komende vijf jaar gemiddeld 62% van de investeringen gefinancierd worden 

met eigen middelen.  

 

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

dat is € 12,5 miljoen. Jaarlijks lossen we voor 29 miljoen (ongeveer 10%) af op de leningportefeuille die 

eind 2017 € 268 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. 

 

Verslagjaar 

In het verslagjaar 2017 is de volgende specificatie van toepassing: 

 

Overzicht financieringsbehoefte 2017 Bedragen 
X € 1 mln  

Investeringen -24,8 

Intern gefinancierd door:   

Opbrengst verkopen 10,0 

Operationele kasstromen 16,8 

Overschot  2,0 

    

Aflossingen op leningen -21,6 

Per saldo te financieren -19,6 

Aangetrokken leningen 15,0 

 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de investeringen in 2017 volledig intern zijn gefinancierd en dat de 

aangetrokken leningen ad € 15 miljoen zijn aangewend ter aflossing van bestaande leningen. 
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Relatief renterisico 

QuaWonen streeft er naar om de kosten van vreemd vermogen zoveel mogelijk gespreid in de tijd te 

laten plaatsvinden. Dit doen we door renteconversies en aflooptijdstippen van financieringen te spreiden. 

Het relatief renterisico mag jaarlijks niet groter zijn dan 15% van de leningenportefeuille. 

Dit relatief renterisico geeft aan over welk gedeelte van de leningenportefeuille renterisico wordt gelopen 

door vernieuwing van de lening of door extra benodigde leningen. De norm van 15% impliceert dat de 

portefeuille minimaal om de zeven jaar is vernieuwd.  

In 2017 bedroeg dit percentage 2%. 

 

 
 
Het bedrijfseconomisch renterisico inclusief investeringen overschrijdt in 2018 en 2019 de norm van 15% 

met een risico van, respectievelijk, 19,5% en 16%. Dit heeft vooral als oorzaak dat er voor die jaren 
grote investeringen zijn gepland en dat er dus veel financiering moet worden aangetrokken. Het 
aantrekken van vastrentende financiering zal het renterisico doen verlagen in het jaar dat de financiering 

gestort wordt.  
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Netto vreemd vermogenspositie 

In onderstaande grafiek is het verwachte verloop van de vreemd vermogenspositie van QuaWonen te 
zien. Het verloop van de bestaande leningenportefeuille (lichtblauwe balken) en het aantrekken van 
nieuwe financiering, conform de geconstateerde financieringsbehoefte (donkerblauw), zal leiden tot het 

volgende verloop van de netto vreemd-vermogenspositie (zwarte lijn): 
 

 
 
 
De bestaande leningenportefeuille bedraagt ultimo 2017 € 268 mln. De financieringsbehoefte doet de 
verwachte omvang van de leningportefeuille toenemen tot maximaal € 351 miljoen in 2027. 
 

Gemiddelde schuld per VHE 
Door de totale schuldpositie en rentelast af te zetten tegenover het aantal (gewogen) verhuureenheden, 
wordt inzicht in de schuldpositie en rentelast per woning verkregen. 
De gemiddelde schuld per VHE bedraagt eind 2017 € 32.254 (2016: € 32.952). In onderstaande grafiek 

wordt duidelijk dat deze in de komende 10 jaar zal oplopen tot € 40.685 in 2027. 
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8.8 Inzicht in bedrijfslasten 
Om meer inzicht te krijgen in de bedrijfslasten en uiteindelijk in de maatschappelijke component van 

deze bedrijfslasten, splitsen we deze lasten zoveel mogelijk uit via een kostenverdeelstaat.   
Via een vergelijking met commerciële marktpartijen gaan we vervolgens de kostprijs van dit  
‘beheerproduct’ uitsplitsen naar ‘regulier beheer’ en naar een deel dat als maatschappelijk kan worden 

gekwalificeerd.   
 
Verhuur en beheer 
De kosten van de beïnvloedbare activiteiten ten behoeve van de verhuur en het beheer van de 
woningvoorraad bedroegen in 2017 € 4,8 miljoen (€ 573 per woning).  
Ter vergelijking: de Aedes benchmark 2016 geeft een normering van € 798,- per woning, QuaWonen 
scoort dus 28,2% beter dan de benchmark. 

 

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 2017 
€ 

Per woning 
€ 

Bemiddeling en verhuur 697.521 84,02 

Huurincasso en servicekosten  308.731 37,19 

Sociaalbeheer 258.736 31,17 

Participatie 138.644 16,70 

Overige kosten  48.839 5,88 

Contributie Aedes 96.578 11,63 

Overhead 1.376.310 165,78 

Overige organisatiekosten 1.929.847 232,46 

Beinvloedbare lasten verhuur en 
beheer 

4.855.206 584,82 

 
 

Onderhoud 
De kosten van de onderhoudsactiviteiten zijn als volgt te specificeren: 
 

Lasten onderhoudsactiviteiten 2017 
€ 

Per woning 
€ 

Niet Planmatig onderhoud 4.484.316 540,15 

Toegerekende organisatiekosten NPO 511.724 61,64 

Planmatig onderhoud  5.858.147 705,63 

Toegerekende organisatiekosten PO 394.623 47,53 

Aannemen reparatieverzoeken  202.168 24,35 

Overhead 1.040.825 125,37 

Totaal onderhoudsactiviteiten 12.491.803 1.504,67 
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Inzicht in de activiteiten 

Inzicht in de kosten van het eigen werkapparaat is dus 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.  

 
Personeelskosten naar activiteit 
De totale personeelskosten bedragen in 2017 € 756, per woning (2016 € 758). Deze kosten zijn als volgt 
aan de verschillende activiteiten toe te rekenen: 
 

 
 

 

Specificatie van de overhead 
Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, bedragen de kosten van overhead € 361. Dat is 48% (2016: 49%)  
van alle activiteiten. De kosten van overhead zijn als volgt te specificeren: 
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Besteding van de huuropbrengsten 

In onderstaande grafiek wordt weergegeven hoe de totale huuropbrengst over 2017 wordt uitgegeven. 
Inzichtelijk wordt op deze manier dat de grootste uitgaven voor QuaWonen zitten in de rentelasten 
(14%) en de onderhoudsuitgaven (13%), maar dat ook de verhuurdersheffing een steeds groter deel 

vormt van de totale uitgaven (nu 10%). 
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8.9 Besteding maatschappelijk budget 
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.  
 
De maatschappelijke bestedingen kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën, te weten 

huurkorting, sociaal beheer en (des)investeringsbijdragen en bedroegen in 2017 € 24,5 miljoen.  
 

Maatschappelijk budget Bedrag  
* € 1.000 

Procentueel 

Huurkorting bij mutatie 108  0,44% 

Bijdrage investeringen nieuwbouw        17.595  71,88% 

Bijdrage investeringen renovatie / 

verbetering 

         5.655  23,10% 

Leefbaarheid            723  2,95% 

Sociaal beheer en participatie         397  1,62% 

      

Totaal maatschappelijk budget            24.479  100% 

 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat veruit het grootste gedeelte van het maatschappelijk budget wordt 
besteed aan het onrendabel investeringen in nieuwbouw en verbetering van het woningbezit.  
 
Huurkorting 
De markthuren van het totale woningbezit per ultimo verslagjaar schatten we op € 79,1 miljoen. Dit 
bedrag vergelijken we met de werkelijke huurontvangsten over 2017 (€ 54,1 miljoen). Het verschil,  

€ 25 miljoen, geeft inzicht in de maatschappelijke huurkorting die QuaWonen in 2017 heeft 
doorberekend om haar woningen betaalbaar te houden voor de doelgroep. Hiermee bedragen de netto 

huurprijzen gemiddeld 68% van de markthuren en is de korting dus 32%.  
 
De gemiddelde markthuurprijs over 2017 bedraagt € 794. Bij mutatie wordt de huurprijs van een woning 
geharmoniseerd. Deze harmonisatie vindt echter niet plaats naar de markthuur, maar naar de streefhuur 
van de woning. De gemiddelde streefhuur over 2017 bedroeg € 578,05. Het verschil tussen de markthuur 

en de streefhuur is in feite de maatschappelijke prestatie die QuaWonen levert bij de mutatie van een 
woning. De volgende specificatie is van toepassing: 

 

Omschrijving Bedrag 

€ 

Gemiddelde markthuur 2017  €            793,93  

Gemiddelde streefhuur 2017  €            578,05  

Verschil markthuur / streefhuur  €            215,87  

Aantal mutaties 2017 502 

Totaal gegeven huurkorting bij woningmutatie  €          108.369  
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Sociaal beheer 

Ongeveer 4,6% van het maatschappelijk budget wordt uitgegeven aan sociaal beheer. Bij sociaal beheer 

gaat het om uitgaven voor leefbaarheid, huurdersparticipatie en extra beheeractiviteiten. De volgende 

verdeling is van toepassing: 

 

Sociaal beheer Bedrag 
€ 

Sociaal beheer 259 

Participatie 139 

Leefbaarheid 723 

 Totaal 1.121 

 
De uitgaven aan leefbaarheid zijn als volgt te specificeren: 

 

Specificatie leefbaarheid Bedrag  
* € 1.000 

Complexbeheer 76  

Buurtbeheer 138  

Buurtinitiatieven en leefbaarheidsinitiatieven.   95  

Ontmoetingsruimten ( subsidiëring huur, elektra, 
water etc.) 

248  

Onderhoud   77  

Overig leefbaarheid   12  

Toegerekende kosten leefbaarheid    77  

Totaal leefbaarheid 723  
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9. Verslag van de raad van commissarissen over 2017 
 

9.1 Inleiding 
 
In dit verslag legt de raad van commissarissen verantwoording af over de wijze waarop invulling gegeven is 
aan het toezicht op het bestuur van QuaWonen. De raad beschrijft aan welke onderwerpen tijd is besteed 
en wat de belangrijkste onderwerpen van het toezicht waren. 
Daarbij houdt de raad steeds oog voor het maatschappelijk belang en het belang van de huurders en 
belanghebbenden. QuaWonen is en blijft er immers voor een goed huis voor mensen met een bescheiden 

inkomen en kwetsbare groepen, in een leefbare buurt. 
 
QuaWonen staat er in het jaar waarin het 100-jarig bestaan is gevierd, goed voor: met relatief lage 
bedrijfskosten, voldoende financiële middelen om te investeren en mooie rapportcijfers van onze 
belanghebbenden in het visitatierapport. Natuurlijk betekent dit niet dat QuaWonen achterover leunt. Het 
jaar 2017 is vooral benut om de balans goed op te maken: wat gaat goed, wat kan beter, welke 
ontwikkelingen zien we op ons afkomen en welke rol zien we daarin voor QuaWonen? De aanbevelingen in 

het visitatierapport onderstrepen daarbij ook onze eigen bevindingen. 
Een prima voorbereiding op ons nieuwe Ondernemingsplan dat we in het eerste kwartaal van 2018, gereed 
zullen hebben. Het zal geen verrassing zijn dat de focus zal komen te liggen op het verder verduurzamen 

van ons woningbezit en het goed huisvesten van de groter wordende groep in het kader van de 
maatschappelijke ontwikkeling langer en eerder zelfstandig thuis wonen. We gaan dit pad graag verder op, 
in samenwerking met onze belanghouders. 

 
9.2 Besturen en toezichthouden 
 
a. Taakopvatting 
QuaWonen handelt binnen het wettelijk kader, de Woningwet. Tevens hanteert QuaWonen de 
Governancecode woningcorporaties en voldoet aan de beloningsnormen vastgelegd in de Wet Normering 
Topinkomens (WNT). Daarnaast zijn aanvullende bepalingen opgenomen in de statuten van QuaWonen en 

het Reglement raad van commissarissen. 
 
De raad van QuaWonen houdt toezicht op de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties en de 
financiële gezondheid van de corporatie. De raad is tevens werkgever van het bestuur en is daarnaast 
adviseur/klankbord voor het bestuur, gevraagd en/of ongevraagd. Ook is de raad opdrachtgever voor de 
externe accountant. 
 

De raad van commissarissen handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn vastgelegd. 
Aangevuld met nadere bepalingen over de werkwijze, vastgelegd in het Reglement raad van 
commissarissen. Tevens zijn afspraken omtrent de relatie bestuur en raad van commissarissen schriftelijk 
vastgelegd in de Notitie Relatie bestuur en raad van commissarissen. 
 
De statuten en reglementen en alle relevante informatie over de raad van commissarissen zijn beschikbaar 

op de website van QuaWonen: 
 De statuten; 
 Het Reglement raad van commissarissen; 
 Relatie bestuur en raad van commissarissen; 
 Profielschets raad van commissarissen; 
 Jaarverslag raad van commissarissen; 
 Integriteitscode; 

 Regeling interne meldprocedure; 
 Het visitatierapport QuaWonen 2013 en medio het jaar, 2017. 
 
Om de toezichtrol goed te kunnen vervullen zorgt de raad voor inzicht in en grip op keuzes die de 

bestuurder maakt, met voldoende kennis van zaken en aandacht voor (beheersing van) de risico’s. De 
raad neemt zelf stelling door goed door te vragen, met actieve betrokkenheid en de mogelijkheid open 
met elkaar te sparren en dilemma’s en keuzes te bespreken. Op deze wijze ziet de raad erop toe dat 

genomen en te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen. 
 



49 
 

Als toetsingskader waren daarvoor in 2017 beschikbaar: 
 Wet- en regelgeving vanuit de Woningwet (en Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting BTiV), 

toezichtsorgaan Aw (Autoriteit woningcorporaties) en vanuit de sectorinstituten zoals het WSW 
(Waarborgfonds Sociale Woningbouw), Aedes (branchevereniging van woningcorporaties) en de VTW 
(Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties). 

 Wet Normering Topinkomens (WNT en WNT-2) en Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen 
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 en de daarop volgende wijzigingen. 

 Statuten QuaWonen en aanvullend het Reglement raad van commissarissen. 
 Notitie relatie bestuur en raad van commissarissen. 
 Het Ondernemingsplan 2014-2017. 
 Het Begrotings- en Investeringsstatuut 2017. 
 Het jaarplan 2017. 

 Treasury- en beleggingsstatuut alsmede Treasuryjaarplan 2017. 
 Reglement financieel beleid en beheer. 
 Prestatieafspraken gemeenten. 
 Prestatie-indicatoren bestuur 2017. 
 Assurance rapporten en mondelinge informatievoorziening accountant. 
 Het Visitatierapport QuaWonen 2013 (methodiek Visitatie 4.0) en vanaf medio 2017 het visitatierapport 

QuaWonen 2017 (methodiek Visitatie 5.0). 

 Toetsingskader verbindingen. 
 
Commissies van de raad van commissarissen 
De raad heeft een remuneratiecommissie bestaande uit twee leden. De remuneratiecommissie voert het 
jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder, op basis van eerder in de Raad vastgestelde 
beloningsafspraken (zie paragraaf 4.1). 

De remuneratiecommissie kent geen eigen reglement, heeft geen voorzitter en komt niet apart bijeen: 
onderwerpen op het gebied van bezoldiging van zowel het bestuur als de leden van de raad bespreekt de 
raad in voltalligheid.. 
 
De raad had in 2017 geen auditcommissie. In het kader van op handen zijnde wijzigingen in wet- en 
regelgeving (invoering status Organisatie van Openbaar Belang (OOB) voor woningcorporaties), heeft de 
raad eind 2017 besloten in 2018 wel een auditcommissie in te stellen. Uitgangspunt is dat alle leden van 

de raad zitting hebben in de auditcommissie, vanuit de gedachte dat integrale verantwoordelijkheid blijft 
bestaan. De auditcommissie zal worden voorgezeten door het lid van de raad met specifieke financiële 
kennis. Begin 2018 zal het reglement auditcommissie worden opgesteld. 
 

De raad heeft geen vaste wervings- en selectiecommissie. Deze wordt incidenteel geformeerd op het 
moment dat dit nodig is.  

In 2017 is een wervings- en selectiecommissie geformeerd voor het selectietraject nieuwe accountant. 
Twee leden van de raad hadden zitting in deze commissie, samen met de bestuurder, de manager 
Bedrijfsvoering en de controller. Deze commissie heeft advies uitgebracht aan de raad, waarna 
besluitvorming in de raad heeft plaatsgevonden (zie paragraaf 3.7). 
 
b. Governancecode Woningcorporaties 
De raad houdt zich aan de bepalingen van de Governancecode woningcorporaties, laatst aangepast per 1 

juli 2017. Hierin zijn normen van goed en transparant bestuur en toezicht en de wijze van afleggen van 
verantwoording, vastgelegd op basis van een vijftal principes. Deze principes worden door QuaWonen 
van harte onderschreven en nageleefd en daar waar nodig in dit jaarverslag toegelicht.  
 
De controller toetst jaarlijks of Quawonen voldoet aan de bepalingen van de code. De uitkomsten worden 
besproken met de raad.  
Met betrekking tot principe 3, artikel 3,13 van de code, wordt in dit jaarverslag toegelicht dat in het 

Reglement van de raad geen apart toetsingskader is opgenomen. Het toetsingskader wordt ingevuld door 
bij specifieke onderwerpen vooraf in de raad de norm vast te leggen en overigens gebruik te maken van 

bestaande toetsingskaders, zoals ook aangeven in paragraaf 2.1 van dit verslag. Het betreft hier 
overigens een niet vetgedrukte bepaling, wat inhoudt dat QuaWonen hier mag afwijken van de bepaling 
maar uiteraard wel handelt in de geest van dit principe. 
De conclusie is dan ook dat QuaWonen volledig voldoet aan de bepalingen van de Governancecode. 

 
c. Implementatie governance in verslagjaar 
In het najaar heeft de Autoriteit woningcorporaties een governance inspectie uitgevoerd bij QuaWonen. 
De Autoriteit heeft zich zowel schriftelijk als mondeling laten informeren: gesprekken zijn gevoerd met 
een drietal leden van de raad en de bestuurder. Op basis daarvan heeft de Autoriteit geconcludeerd dat 
de governance bij QuaWonen voldoet aan de daaraan te stellen eisen. 
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Door de wijzigingen in de Woningwet per 1 juli 2017 (naar aanleiding van de Veegwet), is het Reglement 
Financieel beleid en beheer geactualiseerd en door de raad goedgekeurd. Het reglement is daarna 

getoetst door de Aw en vastgesteld is dat het reglement in lijn is met het vigerend wettelijk kader. 
Tevens zijn in het verslagjaar de statuten van de dochtermaatschappij Energie BV in lijn gebracht met 
vigerende wet- en regelgeving. De raad heeft goedkeuring verleend aan het bestuursbesluit tot 

statutenwijziging Energie BV (met goedkeuring van de Autoriteit woningcorporaties). 
Tevens is goedkeuring verleend aan het investeringsstatuut (als onderdeel van de zogeheten Kaderbrief 
2018). 
 
9.3 Verslag vanuit toezichthoudende rol 
 
d. Toezicht op strategie 

De raad houdt zich ook bezig met de strategie en het daaruit voortvloeiende beleid van QuaWonen. Het 
vigerende Ondernemingsplan 2014-2017 is met input van de raad en belanghebbenden tot stand 
gekomen en goedgekeurd door de raad (eind 2013). In 2017 is gestart met het herijken van de 
strategische visie, te resulteren in een nieuw Ondernemingsplan. De raad is zowel op inhoud als op het 
proces betrokken en ziet erop toe dat ook de belanghouders op goede wijze bij de totstandkoming 
worden betrokken. De verwachting is het nieuwe Ondernemingsplan in het eerste kwartaal van 2018 voor 

besluitvorming gereed te hebben.  

 
In het voorjaar wordt jaarlijks een strategiesessie gepland met de voltallige raad en het 
managementteam, in het verslagjaar op 21 maart. In overleg met de bestuurder is het programma 
samengesteld met als doel om de belangrijkste elementen voor het nieuwe Ondernemingsplan te 
verzamelen en zo tot een door de raad onderschreven koers voor QuaWonen te komen.  
Met een drietal inleidingen van externe experts, zijn de navolgende onderwerpen nader uitgediept: 

 De (toegevoegde) waarde van het instituut corporaties. 
 Het functioneren van de woningmarkt. 
 De toekomst tegemoet: leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van 

later. 
De geschetste ontwikkelingen zijn bediscussieerd en vertaald naar de belangrijkste thema’s voor 
QuaWonen: betaalbaarheid en beschikbaarheid, energiekwaliteit en duurzaamheid, vitale buurten en 
wijken, bestaansrecht en participatie en dienstverlening.  

 
Naast de jaarlijkse strategiesessie, komen ook onderwerpen van strategische aard aan de orde in de 
reguliere vergaderingen van de raad of worden ter besluitvorming voorgelegd. Dit betrof in 2017 onder 
andere:  

 Verdere uitwerking van de bestanddelen van de strategiesessie zoals hierboven verwoord: strategische 
positionering, kaders en bouwstenen (zoals een woningmarktanalyse en uitgangspunten voor de 

gewenste woningportefeuille) zijn bediscussieerd met de raad, als input voor het nieuwe 
Ondernemingsplan. 

 Een themasessie huurdersparticipatie en vernieuwing. 
 De voortgang van de implementatie van de Woningwet en wijzigingen nadien (Veegwet).  
 Administratieve scheiding van het bezit in sociale woningen (DAEB) en vrije sector woningen (niet-

DAEB): de consequenties daarvan voor onze doelgroep en de gewenste vastgoedportefeuille. 
QuaWonen kiest bewust voor het profiel van een DAEB-corporatie en voor gecontroleerde afbouw van 

de niet-DAEB-portefeuille.  
 Inzet van vermogen en financiële middelen in relatie tot duurzaamheidsambitie. 
 De contouren van het bod aan de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard, later 

uitgewerkt in concrete prestatieafspraken. 
 Verdergaande digitalisering en het belang van het op orde houden van data en data-analyses. 
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e. Toezicht op financiële en operationele prestaties 
Jaarverslag, jaarrekening, accountantsverslag 

In het verslagjaar zijn het jaarverslag 2016, de jaarrekening 2016 en het accountantsverslag controle 
boekjaar 2016 besproken in aanwezigheid van de accountant BDO, de bestuurder, de manager 
Bedrijfsvoering en de interne controller. Nadat de raad kennis heeft genomen van de goedkeurende 

controleverklaring van de accountant, heeft de raad het jaarverslag en de jaarrekening 2016 (inclusief 
die van de 3 BV’s) vastgesteld. 
 
Management letter(s) 
Met betrekking tot de verschillende management letter(s) is het navolgende aan de orde geweest in 
2017: 
 De raad bespreekt de interne management letter 2017 van de controller alsmede het jaar(werk)plan 

2017. Het jaar(werk)plan van de controller komt in samenspraak met de raad en de externe 
accountant tot stand, over de voortgang wordt in de raad gerapporteerd. 

 De raad heeft zowel over de inhoud als over het proces van de totstandkoming van de management 
letter BDO, interim controle 2016, gesproken met de bestuurder en de controller. Aandachtspunten 
daarbij zijn: verdergaande digitalisering en toename van de regierol van de corporatie, in 
samenwerking met en uitvoering door derde partijen, en de daarbij behorende risico’s. 

 De raad heeft de management letter interim controle 2017 in aanwezigheid van de accountant 

besproken. Aandachtspunten die zijn benoemd: de opvallend lage bedrijfslasten, mate van beheersen 
interne processen, automatisering (en informatieveiligheid), mate van vastleggen van interne 
controles en verder optimaliseren van het risicomanagement. Deze aspecten krijgen ook zeker een 
plek in de implementatie van het nieuwe primaire systeem in 2018 (het systeem waarop alle 
basisprocessen binnen QuaWonen draaien). 

 Over de voortgang op de acties, voortkomende uit de diverse management letters en 

(oordeels)brieven rapporteert de controller aan de raad. 
 Structureel een keer per jaar bespreekt de raad een treasuryrapportage: het verslag van de 

commissie die zich, onder externe begeleiding, bezighoudt met de financiële positie van de corporatie 
in brede zin. 

 Een afvaardiging van de raad is aanwezig bij het pre-audit gesprek met de externe accountant zodat 
aandachtspunten vanuit de raad op voorhand aan de accountant kunnen worden meegegeven. 

 

Jaarplan/begroting 2018 
Het jaarplan/de begroting wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Daarin worden 
doelstellingen en activiteiten vastgelegd en deze worden via de managementrapportages per tertiaal 
gemonitord en besproken in de raad. 

Met het jaarplan/de begroting 2018 zijn ook besproken: de investeringsbegroting 2018-2027 inclusief 
Energieprojecten voor de jaren 2018-2019, de begroting 2018 Energie BV, het Treasuryjaarplan 2018 en 

het verkoopbeleid 2018. 
Alle voorgelegde bestuursbesluiten jaarplan/begroting 2018 zijn door de raad in november 2017 
goedgekeurd.  
 
Voor het overige kwamen op dit gebied aan de orde: 
 Goedkeuring van het bestuursbesluit tot aanschaf van een nieuw primair systeem. Hierbij is aandacht 

besteed aan de gewenste verdergaande digitalisering, de risico’s van het project en de betreffende 

beheersmaatregelen. 
 In een themasessie is, aan de hand van de Kaderbrief 2018, verdieping gezocht in de werking van het 

drie-kamer-model dat QuaWonen hanteert en de keuzes die daarbij te maken zijn. Het drie-kamer-
denken helpt QuaWonen om de interne discussie aan te scherpen en uiteindelijk goed onderbouwd de 
maatschappelijke plus van een corporatie ten opzichte van een commerciële partijen, inzichtelijk te 
maken. 

 Het bespreken en instemmen met de Kaderbrief 2018, met daarin opgenomen de position paper 

begroting 2018 (vastleggen van de uitgangspunten voor de begroting 2018), het Investeringsstatuut 
en -afwegingskader 2018 en de door te rekenen risicoscenario’s. 

 Het bespreken van de position paper jaarrekening 2017. Hierin worden de uitgangspunten vastgelegd 
die QuaWonen hanteert voor de opstelling van de jaarrekening. 

 De tertiaalrapportages. Managementrapportages, die per vier maanden, de voortgang van het jaarplan 
monitoren op een vijftal speerpunten: huisvesten van mensen die zelf moeilijk slagen op de 

woningmarkt, verduurzamen naar energieneutraal, vitaliseren van wijken en buurten, goede 
dienstverlening en bedrijfsvoering op orde.  

 
f. Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties 
De volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelen zijn vastgelegd in het Ondernemingsplan van 
QuaWonen. Hierin zijn op hoofdlijnen doelen benoemd, die nadien in jaarplannen worden en zijn 
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uitgewerkt. In 2017 is gestart met herijken van het Ondernemingsplan: verwacht wordt in het eerste 
kwartaal 2018 het nieuwe Ondernemingsplan gereed te hebben. Ook zijn volkshuisvestelijke en 

maatschappelijke prestaties vastgelegd in het bod aan de gemeenten en de daaruit voortvloeiende 
prestatieafspraken.  
De raad is betrokken bij de totstandkoming van de kaders en keurt bestuursbesluiten daarover goed en ziet 

erop toe dat belanghouders op een goede wijze worden betrokken.  
 
Relevante onderwerpen die in het verslagjaar bij de raad aan de orde kwamen: 
 Het uitbrengen van het bod aan de gemeenten conform de Woningwet en de daarvan afgeleide 

prestatieafspraken, hebben een vaste plek in de cyclus van de raad. Het bod is ook in 2017 tot stand 
gekomen na een intensief traject met de huurdersorganisaties en is inhoudelijk besproken met en 
goedgekeurd door de raad. 

 Mogelijkheden en nieuwe initiatieven om maximaal te kunnen inzetten op het verduurzamen van het 
woningbezit (extra investeren, nieuwe producten e.d.). Daarbij nadrukkelijk oog houden voor de 
woonlasten van de huurders en de hoogte van de investering in relatie tot de kwaliteit. 

 Het huisvesten van (bijzondere) doelgroepen in relatie tot de eisen van passend toewijzen van 
woningen maar ook in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen (eerder en langer zelfstandig thuis 
bijvoorbeeld) en de betaalbaarheid van het wonen (o.a. woonlasten in relatie tot 

duurzaamheidsinvesteringen). De focus zal daarbij meer komen te liggen op het leveren van maatwerk: 

een mooi thema voor het nieuwe Ondernemingsplan. 
 Huisvesting van vergunninghouders: taakstelling in relatie tot overige woningzoekenden en de 

bestaande woningvoorraad en de proactieve rol van de corporatie om te komen tot structurele 
oplossingen. 

 Naar aanleiding van de bouw van een cultuurhuis in een van de kernen van het werkgebied van 
QuaWonen, is evaluerend gesproken over de kerntaak van de corporatie in het kader van de nieuwe 

Woningwet en nut en noodzaak van investeren in leefbare wijken en kernen. 
 Het proces met betrekking tot het innen van de huren en de beleidsmatige keuzes daarbij 

(incassobeleid). 
 Een analyse van de Aedes benchmark: het vergelijkend onderzoek naar de prestaties van 

woningcorporaties. 
 Aan de hand van de managementrapportage is gesproken over de kwaliteitsmetingen van de 

dienstverlening van QuaWonen. In 2018 zal hier verdiepend in een themasessie over worden 

gesproken. 
 
Klachtenbehandeling 
In de vergadering van april heeft de raad het jaarverslag 2016 van de Regionale Klachtencommissie 

Krimpenerwaard (RGK) besproken. Het aantal klachten dat bij de klachtencommissie is ingediend over 
QuaWonen is beperkt en het betreft op zichzelf staande geschillen. De raad constateert dat de corporatie de 

adviezen van de klachtencommissie opvolgt en het interne beleid erop gericht is, zo veel mogelijk klachten 
intern op te lossen zodat inschakelen van de klachtencommissie niet nodig is.  
 
Visitatie 
QuaWonen laat de maatschappelijke prestaties minimaal een maal per vier jaar onderzoeken door een 
daartoe bevoegd bureau, de zogenaamde visitatie. Aangezien de laatste visitatie dateert van 2013, is de 
visitatie in 2017 opnieuw uitgevoerd. De raad was betrokken bij het proces en bij de keuze van het bureau 

(Raeflex) en heeft toezicht gehouden op de betrokkenheid van belanghouders. Uitgangspunt voor de 
uitvoering van het onderzoek is op voorhand geformuleerd: ophalen van input van onze belanghouders om 
te spiegelen en te leren en mee te nemen naar het nieuwe Ondernemingsplan. Het rapport laat een mooie 
beoordeling zien en geeft QuaWonen ook de gevraagde verbeterpunten. Thema’s uit het visitatierapport die 
worden meegenomen naar het nieuwe Ondernemingsplan zijn: 
 Voltooien van de kwaliteitsslag. 
 Geven van verantwoordelijkheid en bieden van regelruimte in de functies van medewerkers. 

 Laten zien van meerwaarde van de inspanningen in buurten en wijken. 
 Op hoger plan brengen van opvang en begeleiding groeiende groep kwetsbare huurders. 

In een bestuurlijke reactie op het visitatierapport, opgesteld in gezamenlijkheid door de raad en de 
bestuurder, wordt nader ingegaan op deze thema’s. Deze maakt deel uit van het visitatierapport. Het 
complete visitatierapport, inclusief bestuurlijke reactie, is te vinden op de website van QuaWonen. 
 

g. Toezicht op dialoog met belanghebbenden 
De raad is van mening dat de volkshuisvestingsopgave in het werkgebied alleen te realiseren is in 
samenspraak met bewoners, gemeenten en andere belanghebbenden van QuaWonen. De raad vervult 
hierbij de toezichthoudende rol door te toetsen of de afspraken binnen de strategische kaders 
plaatsvinden en te bespreken op welke wijze de samenwerking met de belanghebbenden plaatsvindt. De 
raad is van mening dat, naast de formele kant van participatie en besluitvorming, juist ook buiten de 
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formele wegen gezocht moet worden naar een goede invulling van dialoog en participatie. Zelf spreekt de 
raad ook met belanghebbenden (zie paragraaf 8).  

 
Structureel agendeert de raad één keer per jaar de matrix belanghouders: bepaald wordt wie onze 
belangrijkste belanghouders zijn en op welk moment zij welke invloed hebben op of betrokken zijn bij het 

beleid van QuaWonen.  
Met betrekking tot het verslagjaar is hierover aanvullend nog het navolgende te melden:  
 De raad heeft in een themasessie met de bestuurder en de manager Strategie en Participatie gesproken 

over huurdersparticipatie en de ontwikkelingen op dit gebied. 
 Met de raad is gesproken over de wijze van betrekken van belanghouders bij de totstandkoming van 

het nieuwe Ondernemingsplan. 
 De raad wordt geïnformeerd over de betrokkenheid en de rol van belanghebbenden bij de diverse 

vastgoedprojecten middels de fasedocumenten die ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd. 
 De raad is betrokken bij het formuleren van en uiteindelijke besluitvorming over “het bod” aan en de 

prestatieafspraken met de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel. En de raad ziet 
hierbij toe op de betrokkenheid van de huurdersorganisaties bij de totstandkoming. 

 De raad is betrokken bij het traject visitatie en heeft erop toegezien dat de belanghebbenden op goede 
wijze bij het proces zijn betrokken en dat de bevindingen met hen zijn gedeeld. 

 Besproken is de door het ministerie van BZK beschikbaar gestelde Indicatieve Bestedingsruimte 

Woningcorporaties (IBW) 2017. Beoogd wordt hiermee dat gemeenten en huurders een beter 
onderbouwd gesprek met corporaties kunnen aangaan voor het maken van prestatieafspraken. De 
uitkomsten van de IBW zijn niet eenvoudig te duiden, daarom blijft QuaWonen maximaal inzetten op 
een goede discussie en open dialoog met belanghouders, gebaseerd op reële en eenduidige cijfers en 
verantwoording van de gemaakte keuzes.  

 De leden van de raad, benoemd op voordracht van de huurdersorganisaties, organiseren twee keer 

per jaar een overlegvergadering met de huurdersorganisaties en koppelen hun bevindingen terug aan 
de raad (zie ook paragraaf 8). 
 

h. Toezicht op risicobeheersing 
Het signaleren en bespreken van risico’s en beheersmaatregelen komt in allerlei vormen en bij allerlei 
onderwerpen in de raad aan de orde. Het risicomanagement heeft niet alleen betrekking op financiële 
risico’s maar ook op andere zaken die belemmerend zouden kunnen werken op het behalen van onze 

doelen. Daarbij benoemt de raad ook zelf ontwikkelingen die een mogelijk risico in zich (zouden kunnen) 
hebben. 
De analyses zijn gebaseerd op de prestatievelden van het INK-model waarbij kans, waarde/impact en 
beheersmaatregelen worden beoordeeld. De interne controller heeft hierin een leidende rol. 

 
Op het gebied van risico’s en risicobeheersing zijn onder andere in 2017 aan de orde gekomen: 

 De inventarisatie van de risico’s QuaWonen 2017 inclusief beheersmaatregelen en prioritering. Per 
kwartaal rapporteert de controller over de voortgang en uitvoering van de beheersmaatregelen. 

 Voortgang van de opvolging van de management letters accountant, (oordeels)brieven WSW en Aw, 
gerapporteerd door de controller.  

 Het intern controleplan 2017: op basis van een risicoanalyse zijn elementen van bedrijfsprocessen 
benoemd die door de controller gedurende het jaar zullen worden onderzocht en waarvan de 
bevindingen zullen worden gerapporteerd. Daarin zijn ook meegenomen aspecten van werkomgeving 

en cultuur (de zogenaamde soft controls). 
 In een themasessie, onder leiding van de manager Vastgoed, is gesproken over (het beheersen van) 

de project-/frauderisico’s, waaronder ook het aanbestedingsbeleid bij QuaWonen. 
 Goedkeuring van bestuursbesluiten met betrekking tot vastgoedprojecten. In de 

ontwikkelingsprocedure is een tweetal momenten benoemd waarop goedkeuring van het 
bestuursbesluit door de raad is vereist: de definitiefase en de fase prijs- en contractvorming. Op deze 
wijze is het toetsmoment voor de raad structureel geborgd. De fasedocumenten zijn standaard 

voorzien van een risicoparagraaf zodat risico’s inzichtelijk zijn en gewogen kunnen worden. Toetsing 
vindt plaats aan de hand van een vastgesteld investeringskader.  

 Besluitvorming omtrent energieprojecten vindt plaats ten tijde van de begroting: de raad verleent op 
dat moment goedkeuring aan de uitvoering van energieprojecten die voor de eerste twee jaarschijven 
zijn benoemd en opgenomen in de investeringsbegroting. Projecten die op dat moment niet zijn 
benoemd, legt het bestuur apart ter goedkeuring voor aan de raad.  

 Bespreken van marktontwikkelingen op het gebied van nieuwbouw en de invloed daarvan op het 
investeringsafwegingskader. 

 De aanschaf en implementatie van het nieuwe primaire automatiseringssysteem (het systeem waarop 
alle basisprocessen binnen QuaWonen draaien). De raad is vooraf betrokken bij de keuze van de 
leverancier en het besluit tot aanschaf is goedgekeurd door de raad. Gezien de financiële en 
organisatorische impact en daarmee samenhangende risico’s, is over de voortgang van de 
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implementatie van het nieuwe systeem elke vergadering van de raad gerapporteerd. 
 Bespreking van de managementrapportages. 

 Bespreking van de jaarrekeningen 2016 met en de bevindingen van de accountant. 
 Het goedkeuren van het besluit tot vaststellen van het Treasuryjaarplan 2018 en de bespreking van 

de ontwikkeling van de leningenportefeuille. 

 De positieve risicobeoordeling van het WSW met de 24 business risks methodiek. 
 De brief van het WSW waarin de toezichthouder verklaart dat QuaWonen borgbaar is voor de jaren 

2017-2019 en waarin het borgingsplafond bepaald wordt. Dit betekent dat de door QuaWonen 
begrote investeringen geborgd kunnen worden gefinancierd. 

 Veranderende en nieuwe wet- en regelgeving wordt scherp in de gaten gehouden door de bestuurder 
en geanalyseerd aangeboden aan de raad. Daarbij worden kansen en risico’s voor de organisatie 
geschetst en besproken. Zo is onder andere gesproken over de impact van (wijzigende) 

overheidsmaatregelen op de financiële positie van QuaWonen in relatie tot wens maximaal te willen 
inzetten op het verduurzamen van het bezit. 

 De manager Bedrijfsvoering en de controller zijn regelmatig aanwezig bij vergaderingen van de raad.  
 Structureel wordt over de (beperkte) derivatenportefeuille gerapporteerd in de 

managementrapportage, het Treasury- en beleggingsstatuut en in het jaarverslag.  
 De Kaderbrief 2018 en het investeringsafwegingskader.  

 In samenspraak met de raad zijn beleidsvarianten en economische scenario’s benoemd en 

uitgewerkt: beleidsvarianten en scenario’s die financieel en maatschappelijk op de effecten zijn 
verkend en die ook met belanghouders zijn besproken.  

 
Het ontdekken en beheersen van risico’s is een doorlopend proces. De raad ziet erop toe dat dat de 
organisatie zich voldoende bewust is van mogelijke risico’s, procedures bewaakt en maatregelen neemt 
voor de beheersing van de risico’s. 

In overleg met de nieuwe accountant Deloitte zijn aandachtspunten benoemd en afspraken gemaakt voor 
het verder optimaliseren van het risicomanagement in 2018. 
 
i. Toezicht op verbindingen (nevenstructuur) 
QuaWonen kent vanaf 2004 een nevenstructuur met een drietal BV’s: Woonwaard Holding BV, 
Woonwaard Vastgoed BV en QuaWonen Energie BV.  
In 2017 heeft de raad goedkeuring gegeven aan het bestuursbesluit om zowel Woonwaard Holding BV als 

Woonwaard Vastgoed BV te liquideren (beide vennootschappen hebben al enkele jaren geen functie). In 
Energie BV vinden wel activiteiten plaats: de BV heeft tot doel het optreden als tussenpersoon voor de 
levering van energie en diensten en het ontwikkelen van activiteiten en het opzetten van projecten die 
leiden tot extra energie- en (woon)lastenbesparingen, conform bepalingen in de Warmtewet. 

De jaarrekeningen 2016 van de drie BV’s zijn door de raad vastgesteld en de begroting 2018 van Energie 
BV, is door de raad goedgekeurd.  

 
QuaWonen heeft een verbindingenstatuut dat als toetsingskader geldt voor de BV-structuur maar ook 
voor bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden en belangen in diverse Verenigingen van Eigenaren. 
Algemeen uitgangspunt is dat QuaWonen zo min mogelijk verbindingen aangaat. QuaWonen stelt zich tot 
doel zich op haar kerntaken te focussen. Indien toch een verbinding wordt aangegaan, moet deze voor 
QuaWonen zo min mogelijk risico’s met zich meebrengen. Het verbindingenstatuut schept daarvoor een 
helder afwegingskader. 

 
j. Opdrachtgeverschap externe accountant 
In het voorjaar van 2017 is besloten, na afronding van de controlewerkzaamheden 2016 en in overleg 
met de accountant, niet langer gebruik te maken van de diensten van BDO. 
Naar aanleiding hiervan is een werving- en selectiecommissie geformeerd, bestaande uit 2 leden van de 
raad, de bestuurder, de manager Bedrijfsvoering en de controller. Vervolgens is, op basis van een door 
de raad vastgesteld programma van eisen, een zevental accountantsbureaus uitgenodigd een offerte uit 

te brengen en heeft een viertal bureaus zich gepresenteerd aan de werving- en selectiecommissie. Op 
advies van de werving- en selectiecommissie heeft de raad besloten Deloitte Accountants BV opdracht te 

verstrekken om de komende vier jaar de controlewerkzaamheden uit te voeren. 
 
9.4 Verslag vanuit de werkgeversrol 
 

k. Invulling werkgeversrol voor bestuur 
De raad is werkgever van het bestuur. Dat wil zeggen, de raad bepaalt de omvang van het bestuur, is 
verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) en stelt zijn beoordeling en 
arbeidsvoorwaarden vast. De raad vervult deze rol gedurende het hele jaar en focust daarbij op 
resultaten maar zeker ook op een goede relatie met de bestuurder: open, zakelijk met onderling 
vertrouwen.  
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Topstructuur, profielen bestuurder en benoeming 
Het bestuur van QuaWonen bestaat in 2017 uit: 

 
Naam Geboortedatum Start huidige 

functie 
In dienst 
sinds 

Uit dienst per 

Dhr. dr. ir.  
R.A. van den Broeke 

17-06-1968 01-03-2010 01-03-2010  

 
De bestuurder heeft in 2017 de volgende nevenfuncties:  
 Voorzitter Federatie van woningcorporaties in de Krimpenerwaard. 
 Voorzitter van het bestuur van de Federatie Maaskoepel. 
 

Per 1 maart 2014 is het arbeidscontract met de heer Van den Broeke verlengd voor onbepaalde tijd en is 
hij herbenoemd tot bestuurder van QuaWonen voor een periode van 4 jaar (tot 1 maart 2018). De 
beloning en arbeidsvoorwaarden worden jaarlijks door de voorzitter van de raad, in overleg met de 
adviseur Personeel en Organisatie van QuaWonen, getoetst aan de dan geldende wet- en regelgeving 
(WNT). Sprake is van een vast salaris met de mogelijkheid tot 2% structurele groei bij goed functioneren, 
te bepalen door en besluitvorming in de raad, tot de maximale norm van de WNT is bereikt. De 

bestuurder komt niet in aanmerking voor een flexibele (prestatie)beloning. 

 
Conform de benoemingstermijn van 4 jaar zal herbenoeming van de bestuurder aan de orde zijn per 1 
maart 2018. Om die reden is in het najaar 2017 stil gestaan bij de toekomst van de bestuurder bij 
QuaWonen. Zowel de raad als de bestuurder kwamen tot de conclusie dat nog steeds sprake is van een 
goede match. De herbenoemingsprocedure is dan ook in gang gezet. 
 

Beoordelingskader en beoordeling 
De raad vormt zich gedurende het jaar een beeld inzake het gevoerde beleid, de bereikte resultaten en 
de wijze waarop de bestuurder acteert. 
Voor de beoordeling hanteert de raad criteria die samen met de bestuurder zijn beschreven en 
vastgelegd (prestatieafspraken). Deze prestatieafspraken omvatten zowel concrete doelstellingen als 
persoonlijke ontwikkelpunten.   
 

Het beoordelingsgesprek met de bestuurder is eind 2017 door de remuneratiecommissie gevoerd. De 
uitkomsten van dit gesprek worden schriftelijk vastgelegd. Voorafgaand aan het gesprek wordt het 
functioneren van de bestuurder besproken in de voltallige raad. Naast hun eigen ervaringen baseert de 
raad zijn oordeel op input, verkregen uit overleggen (van een afvaardiging van de raad) met het 
managementteam, de ondernemingsraad en de huurdersorganisaties alsmede de toets aan de vooraf 

opgestelde prestatieafspraken. Bij al deze (voor)gesprekken is de bestuurder niet aanwezig. 

 
De raad heeft waardering voor de inzet van de bestuurder en resultaten die hij heeft bereikt: in het 
verslagjaar mede bevestigd door de mooie rapportcijfers in het visitatierapport. Daarom heeft de raad 
besloten een 2% loonsverhoging toe te kennen, conform de arbeidsvoorwaarden en gezien de ruimte die 
er is binnen de wettelijke kaders. 
 
Beloningskader en beloning 

Beloningskader voor de beloning van de bestuurder is de Sectorbrede beloningscode bestuurders 
woningcorporaties (SBBW) en de Wet Normering Topinkomens 2013 en de Wet verlaging 
bezoldigingsmaximum WNT (WNT-2) alsmede de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen 
toegelaten instellingen volkshuisvesting, uitvoeringsbesluit voor 2017.  
 
Beloning volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT-2) 
Het bovenstaand brutoloon is vertaald naar de WNT-systematiek en dat betekent voor de heer Van den 

Broeke een totale jaarbeloning van € 143.885. 
Dit bedrag bestaat uit de navolgende componenten: beloning en werkgeversbijdrage pensioenpremie 

alsook de fiscale bijtelling van de leaseauto. 
QuaWonen is, op grond van het aantal verhuureenheden en het aantal inwoners van de grootste gemeente 
waarin de corporatie tenminste 20% van haar verhuureenheden in eigendom of beheer heeft, ingedeeld in 
categorie F. Het bezoldigingsmaximum voor deze bezoldigingsklasse is € 151.000. 

De beloning van de bestuurder past dan ook binnen de maxima van WNT(-2) en Ministeriële Regeling 
voor het jaar 2017. 
 
Pensioenaanspraken en secundaire arbeidsvoorwaarden  
De heer Van den Broeke neemt deel aan de bij QuaWonen geldende pensioenregeling van de Stichting 
Pensioenfonds Woningcorporaties (SPW). Van de maandelijkse premie voor deze voorziening houdt 



56 
 

QuaWonen een percentage in op het maandloon van de bestuurder dat overeenstemt met het percentage 
van werknemers op wie de CAO Woondiensten van toepassing is. Er is dus geen sprake van aanvullende 

pensioenafspraken. 
De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Woondiensten. 
 

l. Organisatiecultuur en integriteit 
De raad is van mening dat, naast alle regels omtrent goed functioneren en goed toezicht, er vooral ook 
aandacht dient te zijn voor gedrag- en cultuuraspecten binnen de raad en in de organisatie. De raad benut 
de gesprekken met de bestuurder maar ook met het managementteam, de ondernemingsraad en de 
huurdersorganisaties, om zich een beeld te kunnen vormen over de cultuur in de organisatie. De raad ziet 
dat sprake is van bewustwording en dat daar ook aan wordt gewerkt, met ruimte voor afwijkende 
meningen, in onderling vertrouwen. Dit geldt zowel binnen de organisatie alsook in de relatie van de raad 

met de bestuurder. 
 
In het verslagjaar is op meerdere momenten aandacht besteed aan de organisatiecultuur en aspecten van 
integriteit: 
 Bij de implementatie van het nieuw primair systeem komen ook cultuuraspecten aan de orde. De raad 

heeft kennis genomen van het advies van de ondernemingsraad, waarin aandachtspunten over de 

cultuur in de organisatie zijn aangegeven. De in dit kader ontwikkelde HRM- en Cultuuragenda 2017-

2018 en onderliggende HRM-visie, is besproken met de raad. 
 Bij de bespreking van de managementrapportage is gesproken over het ziekteverzuimpercentage in de 

organisatie. 
 In het kader van frauderisico’s bij projecten, is gesproken over integriteit binnen de organisatie en op 

welke wijze blijvend aandacht aan dit onderwerp wordt besteed. 
 

Het begrip integriteit binnen de onderneming 
QuaWonen kent een integriteitscode, waarin is beschreven wat QuaWonen verstaat onder integriteit en 
waar de grenzen liggen. Gestreefd wordt integer te zijn in de omgang met klanten, leveranciers en 
relaties, met elkaar en met bedrijfseigendommen. Kernwaarden daarbij zijn klantgerichtheid, eigen 
verantwoordelijkheid, openheid en respect. In 2017 hebben zich geen zaken voorgedaan die melding aan 
de raad nodig maakten. 
Naast deze regels en richtlijnen in de integriteitscode kent QuaWonen ook een regeling interne 

meldprocedure (een zogenaamde klokkenluidersregeling). De procedure omschrijft hoe te handelen bij 
een vermeende onregelmatigheid en daarbij bestaat een beroepsmogelijkheid bij de voorzitter van de 
raad. In 2017 is geen gebruik gemaakt van de regeling.  
Beide regelingen zijn gepubliceerd op de website van QuaWonen. 

 
Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties 

Het Reglement raad van commissarissen regelt, in aanvulling op regelgeving en codes, dat (schijn van) 
onverenigbaarheid gemeld moet worden bij de voorzitter van de raad. In 2017 is geen sprake geweest 
van tegenstrijdige belangen bij het bestuur of leden van de raad. 
Nevenfuncties van het bestuur en de leden van de raad worden gemeld in de vergadering van de raad en 
vermeld in het jaarverslag (zie paragraaf 6.1). 
 
9.5 Verslag vanuit de klankbordfunctie 

 
Eén van de taken van de raad van commissarissen is de klankbordfunctie voor de bestuurder.  
Gedurende het jaar wordt regelmatig stil gestaan bij de wijze waarop deze rol wordt ingevuld en wordt de 
behoefte bij zowel de raad als bij de bestuurder besproken. Ook bij de zelfevaluatie 2017 is dit onderwerp 
van gesprek geweest.  
De raad vindt het belangrijk dat gedachtewisselingen en discussies in een open cultuur plaatsvinden, met 
ruimte om gevraagd maar ook ongevraagd adviezen te geven aan de bestuurder en daar waar nodig, een 

spiegel voor te houden. In het verslagjaar is met de bestuurder meer specifiek verkend of er vanuit de raad 
voldoende wordt doorgevraagd en uitgedaagd en welke diepgang bereikt wil worden in strategische 

discussies. Uiteraard bewaakt de raad hierbij de eigen rol: klankbord en sparringpartner zijn maar niet op 
de stoel van de bestuurder gaan zitten. 
 
 

 
 
 
 
 
 



57 
 

Vanuit de klankbordfunctie zijn in 2017 o.a. de navolgende onderwerpen besproken: 
 Ontwikkelingen op het gebied van huurdersparticipatie. 

 De viering van QuaWonen 100 jaar. 
 Automatisering / ICT-omgeving: de impact op de organisatie en de risico’s die daarbij horen. 
 Organisatieontwikkelingen en personele aangelegenheden. 

 De belangrijkste thema’s voor en de aanpak voor het nieuwe Ondernemingsplan. 
 De werking van de besturingsfilosofie, het drie-kamer-denken. 
 De uitkomsten van het visitatierapport. 
 De duurzaamheidsambitie. 
 Grenzen taakveld corporatie. 

 
9.6 Samenstelling en functioneren 

 
m. Samenstelling 
Functieprofiel 
De raad van commissarissen van QuaWonen bestaat, sinds september 2016, uit 5 leden. Twee 
commissarissen zijn benoemd op bindende voordracht van de huurdersorganisaties. 
De profielschets(en) van de raad en de leden beschrijft de algemene en specifieke deskundigheden en de 

benodigde persoonlijk kwaliteiten voor de leden van de raad. Daarbij houdt de raad ook rekening met de 

door de Autoriteit woningcorporaties benoemde competenties waarop in het kader van de geschiktheid- en 
betrouwbaarheidstoets (de fit- en propertoets) wordt beoordeeld. Voor de volledige profielschets(en) wordt 
verwezen naar de website van QuaWonen. 
De raad is van mening dat de huidige profielschets voldoende basis biedt voor een evenwichtige 
samenstelling van de raad, ten aanzien van kennis, ervaring, leeftijd, geslacht en persoonlijkheid, zodat alle 
aandachtsgebieden bij de corporatie in de raad geborgd zijn. 

 
Benoeming 
Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet moeten woningcorporaties voorgenomen 
benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de 
Minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw), de geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets 
(fit- en propertoets). 
In het kader van de herbenoeming van de heer De Leeuw per 1 mei 2017, is eind 2016 de 

herbenoemingsprocedure in de raad besproken en vastgesteld. De voorgenomen herbenoeming is 
voorgelegd aan de Aw en in maart is de positieve zienswijze ontvangen. De heer De Leeuw is vervolgens 
in de vergadering van de raad van 20 april voor een periode van 4 jaar herbenoemd. 
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Samenstelling per 31 december 2017 
 

Naam  Functie Geboorte-
datum 

Beroep/expertis
e 

Deskundigheid Relevante 
nevenfuncties 

Benoemd 
sinds 

Dhr. Ir. J.F. 
de Leeuw 
 

Voorzitter 
 
Lid 
remune-
ratie-
commissie 

19-08-1953 o Voorzitter 
College 
Toelating 
Gewasbescher-
mingsmiddelen 
en Biociden 

o Governance 
o Volkshuis-

vesting  
o Financiën 
o Politiek 
o Management 
o Toezicht 

o Voorzitter vc 
ICCO-
cooperatie 

o Voorzitter 
bestuur 
Stichting IZZ 

o Lid bestuur 
Abraham 
Kuyperfonds 

o Lid 
Wageningen 
Ambassadors 

o Lid raad van 
advies Staats-
bosbeheer 

o Lid bestuur 
beheers-
stichting LZ 
agro 
kwaliteits-
borging 

01-05-2013 

Mw. Drs. 
L.C.M. 
Boonekamp 

Vice- 
voorzitter 
 
Lid 
remune-
ratie-
commissie 

11-07-1955 o Directeur Luce 
Consult 

o Programma-
leider/docent 
Erasmus 
Centrum voor 
Zorgbestuur  

o Zorg 
o Strategie 
o Marketing 
o Management 

o Lid rvc Zorg 
en Zekerheid 

01-01-2011 

Dhr. Drs. J.J. 
Manusama 

EMPM 

Lid 
Op voor-

dracht 
huurders 

18-04-1965 o Sectorhoofd 
Basis Politie 

Onderwijs 
Politieacademie 

o Politiek 
o Volkshuis-

vesting 
o Management 
o Leefbaarheid 

o Lid curatorium 
Comenius 

College 

15-04-2012 

Dhr. Mr. V.J. 
Teekens MBA 

Lid 27-09-1970 o COO Achmea 
Bank 

o Financiën 
o Risico-

management 
o Recht 
o Markt- en 

klantstrategie 
o Politiek 

 15-04-2012 

Mw. S.A. 
van der 
Steen 

Lid 
Op voor-
dracht 
huurders 

14-10-1972 o Directeur 
Wende Advies 

 

o Volkshuis-
vesting 

o Participatie 
o Klantstrategie 

en 
communicatie 

 

o Lid rvc 
Rabobank 
Rotterdam 

25-06-2015 
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Rooster van aftreden 
In de Woningwet is bepaald dat een lid van de raad voor een periode van maximaal vier jaar kan worden 

benoemd, waarna eenmaal de mogelijkheid van herbenoeming bestaat, wederom voor een periode van 
maximaal vier jaar. 
Het rooster van aftreden van de raad is per 31 december 2017 als volgt: 
 

Naam  Functie Benoemd sinds Treedt af Herkiesbaar 
voor een 
periode van 4 
jaar 

Dhr. Ir. J.F. de 
Leeuw 
 

Voorzitter 01-05-2013 01-05-2021 Nee 

Mw. Drs. L.C.M. 
Boonekamp 
 

Vicevoorzitter 01-01-2011 01-01-2019 Nee 

Dhr. Drs. J.J. 

Manusama EMPM 
 

Lid 

Op voordracht 
huurders 
 

15-04-2012 15-04-2020 Nee 

Dhr. Mr. V.J. 
Teekens MBA 

Lid 15-04-2012 15-04-2020 Nee 

Mw. S.A. 
van der Steen 

Lid 
Op voordracht 
huurders 

25-06-2015 01-07-2019 Ja 

 

n. Functioneren 
Integriteit en onafhankelijkheid 

Naar het oordeel van de raad, dragen de leden van de raad onafhankelijk en kritisch bij aan de 
besluitvorming en handelen de leden integer. Afspraken zijn hierover gemaakt: (nieuwe) nevenfuncties 
en zaken die mogelijk tot belangenverstrengeling zouden kunnen leiden, worden direct bij de voorzitter 
van de raad gemeld. Er zijn voor het verslagjaar 2017 geen nevenfuncties of andere zaken te melden die 
tegenstrijdig zijn aan het belang van de organisatie. 
 
Aanspreekbaarheid 

De raad van commissarissen hecht waarde aan zijn aanspreekbaarheid. Mocht daartoe aanleiding zijn, 
dan kan een ieder zich wenden tot de raad. De contactgegevens van de raad staan op de website van 
QuaWonen. 

 
Meldingsplicht 
Van de brede meldingsplicht richting de Autoriteit woningcorporaties heeft de raad goede nota genomen 
in het kader van de implementatie van de nieuwe Woningwet. Bij zaken als financiële problemen, twijfel 

over integriteit of rechtmatigheidskwesties, dient de raad dit onverwijld te melden aan de Autoriteit. In 
2017 zijn er geen zaken geweest die melding bij de Autoriteit nodig maakten. 
 
Informatievoorziening 
De raad is zich bewust van het belang zich breed te laten informeren en dat de raad daarbij ook zelf een 
informatiehaalplicht heeft. Op het gebied van informatievoorziening is het volgende te melden: 

 De raad haalt informatie op bij de accountant: aan de hand van schriftelijke rapportages van maar 
zeker ook in gesprekken met de accountant.  

 De raad laat zich door de bestuurder zowel schriftelijk als mondeling informeren over allerlei relevante 
onderwerpen. Denk aan managementrapportages, themasessies, notities/analyses over bepaalde, 
specifieke onderwerpen die de corporatie aangaan etc. De raad agendeert daarbij ook zelf 
onderwerpen. 

 Daarnaast worden regelmatig de interne controller en managers uitgenodigd bij de vergaderingen van 

de raad.  

 Bij de bespreking van de managementrapportages wordt, in samenspraak met de bestuurder, 
gecheckt of de rapportage voldoet aan de informatiebehoefte van de raad en daar waar nodig wordt 
de rapportage aangescherpt/uitgebreid of ingedikt. 

 De raad haalt informatie op bij belanghouders, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij een sessie met 
de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel maar ook door het tweejaarlijks overleg met de 
huurdersorganisaties. En ook intern door de overleggen met de ondernemingsraad en het 

managementteam. 
 De leden van de raad geven aan welke onderwerpen zij meer thematisch (verdiepend/-verbredend) 

met de bestuurder willen bespreken. 
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Introductieprogramma 
Elke nieuwe commissaris volgt een introductieprogramma bij QuaWonen. Informatie wordt verstrekt over 

de organisatie en het beleid en er wordt nader kennis gemaakt met de bestuurder, de bestuurssecretaris, 
de interne controller, leden van het managementteam en de ondernemingsraad. In het verslagjaar is 
geen nieuwe commissaris benoemd. 

 
Projectbezoeken 
De leden van de raad ontvangen regelmatig uitnodigingen voor bijeenkomsten waar ook 
belanghebbenden van de organisatie voor worden uitgenodigd. De leden van de raad zorgen ervoor dat 
de raad bij deze bijeenkomsten vertegenwoordigd is en stemmen dit ook onderling af. Op deze wijze is 
de raad in staat stakeholders ook in een informele sfeer te ontmoeten. 
 

Lidmaatschappen 
De leden van de raad van commissarissen zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders 
Woningcorporaties (VTW).  
 
Zelfevaluatie 
De raad van commissarissen bespreekt jaarlijks het eigen functioneren (in termen van effectiviteit), 

individueel en in teamverband, in afwezigheid van de bestuurder. Dit jaar in de novembervergadering, 

onder onafhankelijke externe begeleiding. 
De externe deskundige heeft middels telefonische interviews de te bespreken thema’s bij de leden van de 
raad en de bestuurder opgehaald. Gesproken is onder andere over de mate van betrokkenheid van de 
raad en de mate van diepgang in de strategische discussies met de bestuurder. Alert zijn op het stellen 
van verdiepende vragen, op volkshuisvestelijke thema’s, wordt als aandachtspunt meegenomen naar 
2018. 

Ook is gesproken over de aanwezige kennis en expertise in het huidige team en wat dit betekent voor het 
functieprofiel voor het nieuw te werven lid in 2018 (conform het rooster van aftreden). Dit zal verder 
worden uitgewerkt in het te actualiseren functieprofiel medio 2018. 
Het deel van de vergadering waarin het functioneren van de raad met de bestuurder wordt besproken, is 
de bestuurder ook aanwezig. 
  
Permanente educatie 

De raad en de bestuurder vinden het belangrijk hun kennis te blijven ontwikkelen.  
De leden ontvangen uitnodigingen voor themabijeenkomsten, seminars en cursusinformatie van 
brancheorganisaties. Ook de themasessies, voorafgaand aan de meeste reguliere vergaderingen van de 
raad, dragen bij aan kennisverbreding en -verdieping. 

 
De leden van de raad zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties en confirmeren 

zich dan ook aan het met ingang van 2015 geïntroduceerde Reglement Permanente Educatie. 
Commissarissen worden geacht studiepunten te behalen, gericht op de ontwikkeling van competenties 
en/of beroepsvaardigheden.  
Voor de jaren 2017 en 2018 geldt voor de leden van de raad een minimaal te behalen aantal punten van 
5 per kalenderjaar. Uit onderstaande tabel blijkt dat alle leden het minimaal vereiste aantal PE-punten in 
2017 hebben behaald.  
 

Naam Aantal PE-punten 2017 

Dhr. Ir. J.F. de Leeuw 
 

6 

Mw. Drs. L.C.M. Boonekamp 
 

5 

Dhr. Drs. J.J. Manusama EMPM 
 

5 

Dhr. Mr. V.J. Teekens MBA 
 

6 

Mw. S.A. van der Steen  21 
 

 
Conform het Aedes Reglement Permanente Educatie bestuurders woningcorporaties, geldt voor de 
directeur-bestuurder met ingang van 1 januari 2015 een verplichting om 108 PE-punten te behalen in 
een termijn van 3 kalenderjaren. Uit onderstaande tabel blijkt dat de bestuurder over de jaren 2015-

2017 ruim voldoende punten heeft weten te behalen. 
 

Naam Aantal PE-punten 2015-2017 

Dhr. dr. Ir. R.A. van den Broeke 
 

156,25 
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9.7 Bezoldiging 
 

De hoogte van de honorering van de leden van de raad van commissarissen is gebaseerd op: 
 Wet Normering Topinkomens (WNT) en de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT-2) alsmede 

de Evaluatiewet WNT. 

 De uitwerking van de WNT in de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten 
instellingen volkshuisvesting voor het jaar 2014 en de wijziging daarop per 1 januari 2017. 

 Algemeen geldende en bindende VTW-beroepsregel Bezoldiging commissarissen 2017. De raad 
onderschrijft daarbij de uitgangspunten van soberheid en doelmatigheid. 

 
De honorering van de raad is in de basis een afgeleide van het bezoldigingsmaximum van de bestuurder in 
de grootteklasse waar QuaWonen is ingedeeld, namelijk € 151.000 (zie paragraaf 4.1). 

De honorering van de voorzitter van de raad mag maximaal 15% van het voor de bestuurder geldende 
bezoldigingsmaximum zijn en van de individuele leden maximaal 10%. Conform de VTW-beroepsregel is de 
maximale bezoldiging voor de voorzitter € 17.440 en voor de leden € 11.625. 
Bij QuaWonen ontvangt de voorzitter een vergoeding van € 10.860 en de leden € 7.240 bruto per jaar, 
exclusief btw. De toegekende bezoldiging aan alle commissarissen blijft daarmee ruim onder de geldende 
WNT- en VTW-normen. 

De honorering van de leden van de raad kent geen variabele, resultaatafhankelijke component, geen vaste 

onkostenvergoeding en geen mogelijkheid van een vergoeding die relatie houdt met de beëindiging van het 
lidmaatschap. Van de mogelijkheid kosten en/of kilometers te declareren is in 2017 geen gebruik gemaakt. 
De kosten voor opleidingen/seminars, bezocht door individuele leden zijn door QuaWonen betaald. 
 
9.8 Vergadering en overleg 
 

De raad heeft in het verslagjaar 6 maal regulier vergaderd met de bestuurder, is bijeen geweest voor de 
strategiesessie maar ook in het kader van het visitatietraject, werving nieuwe accountant en de governance 
inspectie. 
De voorzitter van de raad heeft structureel overleg met de bestuurder om de agenda voor de vergadering 
voor te bereiden en eventuele andere (actuele) zaken te bespreken. 
 
Voorafgaand aan de reguliere vergaderingen wordt tijd ingepland om dieper op bepaalde thema’s in te 

gaan. In samenspraak worden de thema’s bepaald en op inhoud geeft dit de raad gelegenheid de 
adviserende en/of klankbordrol naar de bestuurder goed te vervullen en kennis te verdiepen. 
 
In het verslagjaar 2017 verrichtte de raad de volgende statutaire werkzaamheden: 

 Vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2016. 
 Goedkeuring besluit aanschaf en implementatie nieuw primair systeem. 

 Goedkeuring besluit tot liquidatie van Woonwaard Holding BV en Woonwaard Vastgoed BV. 
 Goedkeuring besluit tot wijziging van de statuten Energie BV (na verkregen goedkeuring van de 

Autoriteit woningcorporaties). 
 Goedkeuring verkoopbeleid 2018. 
 Goedkeuring besluit tot sloop en planontwikkeling van bepaalde complexen. 
 Goedkeuring besluit tot het vestigen van het recht van opstal aan Greenspread BV (overdracht van 

collectieve installaties in verband met de leveren van warmte). 

 Goedkeuring besluit tot vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de 
gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel (het zogenaamde ‘bod’ en uiteindelijk de 
prestatieafspraken). 

 Goedkeuring besluit tot vaststellen van het jaarplan 2018 (inclusief Energie BV en 
investeringsafwegingskader 2018). 

 Goedkeuring besluit tot aankoop van grond van de gemeente Krimpen aan den IJssel. 
 Goedkeuring besluit definitief scheidingsvoorstel DAEB / niet-DAEB (na verkregen goedkeuring van de 

Autoriteit woningcorporaties). 
 Goedkeuring besluit tot vaststellen van het Treasuryjaarplan 2018. 

 Goedkeuring besluit tot vaststelling van het Reglement financieel beleid en beheer. 
 
Besluitvorming 
Bij besluitvorming baseert de raad zich op wettelijke, statutaire en andere voorschriften en toetst de raad 

de inhoud op zorgvuldige argumentatie, volkshuisvestelijke doelen, de financiële continuïteit van 
QuaWonen en de risicobeheersing. 
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Overige onderwerpen 
De raad nam ook besluiten met betrekking tot:  

 Plan van aanpak visitatie 2017 en vaststellen bestuurlijke reactie. 
 Plan van aanpak nieuw Ondernemingsplan en kaders en bouwstenen. 
 Beëindigen dienstverlening accountant BDO en benoemen accountant Deloitte. 

 Procedure zelfevaluatie 2017 en keuze extern adviesbureau. 
 Vaststellen prestatie-indicatoren ten behoeve van de evaluatie en de beoordeling van het functioneren 

van de bestuurder over 2017. 
 Herbenoemingsprocedure bestuurder per 1 maart 2018. 
 
Overleg met de huurdersvertegenwoordiging 
Vanuit de toezichtrol maar ook vanuit de wens persoonlijk contact te houden, zorgt de raad ervoor dat er 

jaarlijks ontmoetingen zijn met de huurdersvertegenwoordiging. Zo spreken de leden van de raad, 
benoemd op voordracht van de huurdersorganisaties, structureel twee keer per jaar met de gezamenlijke 
huurderorganisaties, zo ook in 2017. Van dit overleg wordt mondeling verslag gedaan in de voltallige 
raad. Gesproken is onder andere over buurt- en complexbeheer en de daarmee gemoeide kosten, 
stimuleren van gewenst gedrag bij huurders, toewijzingsregels, prestatieafspraken met gemeenten, 
kwaliteit van de dienstverlening door QuaWonen en duurzaamheidsambities. 

De raad heeft grote waardering voor de mate van betrokkenheid en inzet van de leden van de 

huurdersorganisaties. 
 
Overleg met de ondernemingsraad 
Een afvaardiging van de raad spreekt structureel twee keer per jaar met de ondernemingsraad. De 
bestuurder is bij deze overleggen niet aanwezig. De raad vindt dit overleg zinvol om de toezichtrol goed 
te kunnen vervullen: wat speelt er in de organisatie en bij de medewerkers. De verkregen input wordt 

ook meegenomen door de remuneratiecommissie in het functioneringsgesprek met de bestuurder. 
In 2017 is onder andere gesproken over:  
 De algemene gang van zaken bij QuaWonen. 
 De HRM- en cultuuragenda 2017-2018. 
 De implementatie van het nieuwe primaire automatiseringssysteem en wat dit betekent dit onder 

andere voor de werkdruk voor de organisatie. 
 Personele ontwikkelingen. 

 Het functioneren van de bestuurder. 
De raad ervaart de overleggen met de ondernemingsraad open en constructief en waardeert de inzet en 
betrokkenheid van de leden van de ondernemingsraad. 
 

Overleg met overige belanghouders 
De raad vindt het belangrijk zich ook zelf een beeld te vormen over wat er leeft bij de belanghouders. Zo 

is een afvaardiging van de raad in het verslagjaar aanwezig geweest bij een bijeenkomst met raadsleden 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Maar ook zorgt de raad ervoor zoveel mogelijk met een 
afvaardiging aanwezig te zijn bij externe festiviteiten van de corporatie. Om zo ook, naast de formele 
overlegmomenten, ook op meer informele momenten de belanghouders te kunnen spreken. 
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9.9 Tot slot 
 

Vooruitblik 
Het jaar 2018 zal vooral in het teken staan van de vaststelling van de koers van de corporatie voor de 
komende vier jaar: het nieuwe Ondernemingsplan 2018-2021. Hoe gaan we de komende jaren de 

uitdagingen tegemoet op het gebied van beschikbaarheid en betaalbaarheid van het wonen, hoe zetten 
we in op langer en eerder zelfstandig thuis wonen en wat wordt onze route naar energieneutraliteit. 
Daarnaast is het voor de organisatie een belangrijk jaar door de implementatie van het nieuwe primaire 
systeem, hetgeen ongetwijfeld extra inspanningen van onze medewerkers zal vragen. 
 
Dankwoord 
Op deze plaats willen we een woord van dank richten tot de bestuurder, het management en 

medewerkers van QuaWonen. Goede resultaten, een visitatierapport met mooie cijfers, we beseffen heel 
goed dat dit alleen te behalen is door een ieders inzet: dank daarvoor!  
 
De raad van commissarissen gaat het jaar 2018 met vertrouwen tegemoet: met een solide financiële 
basis en een gezonde dosis ambitie zal QuaWonen verder bouwen aan haar volkshuisvestelijke taak.  
 

Slotverklaring 

Het bestuur van QuaWonen heeft de jaarstukken 2017 (inclusief jaarrekening 2017) opgesteld. 
Accountant Deloitte heeft de jaarrekening gecontroleerd en het bestuursverslag beoordeeld en een 
goedkeurende controleverklaring afgegeven. De raad van commissarissen is van mening dat de 
jaarstukken een juiste weergave zijn van het functioneren en de financiële positie van QuaWonen en 
heeft de jaarstukken 2017 in de vergadering van 20 juni 2018 vastgesteld. 
 

 
 
Vastgesteld door de raad van commissarissen van QuaWonen 
Bergambacht, 20 juni 2018 
Ir. J.F. de Leeuw    
Voorzitter 
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10. Kengetallen 2017 

Boekjaar 2017 2016 2015 2014 2013 

Aantal verhuureenheden          

1) Woningen en woongebouwen (incl. onzelfst. 
woonruimte) 8.302 8.327 8.402 8.417 8.382 

2) Overige Wooneenheden * 12 10 10 10 10 

3) Overige Verhuureenheden           

    - Garages/Parkeerplaatsen/ overig 446 410 470 419 403 

    - Bedrijfsruimte/Winkels/Kantoor/Kinderdagverblijven 31 31 42 44 36 

    - Ontmoetingscentrum 12 11 12 12 10 

    - Woonwagens (incl. standplaats) 2 2 2 2 2 

            

Totaal 8.805 8.791 8.938 8.904 8.843 

* Overige wooneenheden betreft:  

Flemminghof 33/39, stichting Gemiva  Zwaluwhof 2, 
stichting Pameyer Fort de Roovere 1, stichting Philadelphia 
Elsenhoeve, stichting Gemiva (2007)De Hoekse Gang, 
Stichting Gemiva (2010) ASVZ, Parkwijk (2011),  De 
Populier (2013) Kwintes (2013), De Uitkijk ASVZ(2013) De 

Waterpoort(2013),Prinsessenpark(2017),Herbergier(2017)           

Mutaties in het woningbezit:           

1) Aantal opgeleverde huurwoningen 127 28 112 75 192 

2) Aantal aangekocht (2014 incl vangnetwoningen Bol en 
Lansingh Z) 0 2 1 8 2 

3) Aantal verkocht (bestaand bezit) 20 93 57 42 21 

4) Aantal gesloopt  132 12 70 6 337 

5) Aantal samenvoegen (Hoofdstraat Bergambacht) 0 0 1   4 

            

Aantal woningen naar huurprijsklasse           

Goedkoop  1.121 1.198 1144 1.063 1.118 

Betaalbaar  5.857 5.779 5522 5.523 5.666 

Duur tot toeslaggrens  1.160 1.172 1481 1.553 1.322 

> huurtoeslaggrens (niet DAEB) 164 178 255 278 276 

Totaal 8.302 8.327 8402 8.417 8.382 

            

Prijs en kwaliteit           

Aantal reparatieverzoeken / woning 0,94  0,85  0,88  0,86  1,02  

Gemiddelde aantal punten WWS (daeb woningen) 157,0 155,9 154,2 145,7 144,0 

Gemiddelde netto huurprijs 550 545 537 515 488 

Huur in % maximaal redelijke huurprijs 67,5 66,8 67,5 67,3 64,9 

Huur / WOZ-waarde 4,12% 4,12% 4,11% 3,84% 3,51% 

            

Het verhuren van woningen           

Aantal mutaties 502 431 644 623 662 

Mutatiegraad 6,1% 5,2% 7,7% 7,9% 8,2% 

Aanbiedingsgemiddelde 5,0 4,4 7,1 10,7 7,9 

Huurachterstand in % jaarhuur 0,76 1,03 1,14 1,18 1,19 

Huurderving in % jaarhuur 1,20 1,33 1,70 2,29 2,99 
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Financiële continuïteit           

            

Solvabiliteit marktwaarde  68,6% 69,8% 65,3% - - 

Solvabiliteit bedrijfswaarde 36,5% 35,5% - 29,5% 34,2% 

Gemiddelde rentevoet op vreemd vermogen 3,6% 3,7% 3,7% 3,7% 3,8% 

Rentedekkingsgraad (ICR) 2,7% 2,5% 2,5% 1,7% 2,5% 

DSCR 1,8% 1,6% 1,6% 1,1% 1,2% 

Loan to value (bedrijfswaarde) 61,5% 65,1% 62,8% 68,4% 64,6% 

Loan to value (marktwaarde) 27,9% 27,3% 30,2% - - 

Direct rendement (bedrijfswaarde) 6,5% 6,4% 5,5% 5,2% - 

Direct rendement (marktwaarde) 2,9% 2,7% 2,8% - - 

Dekkingsratio 20,1% 20,7% 22,1% 21,4% 19,7% 

Rentelasten t.o.v. huuropbrengsten (%) 17,5% 18,9% 20,0% 20,6% 21,5% 

            

Balans en resultatenrekening per woning 
(x € 1.000)           

Eigen vermogen 85.009 90.658 77.751 17.408 21.192 

Jaarresultaat -5.922 11.614 -383 -2.846 -4.598 

Exploitatieresultaat per woning 3.392 3.258 3.015 2.604 - 

Rentedragende schuld 32.254 32.952 32.952 34.497 32.921 

Bedrijfswaarde 52.441 50.644 55.215 50.449 50.959 

Marktwaarde 115.516 120.641 108.964 - - 

Verhuur- en beheeractiviteiten 352 355 412 858 - 

Onderhoudsactiviteiten  1.505 1.652 1.726 1.259 - 

WOZ-waarde  160.145 158.761 156.594 161.043 166.777 

Balanstotaal 123.868 129.792 118.978 59.032 61.881 

Rentelasten 1.155 1.234 1.291 1.274 1.259 

Leefbaarheid  87 66 66 - - 

            

Medewerkers           

Aantal medewerkers 84 89 92 93 109 

Aantal vrouwen 41 44 45 46 51 

Aantal mannen 43 45 47 47 58 

Aantal Fte 75,1 79,3 79,8 81,8 97,7 

Aantal Fte per 100 woningen 0,90 0,95 0,95 0,97 1,17 

Aantal VHE per fte 110,55 105,01 105,29 102,90 85,79 

Personeelskosten per fte 69.825 70.146 68.763 75.022 76.363 

Personeelskosten per woning 632 668 653 729 782 

Gemiddelde leeftijd  48,2 48 48,7 48,5 47,5 
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11. Balans per 31 december 2017 
(na voorgestelde resultaatbestemming, bedragen in euro’s) 

 

  Ref. 31-12-2017 
€ 

31-12-2016 
€ 

ACTIVA       

Vaste activa       

        

Immateriële vaste activa 1     

Overige immateriële vaste activa 1.1 1.488.285 759.585 

Subtotaal immateriële vaste activa   1.488.285 759.585 

            

Vastgoedbeleggingen 2     

DAEB vastgoed in exploitatie 2.1 922.995.117 961.592.434 

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 2.2 36.019.523 42.984.645 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.3 35.727.022 34.957.159 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie 

2.4 3.636.348 11.397.419 

Subtotaal vastgoedbeleggingen   998.378.010 1.050.931.657 

            

Materiële vaste activa 3     

Onroerende en roerende zaken ten dienste van 
exploitatie 

3.1 5.633.450 5.741.812 

        

Financiële vaste activa 4     

Deelnemingen 4.1 0 0 

Latente belastingvordering(en) 4.2 10.731.936 4.915.093 

Overige vorderingen 4.3 3.592.704 4.393.541 

Subtotaal financiële vaste activa   14.324.640 9.308.634 

        

Som der vaste activa   1.019.824.385 1.066.741.688 

        

Vlottende activa       

Voorraden 5     

Vastgoed bestemd voor de verkoop 5.1 1.289.578 2.029.846 

        

Onderhanden projecten 6 0 1.030.628 

        

Vorderingen 7     

Huurdebiteuren 7.1 218.735 291.347 

Overheid 7.2 9.333 0 

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt 
deelgenomen 

7.3   36.108 14.003 

Overige vorderingen 7.4 71.484 125.501 

Overlopende activa 7.5 741.941 402.009 

Subtotaal vorderingen   1.077.601 832.860 

            

Liquide middelen 8 6.161.841 10.145.510 

        

TOTAAL ACTIVA   1.028.353.405 1.080.780.532 
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  Ref. 31-12-2017 
€ 

31-12-2016 
€ 

PASSIVA       

    

Eigen vermogen 9     

Herwaarderingsreserves 9.1 508.356.426 566.484.566 

Overige reserves 9.2 197.386.107 188.423.638 

      

Totaal eigen vermogen 705.742.533 754.908.204 

        

Voorzieningen 10     

Voorziening onrendabele investeringen en 

herstructureringen 

10.1 8.149.291 3.747.728 

Voorziening garantieverplichtingen 10.2 184.200 208.600 

Overige voorzieningen 10.3 613.714 451.972 

   

Totaal voorzieningen 8.947.205 4.408.300 

        

Langlopende schulden 11     

Leningen overheid 11.1 183.734 196.276 

Leningen kredietinstellingen 11.2 267.585.401 274.196.286 

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken 
verkocht onder voorwaarden 

11.3 35.390.505 34.975.647 

Overige schulden 11.4 0 2.212 

   

Totaal langlopende schulden 303.159.640 309.370.421 

        

Kortlopende schulden 12     

Schulden aan overheid 12.1 14.017 32.417 

Schulden aan leveranciers 12.2 2.716.507 2.590.003 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 12.3 1.435.385 3.429.842 

Schulden ter zake van pensioenen 12.4 69.099 12.399 

Overige schulden 12.5 1.277.092 819.938 

Overlopende passiva 12.6 4.991.927 5.209.008 

      

Totaal kortlopende schulden 10.504.027 12.093.607 

        

TOTAAL PASSIVA   1.028.353.405 1.080.780.532 
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12. Winst- en verliesrekening 2017 (functioneel model) 
 

  Ref 2017 
€ 

  2016 
€ 

Huuropbrengsten 13.1 54.160.810   53.792.435 

Opbrengsten servicecontracten 13.2 1.169.669   1.442.735 

Lasten servicecontracten 13.3 -1.229.239   -1.503.209 

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 13.4 -2.925.359   -2.957.460 

Lasten onderhoudsactiviteiten 13.5 -12.491.803   -13.759.041 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 13.6 -10.519.826   -9.885.527 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 
 

28.164.252   27.129.933 

          

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 14.1 3.078.363   1.687.669 

Lasten  verkocht vastgoed in ontwikkeling 14.2 -2.363.090   -1.650.969 

Toegerekende organisatiekosten 14.3 -10.051   -25.509 

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 
 

705.222   11.191 

          

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 15.1 6.520.321   19.566.231 

Toegerekende organisatiekosten 15.2 -181.980   -232.722 

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 15.3 -5.529.239   -18.831.700 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 
 

809.102   501.809 

          

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 16.1 -24.175.225   -5.486.708 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 16.2 -50.781.857   89.909.041 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

verkocht onder voorwaarden 

16.3 315.747   127.129 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
bestemd voor verkoop 

16.4 -35.000   0 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
 

-74.676.335   84.549.462 

          

Opbrengst overige activiteiten 17.1 182.842   183.994 

Kosten overige activiteiten 17.2 -268.823   -502.373 

Netto resultaat overige activiteiten 
 

-85.981   -318.379 

          

Overige organisatiekosten 18 -1.929.847   -1.812.333 

Leefbaarheid 19 -723.294   -549.259 

          

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en 

van effecten 

20.1 0   137.824 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 20.2 311.400   481.751 

Rentelasten en soortgelijke kosten 20.3 -9.586.703   -10.275.113 

Saldo financiële baten en lasten 
 

-9.275.304   -9.655.538 

          

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN   -57.012.184   99.856.885 

          

Belastingen  21 7.842.459   -3.150.207 

Resultaat deelnemingen 22 4.054   4.027 

          

RESULTAAT NA BELASTINGEN   -49.165.671   96.710.705 
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13. Kasstroomoverzicht (volgens de directe methode) 
 

 
2017 

x €1.000 
2016 

x € 1.000 

(A) Operationele activiteiten     

Ontvangsten:     

Huren 54.174 53.673 

Zelfstandige huurwoningen Daeb 49.960 49.105 

Zelfstandige huurwoningen en onzelfstandige 
wooneenheden niet-Daeb 

1.710 2.587 

Onzelfstandig overige wooneenheden Daeb 1.342 1.183 

Overige niet-woongelegenheden Daeb 836 363 

Overige niet-woongelegenheden niet-Daeb 326 435 

Vergoedingen 1.231 1.630 

Overheidsontvangsten     

Overige bedrijfsontvangsten 250 140 

Renteontvangsten 18 17 

Saldo ingaande kasstromen 55.672 55.460 

Uitgaven:     

Erfpacht 1 2 

Personeelsuitgaven: 5.438 5.904 

Lonen en salarissen 3.940 4.269 

Sociale lasten 700 734 

Pensioenlasten 798 901 

Onderhoudsuitgaven 8.376 8.910 

Overige bedrijfsuitgaven 8.165 8.064 

Rente-uitgaven 9.723 10.683 

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 48 49 

Verhuurdersheffing 6.883 6.209 

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 190 81 

Saldo uitgaande kasstromen 38.824 39.902 

Kasstroom uit operationele activiteiten 16.848 15.558 
 

      

(B) (Des)investeringsactiviteiten      

MVA ingaande kasstroom      

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet 
woongelegenheden DAEB 

3.515 4.255 

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet 
woongelegenheden niet-DAEB 

3.210 15.362 

Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet 
woongelegenheden  

654 1.846 

Verkoopontvangsten grond 2.425   

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 9.803 21.463 

MVA uitgaande kasstroom  
 

  

Nieuwbouw huur DAEB 14.069 16.058 

Nieuwbouw huur niet-DAEB 0 132 

Woningverbetering DAEB 6.503 8.122 
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Woningverbetering niet-DAEB 2 49 

Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden 782 1.448 

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop 
DAEB 

1.084 791 

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop 
niet-DAEB 

1.229 1.766 

Investeringen overig DAEB 876   

Investeringen overig niet-DAEB 26 732 

Externe kosten bij verkoop DAEB 28 73 

Externe kosten bij verkoop niet-DAEB 14 193 

Tussentelling MVA uitgaande kasstroom  24.612 29.364 

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -14.809 -7.901 

FVA      

Ontvangsten overig 600 138 

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 600 138 

Kasstroom uit (des)investeringen -14.209 -7.763 

      

(C) Financieringsactiviteiten     

Ingaand     

Nieuwe door WSW geborgde leningen 15.000 30.000 

Uitgaand     

Aflossing door WSW geborgde leningen 21.611 46.815 

Aflossing niet door WSW geborgde leningen Daeb-
investeringen 

13 12 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -6.623 -16.827 

      

Mutatie liquide middelen -3.984 -9.032 

      

Liquide middelen per 1-1 10.146 19.178 

Liquide middelen per 31-12 6.162 10.146 
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14. Grondslagen voor waardering 
 

Algemeen 
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.  
Alle bedragen luiden in euro’s, tenzij anders vermeld. 
 
Activiteiten 
QuaWonen is een stichting met de status van een “toegelaten instelling volkshuisvesting”.  
Zij heeft specifieke toelating in de gemeenten Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Alphen aan den 

Rijn, Gouda, Krimpen a/d IJssel en Zuidplas. De vestigingsplaats is Krimpenerwaard, kern Bergambacht. 
De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van onroerende zaken.  
 
Het KvK-nummer van QuaWonen is 24107420. 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De jaarrekening van QuaWonen is opgesteld volgens de bepalingen van de Woningwet, het Besluit 

toegelaten instellingen volkshuisvesting en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting. In de 
Woningwet wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, behoudens enkele uitzonderingen van 
specifieke aard. Tevens is deze jaarrekening opgesteld volgens de door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting.  
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten, tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij 
betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, 
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Stelselwijzigingen 
In de jaarrekening 2017 heeft QuaWonen vier stelselwijzingen toegepast.  

1. Rangschikken van posten volgens de functionele indeling 

Voor de winst- en verliesrekening is de functionele opstelling verplicht gesteld. Door de Autoriteit 

woningcorporaties is een handleiding functionele indeling beschikbaar gesteld. QuaWonen volgt de hierin 

opgenomen richtlijnen voor het opstellen van haar winst- en verliesrekening. In de handleiding 2017 

hebben wijzigingen in de toerekening van overhead plaatsgevonden. Door de geactualiseerde 

grondslagen (de handleiding functionele indeling 2017) voor de presentatie (dit omvat het groeperen, 

samenvoegen, ontleden en rangschikken van posten) heeft QuaWonen de aanpassing verwerkt als 

stelselwijziging.  

De twee wijzigingen in het rangschikken van de posten zijn de volgende:   

- Overige organisatiekosten ad € 1.812.335 is nieuw (in de jaarrekening 2016 werd € 1.881.283 nog 

als overhead toegerekend aan andere kostensoorten volgens het onderstaande overzicht. Omgekeerd 

is hierop een bedrag van € 69.948 hierop in mindering gebracht door een gewijzigde verdeling van 

het projectresultaat volgens de onderstaande verdeling.  

- De verhuurderheffing wordt gerangschikt onder de overige directe operationele exploitatielasten bezit 

in plaats van onder de lasten verhuur en beheeractiviteiten. In 2016 betrof dit een bedrag van € 

6.209.493. De contributie voor Aedes ad € 89.514 in 2016 is gerangschikt onder de lasten verhuur en 

beheeractiviteiten. Dat was overige directe exploitatielasten. Per saldo is dit een mutatie van € 

6.119.979. 
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Aanpassing resultaat 2016 andere rangschikking functionele indeling  

  Jaarrekening 
2016  

Effect 
stelselwijziging 

door andere 

toerekening 
overhead 

Effect 
stelselwijziging 

door aangepaste 

toerekeningen in 
het 

projectresultaat 

Verhuur-
derheffing 

en Aedes 

contributie 

Vergelijkende 
cijfers 2016 

Lasten verhuur en 
beheeractiviteiten 

-10.185.046 949.417 158.189 6.119.979 -2.957.461 

Overige directe operationele 
lasten exploitatie bezit 

-3.765.548 -  -  -6.119.979 -9.885.527 

Lasten 
onderhoudsactiviteiten 

-14.646.692 760.717 126.934 
 

-13.759.041 

Toegerekende 

organisatiekosten 

-320.636 75.342 12.572 - -232.722 

Overige 
waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille 

-5.104.078 - -382.629 
 

-5.486.708 

Kosten overige activiteiten -614.186 95.807 15.986 -  -502.393 

Overige organisatiekosten 0 -1.881.283 68.948 - -1.812.335 

Totaal   0 0 0   

 

De wijziging van het rangschikken van de posten heeft geen impact op het vermogen en resultaat. 

2. Activering van software en project nieuw ERP 

Per ultimo 2016 had QuaWonen € 136.086 aan uitgaven voor het nieuwe primair systeem die in de 

jaarrekening 2016 geactiveerd werden onder de Activa ten dienste van de exploitatie. In de jaarrekening 

2017 gaan wij vanwege veranderd inzicht over op een andere balansrubricering, te weten de overige 

immateriële vaste activa. De vergelijkende cijfers per 31-12-2016 zijn eveneens aangepast. Deze 

stelselwijziging heeft geen invloed op het vermogen en het resultaat. 

Ook de boekwaarde van andere software is gerubriceerd onder de overige immateriële vaste activa. Het 

bedrag hiervan was per ultimo 2016 € 574.078 en per ultimo 2017 € 389.116. 

3. Waardering Uitgestelde betaling Kopen naar Wens 

Sinds de jaarrekening 2014 is een vordering opgenomen voor de Uitgestelde betalingen die ingevolge de 

verkoopvoorwaarden van Kopen naar Wens nog moeten worden voldaan. In de jaarrekening 2014 tot en 
met 2016 was deze vordering op contante waarde gewaardeerd. Omdat het jaar van de iedere 
restantbetaling onzeker is, kan deze post voor het inzicht in de waarde beter op nominale waarde worden 
gewaardeerd. We hebben de effecten van deze stelselwijziging onderzocht en hiermee ook de 
vergelijkende cijfers over 2016 aangepast. 
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Aanpassing resultaat 2016 waardering uitgestelde betaling 

 Jaarrekening 

2016 

Aanpassing 

jaarresultaat 

2016 

Aangepaste 

jaarrekening 

2016 

Waardeveranderingen Overige 

financiële Vaste Activa 

0 98.158 98.158 

Aanpassing balans 31-12-2016 waardering uitgestelde betaling 

 Balans 1-1 

2016 

Aanpassing per 

1-1-  2016 

Aangepaste 

balans per  1-1- 

2016 

Overige financiële vaste 

activa 

1.814.796 596.654 2.411.450 

Overige reserves  596.654  

 
4. Vastgoed in exploitatie. 

Presentatiewijziging vastgoed in exploitatie 

Het vastgoed in exploitatie diende overeenkomstig de RTIV 2015 (van toepassing op het boekjaar 2016) 
te worden gepresenteerd onder de post ‘materiele vaste activa’. In de geactualiseerde RTIV 2015 (van 
toepassing op het boekjaar 2017) dient het vastgoed in exploitatie te worden gepresenteerd onder de 
post ‘vastgoedbeleggingen’. De presentatie van de vergelijkende cijfers in de balans is aangepast. Deze 
presentatiewijziging heeft geen invloed op het resultaat en het eigen vermogen.  
 

Bijkomend punt is verder, dat we in de jaarrekening 2017 een verbeterd inzicht hebben in de 

toekomstige balanswaarde van het vastgoed waarop een renovatie-investering van toepassing is. De 

toekomstige hogere huurprijs, alsmede een hogere te realiseerbare leegwaarde leiden tot een verhoging 

van de marktwaarde in verhuurde staat, waardoor niet het volledige bedrag van de renovatie-uitgaven 

tot een onrendabele top leidt. In de in november 2017 vastgestelde en goedgekeurde 

meerjarenbegroting 2018-2027 hebben wij dit verbeterde inzicht ook voor het eerst toegepast. Dit effect 

is overigens als een schattingswijziging verwerkt. 

Foutherstel 
 
Nieuwe actieve latentie afschrijvingspotentieel 
Tot en met de jaarrekening 2016 was er voor de positieve verschillen tussen de fiscale boekwaarde en de 

WOZ-waarde geen actieve belastinglatentie gevormd in de balans. Op deze posten wordt fiscaal 

afgeschreven, totdat de WOZ-waarde die jaarlijks muteert is bereikt. Omdat deze verschillen in principe 

in de komende jaren gerealiseerd zullen worden, hebben we nu een actieve belastinglatentie in de balans 

opgenomen. Voor nu circa 600 woningen wordt op de fiscale boekwaarde volgens de fiscale regels 

afgeschreven. Dat houdt in, dat dit tijdelijke verschil tussen de fiscale boekwaarde en de WOZ-waarde 

naar verwachting gerealiseerd zal worden. Om deze reden hebben wij voor dit tijdelijke verschil van het 

afschrijvingspotentieel een actieve belastinglatentie gevormd. Deze latentie hebben wij ook gevormd voor 

de bedragen per 31-12-2016 en 31-12-2015. Hiermee zijn de balans, de W/V-rekening 2016 en de 

vergelijkende cijfers aangepast. De post belastingen in de W/V-rekening 2016 is verlaagd met € 540.589. 

Dat houdt in, dat het positieve jaarresultaat 2016 in vergelijking met de jaarrekening 2016 met dit 

bedrag is afgenomen. 

Foutherstel resultaat 2016 latentie afschrijvingspotentieel 

 Jaarrekening 2016 Foutherstel 2016 Aangepaste 

jaarrekening 2016 

Belastingen - € 2.609.618 - € 540.589 - € 3.150.207 
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De overige reserves zijn door deze stelselwijziging per 1-1-2016 toegenomen met € 4.334.790. Door de 
aanpassing van de W/V-rekening met - € 540.589 zijn de overige reserves op 31-12-2016 nog € 3.794.201 

hoger dan in de jaarrekening 2016. 
 
Foutherstel balans 01-01-2016 latentie afschrijvingspotentieel 

 Balans 1-1-2016 Foutherstel 2016 Aangepaste balans 

per 1-1-2016 

Overige reserves € 155.892.001 € 4.334.790 € 160.226.791 

 

Samenvatting wijzigingen van stelselwijziging en foutherstel voor resultaat 2016  
 

 Aanpassing 

resultaat 2016 

Resultaat jaarrekening 2016 € 97.153.136 

Waardeveranderingen overige financiële vaste activa € 98.158 

Belastingen -€ 540.589  

Totaal aanpassingen - € 442.431 

Aangepaste resultaat 2016 € 96.710.705 

 
Oordelen en schattingen 
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen. Dit is inherent aan het 
toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing op de 
bepaling van de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed is 
geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste schattingspost waar het bestuur een 
inschatting over moet maken voor de jaarrekening van QuaWonen.   

 
De marktwaarde is als volgt te definiëren: 
Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een 

bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op 
de peildatum, waarbij partijen met kennis van zaken, prudent en zonder dwang zouden hebben 
gehandeld.  

 
Voor de waardering in de jaarrekening wordt de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerd. Om een 
inschatting van de marktwaarde te maken wordt gebruikt gemaakt van een waarderingsmodel. De vraag 
is wat de nauwkeurigheid van dit model is of binnen welke bandbreedte de opdrachtgever het 
waardeoordeel mag verwachten. Uitgaande van de gegeven definitie van de marktwaarde en de in het 
model opgelegde norm wordt in de markt de nauwkeurigheid van de waardering geacht te liggen binnen 
een bandbreedte van 10 procent plus en min de waarde. Uit marktonderzoek waarbij de verkoopprijs van 

verkochte objecten wordt vergeleken met de meest recente taxatie blijkt een gemiddeld verschil van 9 
procent tussen de getaxeerde waarde en de opbrengstwaarde. 
 
Deelnemingen 
QuaWonen heeft een 100% deelneming in de Woonwaard Holding BV. De Holding BV heeft een 100% 
deelneming in de QuaWonen Energie BV en een 100% deelneming in de Woonwaard Vastgoed BV, allen 
gevestigd in de Krimpenerwaard, kern Bergambacht. De deelneming is van te verwaarlozen betekenis en 

daarom wordt gebruik gemaakt van de vrijstelling voor consolidatie overeenkomstig artikel 407 lid 1a.  

 
De Woonwaard Vastgoed BV en de Holding BV zijn sinds 31-12-2017 in liquidatie. Na het opmaken van de 
jaarrekening 2017 van de BV’s zal worden vereffend.  
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15. Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 

Verwerking verplichtingen 
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen ook feitelijke verplichtingen verwerkt 
die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake 
wanneer besluitvorming en uitingen namens QuaWonen zijn gedaan naar belanghouders zoals huurders, 
gemeenten over verplichtingen van toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. 
Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces rondom projectontwikkeling en 
herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de Prijs- en 

Contractfase van een (deel)project heeft plaatsgevonden in de vergadering van de Raad van 
Commissarissen. 

1. Immateriële vaste activa 
 
Softwareontwikkeling 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of 
vervaardigingsprijs), verminderd met cumulatieve afschrijvingen.  
De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de 

restwaarde.  
 

Investeringen in het nieuwe ERP-systeem worden geactiveerd onder de voorwaarden, dat de 
bedrijfseconomische voordelen volgens de voorafgaande besluitvorming groter zijn dan de hieruit 
resulterende afschrijvingskosten en de bestedingen voldoende betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. 

2. Vastgoedbeleggingen  
 

2.1 DAEB- en 2.2 niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 
DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het 
maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen 
huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
wordt vastgesteld. Ultimo 2017 bedraagt deze grens € 710,68 (2016: € 710,68). Het niet-DAEB-vastgoed 
omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens en commercieel vastgoed.  

 
Overgeheveld bezit in een door de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurd definitief scheidingsvoorstel 
is onder de post Niet-DAEB-vastgoed gepresenteerd. De overheveling van DAEB-vastgoed in exploitatie 
naar het niet-DAEB vastgoed in exploitatie in 2017 is aangemerkt als een wijziging van de aard van het 

vastgoed en verwerkt als mutatie in het boekjaar.  
 
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, 

waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld 
op de bijlage zoals deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 
2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. 
 
Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde: 
Het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten.  

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste 
verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten 
instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde, die overeenkomstig 
artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 plaatsvindt conform de 
methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 
('Handboek modelmatig waarderen marktwaarde'). Bij het toepassen van het ‘Handboek modelmatig 

waarderen marktwaarde’ wordt de basisversie gehanteerd. Voor een verdere toelichting op de toepassing 

van het waarderingshandboek wordt verwezen naar de toelichting op de balans.  
 
Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie, 
worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet.  
 
Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming, hetzij ten laste van de overige reserves, een 

herwaarderingsreserve gevormd.  
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De herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen de boekwaarde op basis van 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs zonder afschrijving en de marktwaarde van het vastgoed in 

exploitatie waar de reserve betrekking op heeft. 
 
QuaWonen hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor 

woongelegenheden, maatschappelijk onroerend goed (MOG), parkeergelegenheden en intramuraal 
zorgvastgoed. Voor de basisversie is de waardering van het vastgoed aannemelijk op portefeuilleniveau. 
De daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve wordt modelmatig op complexniveau bepaald, waardoor 
een onnauwkeurigheid kan bestaan in de allocatie binnen het eigen vermogen tussen de 
herwaarderingsreserve en de overige reserves. Bij deze waardering van het vastgoed is geen taxateur 
betrokken. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig bepaalde actuele waarde van het 
vastgoed in een bepaalde bandbreedte (+/- 10%) kan afwijken van de actuele waarde die met 

betrokkenheid van een taxateur (i.e. full versie van het Handboek waarbij vrijheidsgraden van toepassing 
zijn) tot stand zou zijn gekomen.  

 

Waardering volgens Full Variant op het bedrijfsonroerend goed (BOG) 

Inschakeling taxateur 
Per ultimo 2017 is de gehele portefeuille van het BOG door een externe makelaar getaxeerd volgens de 

Full Variant. Vanaf het verslagjaar 2018 zal jaarlijks 1/3 deel van de onroerende zaken in exploitatie van 
het BOG getaxeerd worden door een onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur, 
ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT – www.nrvt.nl). Dit betekent dat elk 
derde deel van de onroerende zaken in exploitatie minimaal eens per drie jaar opnieuw wordt getaxeerd. 
Het taxatiedossier is op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties. 
 
Uitgaven na eerste verwerking 

Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van het complex aangaande het DAEB en niet-DAEB vastgoed 
in exploitatie, die voldoen aan de algemene activeringscriteria worden geactiveerd tegen kostprijs en 
vervolgens getoetst aan het verschil in marktwaarde van het complex vóór en na deze uitgaven. Het 
marktwaardeverschil wordt in het actief verwerkt als een waardevermindering of – vermeerdering en in 
het resultaat verantwoord als ‘niet-gerealiseerde waardeveranderingen’.  
 

Herwaarderingsreserve 
Jaarlijks wordt op balansdatum de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie opnieuw bepaald. 
Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde worden verantwoord in de winst- en 
verliesrekening. Voor het positieve verschil tussen de marktwaarde van het waarderingscomplex en de 

initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met enige afschrijving of 
waardevermindering, wordt een herwaarderingsreserve gevormd.  
Het expliciet opnemen van een herwaarderingsreserve in de balans als onderdeel van het eigen 

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

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

Buitengebruikstelling als gevolg van sloop 
Indien op het waarderingscomplex of een deel daarvan, op de waardepeildatum 31 december 2017 een 
ook voor een derde, onherroepelijke verplichting tot sloop van toepassing is, wordt hier bij de waardering 
rekening mee gehouden. De sloopkosten worden in het jaar van uitgave ten laste van het resultaat 
gebracht. 

 
Algemene uitgangspunten 
Tenzij bij de afzonderlijke balansposten iets anders wordt vermeld gelden voor alle materiële vaste activa 

de volgende algemene uitgangspunten. 
 
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te rekenen uitgaven 
gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Op grond wordt niet afgeschreven. 

Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht 
op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Tevens worden hierbij de rente tijdens de bouw op vreemd vermogen en direct toerekenbare interne kosten 
evenals transactiekosten geactiveerd. Rente wordt uitsluitend toegerekend indien voor te vervaardigen 
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materiële vaste activa woningen en woongebouwen noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd 
nodig is om deze gebruiksklaar te maken, en vangt aan bij start van de bouw. De geactiveerde rente is 

2,0%. 
 
2.3 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Voor onroerende zaken in exploitatie die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) 
door de corporatie wordt overgedragen aan derden waarbij de regeling kwalificeert als 
financieringstransactie, eindigt het eigen gebruik en wordt het vastgoed geherrubriceerd als vastgoed 
verkocht onder voorwaarden. De onroerende zaken verkocht onder voorwaarden worden gewaardeerd op 
de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de contractuele korting. Een eventuele waardevermeerdering 
of – vermindering van de boekwaarde van de onroerende zaken op het moment van de herclassificatie 
wordt verantwoord in de winst- en verliesrekening onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden. 
 
Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de getaxeerde leegwaarde na aftrek van de in het 
VOV-contract overeengekomen korting. De leegwaarde wordt jaarlijks opnieuw geschat. 
Waardeveranderingen worden in het resultaat verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.  

 

De regeling kwalificeert als een financieringstransactie indien niet alle belangrijke economische voor- en 
nadelen zijn overgedragen. Dit is in het kader van een regeling VOV doorgaans het geval indien sprake is 
van een terugkoopplicht dan wel een terugkooprecht tegen een significant lagere terugkoopprijs dan de 
verwachte reële waarde op terugkoopmoment. 
 
Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde heeft de corporatie een 

terugkoopverplichting, die jaarlijks wordt gewaardeerd op de bij overdracht ontstane 
terugkoopverplichting, rekening houdend met de contractvoorwaarden inzake terugkoop waaronder de 
deling van de jaarlijkse waardeontwikkeling van de woning in het economisch verkeer. De 
terugkoopverplichting wordt als verplichting op de balans opgenomen zonder rekening te houden met de 
tijdswaarde van geld aangezien inschatting van het tijdstip waarop terugkoop in de toekomst zal 
plaatsvinden, mede gelet op de onbeperkte terugkooptermijn, niet goed mogelijk is. Indien de 
verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden wordt de verplichting onder de 

kortlopende schulden verantwoord. 
 
De waardeveranderingen ter zake van de woningen verkocht onder voorwaarden (na herclassificatie) en 
die ter zake de terugkoopverplichtingen worden in het resultaat verantwoord onder de post Niet-

gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.  
 

Ultimo boekjaar wordt het verschil (indien positief) tussen de dan opnieuw vastgestelde leegwaarde na 
aftrek van contractuele korting en de – gefixeerde – boekwaarde op moment van herclassificatie op basis 
van de oude grondslag verwerkt in een herwaarderingsreserve. 
 

2.4 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve van 
toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde.  

3. Materiële vaste activa 

3.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen de kostprijs 
(verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met 
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen  

 

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de 
restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in 
de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden deze wijzigingen als een schattingswijziging 
verantwoord. Op dit punt hebben zich in 2017 geen schattingswijzigingen voorgedaan. Vanwege het 
gebruik van het nieuwe primaire systeem vanaf 23 maart 2018 is het de verwachting, dat sommige 
onderdelen in 2018 versneld zullen worden afgeschreven. 
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Buiten gebruik gestelde onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd 
tegen de kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. De onroerende en roerende zaken ten dienste van 

de exploitatie worden niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of op nihil gewaardeerd 
wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht. 
 

4. Financiële vaste activa 
 
4.1 Deelnemingen 
De deelneming in ‘Woonwaard Holding B.V.’ is gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde methode. 
In principe dient er te worden geconsolideerd maar gelet op de beperkte omvang van de activiteiten is dit 
niet gedaan. 
 

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening van 
de toegelaten instelling; Voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor 
aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de betreffende 
deelneming.  
De aansprakelijkheid van QuaWonen in “Woonwaard Holding B.V.” beperkt zich tot het ingebrachte kapitaal. 
QuaWonen is opgenomen in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met Woonwaard Holding 

B.V. QuaWonen is uit hoofde van de fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk voor 

vennootschapsbelastingschulden van de groepsmaatschappij. 
 
4.2 Latente belastingvorderingen 
Onder de financiële vaste activa zijn latente belastingvorderingen opgenomen, indien en voor zover het 
waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening.  

Deze latente belastingvorderingen zijn gewaardeerd tegen contante waarde waarbij discontering 
plaatsvindt tegen de netto rente. De latente belastingvorderingen hebben overwegend een langlopend 
karakter. De netto rente bestaat uit de voor QuaWonen geldende rente voor langlopende leningen 

(3,387%) onder aftrek van belasting op basis van het effectieve belastingtarief (2,54%). De latente 
belastingvordering heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de jaarrekening en de 
fiscale waardering. 

De latente belastingvorderingen hebben betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de 
jaarrekening en de fiscale waardering van het vastgoed in exploitatie. Voor deze tijdelijke verschillen in 
verband met het fiscale afschrijvingspotentieel en de complexen bestemd voor de verkoop is een latente 
belastingvordering in de balans opgenomen. Voor het vastgoed dat is bestemd voor doorexploitatie is 
sprake van een zeer lange periode tot het moment van afwikkeling van de latentie. Om deze reden is 

deze latentie op nihil gewaardeerd. Ultimo 2017 zijn er volgens de MJB 2018-2027 verhuureenheden 

ingerekend voor sloop en herontwikkeling. Vanwege het onzekere karakter (nog geen definitieve 
sloopvergunningen bijvoorbeeld) en de geringe materialiteit voor de jaarrekening zijn de tijdelijke 
verschillen op deze woning niet in een belastinglatentie opgenomen. 

De latente belastingvorderingen hebben verder betrekking op de langlopende schulden en op de 
aanwezige compensabele verliezen. 
 
4.3 Overige vorderingen 
 
A. Kopen naar Wens 

In 2014 is de strategie voor de (methode van) verkoop van woningen aangepast. Waar eerst de woningen 
werden verkocht onder voorwaarden (zie 2.3) met een terugkoopplicht werden woningen tot en met medio 
2016 soms verkocht onder de vorm Kopen naar Wens. De woningen werden permanent verkocht, waarbij 
een deel van de verkoopsom, afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de koper, werd voldaan in 
de vorm van een uitgestelde betaling. Deze betaling moet afgelost worden indien de koper de woning weer 
verkoopt. In het contract zijn voorwaarden opgenomen om zekerheid te creëren van inlossing van de 

uitgestelde betaling en wordt een indexatie toegepast op de hoogte van de uitgestelde betaling. In de 

jaarrekening 2017 is deze post op nominale waarde gewaardeerd. In 2016 en voorgaande jaren nog op 
contante waarde. Wij hebben deze aanpassing onder Foutherstel beschreven. 
 
B. Overige vorderingen 
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de 
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale 

waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.  
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Uitgezonderd hiervan is de waardering van de parkeergarage aan de Secretaris Schipperstraat in 
Bergambacht. Dit pand is in 2013 opgeleverd en door middel van een erfpacht akte aan de gemeente 

Bergambacht overgedragen. De erfpacht is in 1 keer voor 50 jaar afgekocht: resteert een bloot eigendom 
van de opstal te waarde € 1, zijnde de contante waarde van de grondopbrengst verminderd met sloopkosten 
na 50 jaar. 

 
5. Voorraden 
 
Vastgoed bestemd voor de verkoop 
Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen (opgeleverd en nog niet verkocht) die niet 
in exploitatie zijn en zijn aangewezen voor verkoop. Vastgoed bestemd voor verkoop wordt gewaardeerd 
tegen de verkrijgingsprijs dan wel vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere 

netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van het vastgoed. De 
vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks 
aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een 
verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.  

Onder vastgoed bestemd voor verkoop wordt tevens opgenomen vastgoed dat niet langer in exploitatie is 
en waarvoor activiteiten zijn aangevangen ten behoeve van verkoop. De verkrijgingsprijs wordt bepaald 
op basis van de marktwaarde op het moment dat het vastgoed uit exploitatie wordt genomen.  

6. Onderhanden projecten 
De onderhanden projecten in opdracht van derden betreffen onroerende zaken in aanbouw die zijn 
verkocht en worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten vermeerderd met de 
toegerekende winst en verminderd met verwachte verliezen en gedeclareerde termijnen. Indien het 

resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat wordt geen winst 
toegerekend. De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten 
die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en 
andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend. 

In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen de uit projectontwikkeling voortkomende projecten 
indien en voor zover voor eenheden van het project voor of tijdens de constructie een onvoorwaardelijke 
verkoopovereenkomst is afgesloten.  

Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als opbrengsten 
en kosten verwerkt in de winst- en verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum. 
De mate waarin de prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte 

projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten/inspectie van het uitgevoerde deel van 
het project/de voltooiing van een fysiek onderscheidbaar projectonderdeel. 

Onderhanden projecten waarvan het saldo een debetstand vertoont, worden gepresenteerd onder de 

vlottende activa. Onderhanden projecten waarvan het saldo een creditstand vertoont, worden 
gepresenteerd onder de kortlopende schulden. 

In het boekjaar gerealiseerde projectopbrengsten worden als opbrengsten in de winst- en verliesrekening 
verwerkt in de post omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling. De projectkosten zijn verwerkt in de lasten 
verkocht vastgoed in ontwikkeling. 

7. Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke 
verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Hierbij worden de vorderingen met 
een actieve contractrelatie voor 50% als oninbaar gewaardeerd en voor 75%, als er geen actieve 
contractrelatie (vertrokken huurders) is.  

 

8. Liquide middelen  
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. 
 
10. Voorzieningen  

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die op 
balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat.  
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10.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen  
In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake het 

DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed 
hoger is dan de aan deze investeringsverplichtingen toe te rekenen marktwaarde per balansdatum op basis 
van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde, wordt het verschil eerst in mindering gebracht op 

de reeds bestede kosten en wordt voor het resterend bedrag een voorziening gevormd voor onrendabele 
investeringen en herstructureringen. De afwaardering van de bestede kosten tot nihil en de vorming van de 
voorziening wordt in het resultaat verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen.  
Daarnaast wordt deze voorziening gevormd voor bijzondere waardeveranderingen inzake 
nieuwbouwwoningen in ontwikkeling die bij oplevering aan derden worden overgedragen onder een “verkoop 
onder voorwaarden” regeling. 
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen 

verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. Hiervan 
is sprake wanneer uitingen namens de woningcorporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en 
overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige 
nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de 
woningcorporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake 
indien de formalisering van de verplichting en de externe communicatie heeft plaatsgevonden. 
 

10.2 Voorziening garantieverplichtingen 
De voorziening garantieverplichtingen wordt opgenomen voor de geschatte kosten die naar verwachting 
voortvloeien uit de per balansdatum lopen verplichtingen uit hoofde van een verstrekte garantie op een 
geldlening. Ten laste van de voorziening komen de kosten die voortvloeien uit het betalen van aanspraken 
op de betreffende garantstelling. 
 

Voorziening pensioenen 
QuaWonen heeft een pensioenregeling bij het pensioenuitvoerder SPW (bedrijfstakpensioenfonds). De 
regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het 
bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 
pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen 
premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. 
Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of, en zo ja welke, verplichtingen naast 

de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. 
Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de 
pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor Woningcorporatie ABC en worden in de balans opgenomen in 
een voorziening.  

De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze 
per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt de 

verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven 
van hoogwaardige ondernemingsobligaties. 
Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de 
winst- en- verliesrekening.  
 
Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer QuaWonen beschikkingsmacht heeft over 
de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de 

pensioenvordering in zich bergt, zullen toekomen aan QuaWonen en wanneer de pensioenvordering 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Ultimo 2017 (en 2016) waren er voor de groep geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast 
de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. 
 
11. Langlopende schulden 
 

11.1 en 11.2 Leningen overheid en kredietinstellingen 
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Het aflossingsgedeelte in het volgende 
verslagjaar maakt deel uit van de langlopende schulden. 
Voor de derivaten is de kostprijs hedge-accounting toegepast. Zie hiervoor hoofdstuk 18 Financiële 
Instrumenten en Risicobeheersing. 

 
11.3 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
QuaWonen heeft in het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden een 
terugkoopverplichting die afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woningen. De 
terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop 
binnen één jaar zal plaatsvinden, is de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord. 
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12. Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien deze 

lager is dan de verkrijgings- /vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. 
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16. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 
kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin 
zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 
 
13. Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 

13.1 Huuropbrengsten  

Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed worden 
gegenereerd. Dit zijn zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB-vastgoed als het niet-
DAEB-vastgoed. De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor 
het verslagjaar 2017 bedroeg dit maximumpercentage 1,3%. De opbrengsten uit hoofde van huur 
worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid daar bij tussentijdse beëindiging 
van het huurcontract geen terugbetalingsverplichting geldt. 

13.2 en 13.3 Opbrengsten en lasten servicecontracten 

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden aangemerkt 
als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en verlening van de diensten. De bijdragen 
zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis van daadwerkelijke 
bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekosten worden verantwoord onder de lasten 
servicecontracten in het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben. 

13.4 Lasten verhuur en beheeractiviteiten  

Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- 
en beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan: 
- lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed; 
- kosten afdeling klantenservice; 
De systematiek van toerekening is toegelicht onder de paragraaf ‘Toerekening baten en lasten’. 

13.5 Lasten onderhoudsactiviteiten 

Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de onderhoudslasten. Dit 

betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige bedrijfslasten. De systematiek van 

toerekening is toegelicht onder de paragraaf ‘Toerekening baten en lasten’. 
Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud 
verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar 
hebben plaatsgevonden.  
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum 
worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

 
13.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 
Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit toegerekend die 
geen betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of onderhoudsactiviteiten. Gedacht kan 
worden aan: 
- onroerendezaakbelasting; 

- verhuurderheffing 
- verzekeringskosten. 
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “34. Toerekening baten en lasten”. 
 
14. Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 
De post nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling betreft het saldo van de behaalde 

verkoopopbrengst minus de vervaardigingsprijs van projecten voor derden en de toegerekende 

organisatie- en financieringskosten. Opbrengsten worden verantwoord naar rato van de verrichte 
prestaties op balansdatum. Mogelijke verliezen op nieuwbouwkoopprojecten worden verantwoord zodra 
deze voorzienbaar zijn. 

15. Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 

De post netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst 
minus de boekwaarde van het bestaand bezit en de toegerekende organisatiekosten. Opbrengsten 
worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte).  
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Woningen verkocht onder voorwaarden worden niet in het resultaat verantwoord in het geval de 
belangrijkste economische voor- en nadelen niet zijn overgedragen aan de koper. Dergelijke transacties 

worden verantwoord als financieringstransactie. Verwezen wordt naar de post Vastgoed verkocht onder 
voorwaarden in de grondslagen van balanswaardering. 

16. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille. 

16.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door 
gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot 
investeringen in nieuwbouw en herstructurering. Hiervan is sprake wanneer besluitvorming en uitingen 
namens QuaWonen zijn gedaan naar belanghouders zoals huurders, gemeenten over verplichtingen van 
toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is 
gekoppeld aan het besluitvormingsproces rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een 

feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de Prijs- en Contractfase van een (deel)project 
heeft plaatsgevonden in de vergadering van de Raad van Commissarissen. 
 
16.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, 

die ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille in het verslagjaar. 

 
16.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder 
voorwaarden 
In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille verkocht 
onder voorwaarden verantwoord die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van de 
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden in het verslagjaar. 
 

16.4 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 
In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen verantwoord van de vastgoedportefeuille 
bestemd voor verkoop die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille 
bestemd voor verkoop in het verslagjaar. 

17. Netto resultaat overige activiteiten 

Hieraan zijn de opbrengsten en kosten van een Warmte- en Koudeopslaginstallatie (WKO), beheer voor 
derden en VvE-beheer als ook opbrengsten zendmasten en erfpachtopbrengsten toegerekend.  

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie 
De afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd op de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis 
van de geschatte economische levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde is 
bereikt. De afschrijvingen worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek 
toegelicht in “Toerekening baten en lasten”. 

Lonen, salarissen en sociale lasten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-
verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is sprake als de 
daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de werknemers. De 
lonen, salarissen en sociale lasten worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de 
systematiek toegelicht in de post toerekening baten en lasten”. 

Pensioenlasten 

Voor de grondslagen wordt verwezen naar de paragraaf voorziening pensioenen. De pensioenlasten 
worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in de toerekening 

baten en lasten”. 

18. Overige organisatiekosten 

Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere bedrijfsactiviteiten toegerekend kunnen worden middels de 
systematiek toegelicht in de post toerekening baten en lasten”. 

19. Leefbaarheid 

Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten en fysieke activiteiten opgenomen. 
De uitgaven inzake sociale activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor ondersteuning van 
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bewonersinitiatieven, gebiedsgericht personeel (zoals leefbaarheidscoördinator, wijkbeheerder, 
huismeester), leefbaarheidsonderzoeken en uitgaven voor activiteiten zoals welkomstbijeenkomsten 

nieuwe bewoners, bestrijding woonoverlast, buurtbemiddeling, opvang van dak- en thuislozen, 
schuldsaneringen, tweede kansbeleid et cetera. 
 

De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor buurtcentra, bijzondere 
gebouwen (zoals wijksteunpunten, buurtposten, HOED), onderhoud groenvoorziening, speeltoestellen, 
beveiliging openbare ruimte, cameratoezicht, schoonmaakacties et cetera en uitgaven voor activiteiten 
zoals inbraakbeveiliging, brandpreventie, verlichting achterpad, afsluiting portieken et cetera. 

20. Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening 
houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is 

en hun ontvangst waarschijnlijk. 
Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende 
hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden 
toegerekend zodanig dat tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve 
rente in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. 
Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd 

worden. 

21. Belastingen 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met 
wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van 

wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 
Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende belastingwetgeving. Eind 
2008 is er overeenstemming bereikt tussen Aedes en de Belastingdienst betreffende de 
Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO 2). De VSO 1 is eenzijdig in 2008 door de Belastingdienst opgezegd. 
Woningcorporatie ABC heeft de VSO 1 en VSO 2 getekend. Per 1 december 2016 loopt de tussen 
woningcorporaties en de Belastingdienst gesloten vaststellingsovereenkomst (VSO2) af. Met dien 
verstande dat de overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar wordt verlengd, indien deze niet vóór 1 december 

is opgezegd. 
QuaWonen heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie ultimo 2017 en 

het fiscale resultaat 2017 bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de uitwerking van VSO 1 en VSO 2 voor 
woningcorporaties nog ontbreekt, kan de werkelijk te betalen of te verrekenen belasting afwijken van de 
in de jaarrekening opgenomen schatting. 
 

22. Resultaat deelnemingen 
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en 
financiële beleid, wordt opgenomen het aan de woningcorporatie toekomende aandeel in het resultaat 
van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij QuaWonen geldende grondslagen 
voor waardering en resultaatbepaling.  
Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 
uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de 

financiële baten en lasten. 
 
Toerekening baten en lasten 
Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt van een 
kostenverdeelstaat. Hierbij worden de personeelslasten verdeeld op basis van de werkelijke activiteiten 
van de medewerkers. De overige bedrijfskosten worden verdeeld door een verdeelsleutel te hanteren op 

basis van vierkante meters kantoorruimte of fte’s. 

 
Grondslagen voor kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.  
 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende effecten. De 
effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen. De op korte termijn zeer liquide 

beleggingen zijn beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van 
waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.  
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Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.  

 
De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij en de verkoopprijs van de verkochte 
groepsmaatschappij zijn opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling 

in geld heeft plaatsgevonden. De in deze groepsmaatschappijen aanwezige geldmiddelen zijn op de 
aankoopprijs respectievelijk de verkoopprijs in aftrek gebracht.  
 
Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het 
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële 
leasecontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit 
financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een 

uitgave uit operationele activiteiten.  
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17. Financiële instrumenten en risicobeheersing 
 

In het Treasury Statuut wordt het gebruik van niet complexe derivaten onder voorwaarden toegestaan 
(binnen de regelgeving op het moment van goedkeuring). Jaarlijks wordt beoordeeld of het Treasury 
Statuut nog voldoet aan de wet- en regelgeving en wordt indien nodig aangepast.  

Binnen het treasurybeleid van QuaWonen dient het gebruik van afgeleide financiële instrumenten 
(‘derivaten’) ter beperking van financiële risico's. Deze risico’s deden zich na de kredietcrisis voor, toen 
banken niet langer tegen acceptabele liquiditeitsopslagen lange financiering wilden verstrekken. Op grond 
van het vigerende Treasury Statuut is het gebruik van derivaten slechts toegestaan voor zover er een 

verband met de financieringspositie  of het belegde vermogen kan worden gelegd. Derivaten mogen niet 
worden gebruikt voor het innemen van een speculatieve positie.  
 
Doelstellingen risicobeheer 
In het treasurystatuut van QuaWonen zijn de kaders benoemd omtrent het beheersen van de risico’s. De 
financiële instrumenten voldoen aan de kaders genoemd in het treasurystatuut. In het treasurystatuut is 
het gebruik van afschermende rente instrumenten toegestaan om de renterisico’s te beperken. De 

financiële instrumenten voldoen aan de richtlijnen van het WSW en Autoriteit Wonen. 
 

Prijsrisico 
QuaWonen loopt geen prijsrisico.   

Valutarisico 
QuaWonen is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valuta risico. 

Renterisico 
QuaWonen loopt renterisico met betrekking tot de reële waarde van de rentedragende vorderingen en 
effecten met name onder financiële vaste activa Leningen u/g en Overige effecten als gevolg van wijzingen 
in de marktrente.  QuaWonen maakt geen gebruik van derivaten om dit risico af te dekken. Voor 
vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt QuaWonen risico ten aanzien van toekomstige 
kasstromen als gevolg van wijzigingen in de rentestand. Met betrekking tot bepaalde variabel rentende 
schulden (schulden aan kredietinstellingen) heeft QuaWonen renteswaps gecontracteerd, zodat zij per 

saldo een vaste rente betaalt. Per financieringsbesluit maakt QuaWonen een bewuste keuze over het 
aantrekken van een lening tegen vaste rente of van een lening tegen variabele rente onder gelijktijdige 
afsluiting van een rente-instrument waarmee de variabele rente effectief in een vaste rente wordt omgezet.  

 
Financiële instrumenten dienen tot een volledige effectieve hedge te leiden, dat wil zeggen dat betaaldata 
en hoofdsom van variabel rentende leningen gelijk zijn aan betaaldata van de onderliggende waarde van 
de derivaten, en de ingangs- en einddatum van het derivaat gelijk zijn aan de ingangs- en einddatum van 

de variabel rentende lening, of volledig daarbinnen vallen. Er mag dus geen open positie ontstaan met het 
derivaat. Het derivaat kwalificeert daarmee voor hedge accounting, waardoor de lening en het derivaat 
tegen nominale waarde op de balans worden opgenomen. De lening wordt in feite verantwoord als ware 
het een lening met een vaste rente. 
 
Bij een stijging van de marktrente met 1% neemt de te betalen rente op de variabele leningen normaliter 

met € 80,5 mln. (som van de nominale waarden van alle swaps) x 1% = € 805.000 toe. Door het sluiten 
van derivaten wordt dit risico van een stijgende rente tot nihil gereduceerd. Uiteraard kan bij een dalende 
rente ook niet langer worden geprofiteerd van lagere rentekosten. De rente wordt feitelijk vastgezet. Er 
resteert slechts het opslagrisico, i.c. het risico dat gekoppelde funding tegen hogere liquiditeitsopslagen 
dient te worden aangetrokken in de toekomst. De funding is weliswaar voor de volledige looptijd van het 
derivaat geregeld, maar liquiditeitsopslagen zijn onderhevig aan periodieke herziening.  

Kredietrisico 

QuaWonen heeft geen significante concentraties van kredietrisico met betrekking tot haar derivaten en 
effecten. QuaWonen maakt gebruik van meerdere banken als tegenpartij ten einde kredietrisico te 
spreiden. Het kredietrisico betreft hier tegenpartijrisico, dus het risico dat een tegenpartij bij een derivaat 
failleert (en de verplichtingen uit het derivaat niet meer kan nakomen).  

Voor het tegenpartijrisico zijn limieten vastgelegd in het Treasury Statuut en naleving daarvan wordt 
voortdurend gemonitord.  
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Liquiditeitsrisico 
Relevante indicatoren voor het liquiditeitsrisico wat QuaWonen loopt per balansdatum zijn als volgt: 

 
 

31 dec. 2017 
(x € 1 mln.) 

 
 

Bankschuld (leningportefeuille)  267,8 
Kredietlimiet 4,0 
Nog niet benutte borgingsruimte WSW (borgingsplafond aug. 2017) 17,0 

 
Investeringsverplichtingen worden uitsluitend aangegaan indien QuaWonen zeker heeft gesteld dat 
hiervoor financiering beschikbaar is of is toegezegd. 
Ter spreiding van het liquiditeitsrisico wordt de vervalkalender van de bestaande leningportefeuille frequent 
gemonitord. Daarnaast loopt QuaWonen liquiditeit risico uit hoofde van haar derivatenportefeuille. 
QuaWonen heeft met  ABN AMRO en Fortis (heden gezamenlijk ABN AMRO) afspraken gemaakt over het 
uitwisselen van onderpand.  

 
De threshold bij ABN - AMRO bedraagt € 7,9 miljoen. Begin 2017 was er € 1,1 miljoen in depot bij ABN 
AMRO. In 2017 is € 0,6 miljoen naar ons teruggestort. Bij de Rabobank heeft QuaWonen een obligo voor 

bedragen boven de € 10 miljoen. De liquiditeitsbuffer die QuaWonen eind 2017 hoeft aan te houden is 
nihil. 
 
Reële waarde van financiële instrumenten 

De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden 
afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk 
van elkaar zijn. Indien niet direct een betrouwbare reële waarde is aan te wijzen, wordt de reële waarde 
benaderd door deze af te leiden uit de reële waarde van bestanddelen of van een soortgelijk financieel 
instrument, of met behulp van waarderingsmodellen en waarderingstechnieken.  
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Financiële instrumenten Off-balance instrumenten 

QuaWonen heeft per balansdatum elf payers swaps afgesloten. De swaps starten in 2008 tot en met 2014. 

Hiermee worden toekomstige renterisicomomenten gefixeerd. De modaliteiten van deze derivaten luiden 
als volgt: 
 

Startdatum Hoofdsom  Rente Einddatum Marktwaarde 
    per 31-12-2017 
Swaps 
02-05-2008 - 5.000.000 4,2480 04-05-2020 - -635.595  
01-08-2008 - 5.000.000 4,2350 01-08-2019 - - 446.658 
01-12-2008 - 5.000.000 4,2300 01-12-2018 - -226.321 
01-12-2009 - 7.000.000 4,4350 01-12-2021 - -1.219.700  

03-09-2009 - 7.000.000 4,6280 03-09-2018 -  - 340.825  
03-04-2010 - 7.000.000 4,6650 03-04-2019 - -685.495  
03-09-2010 - 7.000.000 4,7975 03-09-2021 - -1.332.865  
01-02-2011 - 7.500.000 4,0525 03-02-2020 - -946.058  
01-08-2013 - 10.000.000 3,7375 02-08-2021 - -1.471.881 
03-06-2013 - 10.000.000 3,0250 03-06-2022 - -1.412.839  

01-08-2014 - 10.000.000 3,3200 01-08-2023 - -1.784.597  

Totaal  80.500.000   - 10.502.834 
 
Hedge strategie 
Risico van wijzigingen in de rentevoet afdekken met derivaten. De derivaten worden alleen ingezet voor 
beperken rente risico; de derivaten worden niet als belegging ingezet. De marktwaarde tendeert naar 0. 
Er bestaat geen intentie tot verkoop. Vanwege de inzet voor het beperken van rente risico en geen 

verkoopintentie wordt de negatieve waarde niet als last opgenomen in de winst- en verliesrekening. Het 
toekomstige investeringsprogramma, en de noodzakelijke financiering is hoger dan de aanwezige 
derivaten. 
 
Hedge instrumenten 
QuaWonen maakt gebruik van derivaten om de variabiliteit van toekomstige kasstromen gerelateerd aan 
rentebetalingen van huidige en toekomstige leningen af te dekken. QuaWonen maakt gebruik van payers 

swaps. Hierbij ontvangt QuaWonen een variabele van de tegenpartij en betaalt QuaWonen een vaste rente. 
 
Marktwaarde 
De totale marktwaarde van de derivaten bedraagt per 31 december 2017 € 10.502.834 negatief; 

(2016 14.565.658 negatief). De marktwaarde wordt bepaald door alle uit de derivaten voortvloeiende 
kasstromen te disconteren tegen de actuele marktrente per 31 december 2017. 
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18. Toelichting op de activa 
 

 

VASTE ACTIVA 

 
1. Immateriële vaste activa 

 

1.1 Overige immateriële vaste activa 
 

Verloopoverzicht 2017  
€ 

Primo boekjaar: 
 

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 0  

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen 0  

Boekwaarde per 1 januari  0  

Invloed stelselwijziging (cumulatief effect) 759.585  

Herrekende boekwaarde per 1 januari 759.585  

Mutaties: 
 

Investeringen 979.721  

Afschrijvingen -251.021  

Totaal mutaties 728.700  

  

Ultimo boekjaar: 
 

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 2.432.079  

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen -943.794  

Boekwaarde per 31 december 1.488.285  

 

De immateriële vaste activa omvatten de totale investeringen die gedaan zijn ten behoeve van de 

aanschaf en implementatie van software. Een groot deel hiervan zal in 2018 vervangen gaan worden 

door het nieuwe ERP ViewPoint. Oplevering van ViewPoint is gepland in 2018. Vanaf 2018 zal er 

afgeschreven gaan worden op deze investering.  

In de jaarrekening 2016 zijn de gerealiseerde investeringen nog verantwoord onder MVA ten dienste van 

de exploitatie.   

 

Boekwaarde per 31 december nader te 
specificeren in: 

Afschrijving 
gemiddeld 

2017 
€ 

2016 
€ 

a.  Implementatie diverse applicaties en 
software 

20% 389.116  618.038  

b.  Nieuw primair systeem (vanaf 2018) 10% 1.099.169  141.547  

 Totaal   1.488.285  759.585  
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Vastgoedbeleggingen 
 

2.1 DAEB Vastgoed in exploitatie en 2.2 niet-DAEB vastgoed in exploitatie 
 
 

Verloopoverzicht onroerende zaken in exploitatie DAEB 
€ 

Niet-DAEB 
€ 

Totaal 2017 
€ 

Primo boekjaar: € € € 

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 457.896.041  33.806.652  491.702.693  

Cumulatieve herwaarderingen 503.696.393  9.177.993  512.874.386  

Boekwaarde per 1 januari 961.592.434  42.984.645  1.004.577.079  

Mutaties: 
   

Overboeking van onroerende zaken in ontwikkeling 22.229.994  0  22.229.994  

Herclassificaties van en naar DAEB en  
Niet-DAEB 

4.547.020  -3.765.675  781.345  

Herclassificaties van en naar onroerende zaken VOV 0  0  0  

Afstotingen door verkoop -1.346.390  -1.798.934  -3.145.324  

Buitengebruikstellingen voor en door sloop -13.865.252  0  -13.865.252  

Winsten of verliezen als gevolg van aanpassingen van de 
marktwaarde 

-50.162.690  -1.400.512  -51.563.202  

Totaal mutaties -38.597.318  -6.965.121  -45.562.439  

Ultimo boekjaar: 
   

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 488.729.506  30.290.918  519.020.424  

Cumulatieve herwaarderingen 434.265.611  5.728.605  439.994.216  

Boekwaarde 31 december 922.995.117  36.019.523  959.014.640  

    

Bedrijfswaarde onroerende zaken in exploitatie per 31 
december 

402.769.732  32.594.355  435.364.087  

 

 
De som van de herwaardering van de onroerende zaken in exploitatie per balansdatum bedraagt  

€ 495.505.610 (2016: € 555.012.617). Het verloop van de herwaardering wordt verder toegelicht bij het 
onderdeel Eigen Vermogen. 
 
Specificatie her-classificaties: 
 
 

Herclassificaties van DAEB naar  
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 

31-12-2017 31-12-2016 

  € € 

Aantal verhuureenheden 1  10  

Marktwaarde verhuurdeenheden 10.980  1.689.483  

Overname waarde 11.000  1.689.483  

      

Effect op toename herwaarderingsreserve 0  0  

Effect op afname herwaarderingsreserve 0  12.581  

mutatie herwaarderingsreserve 0  -12.581  

      

Effect op overige waardeverminderingen winst- en verliesrekening 0  0  

Effect op overige waardevermeerderingen winst- en verliesrekening 20  0  

mutatie ongerealiseerde waardeveranderingen 20  0  
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In 2017 is één parkeerplaats verhuurd als BOG. Deze parkeerplaats stond als DAEB geclassificeerd. 
 

 

Herclassificaties van Niet-DAEB naar DAEB vastgoed in exploitatie 31-12-2017 31-12-2016  

  € €  

Aantal verhuureenheden 31  14   

Marktwaarde verhuureenheden 3.776.675  2.196.181   

Overnameprijs  4.558.000  2.196.181   

       

Effect op toename herwaarderingsreserve 424.942  0   

Effect op afname herwaarderingsreserve 196.031  23.657   

mutatie herwaarderingsreserve 228.911  -23.657   

       

Effect op overige waardeverminderingen winst- en verliesrekening 10.247  0   

Effect op overige waardevermeerderingen winst- en verliesrekening 791.572  0   

mutatie ongerealiseerde waardeveranderingen 781.325  0   

 
 
In 2017 zijn 5 woningen bij mutatie verhuurd met een huur onder de liberaliseringsgrens. Verder zijn er 8 
woningen op basis van actuele huurprijs, die onder de liberaliseringsgrens ligt, geherclassificeerd. 
Bij 9 woningen is de koppeling tussen woning en parkeerplaats losgelaten. Kwam de gezamenlijke huurprijs 
boven de liberaliseringsgrens, de huurprijs van de enkele woning ligt onder de liberaliseringsgrens, waardoor 
deze geherclassificeerd. De 9 parkeerplaatsen volgen de classificatie van het hoofdobject en herclassificeren 

mee.       
        

Herclassificaties van vastgoed bestemd voor verkoop naar DAEB vastgoed in 
exploitatie 

31-12-2017 31-12-2016 

  € € 

Aantal verhuureenheden 0  2  

Marktwaarde verhuureenheden 0  195.366  

      

Effect op toename herwaarderingsreserve 0  126.969  

Effect op afname herwaarderingsreserve 0  0  

mutatie herwaarderingsreserve 0  126.969  

      

Effect op overige waardeverminderingen winst- en verliesrekening 0  0  

Effect op overige waardevermeerderingen winst- en verliesrekening 0  126.969  

mutatie ongerealiseerde waardeveranderingen 0  126.969  
        

        
In 2017 zijn er geen verhuureenheden in de verhuur genomen die teruggekocht zijn uit hoofde van de 
terugkoopverplichting op een verkoop met MGE of koopgarant voorwaarden (2016: 2 woningen). 
  
    

Zekerheden        
Het onroerend goed is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met gemeenteleningen of met 

kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie waarvoor bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een 
obligoverplichting geldt. Deze obligo is opgenomen onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. 
Het onroerend goed dat met deze leningen is gefinancierd is dan ook niet hypothecair bezwaard. 
       
Verzekering        
De opstallen zijn verzekerd tegen brand- en stormschade. De premie voor deze verzekering wordt berekend 

per eenheid en niet op basis van een verzekerde waarde. Hierdoor bestaat er geen kans op over- of 
onderverzekerd zijn.        
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W.O.Z.-waarde        
De waarde volgens de Wet Onroerende Zaken (WOZ) is met waardepeil-datum 1 januari 2016 voor 2017 

getaxeerd op € 1,33 miljard. Deze waarde is exclusief de in 2017 opgeleverde verhuureenheden. 
       
Over 2017 bedroeg het verlies als gevolg van aanpassingen van de marktwaarde € 51,6 miljoen (2016 

winst € 89,9 miljoen). Deze waardevermindering kwam tot stand door toepassing van het 
waarderingshandboek 2017. De wijzigingen in de MVS worden in het Memo Ontwikkelingen in 
marktwaarde (bijlage bij het Controleprotocol 2017) beschouwd als schattingswijzigingen. Er hebben in 
2017 geen correcties plaatsgevonden op basisgegevens die wij in 2016 gebruikten. Dat houdt in, dat het 
effect van deze schattingswijziging een verliespost van € 51,6 oplevert voor 2017. Zonder deze 
schattingswijziging zou het jaarresultaat met € 51,6 miljoen positiever zijn geweest. 
 

De belangrijkste oorzaken van de waardevermindering zijn: 
1. Een hogere disconteringsfactor in 2017 van 7,07 % tegenover 6,68 % in 2016 leidt tot een 

waardedaling van 39,6 miljoen 
2. Door een validatie van het waarderingshandboek moet anders worden omgegaan met de 

mutatiekansen in het uitpondscenario. Dit leidt tot een afname van 15,8 miljoen. 
3. De mutatiekans is in 2017 gedaald bij QuaWonen. Dit leidt tot een verlaging van € 15,1 miljoen 

4. Door de leegwaardestijging van het vastgoed is de verhoging van de marktwaarde € 17,8 miljoen. 

 
Marktwaarde 
Zowel het DAEB- als het niet-DAEB vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde in 
verhuurde staat die is bepaald op basis van het Handboek Modelmatig Waarderen Marktwaarde, die als 
bijlage is opgenomen bij de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV). Hierbij wordt op 
basis van de toekomstige kastromen de marktwaarde middels de DCF bepaald.  

 
Bij het bepalen van de marktwaarde is de basisversie van het waarderingshandboek gehanteerd, met 
uitzondering van het bedrijfsmatig onroerend goed (BOG). De variabelen in de berekening zijn conform 
het waarderingshandboek gehanteerd. Aangezien de basisversie van het waarderingshandboek is 
gehanteerd is de marktwaarde niet gebaseerd op een waardering door een onafhankelijke en ter zake 
deskundige taxateur. Voor het BOG is een taxateur ingeschakeld voor een waardetaxatie. 
 

Complexindeling 
Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden dat in principe bestaat uit vergelijkbare 
verhuureenheden, wat betreft type vastgoed en bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een 
derde partij in verhuurde staat verkocht kan worden. Er bestaat geen minimum of maximum voor het 

aantal verhuureenheden in een waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex 
bestaat uit zowel DAEB als niet-DAEB vastgoed.  
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Macro economische parameters 
Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de macro-

economische parameters: 

 

Parameters woongelegenheden  
2017 2018 2019 2020 2021 e.v. 

Prijsinflatie 1,30% 1,30% 1,50% 1,70% 2,00% 

Loonstijging 1,60% 2,20% 2,20% 2,20% 2,50% 

Bouwkostenstijging 1,60% 2,20% 2,20% 2,20% 2,50% 

Leegwaardestijging Zuid-
Holland 

8,00% 5,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Instandhoudingsonderhoud per 

vhe - EGW 

€ 643 - € 

984 

€ 643 - € 984 + het jaarlijkse percentage van de  

bouwkostenstijging 

Instandhoudingsonderhoud per 

vhe - MGW 

€ 649 - € 

990 

€ 649 - € 990 + het jaarlijkse percentage van de  

bouwkostenstijging 

Mutatieonderhoud - EGW € 836 Vanaf 2018 € 836  + het jaarlijkse percentage van de  

bouwkostenstijging 

Mutatieonderhoud - MGW € 628 Vanaf 2018 € 628  + het jaarlijkse percentage van de  
bouwkostenstijging 

Beheerkosten - EGW € 427 Vanaf 2018 € 427 + jaarlijkse indexering van percentage 
loonstijging 

Beheerkosten - MGW € 420 Vanaf 2018 € 420 + jaarlijkse indexering van percentage 
loonstijging 

Belastingen, verzekeringen en 
overige zakelijke lasten als 
percentage van de WOZ 

(exclusief gemeentelijke OZB 
die is gebaseerd op de 
gemeentelijke tarieven 2016, 
uitgedrukt in een percentage 
van de WOZ waarde met 
waardepeildatum 1 januari 

2015) 

Jaarlijks 0,13% van de WOZ-waarde 

Gemeentelijke OZB  Jaarlijks 0,13% (gemiddelde voor beide gemeenten) 

Verhuurderheffing als 
percentage van de WOZ 

0,543% 0,591% 0,591% 0,593% 2021: 
0,593% 

2022: 
0,593% 
2023 en 
verder: 
0,567% 

Huurstijging boven prijsinflatie 

voorgaand jaar 

1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,30% 

Huurderving, als percentage 

van de huursom 

Jaarlijks 1,00% 

Mutatiekans bij doorexploiteren 
en uitponden (min-max) 

Per complex bepaald en jaarlijks tussen 2,0% en 50,0% 

Verkoopkosten bij uitponden, 
als percentage van de 

leegwaarde 

Jaarlijks 1,60% 

Disconteringsvoet Afhankelijk van bouwjaar, type verhuureenheid en uitponden of 
doorexploiteren tussen 5,84% en 7,38% 
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In het doorexploiteerscenario wordt de huur bij mutatie aangepast naar de markthuur of de maximale 
huur, afhankelijk of de woongelegenheid bij mutatie is te liberaliseren. Indien de maximale huur lager dan 

of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur het minimum van de markthuur en de 
maximale huur volgens het WWS.  
 

Indien de maximale huur hoger is dan de liberalisatiegrens, is de nieuwe huur de markthuur. Voor 
splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 508,- per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, 
bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de berekende 
waarde van een verhuureenheid. 
 
Parameters MOG en ZOG  

2017 2018 2019 2020 2021 e.v. 

Prijsinflatie 1,30% 1,30% 1,50% 1,70% 2,00% 

Instandhoudingsonderhoud € 5,10 per m² bvo MOG/BOG en € 8,15 voor ZOG 

Mutatieonderhoud € 10,20 per m² bvo 

Marketing 14,0% van de marktjaarhuur 

Beheerkosten BOG 3,0% van de markthuur 

Beheerkosten MOG en Zorg 2,0% van de markthuur voor MOG en 2,5 % voor ZOG 

Belastingen, verzekeringen 
en overige zakelijke lasten 

als percentage van de WOZ 
(exclusief gemeentelijke 
OZB die is gebaseerd op de 
gemeentelijke tarieven 
2017, uitgedrukt in een 
percentage van de WOZ 

waarde met waardepeil-
datum 1 januari 2016) 

0,37% 
Krimpenerwaard 

en 0,41% 
Krimpen aan 

den Ijssel 

idem  idem idem idem 

Disconteringsvoet Afhankelijk van het bouwjaar en type verhuureenheid 8,45% - 8,91% 

 

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 
7% van de berekende waarde van een verhuureenheid. 

 
Parameters garageboxen en parkeergelegenheden  

2017 2018 2019 2020 2021 e.v. 

Prijsinflatie 1,30% 1,30% 1,50% 1,70% 2,00% 

Instandhoudingsonderhoud € 157,00 per jaar garageboxen en € 47,00 parkeerplaatsen 

Beheerkosten € 36,00 per jaar garageboxen en € 25,50 parkeerplaatsen 

Belastingen, verzekeringen en 

overige zakelijke lasten als 
percentage van de WOZ 
(exclusief gemeentelijke OZB 
die is gebaseerd op de 
gemeentelijke tarieven 2016, 
uitgedrukt in een percentage 

van de WOZ waarde met 
waardepeildatum 1 januari 

2015) 

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

Disconteringsvoet 6,49% garageboxen en  6,40% parkeerplaatsen 
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Waardering volgens full-variant op het bedrijfsonroerend goed 
 

Inschakeling taxateur 
Per ultimo 2017 is al het Bedrijfsonroerend Goed (BOG) door een externe makelaar getaxeerd volgens de Full 
Variant. Vanaf het verslagjaar 2018 zal jaarlijks 1/3 deel van de onroerende zaken in exploitatie van het 

Bedrijfsonroerend goed (BOG) getaxeerd worden door een onafhankelijke en ter zake deskundige externe 
taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT – www.nrvt.nl). Dit betekent dat 
elk derde deel van de onroerende zaken in exploitatie minimaal eens per drie jaar opnieuw wordt getaxeerd. Het 
taxatiedossier is op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties. Voor dit type bezit wordt alleen 
het exploitatiescenario in de waardering gebruikt. 
  
De volgende vrijheidsgraden zijn toegepast voor de waardering van het bedrijfsonroerend goed: 

  
Exit yield  
De exit yield is benaderd op basis van de huursituatie in relatie tot de huurwaarde aan het eind van de 
beschouwingsperiode en de veroudering van het complex gedurende de beschouwingsperiode. 
  
Markthuurstijging 

De markthuurstijging is door ons lager ingeschat op basis van de kenmerken van de objecten en de lokale 

marktsituatie. Een lagere markthuurstijging leidt in principe tot aan lagere waardering. 
  
Disconteringsvoet 
De disconteringsvoet is door ons per complex ingeschat op basis van de huursituatie, de kenmerken van het 
onderhavig object, het risicoprofiel van de kasstroom en de lokale marktsituatie (o.a. referentieobjecten). In het 
ene geval leverde dit een lagere disconteringsvoet dan de basisvariant en in het andere geval een hogere. Als er 

sprake is van een lagere disconteringsvoet dan uit de basisvariant blijkt, levert dat in principe een hogere waarde 
op. Als er sprake is van een hogere disconteringsvoet dan uit de basisvariant blijkt, levert dat in principe een 
lagere waarde op. 
  
Voor de overige parameters wordt uitgegaan van het waarderingshandboek. 
 
Bepaling bedrijfswaarde 

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa toe 
te rekenen toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf.  
De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de geprognosticeerde kasstromen uit hoofde 
van toekomstige exploitatie opbrengsten en toekomstige exploitatie lasten over de geschatte resterende 

looptijd van deinvestering. De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde 
veronderstellingen die de beste schatting weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing 

zullen zijn gedurende de resterende levensduur van het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de 
onderhoudsbegroting van het betreffende jaar die intern geformaliseerd is. Deze bestrijkt de restant exploitatie 
periode. De kosten van planmatig onderhoud worden gebaseerd op de in de meerjaren onderhoudsbegroting 
onderkende cycli. Voor latere jaren wordt uitgegaan van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, 
huurstijging en rente evenals genormeerde lastenniveaus. 
 
Bij de bedrijfswaardeberekening voor het bezit in exploitatie gelden de volgende uitgangspunten: 

Huuropbrengsten 
- De ingerekende huuropbrengsten zijn gebaseerd op de huren ultimo balansdatum 
- Huurverhoging  inflatie voorgaand jaar (2016 inflatie voorgaand jaar) 
- Bij de huurverhoging en de huurharmonisatie wordt ook rekening gehouden met categorale aftoppingsgrenzen,  

zoals benoemd in de uitgangspunten huurbeleid Strategisch Voorraadbeheer 2017. 
 
Huurstijging bedrijfswaarde jaarrekening 2017 

Jaar Prijsinflatie Jaarlijkse 

huurverhoging 

Huurstijging i.v.m. 

harmonisatie 

2018 1,40% 1,07% 0,3% 

2019 1,50% 1,40% 0,3% 

2020 1,60% 1,50% 0,3% 

2021 1,60% 1,60% 0,3% 

2022 1,80% 1,60% 0,3% 

2023 2,00% 1,80% 0,3% 

>2023 2,00% 2,00% 0,3 % 
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- Jaarlijkse huurderving van 0,75 % (2016  0,75%) 
- Projectleegstand; 50% 1-jaar voor sloop, 20% 2-jaar voor sloop 

Overige beleidsuitgangspunten 

Woningen Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2017 

Huurderving 0,75% 0,75% 

Zakelijke lasten per VHE 
Gemeente  
Krimpen ad IJssel 

Krimpenerwaard 

 
 
€ 440 

€ 290 

 
 
€ 443 

€ 282  

Verzekering per VHE € 14 € 15 

Verkopen 25 per jaar ingerekend voor 
de komende 5 jaar 

25 per jaar ingerekend voor 
de komende 5 jaar 

Beheerkosten nieuwbouw € 946 € 978 

Beheerkosten bestaande woningen Budgetten begroting 2017 Budgetten begroting 2018 

Levensduur vastgoed in exploitatie Minimaal 15 jaar,  
maximaal 50 jaar 

Minimaal 15 jaar,  
maximaal 50 jaar 

 
Zakelijke lasten 
De tarieven voor de OZB zijn berekend op basis van de werkelijke tarieven van de gemeente, zoals ze in 2017  
zijn vastgesteld. 

 
Beheerkosten nieuwbouw 
De norm beheerkosten voor nieuwbouw bedraagt € 978, dit is de norm die geldt als piketpaal voor de  
beïnvloedbare bedrijfslasten.   
 
Onderhoud 
Het planmatig onderhoud is gebaseerd op de meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB), die per complex is  

vastgesteld. Op totaalbedrag per jaar is van de MJOB de volgende specificatie te geven: 
 

MJOB (bedragen x € 1 miljoen) 

Jaar 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Bedrag 5,7 5,6 4,3 4,1 4,1 3,4 3,5 5,2 4,3 
 

Jaar 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 tot einde 
exploitatie 

Bedrag 4,6 4,2 4,7 9,8 5,7 6,8 49,7 

 
Voor het dagelijks onderhoud wordt een norm gebruikt van € 456,- per woning per jaar.  
Deze norm is inclusief het jaarbudget voor mutatieonderhoud, gebaseerd op een mutatiegraad van 5%. 
 

Levensduur 
De levensduur is gebaseerd op de in het Strategisch Voorraadbeleid aangegeven exploitatieduur. 
Er wordt voor sociale verhuureenheden uitgegaan van een resterende economische levensduur die maximaal  
50 jaar en minimaal 15 jaar bedraagt. Bij de bepaling van de restant levensduur, wordt rekening gehouden met,  
in de investeringsbegroting opgenomen, sloopplannen en renovatieplannen.  
 

Restwaarde grond 
De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfswaarde vindt, voor zover er nog geen  
herbestemming van de grond heeft plaatsgevonden, plaats op basis van de huidige vergelijkbare kavel- of  
vierkante meterprijs voor een sociale huurwoning conform onderstaande tabel.  
Deze kavelprijs wordt geïndexeerd naar het einde van de levensduur en verminderd met verwachte kosten 
Van bouwrijp maken en kosten van uitplaatsing á € 8.874 per woning. 
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Bedragen in euro’s; prijspeil 2017 

Type  Opbrengst 

grond 

Restwaarde 

Kosten 

DAEB 1-kamer appartement 12.705 10.812 

DAEB 2-kamers appartement 15.125 11.424 

DAEB 3-kamers appartement 18.150 11.934 

DAEB 4-kamers appartement 18.150 12.444 

DAEB 5-kamers appartement 19.584 12.954 

DAEB 2-kamers ééngezinswoning 15.504 11.934 

DAEB 3-kamers ééngezinswoning 17.544 12.444 

DAEB 4-kamers ééngezinswoning 19.584 12.954 

DAEB 5-kamers ééngezinswoning 22.644 13.464 

DAEB 6-kamers ééngezinswoning 24.684 13.464 

niet-DAEB 3-
kamers 

appartement 20.604 11.934 

niet-DAEB 4-
kamers 

appartement 23.664 12.444 

niet-DAEB 3-

kamers 

ééngezinswoning 20.604 12.444 

niet-DAEB 4-
kamers 

ééngezinswoning 23.664 12.954 

niet-DAEB 5-
kamers 

ééngezinswoning 26.826 13.464 

parkeervoorziening per eenheid 3.060 255 

overig             

MOG 

per m2 309 41 

overig             BOG per m2 309 41 

 
Verhuurdersheffing 

Verhuurders van woningen in de gereguleerde sector betalen een heffing over de WOZ-waarde van de huurwoningen.  
De verhuurderheffing is in 2018 0,591% van de WOZ-waarde van de huurwoningen. De heffing wordt berekend over  
de totale WOZ-waarde van de woningen, verminderd met 50 x de gemiddelde individuele WOZ-waarde van de woningen 
In de begroting wordt gerekend met het tarief van 2018 voor de gehele prognoseperiode.  
De verhuurderheffing maakt onderdeel uit van de bedrijfswaarde.  
 

Tarief verhuurderheffing  

Jaar Heffing in % 
WOZ-waarde 

2018 0,591%  

2019 0,591% 

2020 0,592% 

2021 0,592% 

2022 0,592% 

2023 0,567% 

 
Disconteringsvoet 
De disconteringsvoet zoals die door het WSW voor de bedrijfswaardeberekeningen wordt voorgeschreven, bestaat 
uit de historische gemiddelde rente op 10-jaars staatsobligaties en de opslag die corporaties daarop betalen voor 
hun financiering. Ortec Finance bepaalde op basis van cijferreeksen die teruggaan tot 1901 dat op de lange 
termijn de nominale rente op 10-jaars staatsobligaties voor Nederland 4,25% is. Met een inflatie van 2%, 

betekent dit een reële rente van 2,25%. Ervaringscijfers van WSW leren dat de opslag voor geborgde leningen en 

overige financieringskosten gezamenlijk ongeveer 0,75% bedragen. Hieruit volgt dat corporaties voor het contant 
maken van de kasstroom een disconteringsvoet dienen te hanteren van 5,0%. We disconteren de kasstromen per 
1 juli (medio numerando).  
 
Ook in de jaarrekening 2016 hanteerden we een disconteringsvoet van 5%.  
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2.3 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Verloopoverzicht onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
 

2017 
€ 

Primo boekjaar: 
    

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
  

24.331.782  

Cumulatieve herwaarderingen 
   

10.625.377  

Boekwaarde per 1 januari 2017 
   

34.957.159  

Mutaties: 
    

Overboeking van onroerende zaken in ontwikkeling 
  

0  

Herclassificaties van en naar voorraad te verkopen onroerende zaken 
 

-2.142.397  

Winsten of verliezen als gevolg van aanpassingen van de marktwaarde 
 

2.912.260  

Overige mutaties 
   

0  

Totaal mutaties 
   

769.863  

Ultimo boekjaar: 
    

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
  

23.182.997  

Cumulatieve herwaarderingen 
   

12.544.025  

Boekwaarde per 31 december 2017 
   

35.727.022  

 
Ultimo 2017 zijn er 33 woningen verkocht met een MGE regeling (2016: 35) en 175 met een koopgarant 
regeling (2016: 187). Bij de verkoop is er bij beide regelingen een korting op de taxatiewaarde verstrekt. 
Deze korting wordt bij de terugkoop weer verrekend. 
Naast de verstrekte korting, wordt als tegenprestatie voor de lagere koopprijs, een deling in de 

waardeontwikkeling van de woning overeengekomen. 

Het aandeel van QuaWonen in de waardeontwikkeling bij 173 woningen is 1,5 keer het verstrekte 

kortingspercentage, bij 33 woningen is het aandeel 2 keer het verstrekte kortingspercentage (voorbeeld: 

kortingspercentage bij verkoop 25%, aandeel QuaWonen bij 1,5 keer in de waardeontwikkeling 37,5%). 

In 2017 zijn er géén woningen meer met een terugkooprecht of -verplichting aan derden overgedragen. 

Daarnaast zijn er in 2017 géén woningen in ontwikkeling welke onder een VOV-regeling zijn verkocht of 

te koop worden aangeboden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verstrekte kortingen bij verkoop aantal 

met 10% 
 

36 

met 13% 
 

7 

tussen 13% en 14% 11 

met 14% 
 

2 

tussen 14% en 15% 3 

met 15% 
 

41 

tussen 15% en 16% 5 

met 16% 
 

10 

tussen 16% en 20% 2 

tussen 20% en 23% 11 

met 23% 
 

9 

met 25% 
 

71 

 Totaal   208 



100 
 

2.4 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
 

Verloopoverzicht onroerende zaken in 
ontwikkeling bestemd voor exploitatie 

 
2017 

€ 

Primo boekjaar:    

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
  

16.751.883  

Cumulatieve herwaarderingen 
   

-5.354.464  

Boekwaarde per 1 januari 2017 
   

11.397.419  

Mutaties: 
    

Investeringen 
   

19.926.183  

Subsidies   -339.200 

Overboekingen van en naar vastgoed in exploitatie 
  

-22.229.994  

Resultaat grondexploitatie 
   

-134.938  

Aanwending voorziening onrendabele investeringen 
  

-4.983.122  

Totaal mutaties 
   

-7.761.071  

Ultimo boekjaar: 
    

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
  

7.531.030  

Cumulatieve herwaarderingen 
   

-3.894.682  

Boekwaarde per 31 december 2017 
   

3.636.348  

 

Investeringen        
In 2017 is er voor € 15,2 miljoen geïnvesteerd in herstructurering en ruim € 4,4 miljoen in renovatie, 

inclusief duurzaamheidsinvesteringen. Bij herstructurering gaat het om planvorming tot en uitvoering van 
sloop met vervangende nieuwbouw.       
 
Overboekingen van en naar vastgoed in exploitatie       

In 2017 zijn er 127 appartementen opgeleverd met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. Bij één blok 
appartementen is ook een parkeerdek met 36 plaatsen opgeleverd ten behoeve van de huurders van de 
appartementen. In een ander blok met appartementen is ook bijzondere woonvorm met 18 
wooneenheden en een ontmoetingsruimte gerealiseerd. Tevens is er in 2017 een monumentaal pand 
verbouwd tot een bijzondere woonvorm met 16 wooneenheden en een beheerderswoning. 
De totale investering van de opgeleverde nieuwbouw bedraagt € 24,83 miljoen. De reeds eerder 
afgeboekt onrendabele toppen op basis van marktwaarde in verhuurde staat (DCF methode) van deze 

opleveringen bedraagt € 2,6 miljoen. 
 
Naast de nieuwbouw is er nog een saldo van € 133.348 aan vrijgevallen verplichtingen en na-
investeringen opgeleverd. Het betreft hier projecten die in eerdere jaren in exploitatie zijn genomen en 
die in 2017 geëvalueerd zijn of definitief afgesloten. Het totale voordelige resultaat is ook gecorrigeerd op 
de gepresenteerde onrendabele top, ten bate van het jaarresultaat. 

 

Resultaat grondexploitatie 
Resultaatsbepaling op grond, als gevolg van sloop van onroerende zaken en herstructurering van wijken. 
 
Aanwending voorziening onrendabele investeringen       
De projecten waarvan een voorcalculatorisch verlies is begroot, hebben een voorziening voor dit verlies 
als het besluit tot uitvoering, bij de Prijs- & Contractfase, van het project is genomen.  

In de loop van het jaar wordt er veel geïnvesteerd in projecten. De aanwending voorziening onrendabele 
investeringen is de correctie op de boekwaarde van de projecten in ontwikkeling door aanwending van de 
eerder gevormde voorziening. 
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3. Materiele vaste activa 
 

3.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 2017 
€ 

Primo boekjaar: € 

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 8.754.161  

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen -2.252.764  

Boekwaarde per 1 januari 6.501.397  

Invloed stelselwijziging (cumulatief effect) -759.585  

Herrekende boekwaarde per 1 januari 5.741.812  

Mutaties: 
 

Investeringen 209.930  

Afschrijvingen -318.292  

Totaal mutaties -108.362  

Ultimo boekjaar: 
 

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 7.511.734  

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen -1.878.284  

Boekwaarde per 31 december 5.633.450  

 
 
Specificatie boekwaarde: 

Boekwaarde per 31 december nader 

te specificeren in: 

Afschrijving 

gemiddeld 

2017 

€ 

2016 

€ 

a.  Kantoorruimten 1,83% 4.358.659  4.454.111  

b.  Inventaris 11,69% 1.082.708  1.090.242  

c.  Vervoermiddelen 20,00% 0  0  

d.  Overige zaken 2,48% 192.083  197.459  

Totaal 
 

5.633.450  5.741.812  
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4. Financiële vaste activa 
 

4.1 Deelnemingen 
 

Deelnemingen 31-12-2017 
€ 

Boekwaarde per 1 januari 2017 0 

Aandeel resultaat waarin wordt deelgenomen 4.054 

Af: Waardevermindering -4.054 

Boekwaarde per 31 december 2017 0 
  

Cumulatieve waardeverminderingen per 31 december 
2017 

18.000 

 

Dit betreft de deelneming in Woonwaard Holding BV. 
 
 

4.2 Latente belastingvorderingen 
 
 

Verloopoverzicht individuele latenties 

 

Actieve latenties 
u.h.v.:       

Totaal 
 2016 

  leningen verliezen verkopen afschrijving   € 

Stand per 1 januari 2016 
 

268.669  0  1.738.298  0  
 

2.006.967  

Invloed foutherstel(cumulatief effect) 
 

0  0  0  4.334.790  
 

4.334.790  

Herrekende stand per 1 januari 2016 
 

268.669  0  1.738.298  4.334.790  
 

6.341.757  

- Afwijking aangifte vpb 2013 t.o.v. 
optimalisering door project Bollocatie 

 

0  348.244  0  0  

 

348.244  

- Aanwending latentie 
 

-33.835  -348.244  0  0  
 

-382.079  

- Mutatie 2016 
 

0  0  -852.240  -540.589  
 

-1.392.829  

Stand per 31 december 2016 
 

234.834  0  886.058  3.794.201  
 

4.915.093  

 
 

    
  

Verloopoverzicht individuele latenties 

 

Actieve latenties 
u.h.v.:       

Totaal  
2017 

 
 leningen verliezen verkopen afschrijving   € 

Stand per 1 januari 2017 
 

234.834  0  886.058  0  
 

1.120.892  

Invloed foutherstel (cumulatief effect) 
 

0  0  0  3.794.201  
 

3.794.201  

Herrekende stand per 1 januari 2017 
 

234.834  0  886.058  3.794.201  
 

4.915.093  

- Afwijking aangiften vpb door 

optimalisering en bezwaarschriften 
 

0  8.255.795  0  0  

 

8.255.795  

- Aanwending latentie 
 

-32.996  -2.080.503  0  0  
 

-2.113.499  

- Mutatie 2017 
 

0  -601.931  585.118  -308.640  
 

-325.453  

Stand per 31 december 2017 
 

201.838  5.573.361  1.471.176  3.485.561  
 

10.731.936  
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Actieve belastinglatentie u.h.v. leningen 
De latente belastingvordering uit hoofde van leningen komt voort uit de opvoer van de leningenportefeuille 

per 1 januari 2008 op de fiscale openingsbalans van QuaWonen. 

Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 17.950 binnen een jaar wordt 

gerealiseerd. De nominale waarde van de belastinglatentie bedraagt € 251.197 (2016: € 278.976). 
       

Actieve belastinglatentie u.h.v. verrekenbare verliezen 
De latente belastingvordering uit hoofde van verrekenbare verliezen is gebaseerd op het verschil tussen 
het totale commerciële jaarresultaat en het fiscale jaarresultaat. Negatieve fiscale resultaten mogen onder 
voorwaarden verrekend worden met positieve resultaten uit andere jaren. 
De verrekenbare fiscale verliezen worden als contante waarde op de balans verantwoord.  
        

In 2017 is gewerkt aan verdere invulling van belastingoptimalisatie en strategie 
vennootschapsbelasting, in goed overleg met de belastingdienst. Als gevolg heeft QuaWonen de 
volgende mutaties verwerkt  in de latentie via het jaarresultaat: 

 

mutatie 

  

Over het belastingjaar 2011 is, vooruitlopend op een uitspraak van de belastingdienst op een 

bezwaarschrift, de belastbare winst verlaagd met € 16,9 miljoen. 

 

4.230.248  

Voor het belastingjaar 2013 is er concept aangifte opgesteld. 
De belastbare winst is, ten opzichte van de laatst verantwoorde opstelling, verlaagd  
met € 6,6 miljoen. 

 

1.658.467  

Ook voor het belastingjaar 2014 is er concept aangifte opgesteld. De belastbare winst is,  

ten opzichte van de laatst verantwoorde opstelling, verlaagd met € 8,4 miljoen. 

 

2.099.528  

De aangifte voor het belastingjaar 2015 moet nog worden opgesteld.  
De belastbare winst wordt, ten opzichte van de laatst verantwoorde opstelling, verlaagd met € 
1,1 miljoen door afwaardering van gesloopte woningen. 

 

  267.552  

Totaal aan mutaties       8.255.795  
        

De ontstane latentie is aangewend ter verliesverrekening van de resterende acute 
belastingdruk over belastingjaar 2016  

 -2.025.616  

en over belastingjaar 2017           -54.887  
       -2.080.503  

De mutatie over 2017 is een correctie op de latentie door het contant maken van de resterende  

fiscale verliesverrekening ultimo 2017(van € 24,5 miljoen). 
Naar verwachting wordt dit restantbedrag binnen vijf jaar gerealiseerd. De verwachte realisatie 

over 2018 bedraagt € 171.000. De bedragen voor 2019 tot en met 2023 zijn respectievelijk  
€ 4.574.000, € 4.864.000, € 5.475.000, € 8.099.000 en € 1.359 

 

 

        
Actieve latentie u.h.v. verkopen        
De latente belastingvordering uit hoofde van toekomstige verkopen is gebaseerd op geprognotiseerde 
verkopen binnen 5 jaar na balansdatum.  

De vastgoedbeleggingen in exploitatie van QuaWonen worden gewaardeerd tegen marktwaarde in verhuurde 

staat. Deze vorm van waarderen resulteert in een actieve belastinglatentie, omdat de waardering veelal 
lager is dan de fiscale waardering. 

Verwacht wordt dat voor het bedrag op balansdatum ultimo 2017, een bedrag van € 319.606 binnen een 

jaar wordt gerealiseerd. De nominale waarde van de actieve belastinglatentie bedraagt € 1.581.255 (2016: 
€ 928.394). 

        

Actieve latentie u.h.v. fiscale afschrijving 

De latente belastingvordering uit hoofde van fiscale afschrijving is gebaseerd op het fiscale 
afschrijvingspotentieel tussen de fiscale boekwaarden en de WOZ-waarden. Commercieel wordt er niet 
afgeschreven. 

In de jaarrekening 2016 is deze latentie niet gevormd. De latentie is alsnog berekend voor de 
beginbalans 2016 en 2017. Deze bedragen zijn foutherstel in de jaarrekening 2017 en vergelijkende 
cijfers verwerkt.  

Verwacht wordt dat voor het bedrag op balansdatum ultimo 2017, een bedrag van € 456.723 binnen een 
jaar wordt gerealiseerd. De nominale waarde van de actieve belastinglatentie bedraagt € 4.394.468 
(2016: € 5.058.934). 
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Latentie u.h.v. waarderingsverschil vastgoed in exploitatie      
De belastinglatentie uit hoofde van het waarderingsverschil tussen de fiscale boekwaarde en de 

commerciële boekwaarde is tweeledig. Ten eerste een actieve belastingvordering indien de fiscale 
boekwaarde hoger is. Deze latentie is nominaal ultimo 2017 € 58,5 miljoen. 
Ten tweede een passieve latentie indien de fiscale boekwaarde lager is. Deze latentie is nominaal  

€ 4,3 miljoen. De contante waarde van beide latenties is € 0 op basis van het langdurige karakter en de 
onwaarschijnlijkheid dat het verschil gerealiseerd gaat worden. 
       
4.3 Overige vorderingen        
 
De overige vorderingen zijn als volgt te specificeren: 
 

 31-12-2017 31-12-2016 
A. Uitgestelde betaling Kopen naar Wens € 2.613.573 € 2.780.187 
B. Overige vorderingen € 979.131 € 1.613.354 

Totaal overige vorderingen € 3.592.704 € 4.393.541 
 
 
A. Uitgestelde betaling Kopen naar Wens 

 

Verloopoverzicht uitgestelde betaling  
Kopen naar Wens 

2017 
€ 

 
2016 

€  
€ 

 
€ 

Boekwaarde uitgestelde betaling  

Kopen naar Wens per 1 januari 

2.085.375  
 

1.814.796  

Invloed stelselwijziging (cumulatief effect) 694.812  
 

596.654  

Herrekende boekwaarde uitgestelde betaling Kopen naar Wens 
per 1 januari 

2.780.187  
 

2.411.450  

Toename door verkoop woningen met Kopen naar Wens 0  
 

571.850  

Ontvangen vorderingen -166.614  
 

-203.113  

Boekwaarde uitgestelde betaling  
Kopen naar Wens per 31 december 

2.613.573  
 

2.780.187  

        
In 2014 is gestart met het product kopen naar wens. Woningen worden permanent verkocht, afhankelijk 

van het inkomen van de koper wordt een gedeelte van de betaling uitgesteld. 

In 2017 zijn er geen woningen met deze regeling verkocht (2016: 17 voor € 2,7 miljoen). 
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De koper bepaalt zelf wanneer het bedrag terugbetaald wordt, echter uiterlijk bij verkoop van de woning. 
In 2017 zijn zes vorderingen volledig en twee deels ontvangen. Ultimo 2017 staan er nog 64 vorderingen 

open. 
 

B. Overige vorderingen 

Verloopoverzicht overige vorderingen 
    

2017 
€ 

 
2016 

€  

Boekwaarde overige langlopende vorderingen 
1/1 

   
1.613.354  

 
1.100.001  

Wooninvesteringsfonds (WIF): 
       

- Ontvangsten 
    

0  
 

-136.324  

- Resultaat/afboeking vordering 
    

0  
 

136.324  

ABN Amro Margin call ivm derivaten 
    

-600.000  
 

0  

Overige mutaties 
    

-34.223  
 

513.353  

Boekwaarde overige vorderingen  
   

979.131  
 

1.613.354  

 

Erfpacht parkeergarage Secretaris Schipperstraat        
In 2013 is met de oplevering project Secretaris Schipperstraat een Vestiging Recht van Erfpacht ingegaan 

voor de parkeergarage. De erfpacht is aangegaan voor een periode van 50 jaar en afgekocht, waarbij alle 
economische risico's en voordelen bij de erfpachter, de gemeente Krimpenerwaard, liggen. 
Na het verstrijken van de duur van de erfpacht, valt de opstal en het gronddeel terug aan QuaWonen. De 
contante waarde van de restwaarde is voor € 1 geactiveerd.      
  
ABN Amro Margin call ivm derivaten        

QuaWonen heeft met de ABN AMRO bank diverse derivatenovereenkomsten (i.c. renteswaps) afgesloten. 
Bij deze contracten is afgesproken dat de bank kan eisen om een borg te storten als de martkwaarde van 
de derivaten een afgesproken bodembedrag onderschrijdt.       
 
Per saldo stond er ultimo 2015 € 1,1 miljoen bij de ABN-Amro als onderpand in depot. In 2016 zijn er 
geen mutaties geweest. In 2017 is er € 0,6 miljoen terugbetaald door ABN-AMRO, zodat er ultimo 2017 
nog  

€ 0,5 miljoen bij de ABN-Amro als onderpand in depot staat.       
 

Afkoopsom verwarmingsdiensten 
In 2016 is QuaWonen een samenwerkingsovereenkomst met een looptijd van 15 jaar aangegaan met 
Greenspread Warmte BV voor het afnemen van verwarmingsdiensten. QuaWonen heeft hiervoor een 
afkoopsom betaald van € 494.362. De totale kosten, ad € 513.353, zullen in 15 jaar lineair worden 
afgeschreven, conform de looptijd van het contract. 

 

Verloop afkoopsom verwarmingsdiensten 2017 
€ 

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 513.353  

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen 0  

Boekwaarde per 1 januari  513.353  

  

Mutaties: 
 

Afschrijvingen -34.223  

Totaal mutaties -34.223 

Stand einde boekjaar: 
 

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 513.353  

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen -34.223  

Boekwaarde per 31 december 479.130  
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5. Voorraden 

        
5.1 Vastgoed bestemd voor de 

verkoop       

Verloopoverzicht voorraad te 
verkopen onroerende zaken 

    

2017 
€ 

 

2016 
€  

Boekwaarde voorraad te verkopen onroerende 
zaken 1/1    

2.029.846  
 

12.875.951  

Herclassificaties van en naar onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden  
2.142.397  

 
2.460.090  

Herclassificaties van en naar onroerende zaken in 
exploitatie   

0  
 

-242.400  

Aankopen 
    

140.000  
 

0  

Verkopen 
    

-2.987.665  
 

-13.063.795  

Winsten of verliezen als gevolg van aanpassingen van 
de marktwaarde   

-35.000  
 

-1.786  

Overige mutaties 
    

0  
 

1.786  

Boekwaarde vastgoed bestemd voor de 
verkoop 31/12    

1.289.578  
 

2.029.846  

        
Herwaardering        
De som van de herwaardering van de onroerende zaken bestemd voor verkoop per balansdatum bedraagt  
€ 245.700 (2016: € 566.756). Het verloop van de herwaardering wordt verder toegelicht bij het onderdeel 
Eigen Vermogen. 

        
De voormalige front office kantoren in Krimpen ad IJssel en Lekkerkerk worden afgestoten. Het kantoor 
aan de Raadhuislaan te Lekkerkerk is in 2016 verkocht. Voor het kantoor in Krimpen aan den IJssel is een 

voorlopig koopcontract getekend, het transport heeft echter nog niet plaatsgevonden. Het kantoor is wel 
afgewaardeerd met € 35.000. 

In project Bollocatie stonden bij oplevering nog 12 grondkavels te koop voor een totale prijs van € 
1.560.000. Vooruitlopend op verder te nemen acties met de mede ontwikkelaar, is reeds € 645.000 
afgeboekt als voorzienbaar verlies bij verkoop van deze kavels. 
(In 2013 € 240.000, 2014 € 100.000 en 2015 € 305.000). 
In 2017 zijn er 9 grondkavels verkocht voor totaal € 795.000. De overige 3 kavels worden naar 

verwachting in 2018 verkocht. 

De 2 in 2016 geplande complexverkopen, voor in totaal € 10.007.210, zijn uitgevoerd. 
    

In 2017 zijn 16 voormalige vov woningen verkocht voor totaal € 2.918.774 (2016: 19 woningen  
€ 3.440.750) en zijn er 2 voormalige vov woningen in exploitatie genomen (2016: 2 woningen). 
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6. Onderhanden projecten 

 

 

Verloopoverzicht onderhanden projecten  
(Niet-DAEB) 

2017 

 

2016 

 €  € 

Saldo onderhanden projecten 1 januari 1.030.628  
 

1.281.119  

Verkocht tijdens de bouw (van onderhanden werk) 0  
 

0  

Herclassificaties van en naar onroerende zaken in ontwikkeling bestemd 
voor exploitatie 

0  
 

0  

Investeringen 728.712  
 

1.400.478  

Ontvangen termijnen -2.283.363  
 

-1.687.669  

Gerealiseerd verkoopresultaat 524.023  
 

36.700  

Overige mutaties 0  
 

0  

Saldo onderhanden projecten 31 december 0  
 

1.030.628  

 
 
Als onderdeel van het project Schoonhoven Noord Blok 9 is er een supermarkt gerealiseerd met een 

verkoopopbrengst van € 4.079.544. Het project is in 2017 opgeleverd en is de laatste 16% ontvangen.  
 
Begin 2016 is de verkoopovereenkomst van 2 kavels van project Prinsessenpark getekend. Transport van 
de grond heeft in 2017 plaatsgevonden en is conform de overeenkomst de verkoopopbrengst, ad   
€ 1.629.500 ontvangen. 
 
 

7. Vorderingen 
  

31-12-2017  31-12-2016 

 €  € 

7.1 Huurdebiteuren    

    
Huurachterstand 423.280  575.837 

Af: voorziening dubieuze debiteuren 204.545  284.490 

Saldo huurdebiteuren 218.735  291.347 

 

De huurachterstanden bedragen ultimo boekjaar 0,76% van de bruto jaarhuur (2016: 1,03%)  
 

Voorziening dubieuze debiteuren 2017  2016 

Saldo per 1 januari 419.862  437.391 

- Definitief oninbaar huurdebiteuren -69.016  -76.231 

- Definitief oninbaar overige vorderingen 11.883  -106.665 

- Ontvangen bedragen -131.075  12.782 

- Dotatie 79.157  152.585 

Saldo per 31 december 310.811  419.862 
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De voorziening is ten behoeve van: 

- Huurdebiteuren 204.545  284.490 

- Overige debiteuren 106.266  135.372 

Saldo per 31 december 310.811  419.862 
 
 
Huurdebiteuren  

Bij de huurdebiteuren is de voorziening bepaald aan de hand van de vorderingen met een 
betalingsregeling bij QuaWonen en vorderingen die uit handen gegeven zijn aan de deurwaarder. Van de 
actieve contracten, vorderingen op huidige bewoners, wordt 50% als dubieus aangemerkt. Van de niet-
actieve contracten, vorderingen op vertrokken bewoners, wordt 75% als dubieus aangemerkt.  
  
Overige debiteuren  
Voor de overige debiteuren is de voorziening als volgt gevormd. De actieve contractgebonden 

vorderingen die ouder zijn als 31 dagen worden voor 50% als dubieus aangemerkt; de niet actieve 
contractgebonden vorderingen die ouder zijn dan 31 dagen worden voor 75% als dubieus aangemerkt.  
 

7.2 Overheid 
     

31-12-2017 
€ 

 
31-12-2016 

€            

- Gemeente Krimpenerwaard 
    

9.212 
 

0 

- Gemeente Krimpen a/d IJssel 
    

121 
 

0 

Saldo per 31 december 
    

9.333 
 

0 

 
  

7.3 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 

 
 31-12-2017 

€ 

31-12-2016 

€ 

Rekening Courant Woonwaard Holding BV 36.108 14.003 

   

 
Op de rekening-courant met Woonwaard Holding BV (100% deelneming) van € 134.217 is het negatieve 

eigen vermogen van de Holding van € 98.111 in mindering gebracht. Het resterende saldo van € 36.108 is 
per 31 december 2017 liquide voorhanden in de Holding. 

        

  
31-12-2017 

€ 
 

31-12-2016 

€ 

7.4 Overige vorderingen     

- Overige vorderingen op huurders en voormalige huurders  144.602  247.696 

- Overige debiteuren     33.148  13.177 
        177.750  260.873 

Af: Voorziening dubieuze debiteuren    106.266  135.372 

Saldo per 31 december     71.484  125.501 
           

7.5 Overlopende activa 
    

31-12-2017 
 

31-12-2016 

- Nog te ontvangen rente Rabo spaarrekening 
  

191 
 

11.873 

- Nog te ontvangen STEP subsidie 
   

716.000 
 

376.800 

- Waarborgsommen 
     

0 
 

5.475 

- Diverse overlopende posten 
    

25.750 
 

7.861 

Saldo per 31 december 
    

741.941 
 

402.009 

 

De nog te ontvangen STEP subsidie bestaat uit de bedragen waarvoor een beschikking tot toekenning is 
ontvangen en waarvan de betreffende projecten per 31 december zijn opgeleverd. Deze subsidie 
bedragen zullen in 2018 en in 2019 worden ontvangen. 
 
De diverse overlopende posten bestaan uit vooruitbetaalde kosten met betrekking tot boekjaar 2018. 
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8. Liquide middelen 
         

31-12-2017 
€ 

 

 
31-12-2016 

€ 

Betaalrekeningen: 
        

- Rekening-courant ING 
    

4.238 
 

4.553 

- Rekening-courant Rabobank 
    

744.768 
 

1.998.649 

- Rekening-courant BNG 
    

664.324 
 

2.804.673 

- Spaarrekening Rabobank 
    

4.748.099 
 

5.335.003 

Totaal betaalrekeningen 
    

6.161.429 
 

10.142.878 
           

Kas 
      

412 
 

2.632 
           

Totaal liquide middelen per 31 december 
   

6.161.841 
 

10.145.510 

 

 
Liquiditeitsbuffer           
Alle opgenomen liquide middelen staan ter vrije beschikking van QuaWonen.    
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19. Toelichting op de passiva 
 

9. Eigen vermogen 
 
9.1 Herwaarderingsreserve 
 
Over 2017 zag het verloop van de herwaarderingsreserve er als volgt uit: 
 

Verloopoverzicht herwaarderingsreserve 
Onroerende 

zaken in 
exploitatie 

Onroerende 
zaken VOV 

Voorraad 

onroerende 
zaken 

bestemd 
voor 

verkoop 

Totaal 2017 

 € € € € 

Herwaarderingsreserve 1/1 (conform 
jaarrekening 2016) 

555.012.617  10.905.193  566.756  566.484.566  

Mutatie door herclassificatie 228.911  -879.328  879.328  228.911  

Realisatie door verkoop -1.634.835  0  -1.165.384  -2.800.219  

Realisatie door sloop -11.334.301  0  0  -11.334.301  

Realisatie door overige mutaties 0  -93.621  0  -93.621  

Mutatie door herwaardering -46.766.782  2.672.872  -35.000  -44.128.910  

Herwaarderingsreserve per 31 
december 

495.505.610  12.605.116  245.700  508.356.426  

 
Over 2016 zag het verloop van de herwaarderingsreserve er als volgt uit: 
 

Verloopoverzicht 
herwaarderingsreserve 

Onroerende 
zaken in 

exploitatie 

Onroerende 
zaken VOV 

Voorraad 
onroerend

e zaken 
bestemd 

voor 
verkoop 

Totaal 2016 

 € € € € 

Herwaarderingsreserve 1/1  486.121.221  10.433.611  819.223  497.374.055  

Mutatie door herclassificatie 90.731  -769.269  595.266  -83.272  

Realisatie door verkoop -3.405.523  0  -847.733  -4.253.256  

Realisatie door sloop -473.771  0  0  -473.771  

Realisatie door overige mutaties 0  -77.000  0  -77.000  

Mutatie door herwaardering 72.679.959  1.317.851  0  73.997.810  

Herwaarderingsreserve per 31 

december 
555.012.617  10.905.193  566.756  566.484.566  

 
 
 
De herwaarderingsreserve wordt bepaald voor het vastgoed dat wordt gewaardeerd op marktwaarde. 

De herwaarderingsreserve wordt op complexniveau gevormd. De omvang van de 
herwaarderingsreserve voor het vastgoed wordt op iedere balansdatum bepaald op basis van het 
verschil tussen de boekwaarde op basis van marktwaarde en de boekwaarde op basis van historische 
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kostprijs. Bij de bepaling van de boekwaarde op basis van historische kostprijs wel/geen rekening 
gehouden met afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.      

      
 
Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve wordt ten gunste van de overige reserves gebracht. 

             
   
9.2 Overige reserves  
         

Verloopoverzicht overige reserve 2017  2016 

 €  € 

Overige reserves per 1 januari 183.934.625   155.892.001  

Invloed stelselwijziging (cumulatief effect) 4.489.013   4.931.444  

Herrekende stand per 1 januari 188.423.638   160.823.445  

Realisatie uit herwaarderingsreserve 14.228.141   4.804.027  

Mutatie door herwaardering -6.601.111   16.121.632  

Resultaat boekjaar exclusief herwaardering 1.335.439  
 

6.674.534  

Overige reserves per 31 december 197.386.107   188.423.638  
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Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017 
Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat van het boekjaar 2017 ten bedrage 

van   – €49.165.671 als volgt te bestemmen: 
 
- Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2017 ad - € 5.265.672 ten laste van de overige reserves 

te brengen; 
- Het niet gerealiseerde resultaat ad - €43.899.999( bestaande uit  - €46.537.871  niet gerealiseerde 
waardeveranderingen vastgoed in exploitatie, €2.672.872 niet gerealiseerde waardeveranderingen 
onroerende zaken verkocht onder voorwaarden en - €35.000 niet gerealiseerde waardeveranderingen 
voorraad onroerende zaken bestemd voor verkoop) ten laste van de herwaarderingsreserve te brengen. 
   
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016 

De jaarrekening 2016 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden op 22 
juni 2017. De vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane 
voorstel. 
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10. Voorzieningen 
 

10.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 
 
De voorziening dient om (restant) voorcalculatorisch onrendabele investeringen van nieuwbouw- en  

renovatieprojecten te dekken, voor zover er geen voldoende activum op de balans aanwezig is. 

Voor huureenheden betreft het de onrendabele top op de investeringen.    
Voor nieuwbouwprojecten wordt de voorziening gevormd als de geschatte marktwaarde in verhuurde staat, 

lager is dan de stichtingskosten. Voor renovatie projecten wordt de voorziening gevormd als de  
geschatte stijging van de marktwaarde in verhuurde staat lager is dan de netto investering. 
 
 

Verloopoverzicht voorziening onrendabele investeringen 2017 

 

2016 

 €  € 

Voorziening onrendabele investeringen per 1 januari 3.747.728  
 

7.015.773  

Dotaties 10.256.448   6.143.431  

Onttrekkingen -4.983.122  
 

-6.939.035  

Vrijval -871.763   -2.472.441  

Voorziening onrendabele investeringen per 31 december 8.149.291  

 

3.747.728  

 

 
 

Aanwending van de voorziening (onttrekkingen)  

De voorziening wordt enerzijds aangewend door het investeren in DAEB en Niet-DAEB activa in ontwikkeling 
ten behoeve van de eigen exploitatie in diverse projecten. De aanwending komt hierdoor overeen met de 
waardeverandering bij de activa in ontwikkeling. Voor de DAEB activa in ontwikkeling is de aanwending  

€ 2.259.197. Doordat er momenteel geen Niet-DAEB activa in ontwikkeling is, is er ook geen aanwending. 
De voorziening wordt anderzijds aangewend door het investeren in DAEB en Niet-DAEB activa in exploitatie 

in diverse renovatieprojecten met energiebesparende maatregelen. 
De voorziening voor onrendabele investeringen is overwegend kortlopend van aard. Verwacht wordt dat, van 
dit bedrag op balansdatum, een bedrag van € 6.922.424 (2016: € 3.747.728) binnen een jaar wordt 
gerealiseerd en een bedrag van € 1.226.867 binnen 3 jaar. 
 

Ultimo boekjaar is er voor de volgende projecten een voorziening: 
2017 

€ 

- Centrumplan Bergambacht fase 2 & 3a 577.392  

- Kerkweg Lekkerkerk fase 1 & 2 2.005.242  

- Renovatieprojecten met energiebesparende maatregelen 5.566.657  

Totaal 8.149.291  

 

10.2 Garantieverplichtingen    

    

Verloop voorziening garantieverplichtingen 2017 
 

2016 

 €  € 

Voorziening garantieverplichtingen 1/1 208.600   0  

Dotaties 0   208.600  

Vrijval -24.400   0  

Voorziening garantieverplichtingen 31 december 184.200   208.600  
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Garantie op geldlening First Metro Durban DIGH 

In het jaar 2010 is er een borgstelling afgegeven op een geldlening aan de Zuid-Afrikaanse woningcorporatie 

First Metro te Durban. Doel van deze lening is het mogelijk maken van de bouw van sociale woningen in het 

Lake Heaven district. QuaWonen staat samen met Woningcorporatie Havensteder garant voor deze lening. 

QuaWonen heeft een aandeel van 25% in deze garantiestelling en deze bedraagt op 6 januari 2018  

€ 368.477. Tot op heden is de garantstelling echter niet aangesproken. 

De DIGH is bezig de leningportefeuille af te bouwen door de leningen te verkopen aan derde partijen 

waaronder ook de lening aan First Metro Durban. De verwachting is dat er een afslag op de hoofdsom 

noodzakelijk is wil verkoop slagen. Daarnaast is de Rand de laatste jaren sterk in koers gedaald t.o.v.  

de Euro. In deze gevallen worden garanties aangesproken. QuaWonen heeft besloten voor 50% van de  

restant hoofdsom een voorziening te treffen. QuaWonen gaat verder ook geen nieuwe verplichtingen  

aan rondom DIGH. 

10.3 Overige voorzieningen    

    

Stand voorzieningen ultimo boekjaar 
2017 

€  

2016 
€ 

- Voorziening jubileum 152.169   161.551  

- Voorziening loopbaanplannen 160.455   180.175  

- Voorziening contractbeëindiging 301.090   110.246  

Overige voorzieningen 31/12 613.714   451.972  

    
Voorziening Jubileum    

Voorziening ten behoeve van mogelijke jubileum uitkeringen voor de komende 10 jaar gebaseerd op 
het huidige personeelsbestand 

 
   

Verloopoverzicht 
2017 

€ 
 2016 

€ 

Stand voorziening per 1/1 161.551   178.243  

- Aanwending van de voorziening -9.382   -16.692  

- Dotatie aan de voorziening 0   0  

Stand voorziening per 31/12 152.169   161.551  

    

    
Voorziening Loopbaanplannen    
Voorziening voor persoonlijke loopbaanbudgetten van alle personeelsleden. 
 

   

Verloopoverzicht 
2017 

€ 
 2016 

€ 

Stand voorziening per 1/1 180.175   203.700  

- Aanwending van de voorziening -19.720   -23.525  

- Dotatie aan de voorziening 0   0  

Stand voorziening per 31/12 160.455   180.175  
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Voorziening contractbeëindiging 

Voorziening voor personeelsleden waarvan het contract beëindigd is en per ultimo boekjaar niet meer  

werkzaam waren bij QuaWonen. Het betreft het nog uit te betalen salaris en de schadeloosstelling.  

Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 125.000 binnen een jaar wordt  
gerealiseerd en een bedrag van € 0 na 5 jaar.     

Verloopoverzicht 
2017 

€ 
 2016 

€ 

Stand voorziening per 1/1 110.246   110.246  

- Aanwending van de voorziening 0   0  

- Dotatie aan de voorziening 190.844   0  

Stand voorziening per 31/12 301.090   110.246  
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11. Langlopende schulden 
 

11.1 en 11.2 Leningen overheid en kredietinstellingen 
 
 

Verloopoverzicht 
leningenportefeuille 

Overheid 
Krediet-

instellingen 
Totaal 
 2017 

 

Overheid 
Krediet-

instellingen 
Totaal  
2016 

 € € €  € € € 

Schuldrestant 1/1 196.276  274.196.286  274.392.562  
 

208.318  291.011.218  291.219.536  

Nieuwe gestorte 
leningen 

0  15.000.000  15.000.000  
 

0  30.000.000  30.000.000  

Reguliere aflossing -12.542  -1.110.885  -1.123.427  
 

-12.042  -1.141.925  -1.153.967  

Extra aflossing / 
schuldrestant 

0  -20.500.000  -20.500.000  
 

0  -45.673.007  -45.673.007  

Schuldrestant 
31/12 

183.734  267.585.401  267.769.135  
 

196.276  274.196.286  274.392.562  

 
 

Nieuwe leningen  

In het boekjaar zijn 2 nieuwe leningen gestort, voor in totaal € 15 miljoen.  

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten  

- storting 2 januari, fixe, looptijd 30 jaar, tegen 1,41% 10.000.000 

- storting 29 september, fixe, looptijd 21 jaar, tegen 1,738% 5.000.000 

Totaal nieuwe gestorte leningen 15.000.000 

 
 

Aflossingen  
De aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het jaar, ad € 30.561.102, zijn niet 
opgenomen onder de kortlopende schulden, maar maken onderdeel uit van bovengenoemde 
bedragen. 

De aflossingsverplichtingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:  

- reguliere aflossing leningen overheid 13.062 

- reguliere aflossing leningen kredietinstellingen 1.123.367 

- eindaflossingen leningen kredietinstellingen 29.424.673 

 
 

Nog te ontvangen leningen 
Per balansdatum is er één leningsovereenkomst afgesloten, met stortingsdatum in toekomstige boekjaar. 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten  

- storting 3 april 2018, fixe, looptijd 20 jaar, tegen 0,945% 5.000.000 
 
Gemiddelde rentevoet        
De gemiddelde rentevoet van de leningportefeuille ultimo boekjaar is 2,010% (inclusief roll-over leningen). 

QuaWonen heeft het renterisico van de roll-over leningen afgedekt met renteswaps voor de gehele 
resterende looptijd van deze leningen. De gemiddelde rentevoet van de leningenportefeuille, rekening 

houdend met deze renteswaps, is ultimo boekjaar 3,387%.  
        
Marktwaarde        
De marktwaarde van de leningen per 31 december 2017 bedraagt € 304,8 miljoen, inclusief € 2,6 miljoen 

opgelopen rente (exclusief opgelopen rente € 302,2 miljoen) en is daarmee 113,83% van de nominale 

waarde.  De marktwaarde is per lening berekend tegen de swapcurve op basis van de 6-maands Euribor. 
     
Voor de roll-overleningen die gerelateerd zijn aan de elf payerswaps ad € 80,5 miljoen, is er geen verschil 
tussen de nominale en marktwaarde. De betreffende swaps hebben wel een marktwaarde. Hiervoor 
verwijzen wij naar hoofdstuk 18 Financiële Instrumenten en Risicobeheersing. 
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Duration  
De duration van de leningportefeuille is 8,93 jaar        

De totale duration wordt berekend door alle toekomstige cashflows van de gehele leningenportefeuille te 
verdisconteren tegen de swapcurve. Hierbij worden leningen die in de toekomst worden gestort niet 
meegenomen en renteconversies meegenomen voor zover deze bekend zijn. Van basisrenteleningen wordt 

alleen de basisrente (dus exclusief opslag) meegenomen tot einde looptijd. Daarnaast is de duration van 
roll-over leningen nul.  
 
 
 

Schuldrestant van de leningen met een restant 

looptijd langer dan 5 jaar    

31-12-2017 

€ 

31-12-2016 

€ 

- Leningen overheid      117.149 131.334 

- Leningen kredietinstellingen      134.508.072 142.445.446 

      134.625.221 142.576.780 

 

Zekerheden        
De rente- en aflossingsverplichtingen van door kredietinstellingen verstrekte leningen ad € 267,6 miljoen 

worden door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) gegarandeerd.  
Naast deze leningen zijn er nog enkele gemeenteleningen ad € 183.000.  

Ultimo boekjaar zijn er geen complexen hypothecair bezwaard door derden. 
     

 
 

11.3 Verplichtingen uit hoofde van onroerende  zaken 
verkocht onder voorwaarden     

Verloopoverzicht terugkoopverplichting verkocht 
onder voorwaarden 

  

2017 
€ 

 

2016 
€ 

Verplichting 1/1 
  

34.975.647  
 

35.846.739  

Aangekochte woningen 
  

-2.149.454  
 

-2.485.881  

Winsten of verliezen als gevolg van aanpassingen 
van de waarde terugkoopverplichting 

  

2.564.312  

 

1.614.789  

Overige mutaties 
  

0  
 

0  

Verplichting 31/12 
  

35.390.505  
 

34.975.647  

 
 

Ultimo boekjaar zijn er diverse aanvragen tot terugkoop in behandeling, waarvan het transport in 2018  
wordt verwacht. De totale terugkoopverplichting van deze aanvragen, ad € 542.000, is niet opgenomen 

onder de kortlopende schulden, maar maakt onderdeel uit van bovengenoemd bedrag. 
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11.4 Overige schulden      

Verloopoverzicht waarborgsommen 

  

2017 
€ 

 

2016 
€ 

Waarborgsommen 
  

2.108  
 

2.446  

Rentevergoeding 
  

104  
 

192  

Schuldrestant 1/1 
  

2.212  
 

2.638  

Uitbetaalde waarborgsommen 
  

-2.008  
 

-338  

Uitbetaalde rentevergoeding 
  

-106  
 

-104  

Ontvangen waarborgsommen bij verhuringen 

  
0  

 

0  

Rentevergoeding over het boekjaar 
  

2  
 

16  

Overige mutaties 
  

-100  
 

0  

Schuldrestant 31/12 
  

0  
 

2.212  

      

      
De normale rentevergoeding die is verstrekt over de ontvangen waarborgsommen bedraagt 0,1%,(2016; 
0,1%). Ultimo 2017 worden er géén nieuwe waarborgsommen meer gevraagd. 

 

12. Kortlopende schulden 
 

Kredietinstellingen (financiers excl. gemeenten)      

QuaWonen heeft bij de BNG een kredietfaciliteit. Per 1 januari 2016 is deze van € 12,0 miljoen verlaagd naar 
€ 4,0 miljoen. Ultimo 2017 is er geen geld opgenomen van de kredietfaciliteit. 

  

   

2017 

€ 
 

2016 

€ 

12.1 Schulden aan overheid        

- Gemeente Krimpen a/d IJssel    13.801  23.696 

- Gemeente Krimpenerwaard     216  8.721 

Saldo per 31 december     14.017  32.417 
           

12.2 Schulden aan Leveranciers        

- Handelscrediteuren     2.716.507  2.590.003 

Saldo per 31 december     2.716.507  2.590.003 
           

12.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen      

- Omzetbelasting     1.186.475  1.159.759 

- Loonbelasting     172.545  168.543 

- Vennootschapsbelasting    0  2.025.616 

- Premies sociale lasten     76.365  75.924 

Saldo per 31 december     1.435.385  3.429.842 
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Vennootschapsbelasting 
De verschuldigde vennootschapsbelasting betrof volledig het fiscale jaar 2016. In 2017 hebben er veel 

mutaties plaatsgevonden op aangiften van eerdere fiscale jaren waardoor er verrekenbare fiscale 
verliezen zijn ontstaan. Een deel van deze verrekenbare fiscale verliezen is aangewend om de 
belastingvordering van 2016 volledig te verrekenen. 

           

   
2017 

€ 
 

2016 
€ 

 

       

12.4 Schulden ter zake van pensioenen 
 

      

- Te betalen pensioen/vut premie    69.099  12.399 

Saldo per 31 december     69.099  12.399 
           

12.5 Overige schulden        

 
- Aangegane verplichtingen inzake onroerende zaken 

958.681  457.960 

- Saldo per 31 december van de aan de huurders c.q. oud-huurders af te 
rekenen saldi service- en/of stookkosten 

318.411  361.978 
   

Saldo per 31 december     1.277.092  819.938 

           

Specificatie Aangegane verplichtingen        

- Projecten     895.987  427.109 

- Beheerkosten     62.694  30.851 

Saldo per 31 december     958.681  457.960 

           

12.6 Overlopende passiva       

           

- Vooruit ontvangen huren    639.746  644.648 

- Vooruit ontvangen huur Kwintes    135.434  160.398 

- Betwiste bedragen huurdebiteuren       

- Niet vervallen rente leningen    2.598.219  2.587.607 

- Niet vervallen rente derivaten    1.530.521  1.739.287 

- Nog uit te betalen vakantierechten    67.330  53.388 

- Nog te betalen opleidingskosten uit eindejaarsuitkering 2015  19.474  23.668 

- Overig      1.204  13 

Saldo per 31 december     4.991.928  5.209.009 
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20. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 

Voorwaardelijke verplichtingen  
De obligoverplichting aan de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) uit hoofde van de door 
het WSW geborgde leningen bedraagt 3,85% over het schuldrestant van de geborgde leningen. Voor 
leningen met een variabele hoofdsom is 75% van de maximale som als obligo verschuldigd. 
Ultimo boekjaar 2017 bedraagt het obligo € 10,254 miljoen. Dit bedrag wordt opeisbaar indien het WSW 
in financiële problemen mocht komen. Zolang het risicovermogen van het WSW voldoende is om 
eventuele betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen, wordt geen beroep gedaan op 

deze obligoverplichting. Het WSW verwacht voor de komende vijf jaar conform de actuele 
meerjarenliquiditeitsprognose geen beroep te doen op deze obligoverplichting. Deze verplichting hoeft 
daarom niet te worden opgenomen in de balans, maar als 'niet uit de balans blijkende verplichtingen' . 
 
Nog te ontvangen lening 
Per 17 december is er een lening van € 5 miljoen aangegaan met de BNG (40.110.590). Deze lening zal 
worden volgestort op 3 april 2018.  

 
IJsbaan 
Een onderdeel van het totale project Parkwijk is het deelproject IJsbaanlocatie. Het project gaat niet door 

omdat de contractant niet bereid c.q. niet in staat is, om de plannen tot ontwikkeling te brengen. De 
toegerekende kosten zijn afgeboekt en hiervoor is een claim gelegd bij de bouwer Heijmans/IJsselbouw 
ad € 568.000, voor de door ons geleden directe schade plus een claim voor ruim 1,7 miljoen voor schade 

ten gevolge van de met IJsselbouw overeengekomen koopprijs verminderd met de waarde op  het 
moment van ontbinding. De dagvaarding heeft geleid tot een conclusie van antwoord van de advocaat 
van Heijmans, deze is ingediend bij de Rechtbank. De rechter heeft onverwacht een comparitie 
(mondelinge behandeling) in de zaak bepaald in plaats van een tweede schriftelijke ronde. De 
gerechtelijke uitspraak leidde tot het in het ongelijk stellen van QuaWonen. Tegen deze uitspraak wordt 
door QuaWonen hoger beroep aangetekend. In deze situatie is in 2017 niets veranderd. 
 

Lease- en huurverplichtingen 
QuaWonen heeft ultimo 2017 de volgende huur- en leaseverplichting:  
(alle verplichtingen hebben een looptijd van 1 tot 5 jaar) 
 

Soort verplichting Einde 
contract 

Verplichting 
per jaar 

Tot 1 
jaar 

Van 1 jaar 
tot 5 jaar 

Van 5 
jaar en 

volgende 

Totaal 

printers 12-9-2019            45.400     45.400        35.942              -       81.342  

kantine 30-4-2020             26.350    26.350        35.133              -        61.483  

parkeerplaatsen 1-1-2019             4.825      4.825            -                -         4.825  

Pinapparatuur onbepaald              3.925     3.925       15.700             -       19.625  

Frankeermachine 25-7-2018               5.850      3.413                 -                -         3.413  

afvalcontainers 29-7-2020               2.250      2.250          3.563              -         5.813  

hygieneboxen 3-6-2020               1.020       1.020          1.445              -         2.465  

 Totaal       87.183        91.783              -      178.965  

 
Lijst van gehouden belangen 

QuaWonen heeft 100% belang in de Woonwaard Holding BV. Deze is in Bergambacht gevestigd. 
Woonwaard Holding BV heeft 100% belang in de Woonwaard Vastgoed BV en de QuaWonen Energie BV. 
Tussen QuaWonen en Woonwaard Holding BV bestaat een fiscale eenheid voor de 
vennootschapsbelasting. Om deze reden is QuaWonen hoofdelijk aansprakelijk voor fiscale schulden van 

Woonwaard Holding B.V.  
Door QuaWonen is geen garantstelling afgegeven voor eventuele schulden van groepsmaatschappijen. 
 

Investeringsverplichtingen. 
Per 31 december 2017 zijn verplichtingen aangegaan van DAEB vastgoed in exploitatie ter grootte van  
€ 14.093.910 inclusief BTW. 
 
QuaWonen is ten behoeve van uit te voeren werkzaamheden van planmatig onderhoud per 31.12.2017 

verplichtingen aangegaan ter grootte van € 157.688 inclusief BTW. 
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Voor het realiseren van het nieuwe primaire systeem (zie immateriële vaste activa) heeft QuaWonen per 

31.12.2017 verplichtingen aangegaan van € 331.697. 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich na 31 december 2017 geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die een 

toelichting nodig hebben vanwege de invloed op de financiële positie. 
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21. Toelichting op de winst- en verliesrekening 
 

 
13. RESULTAAT EXPLOITATIE VASTGOEDPORTEFEUILLE 
 

13.1 Huuropbrengsten  2017 
€ 

2016 
€    

Te ontvangen netto huren: 
  

Woningen en woongebouwen DAEB 51.861.921,55 51.205.799,36 

Woningen en woongebouwen niet-
Daeb 

1.757.527,24 2.280.509,84 

Onroerende zaken niet zijnde 
woningen DAEB 

844.692,95 546.156,50 

Onroerende zaken niet zijnde 
woningen niet DAEB 

354.071,41 468.729,33 

   

Totaal te ontvangen netto huren 54.818.213 54.501.195 
   

Af: Huurderving 
  

Wegens leegstand  -475.034 -444.445 

Wegens oninbaarheid 0 0 

Wegens tijdelijke verhuur -182.370 -264.316 

Saldo huurderving -657.403 -708.760 
   

Saldo huuropbrengsten 54.160.810 53.792.435 

 

 
Specificatie mutatie te ontvangen netto huur 
De mutatie van de te ontvangen netto huur, geen rekening houdend met huurderving, ad. € 317.018 is 

voornamelijk toe te rekenen aan de:   
 
Jaarlijkse gemiddelde huurverhogingen op 1 juli 2017 (0,3%) en 
1 juli 2016 (0,6%) 230.957 

Huurharmonisatie 176.156 

Nieuwe complexen in exploitatie 748.413 

Verkoop 
-

622.780 

Sloop 
-

265.988 

Overig 50.260 

Totaal mutatie te ontvangen netto huur 317.018 

     

 

Specificatie huurderving wegens leegstand 

 

Huurderving woningen en woongebouwen 452.155 
Huurderving overige onroerende zaken 22.879 

Totaal huurderving wegens leegstand 475.034 

 

        
Huurderving wegens oninbaarheid 

      
 

In 2017 is er € 131.075 aan huurvorderingen als oninbaar afgeboekt.  
Deze afboeking is rechtstreeks ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren gebracht. 
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13.2 Opbrengsten servicecontracten 2017 
€ 

2016 
€ 

      

Servicekosten 1.240.837 1.648.653 

Derving servicekosten      

-       Wegens leegstand -9.316 -24.511 

-       Wegens oninbaarheid 0 0 

Saldo 1.231.521 1.624.142 

Af: Nog af te rekenen servicekosten -77 -91.479 

Af: Niet af te rekenen servicekosten  -61.775 -89.929 

      

Totaal opbrengsten servicecontracten 1.169.669 1.442.735 
 

        
 

13.3 Lasten servicecontracten 2017 
€ 

2016 
€ 

Totaal lasten servicecontracten -1.229.239 -1.503.209 

 
 

13.4 Lasten verhuur en 
beheeractiviteiten 

2017 
€ 

2016 
€ 

      

Bemiddeling en verhuur -697.521 -712.497 

Huurincasso en servicekosten  -308.731 -257.736 

Sociaalbeheer -258.736 -246.158 

Participatie -138.644 -143.144 

Overhead -1.376.310 -1.355.465 

Contributie Aedes -96.578 -89.514 

Overige kosten  -48.839 -152.947 

Totaal lasten verhuur en beheer -2.925.359 -2.957.460 

 
 

Specificatie lonen en salarissen. 
 

 
2017 2016 

De totale lasten van lonen en salarissen: 
   

    

Lonen en Salarissen 
 

3.908.066 4.191.318 

Sociale lasten  
 

700.250 733.400 

Pensioenlasten  
 

635.554 637.872 

Totaal lonen en salarissen 
 

5.243.870 5.562.591 

 
De pensioenpremies vloeien voort uit de CAO voor woningcorporaties en zijn ondergebracht bij  
Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De pensioenregeling betreft een  

toegezegde-bijdrageregeling. Eind 2017 is de dekkingsgraad gestegen naar 113,4% (2016=104%).  

QuaWonen heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij 
 SPW, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies. Daarom is deze pensioenregeling verwerkt 
als een toegezegde bijdrageregeling: de pensioenlast 2017 is gelijk aan de in 2017 verschuldigde premie.  
De ultimo 2017 nog verschuldigde premie is als kortlopende schuld opgenomen. 
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WNT-verantwoording 2017  

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op 

Stichting QuaWonen. Het voor Stichting QuaWonen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 151.000 
(Bezoldigingsmaximum Woningcorporaties, Klasse F). 

 

Bezoldiging topfunctionarissen  
     

      

Leidinggevende topfunctionarissen.       

Naam R.A. van 
den Broeke 

    

Functiegegevens Directeur-
bestuurder 

    

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01-31/12 
    

Deeltijdfactor in fte 1 
    

Gewezen topfunctionaris? nee 
    

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja 
    

    
    

Bezoldiging   
    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 124.065 
    

Beloningen betaalbaar op termijn 19.820 
    

Subtotaal 143.885 
    

    
    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 151.000 
    

    
    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. 
    

Totale bezoldiging 143.885 
    

    
    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

N.v.t 
    

    
    

Gegevens 2016   
    

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01-31/12 
    

Deeltijdfactor 2016 in fte 1 
    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 122.639 
    

Beloningen betaalbaar op termijn 19.479 
    

Totale bezoldiging 2016 142.118 
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Toezichthoudende topfunctionarissen       
 

      

bedragen x € 1 
J.F.de 
Leeuw 

M.C.de 
Nijs 

L.C.M.Boone
kamp 

S van 
der 

Steen 

J.J.Manus
ama 

V.J.Teekens 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid lid Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 
01/01-
31/12 

 01/01/-31/12 
01/01/-
31/12 

01/01/-
31/12 

01/01/-31/12 

              

Bezoldiging             

Bezoldiging 10.860   7.240 7.240 7.240 7.240 

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

22.650  15.100 15.100 15.100 15.100 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t.   N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging 10.860  7.240 7.240 7.240 7.240 

              

Reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan 

N.v.t  N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

              

Gegevens 2016             

Aanvang en einde functievervulling in 2016 
01/01-
31/12 

01/01-
17/09 

01/01/-31/12 
01/01/-
31/12 

01/01/-
31/12 

01/01/-31/12 

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 

10.860 5.430 7.240 7.240 7.240 7.240 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0 0 

Totale bezoldiging 2016 10.860 5.430 7.240 7.240 7.240 7.240 

 
 
Specificatie accountantskosten 
  

2017 2017 2017 2016 

  BDO Deloitte Totaal Totaal 

Controle jaarrekening  40.275 42.048 82.322 61.822 

Andere controle opdrachten 12.354 6.050 18.404 37.552 

Fiscale adviesdiensten   84.652 84.652 78.315 

Totaal 52.629 132.749 185.378 177.689 

 
 

13.5 Lasten onderhoudsactiviteiten 2017 
€ 

2016 
€ 

      

Niet Planmatig onderhoud -4.484.316 -4.170.253 

Toegerekende organisatiekosten Niet Planmatig Onderhoud -511.724 -534.973 

Planmatig onderhoud  -5.858.147 -7.319.298 

Toegerekende organisatiekosten Planmatig Onderhoud -394.623 -421.214 

Aannemen reparatieverzoeken  -202.168 -225.651 

Overhead -1.040.825 -1.087.652 

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten -12.491.803 -13.759.041 
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13.6 Overige directe operationele lasten exploitatie in 
bezit 

2017 
€ 

2016 
€ 

Belastingen 
 

-3.127.615 -3.119.123 

Verzekeringen 
 

-142.790 -122.045 

Toezicht AW 
 

-48.176 -49.063 

Verhuurderheffing  
 

-6.882.858 -6.209.493 

VVE bijdragen woningen 
 

-196.590 -177.440 

Erfpacht 
 

-1.082 -1.082 

Dotatie dubieuze overige debiteuren  
 

-79.157 -152.585 

Overig 
 

-44.455 -54.696 

Totaal directe exploitatielasten 
 

-10.519.826 -9.885.527 

 
 

14.1 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 2017 
€ 

2016 
€ 

Verkoop kavels Bollocatie, Schoonhoven 795.000 
 

Project Supermarkt, Schoonhoven 653.863 1.307.727 

Project Prinsessenblok 3/4, grondverkoop 1.629.500 
 

Project Observant, Kr ad Lek 0 379.942 

Totaal omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 3.078.363 1.687.669 

 
 
14.2 Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 

De lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling betreft de volgende projecten: 
 

     
2017  

€ 
2016 

€ 

       

 Verkoop kavels Bollocatie, Schoonhoven    -603.750  

 Project Supermarkt, Schoonhoven    -416.187 -1.283.569 

 Project Prinsessenblok 3/4, grondverkoop   -1.343.152  

 Project Observant, Kr ad Lek     -367.400 

 Totaal lasten      -2.363.090 -1.650.969 
 
 

14.3 Toegerekende organisatiekosten         
toegerekende organisatiekosten aan verkocht vastgoed 

in ontwikkeling     -10.051 -25.509 

         
14. Netto resultaat verkocht 
vastgoed in ontwikkeling.       705.222 11.191 

 
 
15.1 en 15.3 Verkoop vhe’s uit exploitatie   

Verkoopopbrengst   3.707.001 6.176.500 

Verkoopkosten   -80.544 -157.084 

Boekwaarde   -3.145.324 -5.767.905 

      

Netto verkoopresultaat verkopen woningen bestaand bezit.  481.133 251.511 

      

Totaal zijn er 20 woningen en 1 parkeerplaats verkocht. 

      
 

15.1 en 15.3 Verkoop (permanent) teruggekochte vov woningen. 
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Verkoopopbrengst   2.918.774 3.440.750 

Verkoopkosten   -24.911 -28.830 

Boekwaarde   -2.383.915 -2.830.500 

      

Netto verkoopresultaat teruggekochte vov woningen 509.949 581.420 

      

Totaal zijn er 16 woningen en 1 parkeerplaats verkocht. 

      

Verkoop uit voorraad.     

Verkoopopbrengst   0 10.212.210 

Verkoopkosten   0 -77.315 

Boekwaarde   0 -10.233.295 

      

Netto verkoopresultaat verkopen uit voorraad 0 -98.400 

      

In 2016 zijn er twee complexen in het geheel verkocht, Meerkoet en Vijverstaete. 

Daarnaast is het voormalig kantoor in Lekkerkerk uit voorraad verkocht.  

      

15.2 Toegerekende organisatiekosten      

Toegerekende organisatiekosten -98.199 -125.001 

Overhead    -83.782 -107.721 

      

    -181.980 -232.722 

      

15. Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 809.102 501.809 
 
 

16. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
 

16.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2017 
€ 

2016 
€ 

Mutatie onrendabele investering MVA in ontwikkeling ten 
behoeve van eigen exploitatie 

-3.729.319 634.844 

Sloop bestaand bezit  -13.865.252 -557.682 

Waardeverandering grondexploitatie -134.938 -534.801 

Afboekingen, no go projecten 0 -130.913 

Mutatie onrendabele investering renovatie/verbetering  -5.655.366 -4.305.834 

Ort op overige investeringen na eerste waardering -112.309 -239.180 

Overige waardeveranderingen -678.041 -353.143 

Totaal overige waardeveranderingen -24.175.225 -5.486.708 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



128 
 

16.2 Niet gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille 

2017 
€ 

2016 
€ 

DAEB vastgoed: 
  

Waardeveranderingen DAEB vastgoed in exploitatie -50.162.690 85.671.158 

Herclassificatie van DAEB naar niet-DAEB 20 
 

subtotaal DAEB vastgoed -50.162.670 85.671.158 
   

Niet DAEB vastgoed: 
  

Waardeveranderingen niet daeb vastgoed in exploitatie -1.400.512 4.237.883 

Herclassificatie van niet-Daeb naar DAEB 781.325 0 

subtotaal niet-DAEB vastgoed -619.187 4.237.883 
   

Totaal niet gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuile 

 
-50.781.857 

 
89.909.041 

 

 

16.3 Niet gerealiseerde waardeveranderingen vov 2017 
€ 

2016 
€ 

Waardeveranderingen vastgoed vov 2.912.260 1.813.081 

Waardeveranderingen terugkoopverplichting vov -2.564.311 -1.614.790 

Niet gerealiseerde waardeverandering in exploitatie 
genomen vov 

0 -47.034 

Exploitatielasten en transactiekosten aan en verkopen vov -32.201 -24.128 

Totaal niet gerealiseerde waardeveranderingen VOV 315.747 127.129 

 
 

16.4 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 

2017 
€ 

2016 
€ 

Afwaardering Veld en Beemd  -35.000 0 

Waardeveranderingen vastgoed voormalig vov 0 0 

Totaal niet gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 

 
-35.000 

 
0 

 

 

Totaal Waardeveranderingen vastgoedportefeuille -74.676.335 84.549.462  
 
 

17. Netto resultaat overige activiteiten    

VVE beheervergoedingen   118.858 116.468 

Kosten afdeling vve beheer   -155.198 -156.792 

Zendmasten   48.825 49.099 

Overige dienstverlening   15.159 17.428 

Verkoop auto   0 1.000 

Overhead   -138.025 -136.982 

Garantiestelling DIGH  24.400 -208.600 

Totaal    -85.981 -318.379 
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18. Overige Organisatiekosten    

Bestuur   -230.043 -303.957 

Raad van Commissarissen  -66.903 -75.148 

Staffuncties  -517.860 -491.625 

Personeel en organisatie -475.107 -316.446 

Ondernemingsraad  -5.066 -6.601 

Treasury   -27.988 -27.766 

Overhead   -606.880 -590.790 

Totaal   -1.929.847 -1.812.333 

 

19. Leefbaarheid 
  

2017 
€ 

2016 
€ 

Complexbeheer 
 

-281.317,47 
  

vergoeding huismeesters uit servicekosten 205.170,04 
  

    
-76.147 -122.145 

Buurtbeheer 
  

-137.848 -56.974 
      

Buurtinitiatieven en leefbaarheidsinitiatieven. -95.020 -51.830 

Ontmoetingsruimten ( subsidiëring huur, elektra, water etc.) -248.610 -195.886 

Onderhoud 
  

-77.007 -23.428 
      

Overig leefbaarheid 
 

-11.915 -26.116 

Toegerekende kosten leefbaarheid  
 

-76.747 -72.881 

Totaal leefbaarheid 
  

-723.294 -549.259 

 
 

20. Saldo financiële baten en lasten 2017 

€ 

2016 

€      

20.1 Opbrengsten van vorderingen financiële vaste activa 

Durban 
  

0 1.500 

Eindafrekening WIF 
 

0 136.324 
     

Rente 
    

20.2 Toegerekende rente projecten 283.548 438.233 

20.2 Rente baten 
 

27.852 43.518 

20.3 Rente lasten  
 

-9.586.703 -10.275.113 
     

Totaal financiële baten en lasten 
  

-9.275.304 -9.655.538 

 

 

21. Belastingen 
   

2017 
€ 

2016 
€       

Vennootschapsbelasting 
 

7.842.459 3.150.207 
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Toelichting op het resultaat belastingen 2017 

          
Commercieel resultaat 2017 voor VPB 

  
 €     -57.008.130 

  

  
Belastingdruk 

 
0,1% 

    

          

  
Af: 

       

  
* Correctie verkoopresultaat vastgoed  €       -9.375.948 

  

  
* Correctie toegerekende rente materiële vaste activa in ontwikkeling  €          -218.611 

  

  
* Fiscale afschrijving op activa  

 
 €       -2.005.275 

  

  
* Fiscale afschrijving op agio leningen O/G  €          -111.114 

  

  
* Correctie resultaat deelneming 

 
 €              -4.054 

  

  
* Activeringen die fiscaal als onderhoud kwalificeren  €       -3.502.348 

  

  
* Fiscale afschrijving activa ten dienste van  €          -402.932 

  

  
* Fiscale afwaardering sloop tot aan de marktwaarde  €       -1.868.631 

  

  
Bij: 

       

  
* Correctie niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 
 €       50.501.110  

  

  
* Commerciële afschrijvingen 

 
 €            598.162  

  

  
* Correctie waardeveranderingen materiële vaste activa  €       23.497.184  

  

  
* Aftrekbeperking gemengde kosten 

 
 €              15.371  

  

  
* Afwijkende waardering kopen naar wens  €             135.510 

  

  
* Leefbaarheid 

  
 €                9.255  

  

          

  
Fiscaal resultaat 2017 

   
 €            259.548  

  

          

  
Vennootschapsbelasting: 

     

* Eerste 
 

 €  200.000  20,0% 
 

 €       -40.000  
 

* Daarna over restant 
 

25,0% 
 

 €       -14.887  
 

Totaal acute vennootschapsbelasting over 2017  
 

 
 €      -54.887  

Belastingdruk 

-21,1% 

      

        

* Mutatie actieve latentie 2017 u.h.v. fiscaal waarderingsverschil over de periode 2017 
 

t/m 2059 met betrekking tot de leningportefeuille:  €      -32.996 
 

* Mutatie passieve latentie 2017 u.h.v. fiscaal waarderingsverschil over de periode 2017 
 

t/m 2022 met betrekking tot de ingerekende verkopen:  €     585.118   

* Mutatie actieve latentie 2017 u.h.v. fiscale waarderingsverlies bestaan bezit  
 

dat via de fiscale afschrijving gerealiseerd gaat worden.  €    -308.640 
 

* Mutatie actieve latentie 2017 u.h.v. fiscale compensabel verlies 
 

  
Bezwaar 2011 

 
     €  4.230.248 

 

  
Concept aangifte 2013 

 
     €  1.658.467 

 

  
Concept aangifte 2014 

 
     €  2.099.528 

 

  
Correctie fiscaal resultaat 2015 door afwaardering 
sloopprojecten 

     €     267.552 
 

  
Mutatie door CW waardering       €    -601.931 

 

     
      €  7.653.864   

        

 
Totaal vennootschapsbelasting in W&V 2017 

    
€  7.842.459   
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22. Resultaat deelnemingen  2017 2016 

Woonwaard Holding BV 
 

4.054 4.027 

 

 
Ondertekening van de jaarrekening 
 
Bestuur:  
 

De heer Dr. Ir. R.A. van den Broeke  
 
 
 
 
 

 
Bergambacht, 20 juni 2018 

 
 
Vaststellen van de jaarrekening 
Raad van Commissarissen:  
 

De heer Ir. J.F. de Leeuw 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Drs. L.C.M. Boonekamp 
 
 
 
 

 

 
De heer Drs. J.J. Manusama EMPM  
 
 
 
 
 

 
De heer Mr. V.J. Teekens MBA 
 
 
 
 
 

 
Mevrouw S.A. van der Steen 

 
 
 
 

 
  
Bergambacht, 20 juni 2018 
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Overige Gegevens 
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Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring. 
 
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 

De resultaatbestemming is in overeenstemming met artikel 19 van de statuten uitgevoerd. 
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Balans DAEB-activiteiten 
 

ACTIVA 1-1-2018 

    € 

Vaste activa  

   

Immateriële vaste activa  

 Overige immateriële vaste activa 1.443.637 

Totaal immateriële vaste activa 1.443.637 

   

Vastgoedbeleggingen  

 DAEB vastgoed in exploitatie 922.995.117 

 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 9.818.987 

 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 3.636.348 

Totaal vastgoedbeleggingen 936.450.452 

   

Materiële vaste activa  

 Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie 5.470.208 

   

Financiële vaste activa  

 Latente belastingvordering(en) 9.863.523 

 Overige vorderingen 2.003.577 

 Netto vermogenswaarde Niet-DAEB 40.038.539 

Totaal financiële vaste activa 51.905.639 

   

Som der vaste activa 995.269.936 

   

Vlottende activa  

   

Voorraden  

 Vastgoed bestemd voor de verkoop 140.000 

Totaal voorraden 140.000 

   

Onderhanden projecten  

   

Vorderingen  

 Huurdebiteuren 218.735 

 Overheid 9.333 

 Overige vorderingen 71.484 

 Overlopende activa 741.941 

Totaal vorderingen 1.041.493 

   

Liquide middelen 6.004.841 

   

TOTAAL ACTIVA 1.002.456.270 
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PASSIVA 
1-1-2018 

€ 

   

PASSIVA  

   

Eigen vermogen  

 Herwaarderingsreserves 493.246.663 

 Overige reserves 212.495.870 

Totaal eigen vermogen 705.742.533 

   

   

Voorzieningen  

 Onrendabele investeringen en herstructureringen 8.149.291 

 Overige voorzieningen 600.520 

Totaal voorzieningen 8.749.811 

   

Langlopende schulden  

 Leningen overheid 183.734 

 Leningen kredietinstellingen 267.585.401 

 Terugkoopverplichting Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 9.713.811 

Totaal langlopende schulden 277.482.946 

   

Kortlopende schulden  

 Schulden aan overheid 14.017 

 Schulden aan leveranciers 2.716.507 

 Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.435.385 

 Schulden ter zake van pensioenen 69.099 

 Overige schulden 1.254.045 

 Overlopende passiva 4.991.927 

Totaal kortlopende schulden 10.480.980 

   

TOTAAL PASSIVA 1.002.456.270 
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Balans niet-DAEB-activiteiten 
 

 

ACTIVA 1-1-2018 

    € 

   

Vaste activa  

   

Immateriële vaste activa  

 Overige immateriële vaste activa 44.648 

Totaal immateriële vaste activa 44.648 

   

Vastgoedbeleggingen  

2. Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 36.019.523 

3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 25.908.035 

Totaal vastgoedbeleggingen 61.927.558 

   

Materiële vaste activa  

1. Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie 163.242 

   

Financiële vaste activa  

5. Latente belastingvordering(en) 868.413 

9. Overige vorderingen 1.589.127 

Totaal financiële vaste activa 2.457.540 

   

Som der vaste activa 64.592.988 

   

Vlottende activa  

   

Voorraden  

1. Vastgoed bestemd voor de verkoop 1.149.578 

3. Overige voorraden  

Totaal voorraden 1.149.578 

   

   

Vorderingen  

4. Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 36.108 

Totaal vorderingen 36.108 

   

Liquide middelen 157.000 

   

TOTAAL ACTIVA 65.935.674 
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PASSIVA 1-1-2018 

    € 

   

   

Eigen vermogen  

 Herwaarderingsreserves 15.109.763 

 Overige reserves 24.928.776 

Totaal eigen vermogen 40.038.539 

   

Voorzieningen  

 Garantieverplichtingen 184.200 

 Overige voorzieningen 13.194 

Totaal voorzieningen 197.394 

   

Langlopende schulden  

 Terugkoopverplichting Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 25.676.694 

 Interne lening 0 

Totaal langlopende schulden 25.676.694 

   

Kortlopende schulden  

 Overige schulden 23.047 

Totaal kortlopende schulden 23.047 

   

TOTAAL PASSIVA 65.935.674 
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Controleverklaring Accountant 
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